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FÍDQ jelzős szerkezeteké 

A finnugor összehasonlító mondattan terén végzett eddigi 
kutatásoknak két fontos megállapítása az, hogy a számnévi jelző 
mellett a jelzett szó rendszerint egyes számban van, s hogy a 
tulajdonság- és a számjelző változatlan. 

A számnévi jelzővel jelzett szó a finnben is egyesszámi 
alakban áll**); de a tulajdonság- és a számjelző nem változatlan, 
hanem megegyezik a jelzett szóval, azaz a formánsok nemcsak 
a jelzett szóhoz, hanem a jelzőhöz is hozzájárulnak: nuore-t 

*) Forrásmunkák rövidítései: Monumenta Linguae Fen-
nicae: (MLF.); — Kalevala. (Toinen stereotypeerattu tekstilai-
tos): (Kai.); — NIEMI, Kalevalán selityksiá (1910): (Kai. Selit.); — 
Prof. F. J. PETERSEN vainajan Lauseopillinen esimerkkikokoelma, 
Suomen vanhemmasta kansanrunoudesta kerátty: (PBT. : Suomi 
II. 18); — E. N. SETALA, Lauseopillinen tutkimus Koillis-Sata-
kunnan kansankielestd. I. Kieliopillinen osa: (SETALA : Suomi II. 
16); II. Kielennaytteitd: (Suomi II. 16); — Suomalaisia Kan-
sansatuja (1886): (Sai); — A. KIVEN Valitut teokset: (Kivi);— 
JARNEFELT, Maaemon lapsia : (JARN.) ; — AHO, Tyven meri: (AHO 
Tyv. meri); — AHO, Maisemia : (AHO Mais.); — LINNANKOSKI, 
Pakolaiset: (LINN. Pak.); — LINNANKOSKI, Laulu tulipunaisesta ku-
kasta: (LINN. Laulu); — KIANTO, Punainen viiva: (KIANTO) ; — 
LÖNNROT, Suomalais-ruotsalainen sanakirja: (LÖNN.) ; — SETALA, 
Suomen kielen lauseoppi3: (SETALA Lauseoppi); — WIEDEMANN, 
Grammatik der Ehstnisehen Sprache: (WIEDEMANN Ehst.Gramm.); — 
AHLQVIST, Suomalainen murteiskirja: (AHLQV.) ; — SIMONYI, A jel
zők mond attana: (SIMONYI Jelzők); — KERTÉSZ, Finnugor jelzős 
szerkezetek: ( = Finnugor Füzetek 17.): (KERTÉSZ). 

**) Kivéve azokat az eseteket, mikor magát a számnevet 
is (még az cegy'-et is) többesbe teszik. (Vö. SETALA Lause
oppi 70.). 
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miehe-t 'a fiatal(ok) emberek, suure-ssa talo-ssa 'nagy(ban) házban' 
kollme-lle lapse-lle 'három(nak) gyermeknek3.1) 

A többi finnugor nyelvből azt következtethetjük, hogy a 
jelzőnek a jelzett szóval való megegyeztetése a finnség külön 
életében fejlődött ki. 

Erre külömben magában a finn nyelvben is találunk bizo
nyítékokat. Azok az ú. n. r a g o z h a t a t l a n melléknevek, a 
melyeket kivételekül sorolnak fel a nyelvtanok, elszigeteltségük
ben a jelzőnek ősi finnugor alaki sajátságát őrizték meg. Ilye
nek: aika 'meglett; igazi, derekas, stb.", ensi 'első; jövő', eri 
'külön', joka 'minden5, kelpo 'derék', koko 'egész', laatu 'derék', 
nyky 'mostani'; pikku 'kicsi', viime '(leg)utóbbi; múlt'.2) Pl. aika 
vauhdilla (Sat. I. 163) 'ugyancsak nagy sebességgel'; saan itsel-
leni ehká kelpo akankin (KIVI II. 321) 'talán derék asszonyt is 
szerzek magamnak'; viime vuonna 'múlt évben' stb. 

A népnyelvben változatlan jelzőként állanak olykor a követ
kezők is : aimo 'derék, kitűnő, kiváló, pompás'; oiva cderék, 
kitűnő'; mennyt 'múlt3: aimo sotaasussa (SETALA: Suomi II. 16 : 36) 
'pompás harcziöltözetben'; aimo annoksen pihkaa (KIANTO 11) 
'derekas adag mézgát'; oiva tavat, oiva lailla, oiva hádt (SETALA 
Suomi II. 16 : 36) 'helyes szokások, helyes módon, derekas lakoda
lom3; mistá se on mennyt yöná tullut . . .' (Sat. II. 1. 'honnan 
jött az a múlt éjjel?5 

A régi nyelvből más példák is kerülnek elő: Ennen pyhá 
mieften páiuá (MLF. II. 76) 'mindenszentek napja előtt5; wal-
borgmefsun ia pyhá mieften páiwán waihelle (MLF. II. 79) 
'Walborgmise és mindenszentek napja között'; Tállá taual tule 
vapaas miesten heidhen kuningastans paluella (MLF. II. 8) 'ilyen 
módon kell a szabad férfiaknak az ő királyukat szolgálni3.3) 

*) De vö.: kolme mies-ta 'három ember5 v. 'három embert'. 
3) Vö. SETALA Lauseoppi 18. 
3) A melléknévi (igenévi) jelző az é s z t b e n is megegye

zik a jelzett szóval. A revali nyelvjárásban azonban «die Decli-
nation des Adjectivs (und Particips) nur dann vollstándig ist, 
wenn es alléin substantivisch steht, mangelhaft aber, wenn es 
als Attribut vor einem Substantiv steht, z. B. rikkaste önúistus 
'das Glück der Eeichen', aber rikka imimeste ö. 'das Glück der 
reichen Leute5 (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 111.). Ö — « . . . In 
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A melléknévi jelzőnek a jelzett szóval való megegyezése 
valószínűleg litván vagy ősgermán hatás alatt fejlődött ki. 

Az ilyen irányú, fejlődés lehetőségét külömben a finn nyelv
nek bizonyos mondattani (szórendi) sajátsága is elősegíthette. 

A finnugor nyelvekben a jelző rendszerint megelőzi a jel
zett szót. így van a dolog a finnben is azzal az eltéréssel, hogy 
a szabályos egyenes szórend mellett a legrégibb idő óta kimutat
ható a megfordított szórend is, sőt b i z o n y o s j e l z ő s s z e r k e 
z e t e k b e n a j e l z ő m i n d i g a j e l z e t t s z ó u t á n á l l . 

a) A k e d v e s k e d ő , s a j n á l k o z ó kifejezésekben a 
jelző rendszerint követi a jelzett szót, vele mintegy összetétellé 
egyesül, és a viszonyragokat csupán a jelző veszi fel: 

leipá-kultaa ei koskaan ole puuttunut (KIVI I. 127) ca 
kedves kenyér nem hiányzott soha'; lapsi-kurja (Kai. 1 : 154) 
'nyomorult gyermek5; emo-koito (KIVI I. 98) 'szánandó anya5 ; 
Karhuparan táytyi láhteá pois (Sat. I. 34) 'a szegény medvének 
el kellett mennie5; Timo-poloinen (KIVI II. 73)r 'szegény T.5; 
pikku Eero-putikkavi (KIVI II. 226) 'kis, gyenge Eróm'; ei (ollut) 
vikoa tammaraiskan (PET. : Suomi II. 18 : 16) 'nem a szegény 
kanczának hibája volt5; eukkoraukkani (Sat. II. 104) "szegény 
anyókám'; pieksivát siellá susirukkaa (Sat, I. 55) 'elpáholták ott 
a szegény farkast5; Akka kysyy sitté ukolta: otko náhny' hánen 
miesvainaataan siellá? (Suomi II. 16: 208) caz asszony kérdezi 
aztán az öregtől: látta-e ott az ő boldogult férjét?5; kunne 
kuljet kukkovartti? (Sat. I. 196) 'hova mégy, érdemes kakas?5*) 

A népnyelvben, különösen a Kalevala nyelvében más 

Mittelehstland hat das Adjectiv in der Eegel die gleiche Casusform 
mit seinem Substantiv, nur im Illativ, wenn er mit dem Suffix 
(se) zu bilden wáre, bleibt diess regelmássig weg, und auch 
das des Illativs wird oft weggelassen, wie nörema vennale 'dem 
jüngeren Brúder5; oige tele cauf den rechten Weg5. Dialektisch 
wird diese Freiheit noch weiter ausgedehnt, wie kavala ini~ 
mestel 'bei schlauen Menschen5; selle haigelt 'von diesen Kranken5; 
selle süre keiérist 'von diesem grossen Kaiser5; rii-suguse sakstest 
'von solchen Herrschaften5; kqige mafkidest 'von allén Zeichen', 
besonders bei iga 'jeder5; namentlich in dem stubstantivischen 
iga üks 'Jeder5. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 189.).» 

*) A karjalaiban: miez armas (AHLQV. 130) 'kedves ember5; 
piiga-raissad (uo. 136) 'szegény leányok'; m-uMkku rukku (uo. 
137) 'szegény paraszt5. 

9 
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melléknév is előfordul hasonló szerkezetben; az irodalmi nyelv
ben felette ritkán : 

Maija rohkee, gen. Maija rohkeen, all. Maija rohkeelle 
(SETALA : Suomi II. 16: 36) 'bátor M.' stb. Veivát pois isa van-
ha(n)sa (uo.) 'elvitték öreg atyját5; ukko-vanhan (Kai. 12 : 476) 
'öreg embert5; veno-punaisin (Kai. 18: 616) 'piros csónakkal'; 
reki-punaisen (Kai. 18: 600) 'piros szánkót' stb. Kinturin tuli 
isdntd-pahaa surku (JAEN. 161) 'Kinturi megsajnálta a szegény 
gazdát'. 

A Kalevalában a főnévi jelző is előfordul ilyen szórenddel 
és szerkezetben, pl. vyö-lapasta: lappavyöstá (Kai. Selit. 201) 
ecsat(o.s)-övböT. 

b) Megfordított szórenddel állhat a m e l l é k n é v i , i g e 
n é v i , s z á m n é v i , n é v m á s i jelző a nép- és az irodalmi 
nyelvben egyaránt: 

Jumala caickiualtias on fen íanonut (MLF. I. J43) 'a 
mindenható Isten mondta meg azt'; Anna loppu autuas (MLF. 
I. 234) 'adj boldog véget'; Chriftus . . . fyndyi naitzöft puchtaft 
(MLF. II. 236) 'Krisztus tiszta szűztől született'; pdivdna muuta-
mana (Kai. 5 : 53) 'egyik napon'; varis lenti vastatuulta, korppi 
ilmoa kovaa*) (PET. : Suomi II. 18: 10) 'a varjú szembe repült 
a széllel, a holló a nehéz idővel'; sie vanno valat ikuiset et 
sotia káyáksesi (PET.: Suomi II. 18:17) 'te örök esküket esküd
jél, hogy nem mégy hadakozni5; náiltá paikoilta pahoilta (PET. : 
Suomi II. 18: 63) 'ezekről a rossz helyekről'; kasvia monenlaisia 
(Sat. I. 6) 'sokféle növény'; syttyi sota sanomatoin (Sat. I. 16) 
'elmondhatatlan harcz keletkezett'; Oli ollut vanhalla miehellá 
vanha hevonen, jolla oli ollut huuli pitka (Sat. I. 104) 'volt az 
öreg embernek egy vén lova, a melynek hosszú ajka volt'; Se 
tuonut lehmán nuoren sille latoon koiralle (Sat. I. 153) 'fiatal 
tehenet hozott a csűrbe a kutyának'; miná tuon pdivdn lampi-
man (Sat. I, 240) 'hozok meleg napot'; mies mieletön (Kivi I. 23) 
'esztelen férfi'; murhe raskas (Kivi I. 35) 'nehéz bánat5; Lappi 
leivátön (Kivi I. 66.) 'kenyértelen Lappország'; tunnit pitkat (KIVI 
II. 175) 'hosszú órák'; Rauha ihana vallitsee (KIVI II. 501) 
'gyönyörű nyugalom uralkodik5; ilo iso (AHO Mais. 40) 'nagy 
öröm'; teille tietymdttömille (AHO Mais. 60) 'ismeretlen utakra'; 
opas oiva ja ystává uskollinen (AHO Mais. 121) 'derék vezető és 
hűséges barát5 stb. 

Kaitse karjani pahoista, varjele vahingon teiltá, noista 

*) így; o: kovoa. 
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soista soiluvista, láhtehistá láilyvista (Kai. 32 : 105) 'őrizd nyá
jamat a rossztól, óvd a káros utaktól, azoktól az ingó mocsarak-, 
tói, a ringó forrásoktól'; lintuja livertavia (Kai. 41: 88) 'csicsergő 
madarak'; miehen kyntaján (Kai. 22: 487) 'szántó embert'; stb. 

Láksivát urosta kaksi (Kai. 47: 121) 'elindult a két hős'; 
Orava ja kaki ja sammakko, ne on tullut kuninkaan [tyttarestá] 
kolmesta (Sat. I. 271) cevet és kakuk és béka, ez lett a király 
három leányából'; túli vákeá paljo vastaan (Sat. II. 23) 'sok nép 
jött szembe'.1) 

A népnyelvben olykor a névmási jelző is követi a jel
zett szót: 

lámmitámme saunan, viemme saunaan vávyn sen (Sat. 
II. 8) 'megmelegítjük a fürdőházat, azt a vöt a fürdőházba visz-
szük'; minulla on sormus semmoinen (Sat. II. 34) 'olyan gyűrűm 
van nekem'; Eupeaa páátá leikkaamaan vuohelta siltá (Sat. I. 
138) 'készül levágni annak a kecskének a fejét'.2) 

c) Leggyakrabban a melléknévi jelző szerepel ugyan meg
fordított szórendű szerkezetben, de bizonyos esetekben a f ő n é v i 
j e l z ő is követheti a jelzett szót. Mindenekelőtt azokat a puoli-
val való összetételeket kell megemlítenünk, melyekben a puoli 
'fél' szó mindig második tagja az összetételnek: silmápuoli, jal-
kapuoli 'félszemű, féllábú' stb.3) 

A Kalevala nyelvében más főnévi jelző is állhat megfor
dított szórenddel: 

vyö vaski fréz öv vagy övű'; hivus kulta 'arany haj v. hajú'; 
kaari kulta, 'arany ív v. ívű'; rinta kulta 'arany mell v. mellű'; 
pad hopea 'ezüst fej v. fejű'; hanka rauta 'vas-szeg v. szeges' 
stb. (Kai. Selit. 201). 

A Kalevala nyelvének sajátsága az is, hogy a hátravetett 
főnévi (anyagnévi) jelző változatlan marad, a viszonyragok csu
pán a jelzett szóhoz járulnak hozzá: kaarta rauta 'vasívet', 
padtasi hopea 'ezüst fejedet', ukset kulta 'arany ajtók' stb. (Kai. 
Selit. 201)/) 

a) vö. Sitten meni mies metsáán ja raatoi pitkán puun hyvin 
(Sat. I. 82) 'azután az ember elment az erdőbe és kivágott egy 
nagyon magas fát'. 

2) Karj . : mánöö kod'ih sih (AHLQV. 129) 'megy abba a házba ' . 
3) Ezekről később még lesz szó. 
4) Yö. fönnebb vyö-lapasta. 
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így viselkedik nagy ritkán a melléknévi jelző is : miehen aimo 
(Kai. Selit. 201) 'derék embert'; hannen kirjo kimmahutti (Kai. 
4 : 258) 'felpattantotta a tarka fedelet'. 

Ez a sajátság, a m e g f o r d í t o t t s z ó r e n d , az egyik' 
dolog, a melylyel számolnunk kell. A másik, a melyet szintén 
nem lehet figyelmen kívül hagyni, az é r t e l m e z ő j e l z ő n e k 
széleskörű használata. Értelmező nemcsak főnév lehet, hanem — 
különösen a régi nyelvben ós a nép nyelvében — még sokkal 
gyakrabban melléknév (igenév, számnév). Példák: 

Chriftus finun apumiehes ombi finun edeftes coolut (MLF-
I. 121) 'Krisztus, a te segítséged meghalt te éretted'; jftu Iuma~ 
lan Ifán caickiualtian oickialle (MLF. *L 75) 'ül az Istennek, a 

mindenható atyának jobbjára'; Iumalan meiden taiualifen Ifen 
ethen (MLF. I. 164) 'Isten, a mi mennyei atyánk elé'; Jefufen 
Chriftufen finun poias cautta (MLF. I. 186) 'Jézus Krisztus, a 

te fiad által'; 0 Jefu Chrifte Jumalan Poica (MLF. I. 228) 'oh 
Jézus Krisztus, Isten fia'; Ios otta lakimies, kihlacunnan pá . . . 
lahioia . . . (MLF. II. 105) 'ha a bíró, a járás feje ajándékokat 
fogad el . . .' Akkoa, pahoa naista (Sat. I. 331) 'az asszonyt, a 
rossz nőt'; Simeoni, siivo mies (KIVI II. 389) 'S., a szolid ember'; 
silloinpa emoni lemmekás sisar, nainen mustakiharain en ja 
hehkuva kuin punertava ruusu, láhestyi (KIVI I. 450) 'akkor 
anyámnak melegszívű testvére, egy feketehajú és ragyogó nő, 
olyan mint a pirosló rózsa, közeledett'. 

Ninquin Sara ioca hanen miehens Abrahamin cutzui Her-
raxi (MLF. I. 33) 'úgy mint Sára, a ki az ő férjét, Ábrahámot 
urának hívta'; ninquin fine Engelis cautta íinü Paluelias Tobian 
warielit (MLF. I. 42) 'a mint a te angyalod által a te szolgádat, 
Tóbiást megóvtad'; Pyhe Pauali lohdhuttau hené opetulajtas 
Thimoteufta (MLF. I. 147) 'Szt. Pál megvigasztalja az ő tanít
ványát, Timotheust'; Ja Lamech fanoi henen waimoillens Adal 
ia Zillal (MLF. I. 221) 'és L. mondta az ő feleségeinek, A.-nak 
és Z.-nak'; H á n . . . antoi kahvit, vehnáset ja sokerit vaimol-
lensa, Marille (JARN. 21) 'odaadta a kávét, a süteményeket és a 
czukrot feleségének, Marinak'; 

ios wieras Jota ioucko pakana eli chriftitty tahto hánen 
maatans turmella (MLF. II. 3) 'ha idegen hadsereg, pogány 
vagy keresztyén el akarja pusztítani az ő földjét'; Hauain ed-
heft, tveriften eli finiften . . . (MLF. II. 14) 'a sebekért, a vére
sekért vagy kékekért. . .'; Pure hán iongun cuoliaxi, ottakan íe 
iöga koira on cuolluen, ia maxakan iállens elauán nijn hyuan 
(MLF. II. 93) 'ha valamelyet [t. i. állatot] halálosan megmar, 
vegye az, a kié a kutya, a döglöttet és adjon viszont élőt, éppen 
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olyan jót5; Ios iokun tappa . . . nuorikaifen nuorema feitzemen 
aiaftaigaift (MLF. II. 147) 'ha valaki megöl . . . egy ifjút, 
fiatalabbat hét évesnél'; poikueni, nuorempani, lapseni, vakavam-
pani (PET. : Suomi II. 18: 28) 'fiacskám, fiatalabbam ; gyerme
kem, komolyabbam'; lapselle isottomallé, emon tietámattó'málle 
(PET. : Suomi II. 18 : 27) 'a gyermeknek, az atyátlannak, anyja 
ismeretlenjének'; olisi niin kaunis neitinen ja hyvá (Sat. II. 
116) "olyan szép kisasszonyka volna és jó'; Oli iso talo ennen 
ja sillá oli koira hyvin suuri (Sat. I. 150) Volt egyszer egy nagy 
parasztbirtok és abban egy kutya, igen nagy'; Siiná on rinnemaa 
oikein iso (Sat. I. 140) cott van egy lejtő, igazán nagy'; kirjoit-
taneet pöytákirjan koirille omituisen (Sat. I. 154) "írtak jegyző
könyvet a kutyáknak, sajátságosat'; sydámessa katumus kylmá ja 
musta (KIVI II. 76) "szívében megbánás, hideg ós fekete'; Ei 
maassa eiká taivaassa .ole paikkaa niin rakasta kuin se, jossa 
synnyimme (Kivi II. 116) 'sem az égben, sem a földön nincs 
hely, olyan kedves mint az, a hol születtünk'; niielellá kylla 
katkeralla (Kivi I. 27) "hangulatban, bizony keserűben'; Ei mi-
nulla surua niin suurta . . . ei iloa niin aánekasta . . . (AHO 
Mais. 70) "nincs bánatom olyan nagy . . . nincs örömöm olyan 
hangos . . .'; kuormat kuinka suuret tahansa (AHO Tyv. meri 59) 
'terheket, bármilyen nagyokat'; —: Tárná mies pois pane hánen 
maans laillifefti taritun ia eívlutetun (MLF. II. 45) *ez az ember 
eladja az ő földjét, szabályszerűen kínáltat és hirdetettet'; Ja 
siitá tehköön hán seuraavana sunnuntaina rangaistussaarnan 
niin vimmatun ja pohtavan . . . (KIVI II. 62) "és abból csináljon 
ő a következő vasárnap büntető-prédikácziót, olyan dühöset ós 
megrázót . . .'; Hán tervehtii tuttuja paikkoja, sadoin kerroin 
ennen kuletuita (AHO Mais. 67) 'üdvözli az ismerős helyeket, a 
régebben százszor 'bejártakat'; 

Iwita macafy fijna fangen pactlio kedholla (MLF. I. 97) 
'csont hevert ott nagyon sok a mezőn'; hánellá on poica yxi éli 
enambi (MLF. II. 9) 'van neki fia egy vagy több'; Ios hánellá 
on lapfia yxi, caxi eli wfeambi (MLF. II. 52) 'ha vannak gyer
mekei, egy, kettő vagy több'; 

SIMONYI az értelmezős szerkezetet igen réginek, sőt ő s i b b 
n e k tartja az elülálló jelzővel valónál,*) és ezt a feltevést a 
finn nyelvi adatok is támogatják. 

Az elmondottak alapján arra a megállapodásra juthatunk, 
hogy az ősfinnben — éppen úgy, mint a többi finnugor nyelv
ben — a m e l l é k n é v j e l z ő i s z e r e p é b e n v á l t o z a t l a n 

*') A jelzők 113—114. 
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v o l t . A változatlan melléknévi jelző kétféle szórenddel áll
hatott: *suuri talossa (vö. pikku talossa) és *talossa suuri (vö. 
fönnebb: miehen aimo Kai.). — Ha azonban a melléknév értel
mező volt, felvette ugyanazt a viszonyragot, mely a jelzett szóhoz 
hozzájárult: talossa suuressa.1) 

A jelzőnek a jelzett szóval való megegyezése — a mint 
már említettük — valószínűleg litván vagy ősgermán hatás alatt 
fejlődött ki. Ez az idegen hatás legelőbb a megfordított szórendű 
melléknévi jelzős szerkezeteket érinthette annyival is inkább, mert 
a hátul álló jelzőnek viszonyraggal való ellátására az értelmezős 
szerkezetek máris például szolgáltak. A fejlődés iránya tehát: 
*talossa suuri > talossa suuressa. Ez az új alaki sajátság aztán 
a megfordított szórendti jelzőkről az elülálló jelzőkre is át
terjedt. 

A főnévi jelzőket általában nem érintette a melléknévi 
jelzők analógiája. Legfőképpen azért nem, mért a főnévi jelző 
mindig a jelzett szó előtt állván, vele igen korán összetétellé 
egyesült. Az úgynevezett ragozhatatlan melléknevek, melyek 
SETALA szerint2) a főnév és a melléknév határán állanak, min
den valószínűség szerint a főnévi kategóriából kiszakadva váltak 
valóságos melléknevekké. Abban a régi időben, midőn a mellék
névi jelző és a jelzett szó megegyezése kialakult, még élénken 
érezhették ezeknek főnévi származását. A kategória- és jelentés
változást nem láthatjuk világosan a nyelvemlékek elégtelensége 
és egyoldalúsága miatt. A népnyelv azonban szolgáltat analógiá
kat: bizonyos jelzői szerepben gyakran előforduló főneveket 
mellékneveknek érez és melléknévi jelzők analógiájára egyeztet 
meg a jelzett szóval. 

I. A mel léknévi igenév jelzői használata. 

«A melléknévi igenév olyan jelző, mely a benne kifejezett 
cselekvéssel valami vonatkozásban tünteti fel a jelzettet.))3) 

*) A magyarban is : Mátyást, az igazságost (vö. SIMONYI 
Jelzők 113). 

2) Lauseoppi 18. 
3) SIMONYI Jelzők 17. 
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1. Cselekvő igenév. 

A cselekvő és a visszaható igetőből képzett igenóv a jel
zettet mint cselekvőt határozza meg. Á folyamatos (és beálló) 
•cselekvést általában a folyó cselekvés igeneve (a -va, -va képzős 
part. prses., valamint a jelzőül használt -ja, -ja képzős nom. 
agent.), a befejezett cselekvést pedig a befejezett cselekvés ige
neve (a -nut, -nyt képzős part. prset. act.) fejezi ki : eksyvá Mimi
men 'eltévedő ember5; eksynyt ihminen 'eltévedt ember'. Példák : 

a) folyó cselekvés igeneve tárgyatlan igékből: tárná Catoua 
ia fyndinen eleme (MLF. I. 80) 'ez a mulandó és bűnös élet5; 
túlit ne eldudt kármet Ju l a n fanafta ia woimasta cuolluhexi 
(MLF. I. 148) 'azok az élő kígyqk holtakká váltak Isten szavától 
•és erejétől5; Ja ette me kefkenem palauan rackaudhen pidheisim 
(MLF. I. 188) 'és hogy mi egymás között égő szeretetet tart
sunk5; Ja quiua Maa, pite Cohuuaxi wedhexi tuleman (MLF. I. 
195) 'és a száraz földnek forró vízzé kell válnia5; Wahuiftacat 
ne wafyuát kádhet, ia tuetkat ne nándyuet Poluet (MLF. I. 195) 
'erősítsétek azokat a fáradó kezeket és támogassátok azokat az 
összeroskadó térdeket5; lijkuua luoto (MLF. II. 78) 'mozgó kő
szirt5; kasvava kataja (Kai. 2 3 : 235) 'növekvő boróka5; karhu oli 
repinyt kasvavia puita (Sat. I. 2) 'a medve kitépte a növekedő 
fákat5; tulevana kesdná (Sat. I. 279) 'jövő nyáron5; viisi eláváá 
repoa (Sat. II. 74) 'öt élő róka5; vaihteleva luonto (KIVI I. 3) 
'váltakozó természet5; aakenöitseva sauhu (KIVI I. 34) 'szikrázó füst5; 
nouseva kuu (KIVI I. 40) 'felkelő hold5; lentava tahti (KIVI II. 
134) 'hulló csillag5; láikkyvd olki (KIVI II. 276) 'ringó szalma5; 
viheriöitsevá kesd (KIVI II. 335) 'zöldelő nyár5; kuihtuva mánty 
(KIVI II. 499) 'száradó fenyő5; koneen láhestyvá ja taas etenevd 
rdtind (JARN. 50) 'a gépnek közeledő és megint távolodó zúgása'; 
Voiko semmoinen asia riippua puuttuvista papereista ? (JARN. 
100) 'függhet-e az ilyen dolog a hiányzó papíroktól?5; nukkuva 
peto (AHO Tyv. meri 30) 'alvó vadállat5; siintdvdt vuoret (AHO 
Tyv. meri 126) 'kéklő hegyek5; liihoittelevat liniuset (AHO Mais. 5) 
'repkedő madárkák5; laskevan auringon ruskoa vastaan (AHO 
Mais. 30) ca letűnő nap pírjával szembe5; hdmdrtyvdssd pirtissd 
{KIANTO 17) 'a sötétedő kunyhóban5; 

b) folyó cselekvés igeneve tárgyas igékből: ifoua Sielu (MLF. 
I. 70) 'vágyódó lélek5; taitavat taloiset vaimot (Kai. 33 : 194) 'hozzá
értő háziasszonyok5; se semmosen painavan asian osas ratkasta 
(Suomi II. 16: 228) 'olyan nyomós (fontos) ügyet el tudott dönteni5; 
on . . . peloittavan voiman saanut (KIVI I. 7) 'félelmetkeltő erőt 
nyert5; susien kammoittava ulvominen (Kivi II. 175) 'a farkasok 



1 2 6 SEBESTYÉN IRÉN. 

irtóztató ordítása'; rauhottava ja tyynnyttdvá vaikuius (JARN. 92) 
'megnyugtató és csillapító hatás'; hirvitidvd satu (JARN. 102) 
'borzasztó mese'; tdrisyttdvá naky (JARN. 136) 'megremegtető' 
látvány'; luova taiteilija (AHO Tyv. meri 93) teremtő művész'; kan-
tavat sillat (AHO Mais. 23) 'elbíró hidak' (melyek megbírják á 
terhet); vaaniva hallá (AHO Mais. 32) 'üldöző fagy'; pelastavaa 
ihmettd odot taen. . . (LINN. Pak. 78) 'megszabadító csodát várva.. . ' ; 
polttava hímo (KIANTO 48) 'égető vágy'; saunan pehmittdvdssd 
löylyssd (KIANTO 69) 'a fürdőház puhító gőzében'; kiduttava 
aavistelma (KIANTO 129) kínzó sejtelem'; eukon kiirehtiva adni 
(KIANTO 117) 'az asszonynak siettető hangja5; 

c) -ja, -ja képzős nomen agentis tárgyatlan és tárgyas 
igékből: toruja vaimo (PET.: Suomi II. 18: 178) 'veszekedő asz-
szony'; kasvaja kananen (uo.) 'növekedő tyúkocska'; koiran kul-
kian (uo.) 'a kóborló kutyát'; vaimo riitelid (uo.) 'czivakodó 
asszony'; liekkujalla [tuolilla] istuu (Sat. II. 118) 'hintázó széken 
ül'; — yxi pahoin tekiá mie$ (MLF. I. 109) 'egy gonosztevő 
férfi'; odhotamme wapactaija herra Jefuft chriftufia (MLF. I. 147) 
'várjuk a szabadító úr Jézus Krisztust'; Naittaia miehen pitá 
waimon wlosandaman (MLF. II. 19) 'a férjhezadó férfinak a 
nőt ki kell adnia'; Röauaia mies (MLF. II. 135) 'rabló férfi'; 
miehen etsian (PET.: Suomi II. 18: 178) 'a kereső férfit'; miehen 
kyntajdn (uo.) 'a szántó férfit'; kysyja akka (Sat. IL 28) 'kére
gető asszony'; tuhlaaja poika (KIVI II. 128) 'tékozló fiú'.*) 

d) befejezett cselekvés igeneve tárgyatlan igékből: ioopunut 
Tompeli (MLF. I. 7) . 'megrészegedett bamba'; Colleet Rumihit 
(MLF. I. 92) 'holt testek'; nuckunu inhimine (MLF. I. 143) 'el
aludt ember'; palanuit. kekaleit (MLF. II. 88) 'megégett üszkök'; 
cuolluen lapfen (MLF. II. 164) 'a halott gyermeket'; naineen 
miehen canfa (MLF. II. 170) 'megházasodott emberrel'; Náki 
miehen muuttunehen, uuistunehen urohon (Kai. 2 : 151) 'látta a 
megváltozott férfit, a megújhodott hőst'; palaneet karhun luut 
(Sat. I. 65) 'megégett medvecsontok'; jáatyneen aventoon (Sat. 
I. 55) 'a befagyott lékbe'; menneistd ajoista (Kivi I. 17) 'múlt 
időkből'; harmaantunut herra (JARN. 137) 'megőszült úr'; laihtu-

*) Az észtben : «Das active Particip auf -v kann adjecti-
visch* auch durch das Nomen auf -ja ersetzt werden, wie suít-
sevad oder suitsejad tukkid 'rauchende Bránde'; vereval oder 
verejal kivil ei ole sammalt 'ein rollender Stein hat kein Moos' 
etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 145.); — leikaja nuga 
'ein schneidendes, scharfes Messer'; hakkaja haigus 'eine an-
steckende Krankheit'; sisse-sdüja koht 'eine eintrágliche Stelle'; 
tömbaja pldster 'ein ziehendes Pfiaster, Zugpflaster' (uo. §. 144. 4). 
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neihin kasvoihin . . . katsoa (JARN. 166) 'a megsoványodott arczra 
nézni5; jdátynyt meri (AHO Mais. 5) 'befagyott tenger'; painunut 
oksa (AHO Mais. 10) 'lenyomódott ág5; lamminneen maan mehua 
(AHO Mais. 12) 'a felmelegedett föld nedvét'; peldstyneet hiiret 
(AHO Mais. 12) 'megijedt egerek'; hatáantynyt vdkijoukko (AHO 
Mais. 75) 'megrémült néptömeg5; vimmastunut kissa (AHO Mais. 
80) 'feldühödött macska'; yli nukahtaneen ulapan (AHO Tyv. meri 
59) 'az elszunnyadt víztükrön át'; sammunut piippu (LINN. Pak. 
68) 'kialudt pipa5; kauhistuneet kasvot (KIANTO 138) 'megbor
zadt arcz; 

e) befejezett cselekvés igeneve tárgyas igékből (jelzői sze
repben ritkán fordul elő): kokeneelle miehelle (KIVI I. 465) 'ta
pasztalt embernek5; oppinut mies (KIANTO 53) 'tanult ember5.*) 

Az igenévi jelzőnek -— főként az irodalmi nyelvben — 
olyan h a t á r o z ó j a is lehet, a milyen a megfelelő igének van: 

a) Sorsa on hyvin kanteleva lintu (Sat. I. 317) 'a 
vadkacsa nagyon árulkodó madár'; tomussa mateleva mato (KIVI 
I. 442) 'porban csúszó féreg'; náin tuskasta punehtuvan Ainikin 
(KIVI I. 89) 'láttam a kínjában elpiruló Ainikkit'; keittokonstiin 
kuuluvia kappaleita (KIVI II. 113) 'a főzőmesterséghez tartozó 
tárgyakat'; harvoin ndkyvli valkea káárme (KIVI II. 118) 'ritkán 
mutatkozó fehér kígyó'; kainosti katsahteleva Anna (KIVI II. 395) 
ca szemérmesen tekintő A.5; káármeena sdhisevá ja hytkdhteleva 
terá upposi apilan syvyyteen (JARN. 47) 'a kígyóként sziszegő és 
tekerőző él belemerült a lóhere mélyébe'; nuori táyteen tarmoosi 
herddvd tyttöni (JARN. 154) 'fiatal, teljes erődre ébredő leányom*; 
kilahti joskus vaskikello laitumella kdyvdn hevosen kaulasta 
(AHO Mais. 47) 'megcsendült olykor a rézcsengő a legelőn járó 
ló nyakában'; vieraisilta kotiinsa palaavat kaupunkilaiset (AHO 
Mais. 60) 'a látogatóból otthonukba térő városiak5; Lapista pa-
laava kotka (AHO Mais. 113) 'Lappországból visszatérő sas'j 
nenánjuuresta láhtevia juovia (LINN. Pak. 7) 'az orra tövéből 
kiinduló ránczok'; vielá lapselta nayttdva tyttö (LINN. Laulu 70) 
'még gyermeknek látszó leány5; 

b) maailman páállá jaloin juoksijaa eláváá (Sat. II. 102) 

*) Az észtben: kadunud azi 'eine verlorene Sache5; eksinud 
lapsed 'verirrte Kinder5; vdzinud més 'ein ermüdeter, betrunke-
ner Mann'; sonud löm, 'ein gegessen habendes, sattes Tier'; 
téninud sóidat 'ein Sóidat, welcher ausgedient hat'; jönu inime-
zega 'mit einem betrunkenen Menschen'; téma kadunust (kadu
nud) méhest 'von ihrem verstorbenen Manne5 (WIEDEMANN Ehst. 
Gramm. §. 146). 
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'a földön lábon futkosó állat'; taasen tulee sálon sydámessá 
tuulimyllyksi pátija köti (Sat. II. 105) 'megint jön a rengeteg-
mélyében szélmalomnak való házikó5; 

ej ei meiden pidhe ylenpalio murectiman, meiden edef-
menytten Ysteuein teden (MLF. I. 80) 'nem kell nagyon sokat 
búsulnunk elhunyt (tkp. előrement) barátainkért'; Jos ei Sifel-
fyndynyen kuningan poikia ole (MLF. II. 2) 'ha a bennszülött 
királynak nincsenek fiai'; nyt háneltá tingataan niitá isansa 
isdvainajan aikana kadonneita linnan avaimia (Sat. II. 80) 'most 
követelik tőle azokat a boldogult nagyapja idejében elveszett 
várkulcsokat'; korpeen kadonnut lammas (KIVI II. 128) 'a ren
getegben elveszett bárány'; vaimosta syntynyt mies (Kivi II. 174) 
'asszonytól született férfi'; viattomasti karsinyt mies (Kivi II. 505) 
'ártatlanul szenvedett férfi'; lopulla muutti koko sávellyksen 
káhleista vapautuneen sielun nousuki ylimpiin korkeuksiin (JARN. 
157) 'végül az egész dallamot a bilincseiből kiszabadult lélek
nek a legfelsőbb magasságokba való emelkedésévé változtatta'; 
Lumi lehteen satanut on kuolinvuoden enne (AHO Tyv. meri 55) 
'a levélre hullott hó a halál évének előjele'; en ottanut vastaan 
lainvastaisella tavalla avonaiseksi joutunutta virkaa (AHO Tyv. 
meri 133) 'nem fogadtam el törvénytelen módon megüresedett 
hivatalt'; Ei ole aurinkoa, jonka való . . . kouhottelisi kukistuk-
siinsa menneet mielet (AHO Mais. 7) 'nincs nap, a melynek 
fénye . . . felrázná a megtört lelkeket'; heidán vuosisatojen ku-
luessa kehittynyt murteensa (AHO Mais. 165) 'az ő évszázadok 
folyása alatt kifejlődött nyelvjárásuk'; lumen alta vapautunutta 
harmaata kevátluontoa (LINN. Pak. 8) 'a hó alól kiszabadult 
szürke tavaszi természetet'; Vyötáisille soljunut vasén kási (LINN. 
Laulu 9) 'a derekára csúszott balkéz'; vastikddn havahtuneet 
lapset (LINN. Laulu 55) 'az imént felébredt gyermekek'. 

A folyó-cselekvés, ritkán a befejezett cselekvés igenevének 
t á r g y a is lehet: 

a) Nytt hacka mies Tammia . . . eli muita hedhelmán 
tuopia puita, maxakann 3 mrka (MLF. II. 72) 'most (ha) kivág 
egy férfi tölgyeket . . . vagy más gyümölcsöt hozó fákat, fizessen 
3 márkát'; paljon merkitsevállá . . . kuiskauksella kysyi (JARN. 10) 
'sokat jelentő . . . suttogással kérdezte'; kaikén kahlehtija talvi 
(AHO Tyv. meri 59) 'mindent bilincsekbe verő tél'; kaikén tu-
kahduttaja talvi (AHO Tyv. meri 59) 'mindent megfullasztó tél'; 
yksi uskollinen, virkavapauden saanut kenraali (Sat. II . 2) 'egy 
hűséges, szabadságot nyert tábornok'; 

b) Tulta iskeilevá jumala (KIVI I. 43) 'tüzet ütő isten';-

Verta imeviá petoja (KIVI I. 83) 'vérszopó vádállatok'; náhden 
usein mielta synkistavad nalkáá (KIVI II. 336) 'látva gyakran á-
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kedvet elkomorító éhséget'; kylid kiertelevd soittoniekka (AHO 
Mais. 6) ca falvakat járó zenész'; katurautatiellá on multa vir-
kistyttává liikkeensá (AHO Mais. 103) 'a közúti vasútnak a lelket 
felfrissítő forgalma van'; Aikaa myöten túli levoitomuutta herát-
tavá lisávaikutin — ympáristö (LINN. Pak. 79) 'idővel még egy 
nyugtalanságot keltő tényező jött közbe — a környezet'.1) 

Előfordul jelzői használatban a t á r g y a s ö s s z e t e t t 
igenév is, főként a folyó cselekvés igeneve: 

a) ragtalan tárgygyal: Jos on olemassa kaikkitietdvá olento 
(KIANTO 16) cha van mindentudó lény'; kaikkisisdltavdssd laukus-
saan (KIANTO 73) 'mindent tartalmazó táskájában';2) 

b) ragos tárgygyal: kantoipa kerran . . . melkein leiviskdn-
painavan piplian (KIVI II. 404) Vitt egyszer . . . egy majdnem 
kilenczedfél kilogrammot nyomó bibliát'; tervehdityt vaihtoivat 
paljonpuhuvan silmayksen (LINN. Pak. 65) 'az üdvözöltek sokat
mondó tekintetet váltottak'; — verta-janoova peto (Kivi II. 25) 
Vértszomjazó vadállat'; koiratkin seurasivat heitá tuUa-ldikkyvilld 
silmillá (Kivi II. 186) 'a kutyák is követték őket vért-csillámló 
szemmel'; työtd tekéid kansa (KIANTO 115) 'dolgozó (tkp. munkát 
tevő) nép'; verta-tihkuva karhu (KIANTO 138) Vért-csepegő medve'; 
mieltatenhoava náky (LINN. Pak. 125) 'lelketbűvölő látvány'. 

A befejezett cselekvés igeneve rendkívül ritkán szerepel 
ilyen szerkezetben: koulunkdyneet ihmiset (KIANTO 109) 'iskolát
járt emberek'.3) 

Puszta előtagú a l a n y i összetételre az irodalmi nyelv 
szolgáltat néhány adatot (személyragos előtagú alanyi össze
tételre egyáltalán nincs példa): 

pohjonen liehtoi voimakkaasti tdhti-kimmeltáván taivaan 
álla. (KIVI II. 185) 'az északi szél erősen süvöltött a csillag
tündöklő ég alatt'; hopeakimmeltdvá lámmin (Kivi II. 345) 'ezüst
csillogó meleg'; nyt se oli tuo henkisen sotataistelun hikihelmei-
levd páivá (KIANTO 116) 'most volt a szellemi csatának az a 
verejtékgyöngyöző napja'.4) 

x) Személyragos tárgyra csak kivételesen nyújt példát az 
irodalmi nyel?: lampöddn hiljaa soiva ááretön lamppu (AHO Tyv. 
meri 30) 'melegét csendesen sugárzó roppant nagy lámpa'. 

3) Ezekben az eredetibb nyelvállapot őrződött meg, vö. 
SIMONYI, Igenévi szerkezetek. NyF. 47 : 7. 

3) A magyarban is igen ritka, vö. SIMONYI Jelzők 2 1 . 
4) Pusz ta előtaggal á magyarban is ritka, vö. SIMONYI 

Jelzők 23 . 
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A régi és a népnyelvben (elvétve az irodalmi nyelvben 
is).a folyó cselekvés igenevét a belőle (-inert nom. possessoris 
képzővel) képzett i g e n é v - t e r m é s z e t ű m e l l é k n é v helyet
tesítheti ; p l . : 

Haruoin aijattelema me fen oikean tuleuaifen elámen . . . 
psele (MLF. I. 131) 'ritkán gondolunk mi arra az igazi jövő 
életre'; tsemé löhduttauaifé Euagelin anda mös Jumala (MLF. 
I. 137) 'ezt a vigasztaló evangéliumot szintén az Isten adja'; 
mateleuaifet ia eleueijet eleimet (MLF. I. 215) 'csuszó-mászó és 
élő állatok'; 6. afuuaifta mieftá (MLF. II. 54) '6 (ott) lakó férfi'; 
mátka waeldauaifet miehett (MLF. II. 12) 'úton vándorló férfiak'; 
palauaifellcL kekálelld (MLF. II. 140) 'égő üszőkkel'; Tappa mies 
miehén ia káfitetán tuorelda työldá cohta Rumin tyköná taicka 
pakeneuaifilda ialgoüda (MLF. II. 144) '(ha) egy ember embert 
öl, és elfogják tetten érve mindjárt a holttest mellett vagy 
menekülés közben (tkp. menekülő lábakról)'; yksi kulkevainen ' 
mies (Sat. I. 171) 'egy vándorló ember'; eldvdinen kantele (Sat. 
II. 117) 'élő kantele'; tuon sydántá-sortavaisen ulkonaisen ta-
pahtuman vaikutus . . . (CYGNAEUS : Alkulause, KIVI Val. Teoks. 
I. 458) 'annak a szívet-megtörő külső eseménynek hatása'. 

2. Szenvedő igenév. 

A finn nyelv a szenvedő használatra, vagyis annak a ki
fejezésére, hogy a jelzett szó a jelzőbeli cselekvésnek t á r g y a , 
a szenvedő igetőből képez igenevet, mégpedig -va, -va képzővel 
a beálló cselekvés számára (part. fut. pass., part. necessitatis), 
-u, -y képzővel pedig a befejezett cselekvés számára (part. prset. 
passivi).*) ' .. 

a) A beálló cselekvés igeneve: fyötaiva tanára (MLF. II. 
100) 'ennivaló holmi'; ei yhdeksáán kymmeneen vuoteen ei ole 
ihmisen [hajua] káynynt, túli tuo syötávaksi iltaispalaseksi (Sat. 
II. 118) 'kilenczven esztendeig nem volt itt emberszag, ennivaló 
vacsorának jött az (ide)'; niin on mieleni, kun on myötávan 
hevosen (VET.: Suomi II. 18: 166) 'olyan a kedvem, mint az 
eladó lóé'; kunnioitettava mies (Kivi I. 43) 'tiszteletreméltó férfi'; 
rakastettava vaimo (KIVI II. 499) 'szeretetreméltó feleség'. 

*) Nagy ritkán előfordul cselekvő igetőből képzett -va, -va 
képzős igenév is szenvedő jelentéssel: katuva kauppa (PET. : 
Suomi II. 18 : 179) 'megbánó vásár' (azaz olyan vásár, a melyet 
megbántam). 
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b) A befejezett cselekvés igeneve sokkal gyakoribb jelzős 
•szerkezetben, mint a -va, -vei képzős szenvedő igenév. Példák: 
Ota finun fytytetty lampus (MLF. I. 21) 'vedd a te meggyújtott 
lámpádat'; anfaittuta colemata (MLF. I. 111) 'megérdemelt ha
lált5; Ja Julft annoij háne káfkyns etteij kieldyftd puufta pitányt 
háne fyömán (MLF. I. 235) 'és Isten kiadta a parancsolatát, 
hogy ne egyék a tiltott fa gyümölcsébőr; Hen lehetti m i n u n . . . 
Nijte farietyite Jydhemite fitomahan (MLF. I. 197) 'ő elküldött 
engem . . . összekötni azokat az összetört szíveket'; Nouse yles 
fine Fangittu Jerufalem (MLF. I. 198) 'kelj föl, te rabbá tett Je
ruzsálem'; Caftettu Yrttitarha (MLF. I. 201) 'megöntözött kert'; 
nimitetydh ia ylesluetut articuluxet (MLF. II. 4) 'a megnevezett 
és felolvasott törvényezikkek'; oftettu maa eli waihetettu (MLF. 
II. 41) 'vett föld vagy elcserélt'; maárdttyna pdivdna (MLF. II. 
44) 'meghatározott napon'; leikatut eli leiekamattomatt watteet 
(MLF. II. 44) 'kiszabott vagy kiszabatlan ruhák'; kynnetyn pellon 
(MLF. II. 49) 'a felszántott földet'; tehdyi waatteita (MLF. II. 
97) 'elkészített ruhákat'; annettu vala (MLF) II. 106) 'adott 
eskü'; lukitut huoneet (MLF. II. 176) 'bezárt szobák'; Jos te'it 
ka'utun kaupan (Kai. 22 •' 68) 'ha megbánt vásárt csaptál'; Tulipa 
repo keitetyita kerneita suussa (Sat. I. 110) 'jött a róka főtt 
borsóval a szájában'; leijona meni tapetun lehmán allé (Sat. I. 
128) 'az oroszlán a leölt tehén alá ment'; oli . . . miehellá ollut 
palvattu liharaaja (Sat. I. 232) 'a férfinak volt egy füstölt 
koncza5; hán asuu . . . yhdessá upotetussa linnassa (Sat. II. 81) 
'egy elsüllyesztett várban lakik'; istutettu viikunapuu (KIVI I. 
422) 'ültetett fügefa'; lonkattu mies (KIVI I. 438) 'megsértett 
férfi'; villitty joukko (KIVI II. 119) 'felbőszített csoport'; valaistu 
kellotaulu (AHO Mais. 37) 'megvilágított óralap'; Se on viljeltyd 
seutua (AHO Mais. 72) 'megművelt táj az'; Katsahdin osoitettuun 
suuntaan (AHO Mais. 83) 'a mutatott irányba tekintettem'; koko 
eletty eláma (LINN. Pak. 35) 'az egész átélt élet'; varastetut ráhat 
(LINN. Pak. 86) 'lopott pénzek'; piddtetyt nyyhkytykset (LINN. 
Laulu 59) 'visszatartott zokogás'.*) 

A szenvedő igenévnek (különösen a befejezett cselekvés 
igenevének) h a t á r o z ó j a is lehet éppen úgy, mint a cselekvő 
jelentésű igenévnek. Példák: 

*) Az észtben: kutsutud vőörad (AHLQV. 38) 'meghívott 
vendégek'; se vaene vend söi oma naese ja lastega sest vahetud 
kotist (id. m. 39) 'a szegény testvér evett feleségével és gyer
mekeivel együtt az elcserélt tarisznyából'; leitud rahast (id. m. 
49) 'a talált pénzből'. 
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fe Riftinnaulittu Chriftus (MLF. I. 125) 'az a keresztre 
feszített Krisztus5; joliaki vahuii'tos fanoilla ia fententieilá rama-
tuifta otetuilla (MLF. I. 79) 'valamely, a szentírásból vett erő
sítő szavakkal és sententiákkal'; Neillá tauoilla faatu maa (MLF. 
II. 42) 'az ilyen módokon szerzett föld'; Miká oikeus aidhall eroite-
tüll kylállá on (MLF. II. 58) mi joga van a kerítéssel elkülönített 
falunak5; los miehelle on kedhoxi lafkettu maata (MLF. II. 70) 
'ha a férfinak rétnek hagyott földje van'; iotka kuningalle anne-
tun walan rickouat (MLF. II. 110) 'a kik megszegik a királynak 
tett esküt'; lailla otettu Emándá (MLF. II. 136) 'törvényesen 
elvett asszony'; Miáhellá oli verestá leivottua leipáá (Suomi II. 
16: 177) ca férfinak vérből sütött kenyere volt'; Ne rupes pel-
laan sitté korttia niillá leivástá saavulla kortilla (Suomi II. 16: 
216) 'azután kártyázni kezdtek azokkal a kenyérért kapott kár
tyákkal'; kun kuningas náki kauvan kaivatun vaimonsa . . . (Sat. 
II. 10) 'mikor a király meglátta sokáig nélkülözött feleségét...'; 
mutta uiskenteles vielá vuosia muutamia elon myrkylla táyte-
tyssa virrassa (KIVI I. 52) 'de úszszál még néhány esztendeig az 
élet méreggel telített folyamában5; verellá tahrattu peto (KIVI I. 
98) 'vérrel beszennyezett vadállat'; tuo kaikille tunnettu Mikko 
(KIVI II. 66) 'az a mindenki előtt ismert Mikko'; kuolemaan 
tuomitut vangit (KIVI II. 218) 'halálra itélt rabok5; kaikki nyt 
katselivat sitá niin paljon puhuttua nuorta herraa (JAKN. 44) 
'most mindenki azt a sokat emlegetett ifjú urat nézte5; Katselen 
tássá kuivamaan levitettyjen verkkojen válitse (AHO Tyv. meri 9) 
'áttekintek itt a száradni kiterített hálók között5; tasapaáksi 
leikelty syreenipensas (AHO Tyv. meri 21) 'egyenesre nyesett 
orgonabokor5; Eikki on kattokin kiukaan tapaan tehdyn uunin 
kohdalta (AHO Mais. 22) 'a tető is beszakadt a szabad tűzhely 
módjára készült kemencze felett'; vahdn ajettu tie (LINN. Pak. 
109) 'keveset járt út'; paperille painettu sana (KIANTO 36) 'a 
papirosra nyomtatott szó.'*) 

A Kalevala nyelvében a -ma, -ma képzős igenév gyakran 
egyenlő értékű a befejezett cselekvés szenvedő igenevével; pl. 
Noita saamia sanoja, virsid viriitdmid vyöltá vanhan Váiná-
möisen (Kai. 1 : 29) 'azokat a kapott szókat, az öreg V. övéről 
szerzett verseket'; veistama vetonen (Kai. Selit. 214) 'faragott 
csónak' stb. 

Jegyzet. Olykor az elvont főnévhez tartozó igenévi jelző 
is e l v o n t jelentésű: hánen entinen raataja intonsa (LINN. Pak. 

*) A karjalaiban: halljakal katettu kivi (AHLQV. 129) 'ka-
báttal letakart kő'. 
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43) faz ő előbbi dolgozó buzgalma5 (vö. e l m e n ő szándék: 
SIMONYI Jelzők 29). 

Némely jelzős szerkezetben a jelző és a jelzett szó között 
bonyolultabb a viszony: Álla seulan seulottavan (Kai. Selil 215) 
'szitáláshoz való szita alatt5; parilla parskahtavalla, irvistavallü 
ilman haistolla (KIANTO 7) 'néhány fúvó, fogvicsorgató levegőbe 
való szaglászással5, azaz (a medve) szaglászás közben fújt és 
fogait vicsorgatta. 

Meles pidaja mes "ein Mann der im Gedáchtniss behált5 

(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 144. 4). 

S z e n v e d ő i g e n ó v a c s e l e k v é s a l a n y á n a k 
k i t é t e l é v e l . 

A cselekvő igetőből -ma, -ma képzővel képzett igenév tő-
alakjával olyan jelzős szerkezetek alakulnak, melyek lényegük
ben megfelelnek a régi magyar isten adta gyermek-féle szerke
zeteknek; t. i. a jelzett szó tárgya az igenévvel kifejezett cse
lekvésnek, de egyúttal a cselekvés alanya is meg van nevezve 
az igenevet megelőző főnévvel, pl. isán ostama hattu catya vette 
kalap5, azaz: a kalap, melyet az atya vett. A finn szerkezet 
annyiban külömbözik a magyartól, hogy a finnben a cselekvés 
alanyát megnevező főnévhez a genitivus ragja járul, az előbb idé
zett szerkezet tehát pontosabban így fordítható : faz atyának vétele' 
(vö. embereknek vtalta és népnek elvette stb.: SIMONYI Jelzők 
30).*) Példák: 

kun sinun himo tulevi, noita mielesi tekevi ison saamia 
halója (PET. : Suomi II. 18 : 37) cmikor elfog a vágy, mikor kedved 
kerekedik azokra az atyád fogta halakra5; No se antaa mies sen 

*) Az észtben a finnhez hasonló jelentésű szerkezetek 
alakulnak a szenvedő befejezett cselekvés igenevével: teie antud 
raha ej ole vaja lugeda Von euch gegebenes Geld ist nicht 
nötig zu záhlen'; keiéri vatja antud kásk cein vom Kaiser erlas-
sener Befehl5; saksa king-sepa tehtud sápad Von einem deutschen 
Schuster gemachte Stiefel5; híre sodud leib Von Máusen benagtes 
Brot5; siguri segatud kohvi cmit Gichorien gemischter Kaffee5 etc. 
(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 146. 8). Olykor a folyó cse
lekvés igenevével: hobuse tarvitavad ristad Von einem Pferde 
gebrauchtes, für ein Pferd nötiges Geschirr5 (WIEDEMANN Ehst. 
Gramm. §. 145. 6). 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 10 
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kuoleman oman antaman toolin (Suomi II. 16: 217) 'no az az 
ember odaadja azt a halál maga adta széket5; Syön omia, Ju-
maian luomia laappasiani, repo sanoi (Sat. I. 333) 'eszem a 
saját Isten teremtette talpaimat, mondta a róka5; kulon polttama 
honka (KIVI I. 92) cerdei tűz égette fenyő5; Jumalan láhettámán 
miehen oppi (KIVI I. 422) 'az Isten küldötte férfinak tana5; 
myrskyjen repimát kuuset (KIVI II. 118) 'viharok tépte fenyők5; 
löytyy maattomia eli toisin sanoen leiváttömiá, jotka olisivat 
valmiit nálkápalkoista tekemaán rikkaiden haluamia töitá (JARN. 
69) 'akadnak földnélküliek vagy másként mondva kenyérnélkü
liek, a kik készek volnának éhségbérért elvégezni a gazdagok 
megkívánta munkákat5; tuo Martan mainitsema herra (JARN. 
93) 'az a Márta említette úr5; Lalidén keskustassa váreili vielá 
auringon jattdmán yötaivaan himmeá heijastus (JARN. 119) 'az 
öböl közepén ott remegett még a nap elhagyta éjjeli égbol
tozat homályos derengése5; lumen peittámá niitty (AHO Tyv. meri 
41) 'hó-takarta rét5; magneettimyrskyn sytyttamá pohjanpalo 
(AHO Tyv. meri 111)'mágneses vihar gyújtotta északi fény5; áiti 
vainaan antamassa kirjassa (KIANTO 28) 'boldogult anyám adta 
könyvben5. 

A cselekvés alanyát az igenév előtt álló s z e m é l y -
n é v m á s jelöli meg, az igenévi jelzőhöz a megfelelő személyrag 
járul ; pl. 

hyvinpá tavallisesti onnistuivat hanen ajamansa asiat (KIVI 
II. 427) 'rendesen jól sikerültek az ő intézte ügyek5; niin tun-
tuu meistá kuin tárná olisikin meidán tekemdmme tupanen (AHO 
Mais. 30) 'úgy tetszik nekünk, mintha ez csakugyan magunk 
csinálta házikó volna'. 

A cselekvés 3. személyű alanya oma 'saját5 szóval van ki
fejezve, mely valóságos jelzője a személyragos igenévnek;*) pl. 

Kuolema ei huomannu' sitá ommaa antamaan toolia ja* 
istuu siihen (Suomi II. 16: 217) 'a halál nem vette észre azt a 
maga adta széket és belé ül5; oma'syvnyttdmdnsá árjy (KIVI II. 
411) 'maga támasztotta vihar5; nuori mies metsáá kávellessáán 
lepyttelee sen haltijoita omalla sepittamálláan loihdulla (AHO 
Tyv. meri 94) 'a fiatal férfi az erdőt jártában maga szerezte 
varázsigóvel engeszteli az erdőisteneket5; Ilmarinen nosti oman-
Ukemáiisá auringon ja kuun kuusen latvaan (AHO Tyv. meri 
107) 'Ilmarinen maga készítette napot és holdat emelt a fenyő 
csúcsára5. 

*) Vö. magam sütötte kenyér stb. 
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A cselekvés alanyát gyakran csupán az igenévhez járuló 
s z e m é l y r a g jelöli meg; pl. * 

kasvoipa jokea kolme itkemistansa vesista (Kai. 4 : 4 7 5 ) 
'három folyó nőtt az (ő) sírta könnyekbőr; pehtori viiméis-
teli rakentamaansa haapaista soutuvenettá (JABN. 114) 'a tiszt
tartó az utolsó simítást végezte a (maga) készítette nyárfa-
csónakon'; kaikki pilkkomansa puut he maahan kaatoivat (AHO 
Mais. 116) 'a (maguk) megjelölte fákat mind földre döntötték3; 
Kantaa ansaitsemansa rahan joka ilta vaihettajan pöydálle (AHO 
Tyv. meri 123) 'a (maga) szerzetté pénzt elviszi minden este a 
pénzváltó asztalára'; Hán öli pitká ja solakka kuin vastakaata-
mansa kuuset (LINN. Laulu 3) 'magas volt és karcsú, mint az 
imént ledöntötte fenyőfák'.1) 

Az igenevek jelzőül való használatának az a következ
ménye, hogy az igei származás elhomályosultával az igenév ki
szakad eredeti kategóriájából és valóságos melléknévvé válik; 
pl. joutava 'szabad, el nem foglalt' (jouta- 'ráérni, foglalkozás 
nélkül v. szabad lenni'); mahtava 'hatalmas' (mahta- '-hat, -het') ; 
sivistynyt 'művelt' (sivisty- 'művelődik'); riivatiu 'ördögtől meg
szállott, eszeveszett' (riivaa- 'megzavar, megháborít; megbabo
náz') stb. 

Az ilyen igenév éppen úgy fokozható, mint a melléknév: 
on se oppinut mies suutari, vaan raatari on oppineempi (KIANTO 

53) 'tanult ember a varga, de a szabó még tanultabb'.2) 

II. A főnév je lzői basználata. 

A finnugor nyelveknek ősi mondattani sajátsága a főnévnek 
valóságos melléknévi értékben tulajdonságjelzőül való használata. 

A következőkben néhány finn főnévi jelzős szerkezetről 
lesz szó annak igazolására és kiegészítésére, a mit a főnévi 
jelzőről finnugor szempontból eddig tudunk.3) 

*) Az észtben a -ma képzős igenóvnek abessivusával alakul
nak jelzős szerkezetek: samata naene 'ein nicht bekommenes oder 
empfangen habendes Weib, d. h. eine Braut'; harimata inimezed 
'ungebildete Menschen' etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 143). 

2) Vö. kitűnő, ki tűnőbb stb. (SIMONYI Jelzők 29). 
3) Vö. KEETÉSZ 3. 

10* 
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1. 

A finn nyelvben személy- és állatneveknek tulajdonság-
jelzője lehet n e m e t és k o r t jelentő főnév. Ezeket a jelzős 
kifejezéseket ö s s z e t é t e l e k n e k érzi a finn; a jelző és a 
jelzett szó között olyan szoros a kapcsolat, hogy más jelző nem 
is kerülhet közéjük. 

a) Nemet jelentő főnév a jelző: Tuuti, tuuti tyttölasta 
(PET. : Suomi 11.18: 16) ealudj, aludj leánygyermek'; Keisarilla 
oli ennen [vaimo] ja se kuoli ja jái tyttölapsi (Sat. II. 69) 
a császárnak azelőtt felesége volt, és az meghalt, és leány
gyermek^) maradt5; viekassilmáinen tyttölapsi (Kivi II. 392) 
karnis-szemű leánygyermek5.1) No, hán eláá ja saapi poikalap-
sen (Sat. II. 70) 'no, ő él és fiúgyermeke születik5; Toiselle 
3apselle, joka myös oli poikalapsi, oli Biika ehdottanut nimeksi 
Helanteria (KIANTO 14) 'a másik gyermeknek, a ki szintén fiú
gyermek volt, R. a H. nevet ajánlotta5; No, hán meni . . . ja 
puettaa vaimováen vaatteisin (Sat. II. 49) 'no, ő megy . . . és 
felöltözik az asszonynép ruhájába"; se puu kun kuivaa, niin se 
tulee hyváá keittopuuta vaimovaelle (Sat. I. 205) 'mikor az a 
fa kiszárad, jó lesz főzéshez az asszonynép számára5; vaimováki 
leipoo (JARN. 39) 'az asszonynép dagaszt'; Sano nyt, hyvá mies, 
mitá varten vaimovaenkin sinne tulla pitáá? (KIANTO 52) ""mondd 
meg most, jó ember, miért kell oda elmennie az asszonynépnek 
is5; Koska tássá nyt akkavaellakin kuulostaa olevan áánivallan 
oikeus . . . (KIANTO 74) 'minthogy itt most az hírlik, hogy az 
asszonynépnek is van szavazati joga'; se ensimáinen vaimoihmi-
nen (Sat. II. 17) 'az az első asszonyember'; Parin viikon ku-
luttua túli Eauhalahteen vaimoihminen hakemaan Kinturia (JARN. 
165) 'néhány hét multán asszonyember jött Eauhalahtiba K.-t 
megkeresni5; Sen lisáksi oli siiná kaksi vaimoihmistá ja renki 
(AHO Mais. 83) 'azonfölül két asszonyember volt ott meg egy 
Deres5; apumiehená oli meillá . . . muuan yksináinen vaimoihmi-
nen^) (AHO Mais. 84) 'segítségül egy magányos asszonyember 
volt nálunk5; niin korea ja kaunis nais-ihminen3) (Sat. II . 122) 

*) Az észtben is : tütarlaps 'leánygyermek5; Tütarlaps 
tŐ3tnud . . . omad silmad taeva poole . . . (AHLQV. 47) 'a leány
gyermek az égre emelte szemét5. 

2) Vö. Sitten hán náki, ettá kokkatuhden álla oli vaimoisen 
hengen vaatteet (Sat. I I . 49) 'aztán látta, hogy a hajó or ráná l 
levő evezőpad alat t asszonyi személy ruhá i voltak' . 

3) Vö. némber < nő-ember. 
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'olyan csinos és szép no-ember'; Erás nais-palvelijoista tulee oikealta 
(KIVI I. 27) 'egy nőcseléd jön jobbról'; miespuoli 'férfi5 (tkp. 'férfi-
fél'); naispuoli 'nő(személy)' (tkp. 'nő-fél');*) jos lienet poika-
puoli ollut, joka veit minun vaatteeni, nün tuo takaisin, mina 
tulen sinulle miehelle; jos lienet naispuoli, niin tuo Jumalan 
nimeen (Sat. II. 96) 'ha a férfinemhez (tkp. fiúnemhez) tartoz
nál te, a ki elvitted az én ruhámat, úgy hozd vissza, hozzád 
megyek férjhez; ha a nőnemhez tartoznál, úgy hozd (vissza) 
Istennek nevében'; Miehen poli (MLF. I. 27), miehen puoli 
(MLF. II. 150)cférfi(-nembeli)'; Waimon poli (MLF. I. 27) 'nő 
(személy)'; kaksi aikaihmistá vaimonpuolta (EJANTO 74) 'két meg
lett nő(nembeli)'. 

Emelambat (MLF. I. 196) 'anyajuhokat'; Emahukka sanoi 
{Sat. I. 144) 'az anyafarkas mondta'; Se emákorppi túli (Sat. I. 
289) 'az az anyaholló jött'; emojdnis (KIVI II. 116) 'anyanyúl'; 
Ölet emahiiri, náen mina (JARN. 35) 'anyaegér vagy, látom én'; 
Oli isántá istunut lavitsalle ja tuumannut, ettá: «kaikki koiras-
puolet tapetaan . . . » (Sat. I. 192) 'a gazda leült a lóczára és 
tanakodott magában, hogy «minden hím(nemű) megöletik*)'; 
naaraspuoli (Sat. I. 317) 'nőstény'; ukkopuoli (Sat. I. 317) 'bak' 
koiraskissa (Sat. I. 192) ckanmacska'; koiras-jánis (KIVI II. 162) 
'kan-nyúl'; kaksi koiraskarhua (KIVI II. 174) 'két hím-medve'; 
(emánnátön talo) on niinkuin sudenpesá ilman naaras-sutta 
(KIVI II. 20) '(az asszonynélküli ház olyan) mint a farkastanya 
nőstény-farkas nélkül'; tamma hevoset (Sat. I. 157) 'kanczalovak'; 
Kyntömiehellá oli orithevonen (Sat. I. 306) "a szántóembernek 
ménlova volt'; sonnivasikka (KIVI II. 508) 'bika- borjú'; sonnivaska 
(KIVI I. 164) ua. 

b) Kort jelentő főnév sokkal ritkábban szerepel jelzőül, 
mint nemet jelentő; pl. 

Otettiin sitten toinen pentukoira siihen taloon (Sat. I. 150) 
'azután másik kölyökkutyát vettek abba a házba'. 

Gyűjtőnév mellett: lapsilauma (JARN. 71) 'gyermeksereg) 
(tkp. '-nyáj, -falka'); Lumivalkea joutsen laineilla uiskenteli, ym-
párilláán kultakeltainen poikaisparvi (KIVI I. 38) 'hófehér hattyú 
úszkált a hullámokon, körülötte aranysárga fiókacsoport'. 

Itt említhetjük meg a f a j t jelentő jelzőket i s : Sitten oli 
heillá vuohi elukka (Sat. I. 137) 'aztán volt nekik egy kecske-
(házi)állatjuk'; löysi suolta sorsalinnun (PET. : Suomi II. 18 : 65) 
*a mocsáron vadkacsa-madarat talált'. 

* 
*) A karjalaiban szintén: uros-cura 'férfi'; naiécura 'nő 

(személy)' (AHLQV. 130, 245). 
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Tulajdon ságjelző ül állhat á l l a p o t o t , f o g l a l k o z á s t , 
s z e r e p e t jelentő főnév. Az ilyen jelző is legtöbbször össze
tétellé egyesül a jelzett szóval. Példák: 

kaiki kieuhet leiket ia Oruolapset (MLF. I. 228) 'minden 
szegény özvegy és árvagyermek5; orpolapsi 'árvagyermek5; Oli 
ennen leskiakka (Sat. II . 32) 'volt egyszer egy özvegyasszony5; 
bán meni yhteen leskieukkoon (Sat. II. 24) 'elment egy özvegy-
ásszonyhoz5. A régi nyelvben és a nép nyelvében a jelzőül álló 
leski főnév olykor teljesen melléknévi használatú, a jelzett szó
val nem alkot összetételt, hanem éppen úgy egyezik meg vele 
Számban és esetben, mint a melléknévi jelző; pl. Chrifte ylöfhe-
rettí le/ken waimon poijan (MLF. I. 144) 'Krisztus feltámasz
totta az özvegyasszony fiát5; Ja mennáán leskeen akkaan he, já 
leskella akalla oli pikkuinerí poika hyvin (Sat. II. 90) 'és ök 
elmennek az özvegy-asszonyhoz, és az özvegy-asszonynak igen 
kicsi fia van5; Já sitten he tullaan taas siiná leskessá akkasessa 
ollaan (Sat. II. 90) 'és azután ők megint ott találnak lenni az 
Özvegyasszonynál5. Hasonlóképpen adjektiválódik a régi nyelvben 
a neitsyt főnév: Syndyi Neitzefta Mariafta (MLF. I. 74) 'szüle
tett Szűz Máriától5. — No, nyt pitáisi minun lahteá velimiehen 
luo (Sat. II. 40) 'no, most indulnom kellene a fitestvéremhez5 

(tkp. 'fitestvér-emberhez5); voi minua onnetonta, kun sairas 
mieheni, yrkdmieheni palaa! (Sat. II. 69) 'oh én szerencsétlen, 
hiszen odaég az én beteg férjem, vőlegény-emberem5; isantá ol 
joutunut omien neiti-tyttariensd armottoman kurin a]aiseksi 
(JARN. 161) 'a gazda saját kisasszony-leányainak kegyetlen uralma 
alá került5; Tuossa tulee orja-kumppanini, Kimmo (Kivi I. 8) 'ott 
jön rabszolga-társam, K.5; isdnta-ukko (Sat. II. 16) 'a gazda öreg'í 
isdntarenki hávitti kaikén tavaran (Suomi II. 16 : 227) 'a gazda
béres elpusztított minden holmit5; Joo! virkkoi isántd suutari, 
niin on asia (KIANTO 36) 'helyes! mondta a házigazda-varga, 
így van a dolog5; emántáhiiren kaulassa oli kulkunen (Suomi II . 
16 : 190) 'a háziasszony-egér nyakában csengőcske volt5; Kun 
túli kaupunkiin, piikatyttöjd syötteli niillá hyvillá marjoillaan 
(Sat. II. 55) 'mikor a városba ért, megetette a cselédleányokat 
azokkal a jó bogyóival5; Olekkos náhnyt tástá meneván kerjalais-
qijati? (Suomi II. 16: 132) 'láttál-e ezen elmenni egy kpldús-
öreget?5; kerjdldis-poika (Suomi 11.16: 198) 'koldúsfiú5; passari-
poika (Suomi II. 1.6:210) 'pinczérfiü5; eikös tárná ölese meiján 
vanha paiménpoika...? (Suomi II. 16: 214) 'vájjon ez nem a 
mi régi pásztorfiúnk...?5; Kaksi paimenukkoa (KIVI I. 2) 'két 
pásztor-öreg5; Oi on seppo-veikkoseni! (Kai. 31 : 247) 'oh kovács-
barátocskám5; tuossa istuu usein lukkari-ukkomme (KIVI II. 71) 
'ott ül gyatrán a mi kántor-öregünk5; eráálle ruokakauppias-, 
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ámmálle mun orjaksi myi (Kivi I. 85) 'egy élelmiszerkereskedő
vénasszonynak rabszolgául adott el engem.. . ' ; Mitá Suomen 
kansalla oli saatavaa vanhemmalta runoniekka-polveltaan,.. 
(CYGNAEUS : Alkulause, KIVI Val. Teoks. I. 456) 'a mit a finn nép 
régibb versköltő-nemzedékétől kaphatott'; noita-akkasi (KIVI II. 
68) 'boszorkány-feleséged'; Ne toivat sitté Turun puolelta noita-
miehen (Suomi II. 16: 226) 'azután Turku vidékéről egy boszor
kány-férfit hoztak'; noita elavá1) (Sat. I. 279) 'boszorkányállat5; 
Men ja tappo sitté kissan ja sian, otti kissalta silmán, sialta 
syámmen ja varkaalta akalta, ruumiilta, káén. (Suomi II. 16: 
224) 'ment és megölte aztán a macskát és a disznót, elvette a 
macskától a szemét, a disznótól a szívét és a tolvaj asszonytól, 
a holttestől, a kezét'. 

Ide tartoznak a megfordított szórendű, m o s t o h á t jelentő 
puoli 'fél' szóval való összetételek.2) 

Ifö puoli. 'Vitricud. Stiu fadher'. (MLF. II. 188); litei 
puoli. 'Nouerca. Stiu moodher' (uo.); Poica puoli. Priuignus. 
Stiu foníi'. (uo.); Ios karian warkall o n . . . lapsia polia (MLF. 
II. 170) 'ha a nyáj tolvajának... mostoha gyermekei van
nak . . . ' ; Ios ioku murha poika puolens eli ti/tár puolens peri-
mifen táhden (MLF. II. 136) 'ha valaki meggyilkolja mostoha-
fiát vagy mostohaleányát az öröklés miatt'; iold ei se elá taicka 
ei ole fapuilla; nijn on weli puoli Ifástá; iold eise ole fapuilla,, 
nijn on weli puoli áiteiftá . . . (MLF. II. 21) 'ha az nem ól vagy 
nincs jelen, akkor az atya mostoha fitestvére, ha az nincs 
jelen, akkor az anya mostoha-fitestvére van . . . ' ; sisar-, serkku-, 
séta-, tátipuoli (LÖNN.) 'mostoha-leánytestvér, -unokatestvér, 
-nagybátya, -nagynéne'; anoppi-puoli (uo.) 'mostoha-napa'; appi-
puoli 'mostoha-ipa'.3) 

Itt említhetjük meg a következőket i s : Siitá túli nálka 
repo (Sat. I. 48) 'onnan jött egy éhes (tkp. éhség) farkas'. — 
Kesáisená sunnuntai-aamuna (AHO Tyv. meri 46) 'nyári vasárnap
reggelen'; Tiistai-iltapaivan hámártáessá . . . (KIANTO 47) 'a kedd 
délután alkonyulatában'.4) 

Olyan szerkezetet is találunk, a melyben a jelzett sző és 
a jelző közti viszony a h a s o n l ó s á g o n alapszik; pl. 

*) Az észtben : nöianaine 'böszorkánynő'; noiaeit 'boszorkány-
anya' (AHLQV. 51). :>/ H'J_ \ 

2) Vö. atval, fial: SZINNYEI, NyH. 5 55. 
3) A puoli-\&l való összetételek szórendjéről később lesz szó. 
4) Vö,. szerda napon (SIMONYI Jelzők 36). , : i •:•••:•}•/}•} 
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patalakki (KIVI II. 284) cen halfrund mossa af gráa kilar, 
försedd med skárm; kalott' (LÖNN.), tkp. 'fazéksapka5;1) kyynel-
ten helmivirta (uo. 503) 'a könnyeknek gyöngy-árja3; kas kun 
naara nyt oikein rypistáá euunsa mansikka-suuksi (uo. 138) 
cni, a nőstény most valóságos szamóczaszájjá húzza össze a 
száját5; utupaita (Kai. 32: 251) cköd-ing, pára-ing' (azaz finom 
ing, finom-ingü); harkamies (KIVI II. 202) 'ökör-ember5; jos olisi 
parvessanne löytynyt yksi jalopeura-sankari (KIVI I. 481) 'ha 
akadt volna csoportotokban egy oroszlán-hős5.2) 

Az a tulajdonság, a melyben a jelzett szó a jelzőül álló 
főnévhez hasonlít, gyakran közelebbről meg van határozva a 
főnévi jelzőt követő és vele összetétellé egyesülő m e l l é k 
n é v v e l ; pl. 

sinkoilivat lastut hánen ympárillaán, kuin kipenát tuli-
kuumasta raudasta (KIVI I. 3) 'pattogtak körülötte a forgácsok, 
mint szikrák a tüzhőségű vasból'; mina kirveellá ankaralla tá
rnán taivaskorkean tammen kaataa saisin (uo. 7) 'hatalmas fej
szével földre dönthetném ezt az égmagas tölgyet'; vanha, vesi-
harmaa kissa (KIVI II. 149) Vén, vízszürke macska5; jdakylmd 
váristys (uo. 502) 'jéghideg borzongás5; vastassa on pikimusta 
muuri (AHO Mais. 7) 'szemközt szurokfekete fal van5; syyspimed 
yö (LINN. Pak. 43) cősz-sötét éjtszaka5.3) 

2. 

A főnévnek tulaj donságjelzőül való használata magyarázza 
meg a finnugor nyelveknek azt a közös ősi sajátságát, hogy a 
s z e m é l y n e v e k valóságos jelzői a családi és egyéb viszonyt, 
megtisztelő megszólítást, hivatalt, foglalkozást jelentő szónak. 

A finnben -— a legáltalánosabb nyelvszokás szerint — a 
személynév jelzője a c s a l á d i v i s z o n y t kifejező főnévnek: 

Kave áiti, kantajani (Kai. 2 : 103) 'K.-anya, hordozóm5; 
Riika didin sydán riemastui (KIANTO 132) 'R.-anya szive öröm
mel telt el5; Saakoon hán anteeksi, se Eero poika (KIVI II. 28) 

*) Vö. köcsög-kalap. 
2) Az ész tben: jőe vee hobbe-peeglist . . . (AHLQV. 43) 'a 

folyó vizének ezüst-tükréből5 . 
3) Az előtag genitivusban: Totuutta haastelen . . . aurin-

gon-kirkasta totuutta (KIVI I. 62) 'igazságot beszélek . . . nap
világos igazságot'; kullan-kiiltávd 'aranyragyogású5 stb. 
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^nyerjen ő bocsánatot, az az E. fiú'; Ja láhteköön nyt Lauri 
<poika Viertolaan (uo. 198) cés induljon most L. fiú Viertolába'; 
saa taas tunnustella Jaakko pojan hienoja kásiranteita (JARN. 
169) cújra megérintheti J. fiúnak finom csuklóit5; Simeoni vel-

jemme! (KIVI II. 288) CS. testvérünk!'; Heikki-veli (LINN. Laulu 
143) CH. testvér'; Hukassa olisi Kinturi ollutkin, ellei hánellá 
olisi ollut sitá Iita-tyttöansd (JARN. 25) cel is lett volna veszve 

JL, ha nem lett volna az az I. leánya'; Jo nákyi taudin oireifca 
Petti tytössákin (KIANTO 132) 'látszottak már a betegség előjelei 
Betti leányban is'; Maiju-sisartani he lohduttelivat (LINN. Laulu 
137) 'M. testvéremet vigasztalgatták'; sinun Maiju siskosi (LINN. 
Ijaulu 138) ca te M. testvéred'.*) 

Az ősi finnugor szerkezet maradványaként o l y k o r a finn
ben is jelzője a személynév a k ü l ő n f é l e e g y é b v i s z o n y t , 
m e g t i s z t e l ő m e g s z ó l í t á s t , h i v a t a l t , f o g l a l k o z á s t 
jelentő szónak. Példák: 

Elina neien (PET. : Suomi II. 18: 113) CE. kisasszonyt'; 
Marttá neiti seisoi kahden ystáváttárensá rinnalla (JARN. 96) 
'M. kisasszony két barátnője mellett állt'; Eiika emántá (KIANTO 
44) CE. (házi)asszony'; Iivana isdnta (PET. : Suomi II. 18 : 20) 
'Iván gazda'; Elizeus ppheta (MLP. I. 145) CE. próféta'; Elias 
ppheta (uo. 145) 'E. próféta'; Sanoi Efaias Propheta (uo. 193) 
'mondta E. próféta'; pyhe Pauali Apoftoli (uo. 172) cszent 
Pál apostol'; hen wlofualitzi P. Paualin Apoftolin omalla 
ánellenfe taiuaasta Pacanain Apoftolixi ia Sarnaiaxi (uo. 161) 
cő kiválasztotta szt. Pál apostolt saját hangjával az égből a po
gányok apostolának és prédikátorának'; Auguftus Keisari Eomissa 
(uo. 159) cAugustus császár Eómában'; Nin hen teki Dauid 
Kuningan canfa (uo. 66) cígy tett ő Dávid királlyal'; XX. Heró
des Tetrarcha aiaftaialla (uo. 139) CXX. H. tetrarchának évében'; 
Ilmariseüe sepolle (Kai. 31. 365) cIlmarinen kovácsnak'; Matti 
jpappi (KIVI II. 231) cM.-pap'; Matti pastoria (uo. 232) fM. papot'. 

*) Svéd hatás következtében a nép-, a köz- és az irodalmi 
nyelvben egyaránt közönséges az olyan szerkezet, melyben a 
családi és egyéb viszonyt jelölő főnév megelőzi a személynevet. 
A viszonyragok csupán a tulajdonnévhez járulnak. Pl. Erna-
Beeta . . .' tule tánne apuun (Sat. I. 115) Canya-E. . . . jer ide 
segítségül'; aiti-Riika (KIANTO 14) Canya-E.'; Isá Topiaksessa 
(KIANTO 14) catya-Tóbiásban'; sisar Maiju (LINN. Laulu 137) 
Ctestvér-M.' 

Az észtben német hatás következtében hasonlóképpen: 
Tana vend Tosi (AHLQV. 42) cöreg bátya Igazság'. 
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Ezen a téren azonban erősen érvényesült a svéd hatás, 
mely az eredeti finnugor szerkezetet majdnem teljesen félre
szorította.*) 

Jelzőül állanak az állatok tulajdonnevei és a tulajdonnév 
értékű állatnevek i s : 

Jáihán multa Musti koira (Kai. 36: 287) "elmaradt tőlem 
M. kutya'; Mikko kissa (LINN. Pak. 49) CM. macska'; karhu 
[veljelle] (Sat. I. 119.) 'medve bátyának'; repokuomani (uo. .96) 
"róka komám'; sen . . . neuvoi variskuomani (uo.) "azt. . . varjú 
komám tanácsolta'; mitá kannát, orava kuomaseni ? (uo. 333) 
cmit viszel, evet komácskám?' 

f 

A finnugor nyelvekben a v e z e t é k n é v a keresztnév előtt 
áll, vagyis a vezetéknév valóságos jelzője a keresztnévnek; csak 
a finn nyelvben használatos a svéd eredetű értelmezős szerkezet: 
Aleksis Kivi 'Kivi Elek5, Juhani Aho "Aho János' stb. 

A vezetéknév eredetileg az egyénnek megkülömböztető 
neve volt. A finnben a vezetéknevek kialakulásának kezdő 
fokán — éppen úgy, mint a magyarban — megkülömböztető 
névül az apa neve szolgált: Hemminki Henrikinpoika CH. Henrik-
fia', Liungi Tuomaanpoika CL. Tamás-fia' stb. A nép körében 
még ma is gyakori az egyénnek csupán származás szerint való 
megjelölése: Salomon Erkinpoika, Vilhelm lisakinpoika, Oskar 
Matinpoika, Santeri Santerinpoika "Salamon Erik-fia, Vilmos 
Izsák-fia, Oszkár Mátyás-fia, Sándor Sándor-fia' stb. (Sat. I. köt. 
jegyzeteiben az elbeszélők nevei). 

Ezek a szerkezetek a szórendtől eltekintve teljesen megfelel
nek a régi magyar Palfyayanus, Mihalfya Isthwan-féléknek*""), 

*) Az észtben: «Die Wörter herra, izand 'Herr'; prőua, 
emand cErau'; nör herra, nörsand st. nör izand "Junker, junger 
Herr', preüi, mamsel "Fráulein, Mamsel' werden dem unver-
ándert im Genitiv bleibenden Eigennamen nachgesetzt, wie 
Petersoni izandale "dem Herrn Peterson'; Anna preilil 'bei Fráu-
lein Anna' etc. (WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 192). —̂ KülÖm-
ben a német szórend van elterjedve. 

**) Vö. KEETÉSZ 38. . . . . • 



FINN JELZŐS SZERKEZETEK, 1 4 3 

melyekben a származást megjelölő jelzők még nem valóságos 
vezetéknevek.*) 

A fejlődés következő fokát azokban a kifejezésekben lát
hatjuk, melyekben a keresztnév közelebbi meghatározására két 
értelmező szolgál: egyik a származást jelöli meg, a másik vagy 
az illető birtokában levő teleknek, földbirtoknak (talo) -la 
képzős neve, vagy valamilyen egyéb vezetéknévszerű tulajdon
név. PL Tuomas Juhaninpoika Jukola (KIVI II. 171) 'Tamás 
János-fia J.5; Topi Topinpoika Romppanen (KIANTO 13) 'Tóbiás 
Tóbiás-fia E7 stb. 

A harmadik fokon a származást jelölő értelmezős elmarad, 
ós előállanak a Tuomas Jukola, Topi Romppanen CJ. Tamás, 
E. Tóbiás'-féle nevek, melyekben a Jukola, Romppanen már való
ságos, az apáról gyermekeire öröklődő v e z e t é k n é v . 

Megjegyzendő, hogy az idegenszellemű értelmezős szerkezet 
minden esetben felbontható olyan módon, hogy a vezetéknév 
birtokosjelző formájában megelőzi a keresztnevet, tehát Koiran-
ojan Matti (KIVI I. 168), Kinturin Janne (JARN. 12). Az élő 
nyelv, különösen a népnyelv, sűrűn használja ezt a szer
kezetet.**) 

*) Vö. még: Kaarina Maununtytár (KOSKINEN, Suomen 
história. Kansakouluja varten 3. 32) CK. Magnus-lánya'; Manta 
Kustaantytár (LINN. Pak. 28) 'Amanda Gusztáv-lánya5. 

**•) Az észtben esak újabb időben kellett minden család
főnek német szokás szerint családi nevet választania. «Bis da-
hin, und im gemeinen Lében vielfach noch jetzt, nannte man 
die Personen nach dem Namen des Vaters, z. B. Jani Jüri 
CJ. Sohn des Johann'; Mihkli Jani Pétéi' cPeter, der Sohn von 
Michels Sohn Johann' u. s. w., oder nach der Wohnstelle, wie 
Öja-pere Jak oder kürzer bloss Oja Jak 'der Jákob von der 
Wohnstelle Oja d. h. Bach'; oder nach der Bescháftigung, die 
abér dann eben so construirt wird wie die Wohnstelle . . » z. B. 
Seppa Kard, Kokká Hans, Rátt-sepa Tömas etc, wobeLzu? 
náchst wohl auch an die Wohnstelle gedacht ist. nicht an das 
Gescháft selbst. welches der so Benannte auch nicht einmal 
wirklich persönlich zu betreiben braucht; auch den Familien-
namen der Neuzeit behandeln die Ehsten gern noc i iauf die
selbe Weise, bei welcher natürlicb nur der zweite Name flectirt 
wird, der im Genitiv stehende erste unverándert bleibt, alsó 
Nlne Peíer'statt Péter Nin. (WIEDEMANN Ehst.- Gramm. §. 192)i 
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Finnugor szempontból, valamint a vezetéknév tulajdon
képpeni mivoltára és eredeti szórendjére nézve rendkívül jel
lemzők a tréfás, gúnyos vezetéknév - r a g a d v á n y n e v e k k e l 
alakult szerkezetek: 

Sattu Mikko toi koiraa vastaan minua (Sat. II. 37) 'Vé
letlen Mikko kutyát hozott velem szembe'; Vaan Löytö-Kalle 
oli sattunut joen rannalle (uo. 38) 'de Talált-K. a folyó part
jára vetődött5; Kirppu-Liisa (Sat. I. 296) 'Bolha Liza'; missa 
ne on, jotka mua on Paimen-Jussiks haukkunu'? '*) (Suomi II. 
16: 203) 'hol vannak azok, a kik engem Pásztor Jancsinak csú
foltak?5; Kuulias-Tapani sen nimi oli (uo. 226) 'Engedelmes 
István volt a neve'; Oli ukko, nimeltá Taula-Matti (KIVI II . 
186) Volt egy öreg ember, névszerint Tapló Mátyás'; Kuulkaat, 
te Kaura-Matin poika-junkkarit! (uo. 240) 'halljátok, ti Zab 
Matyinak úrfi fiai5; Se oli se Janis-Jussi (uo. 117) 'az volt az 
a Nyúl Jancsi'; Hárka-Tuomo (AHO Tyv. meri 41) 'Ökör Tamás5; 
Kuppari-Kaisa**) láksi (KIANTO 71) 'Köpölyöző K. elindult5. 

Az eddigiekből az következik, hogy a vezetéknév tulajdon
képpen az egyénnek megkülömböztető neve volt a finnben is. 
A vezetéknév eredetileg jelzője a személynévnek és mint ilyen 
a jelzett szó, vagyis a keresztnév előtt állt. 

A f ö l d r a j z i n e v e k a finnben rendszerint ragozha-
tatlan jelzői a jelzett szónak, az illető földrajzi fogalom nevé
nek ; pl. Élbe virran rannikot óvat paikoin varsin kauniit 
(SETALA Lauseoppi 19) 'az Elba folyó partvidéke helyenként 
igen szép5; Malta-saaren kiéli (SETALA, Kielet ja kansat 41.) 
'Málta sziget nyelve5; Kaukasus vuoriston seuduissa (uo.) 'a 
Kaukázus hegyvidékein5; Malakka-niemella (uo. 42.) 'Maiakká 
félszigetén' stb. 

Az ország-, tartomány-, város- ós helységnevekkel (olykor 
egyéb földrajzi nevekkel is) birtokviszonyos szerkezetek alakulnak i 

JRotzin waldacunda (MLF. II. 1) 'Svéd birodalom5; IJraelin 
maalle (MLF. I. 96) 'Izrael földjére5; Toinen ombi Ieneköpungin 

*) Vö. SIMONYI Jelzők 38; KERTÉSZ 41. 
**) Vö. Kaisa kupparin káykka leuka . . . (KIANTO 75) 'K. 

köpölyözőnek kiálló álla . . .5 
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hijppacunda (MLF. II. 1) ca második a jönköpingi püspökség5; 
jos . . . olisit káynyt Turun kaupungissa (KIVI II. 138) 'ha jártál 
volna Turku városában3; Babylonin kaupungissa (no. 163) 'Babylon 
városában5. 

Az a kettősség tehát, mely a földrajzi nevek szerkezeteiben 
a magyarban kimutatható, a finnben is megvan. A birtok
viszonyos szerkezet eredetét a finnben nem látjuk ugyan tisztán, 
de azt megállapíthatjuk, hogy legfőképpen analógiás úton ter
jedt el a használata. A magyar nyelvtörténet, valamint a rokon 
nyelvek adatainak tanúságait a finnre is alkalmazva, ki lehet 
mondani, hogy a n e m s z e m é l y e k r ő l e l n e v e z e t t h e l y 
n e v e k e r e d e t i l e g a f i n n b e n s e m b i r t o k o s j e l z ő i 
a f ö l d r a j z i f o g a l o m n e v é n e k . * ) 

3. 

A finnben — éppen úgy, mint a magyarban és a többi 
finnugor nyelvben •—jelzőül használatos a puszta a n y a g n é v . 
Az anyagnévi jelző és a jelzett szó összetétellé kapcsolódott; 
másféle jelző nem férkőzhetik közéjük, de az anyagnévi jelző
nek még külön melléknévi jelzője is lehet. Példák: 

kultaheiná (Kai. 20: 369) 'aranyszéna5; Kultakangasta ku-
toivat (Kai, 4 1 : 107) 'aranyvásznat szőttek5; miná annan kulta-
kengát (Sat. I. 198) 'aranyczipőt adok5; se tyttö túli kolmella 
kultalaivalla (Sat. II. 96) 'az a leány három aranyhajóval jött'; 
minulla on semmoinen kultahattu (Sat. II. 111) 'nekem olyan 
aranykalapom van5; náytti kultasormustaan (Suomi II. 16: 192) 
'megmutatta aranygyűrűjét5; Se oli kultarahoja táynná (Suomi 

*) Vő. KEETÉSZ 34. — Az észtben a tulajdonnév és a föld
rajzi forgalom neve közt birtokviszony van : Reini jogi 'der Fluss 
Khein5; Ría linn 'die Stadt Eiga'; Peipse jáfv 'der Peipus-see5 

etc.; sürel Reini jŐel, süres Ria linnas, sügavast Peipse járvest 
(WIEDEMANN Ehst. Gramm. §. 192). 

Az idegenszellemű értelmezős szerkezet is megvan a finn
ben és az észtben egyaránt. Ha a földrajzi fogalom neve ö s s z e 
t e t t főnév, mindig megelőzi a tulajdonnevet és felveszi a viszony
ragokat: paakaupungissa Helsingissá stb. (SETALA Lauseoppi 
19); — pea-linnas Berlinis cin der Hauptstadt Berlin5 (WIEDE
MANN Ehst. Gramm. §. 192). 
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II. 16: 199) 'az tele volt aranypénzzel'; kultakruunu (KIVI • I. 
146) 'aranykorona':*) — hopearisti (Kai. 4 : 49) 'ezüstkereszt'; 
hopeasolki (Kai. 4 : 429) 'ezüstcsat'; miná annan . . . hopeapaulat 
(Sat. I. 198) 'adok . . . ezüstzsinórokat'; hopearuunu (Suomi II. 
16: 213) 'ezüstkorona'; Se oli táynná hopearahoja (Suomi II. 
16: 213) 'tele volt ezüstpénzzel'; Hopea-sauvaseni (KIVI I. 99) 
'ezüstbotocskám'; hopeakello (AHO Mais. 9) 'ezüstcsengő'; --
Rautamunan seitsemánnen (Kai. 1 : 212) 'a hetedik vastojást'; 
rautamies merestá nousi . . . rautakukkaro káessá (PET. : Suomi 
II . 18: 22) 'vasember emelkedett ki a tengerből . . . vaserszény 
a kezében'; miná kynnán pellot ilman rautarukkasitta (PET. : 
Suomi II. 18 : 49) 'szántom a mezőket vaskesztyük nélkül5; SielF 
oli yheksán miestá rautakahleissa (Suomi II. 16: 201) 'kilencz 
férfi volt ott vasbilincsben'; Isá, sun rautapaitas jo kauan ruos-
tunut on (KIVI I. 63) 'atyám, a te vasinged már sokáig rozsdá
sodott'; Yiimeisená asteli Juhani, kourassa kaksi rautasarantoa 
(KIVI II. 102) 'utolsónak lépkedett J., markában két vas-ajtó-
sarok'; rautalapiolla (AHO Mais. 89) 'vaslapáttal'; •— fen Cupari 
kdrme cautta (MLF. I. 148) 'azon rézkígyó által'; Renki m e n 
kupafseppáán ja valatti kuparharan (Suomi II. 16: 203) ca 
béres . . . elment a rézműveshez és öntetett egy rézökröt'; vas-
kisolki (Sat. I. 269) 'rézcsat'; alkoi vaskilinna nákyá (Sat. II. 39) 
látszani kezdett egy rézvár'; tuon . . . vaskiharjan (KIVI II . 296) 
'azt a . . . rézökröt'; vaskikello (KIÍNTO 24) 'rézharang'; tinaneu-
loin tikkaeltu (PET.: Suomi II. 18: 51) 'czintüvel kihímzett'; 
Mutta saatapas tinapullos esiin (KIVI II. 209) 'de húzd csak 
elő czinpalaczkodat'; tinahelat (LINN. Pak. 21) 'czinkarikák'; — 
Oli kerran mies . . . polttanut puupiipulla (Sat. I. 294) 'a férfi 
egyszer . . . pipázott fapipából'; puuhevonen (KIVI I. 115) 'faló'; 
páni niinimaton allé (Sat. I. 48) 'a hársgyékény alá tette'; kivi-
kintahat kátehen, kiviharkko hartioille, kivilakki páálaelle (PET.: 
Suomi 11.18: 21) 'kőkesztyű a kezére, kőrojt a vállára, kősapka 
a feje tetejére'; Siiná oli kovát kivipainot (Sat. I. 11) 'kemény 
kősúlyok voltak abban'; kivikirkko (KIVI II. 62) 'kő-templom'; 
kivi-aidalla ympáröitsi (JARN. 15) 'kő-kerítéssel vette körül'; 
marmoripatsas (JARN. 137) 'márványoszlop'; marmori-Krntus 
IJARN. 141) 'márvány-Krisztus'; — jáalinna (AHO Mais. 9) 'jég
vár'; maitnkosket (Kai. 3 2 : 150) 'tejzuhatagok'; tiijáttekÖ missa 
páin lasvuor on? (Suomi II. 16: 220) 'tudjátok-e merre van az 
üveghegy'; lasivaunut (Suomi II, 16: 191) 'üveghintó'. 

*) Az észtben: Téma túli oma kuld-taevast maha (AHLQV. 
44) 'lejött arany egéből a földre'; túli Vana isa oma kuld-jargult 
maha (id. m. 44) 'az Öreg Atya lejött arany székéből a földre'. 
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Silkkivyöhyt (Kai. 4 : 174) 'selyemövecske5; elköhön sitokoon 
silkkihuivia . . . kaulahans| (PET. : Suomi IL 18 : 55) 'ne kössön 
selyemkendőt a nyakába5; Suoriutuvat silkkivaatteisin (Sat. II. 
126) 'felöltöznek selyemruhákba5; silkkipuku (KIANTO 28) 'selyem
ruha'; villavaipat (Kai. 37: 186) 'gyapjúköpönyegek5; vaaksan 
palttinapaloa (Kai. 4 : 226) 'arasznyi gyolcsdarabot5; annan sulle 
sulkaturkin (Kai. 4 1 : 243) 'adok neked tollbundát5; se oli kun 
karvaköydestä tehtyä (Suomi IL 16: 191) 'olyan volt, mintha 
szőrkötélből csinálták volna5; otti karvalakin päästään (KIANTO 
122) 'levette fejéről a prémsapkát'; vilttihattu (PET. : Suomi II. 
18 : 24) 'nemezkalap5; tuohikontti (KIVI I. 18) 'nyírfahéj-tarisznya5. 

Az anyagnévnek m e l l é k n é v i j e l z ő j e van: 

Siellä Onni makaa sängyssä mustan verkaviltin alla (Sat. 
II. 66) 'O. ott fekszik az ágyban fekete posztótakaró alatt5; 
hienon villahuivin verhossa lepäsi nuorin lapsi (KIVI II. 398) 
'finom gyapjúkendővel letakarva nyugodott a legkisebbik gyer
mek5; vankihuoneen musta, hirmuinen rauta-ovi (KIVI IL 502) 
'a börtönszobának fekete, rettenetes vasajtaja5; musta viltti-hattu 
(KIVI II. 66) 'fekete nemezkalap5; musta silkkihattu (JÄEN. 62) 
'fekete selyemkalap5 ( = czilinder); pieniä lasiruutuja (AHO Mais. 
22) 'kicsi üvegtáblák5; monet Valkoset palttinapaidat (AHO Mais. 
32) 'sok fehér gyolcsing5; Morsian . . . astui ulos . . . pitkine 
kultavitjöineen (LINN. Рак. 20) 'a menyasszony . . . kilépett. . . 
hosszú aranylánczával5; mustissa verkavaatteissaan (LINN. Рак. 
20) 'fekete posztóruhájában5; pehmeä pumpulipeitto (LINN. Laulu 
35) 'puha gyapot-takaró5; musta silkkihuivi (LINN. Laulu 57) 
'fekete selyemkendő5; kaksi suurta kyynelhelmeä (LINN. Laulu 58) 
'két nagy könnygyöngy5; siellä oli paljo valkoisia marmori-kuvia 
(LINN. Laulu 84) 'sok fehér márványszobor volt ott5. 

Az anyagnév ö s s z e t e t t főnév: 

Uppäpalikkapata (Sat. I. 29. jegyzet) 'égerfadorong-fazék5; 
Lopulta seisoimme saapasnahka-tornin viimeisessä huipussa (KIVI 
II. 291) 'végül a csizmabőr-torony legtetején álltunk5; Asemilla 
liikkuu maakansaa . . . lammasnahka-turkeissa (AHO Mais. 104) 
'az állomásokon jár-kél a falusi nép . . . báránybőr-bundákban5. 

Az összetett anyagnévnek m e l l é k n é v i j e l z ő j e is lehet: 
hienolla puuvilla-vaipallansa (Kivi II. 414) 'finom gyapot-köpö
nyegével5. 

A Kalevala nyelvében néha a jelzett szó után áll a v á l 
t o z a t l a n anyagnévi jelző: Vyövaski (4 : 430) 'réz-öv5; Hieho 
tungeikse tulesta, sarvi kulta kuumoksesta (10 : 361) 'üsző tűnik elő 
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a tűzből, aranyszarv a kohóból5; Aura tungeikse tulesta, terei kulta 
kuumoksesta (10: 379) 'eke tűnik elő a tűzből, aranyél a kohóból'. 

Az anyagnévből akkor sem képez a finn nyelv mellék- • 
nevet, ha a jelzett szó nincs kitéve: 

vaari vetáá leppákalikasta (Sat. I. 29) 'az apó húz egyet 
az égerfadorongból' (t. i. fazékból); mustassa silkissa joka páiva 
káveli (Sat. I. 278) 'fekete selyemben járt mindennap'; Sinisilkit 
silmiltáni (Kai. 4 : 72) 'a kék selymek az arczomról'. 

A régi népköltészet nyelvében az anyagnévhez olykor a 
genitivus -n ragja járul : 

Kullansormus sormestani (Kai. 4 : 61) 'aranygyűrű az ujjam
ról'; Sormet kullansormuksihin, káét kullankáárylöihin (Kai. 4 r 
179) 'ujjaidat aranygyűrűbe, kezeidet aranykarpereczekbe'; kullan 
solki (PET. : Suomi II. 18: 23) 'aranycsat'; kullan sormuksia 
(PET.: Suomi II. 18: 23) 'aranygyűrűk'. 

Az újabb irodalmi nyelvben egyre nagyobb tért hódit 
az anyagnévből -inén képzővel képzett m e l l é k n é v i j e l zős -
szerkezet. A? anyagnévből képzett melléknévi jelző külömben 
igen régi idő óta kimutatható az ősi, változatlan anyagnév! 
jelzős kifejezés mellett; pl. 

Hanki villai'set hamoset (Kai. 2 3 : 388) 'készíts gyapjú-
szoknyácskákat'; Vápa vaskinen káessá (Kai. 31 : 133) 'rézpáleza a 
kezében'; Pane vaskinen vasara tuon tulisen jousen páálle (Kai. 
3 3 : 267) 'tégy rózkalapácsot arra a tüzes íjra'; Suka kultainen 
pivossa, hopiainen harja káessá (PET. Suomi II. 18: 22) 'arany
fésű a markában, ezüstkefe a kezében'; pane . . . kaksin liinaiset 
lakanat (PET. : Suomi II. 18: 190) 'tedd kétszeresen a vászon
lepedőket'; annettiin paperinen takki, voinen hattu ja lasiset 
kengat (Suomi II. 16: 182) 'adtak papírkabátot, vajkalapot és 
üvegezipőt'; Talon váki huomas minun sokeriset kalossin (Suomi 
II. 16: 222) 'a ház népe észrevette az én ezukor-sárczipőmet';. 
kaikilla pitáá olla kultaiset hiukset ja kultaiset kasivarret (Sat. 
II. 2) 'aranyhaja és aranykarja legyen mindeniknek'; siná et 
saa milma ennen nákemáán, ennenkuin kőimet [kengat] rau-
taiset jaloissasi kuluttanet (Sat. II. 96) 'addig nem láthatsz en
gem, míg három (pár) vasezipőt el nem koptatsz a lábadon';. 
otti sen sulkkuisen huivin (Sat. II. 104) 'vette azt a selyemken
dőt'; kultainen istuin (KIVI I. 435) caranyszék'; katto kultainen 
páámme páállá (KIVI II. 18) 'aranytető fejünk felett'; iloisesti 
leimusi koivuinen pystyvalkea (KIVI II. 184) 'vidáman lobogott 
a nyírfa-(álló)tűz'; lákkinen vesisáiliö (JAEN. 13) 'bádog víz-
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tartó'; mustamarmorinen hautakivi (AHO Mais. 94) 'feketemárvány 
sírkő'.1) 

Meg kell még említenünk a következő idegenszerű szer
kezeteket : 

vanhiinmalla tyttárellá ol vaskesta ruunu, keskimmáisellá 
ol hoppeesta, nuorimmaisella ol kullasta (Suomi II. 16 : 211) 'a 
legidősebb leánynak volt rézből (készült) koronája, a középső
nek ezüstből, a legfiatalabbnak aranyból'; Ja . . . annettiin . . . 
sokerista kalossit ja takki páálle (Suomi II. 16: 222) 'czukorból 
(készült) sárczipőt és kabátot adtak reám5; Kun ne tulee linnan 
portille, siiná on kullasta, priljantista portin pylváat (Sat. II. 6) 
"mikor a vár kapujához érnek, ott aranyból, briliánsból (készült) 
kapufélfák vannak'; ja on kullasta silta kuninkaan linnaan asti 
(Sat. II. 8) cés aranyból (épített) híd van a királyi várig'. 

A -sta, -síá'-ragos anyagjelző nem egyéb, mint a svéd af. . . 
'von . . ., aus . . .' fordítása (vő. ett husLaf trá 'faház', ett verktyg 
aj jarn 'vasszerszám'). 

4. 

A magyarban és általában a finnugor nyelvekben «a m é r 
t é k j e l ö l ő főnév valóságos jelzője annak a szónak, a melyre 
vonatkozik*) ós mint ilyen mindig változatlan.2) A finnben annak 
a neve, a minek egy részéről van szó, változatlanul partitivus-
ban van, s a mondatbeli viszony a mértéket jelentő főnéven 
van megjelölve; pl. tynnyristá hyvaá viljaa sain viisikolmatta 
markkaa eegy tonna jó gabonáért 25 márkát kaptam'; miná 
ölen tyytyváinen kahteenkin kappaan rukiita 'megelégszem két 
véka rozszsal is' (SETALA Lauseoppi 38).3) 

x) A vepsáben: kuldaises meres kuldaine kivi, kuldaisel ki
vel kuldaine kukoi (AHLQV. 188) 'aranytengerben aranykő, arany-
kövön aranykakas'. 

2) Vö. KEETÉSZ 57. 
3) H a a mértékjelölő főnév nem alanya vagy tárgya a 

mondatnak, szívesebben és gyakrabban használ a finn nyelv 
más szerkezetet: voista makset t i in 20 markkaa leiviskástá 1. 
leiviskáltá 'egy liviandi font vajért 20 márká t fizettek'; hyváán 
sahtiin menee kolme kappaa malt ta i ta tynnyriin 'egy hordó jó 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV, 11 
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A mértékjelölő part. szerkezetek — a számnévi jelzős ki
fejezésekkel való összefüggésükben tekintve — az ősi finnugor 
mértékjelzős szerkezetekből másodlagos fejlődéssel állottak elő; 
e szerint a partitivusos szerkezetek az ő s i m é r t é k j e l z ő s 
k i f e j e z é s e k m e g f e l e l ő i k é n t tekinthetők. 

Igen sokat mondanak finnugor szempontból az olyan észt 
nyelvjárási mértékjelzős szerkezetek, melyekben a m é r t é k 
f ő n é v v á l t o z a t l a n , és a mondatbeli viszony hordozója a 
hozzátartozó jelzett szó; pl. ma ölen natuke aega elanud cich 
habé eine kleine Zeit gelebt3; kinkis mulle hulk raha cer 
schenkte mir eine Menge Geld'; hulk lastele ;einer Mex)ge von 
Kindern' (WIEDEMANN Ehst. Gramm. § 193). 

A puoli "fél5 f ő n é v j e l z ő i h a s z n á l a t a . 
A puoli szónak a finnben — a többi finnugor nyelvvel 

egyezően — csupán főnévi alakja van.*) 
A puoli mértékjelző után rendszerint partitivusban van a 

jelzett szó éppen úgy, mint más mértékjelző után.**) Példák: 

gyenge sörhöz 3 véka maláta kell' (SETALA Lauseoppi 38). — Van 
olyan eset, mikor a part. szerkezet egyáltalán nem használható: 
«Stár átér qvantitetsordet i Genitivus, sá kan partitiv-konstruk-
tion icke anvándas, után endast sammansáttning, t. ex. Voilei-
viskán hinta, aldrig: leiviskán voita hinta. Skulle dervid ma-
terial-ordet hafva attribut och till följe háraf sammansáttnings-
utvágen blifva omöjlig, maste áfven qvantitetsordets Genitivus 
undvika; t. ex. hinta leiviskástá hyváá voita, priset för ett 
lispund godt smör.» (KOSKINEN, Finska sprákets satslára 1860. 
§ 14. 2. Anm. 1.) 

Az észt nyelv part. szerkezetet használ ak< or, ha a mérték
jelölő, főnév alanya vagy tárgya a mondatnak, pl. üks oza Unna 
poles ára cein Teil der Stadt verbrannte5; nael tubákat fein 
Pfund Taback' stb. (WIEDEMANN, Ehst. Gramm. § 113.). 
Minden egyéb esetben azonban a mértékjelölő főnév éppen úgy 
felveszi a viszonyragokat, mint az a szó, a melyre vonatkozik ; 
pl. kahe vaka kqerta vasta 'gegen zwei Lof Hafer'; ühes nqdas 
linades cin einem Pfund Elachs'; sürest hulgast mitme-sugusist 
jagudest kokku seatud caus einer Menge verschiedenartiger Teile 
zusammengesetzt'; tükiks ajaks cauf einige Zeit; stb. (WIEDE
MANN Ehst. Gramm. § 193). 

*) Vö. KERTÉSZ 58. 
**) A régi nyelvben olyan példát is találunk, melyben a 

puoli után nincs part.: Sitté luetan Euangelium, cokonans eli 
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Sillá ettá peukall on puoli káttá, ia kanda puoli ialka, 
Haeka mies láhimmáifen formen peukalota, maxakan 6 m r k a . . . 
(MLF. II. 162) 'minthogy a hüvelykujj fél kéz (t. i. annyit ér, 
mint egy kéznek a fele) és a sarok fél láb, (ha) levágja egy 
ember a hüvelykhez legközelebb eső ujjat, fizessen 6 márkát5; 
juoppa puoli tuoppiasi — anna toisen toinen puoli (PET. : Suomi 
II. 18: 148) 'idd ki a fél kantádat, add másnak a másik felét'; 
puolen maata (MLF. II. 41) 'fél földet'; olkan kadhottanet puolen 
wiemiftáns cumbikin (MLF. II. 21) Veszítsék el fél foglalójukat 
mind a ketten'.*) 

Feltűnő és érdekes jelenség a finn nyelvben az, hogy a 
puoli szó bizonyos jelzős kifejezésekben, összetételekben mindig 
a jelzett szó után áll, illetőleg második tagja az összetétel
nek; pl. 

mielipuoli 'féleszű, őrült'; vdkipuoli 'erőtlen'; ikápuoli 'közép
korú, koros, idős'; 

kdsi-puoli 'fólkezű'; jalka-puoli 'féllábú'; silmá-puoli 'fél
szemű'; sarvi-puoli 'einhörnig5; siipipuoli 'félszárnyú'; suu-puoli 
'félszájú' ('jolla on suu toiselta puolen kiinni, toiselta auki') ; 
sivu-puoli 'krüppelig an der einen Seite'; lonkka-puoli 'hüften-
lahm'; laita-puoli 'nur mit einer seite versehen'; hiha-puoli 'der 
nur einen ürmei hat5 (BEKÉ: NyK. XLII. 383).**) 

poli lucu, ioftacufta Euangeliftaft (MLF. I. 172) 'azután az 
Evangélium olvastatik, egy egész vagy fél fejezet valamelyik 
evangélistából'. 

A mértékjelző puoli főnév olykor melléknévként viselkedik: 
Illat itken ikkunoissa. . . puolet pdivdt porstuissa (PET. : Suomi 
II. 18 : 13) 'esténként az ablakokban sírok . . . fél napokon át 
az előszobákban'. 

Az észtben a 'fél' főnév a többes számban melléknévi 
használatú : pöled leivad 'halbe Brote5 (WIEDEMANN Ehst. Gramm. 
§ 192). 

*) Az észtben: Hea meelega kinkis kuninnas oma poole 
riiki Toele (AHLQV. 42) 'jó kedvvel ajándékozta a király fél biro
dalmát az Igazságnak'. 

**) A jelentésbeli külömbség miatt külön kell megemlíte
nünk néhány puoli-Y&l való összetételt. 

a) R é s z , o l d a l jelentésű a puoli a következő összetéte
lekben : ala-puoli, ali-puoli 'unterteü"; etu-puoli 'vorderseite, 
vorderteiP; sisd-, sisus-puoli 'die innere seite, der innere teil5; 
taka-puoli 'rüekseite, kehrseite, hinterteil, der hintere'; ulko-puoli 
'die áussere seite, aussenseite'; yli-, yla-puoli 'der obere teil 

11* 



152 SEBESTYÉN IRÉN. 

Ezekben a kifejezésekben a puoli főnév nem valóságos 
'halb' jelentésű mértékszó. Az eredeti jelentéshez legközelebb 
áll a mieli-puoli-iéle összetételekben levő puoli jelentése.*) 

A valóságos mértékjelző puoli s o h a s e m á l l a j e l z e t t 
s zó u t á n ; nem ismerünk pl. siemausta puoli-féie szerkezetet. 
Egyéb jelentésében azonban a jelzett szó előtt és — a mellék
névi stb. jelzők példájára — a jelzett szó után is állhatott, az 
idők folyamán pedig utóbbi helyzetében a jelzett szóval össze
tétellé állandósult; a jelentésváltozás és megoszlás együtt járt 
tehát alak-, illetve helyzetben" elkülönüléssel. 

A másféle mértékjelzővel alakult szerkezetek egy nagy 
csoportjában a mértékszónak n i n c s s e m m i f é l e m á s j e l 
z ő j e . Példák: 

Meni kappaleen mátka a (Sat. L* 171) cment (egy) darab 
utat'; Periköön hán talosta kappaleen maata (KIVI II. 15) 'örö
köljön ő a birtokból (egy) darab földet'; Mentiin sitten járven 
rannalle. Sorkittiin siellá kappale aikaa. (Sat. I. 86) 'elmentek 
azután a tó partjára. Járkáltak ott (egy) darab ideig'; Mutta 
viimein, kun oli jo ehtinyt kappale yötá eteenpáin, herásivát he 
unestansa (KIVI II. 246) 'de végül, mikor már (egy) darab éj 
eltelt, felébredtek álmukból';**) Ajavi palásén maata (Kai. 3 5 : 
291) 'átnyargal (egy) darabka földön'; Tuo palanen Katajanokan 

oberteil, die obere seite'; tie-puoli 'der platz an der seite des 
weges, die seite des weges5 (BEKÉ: KSZ. XIII. 123); iho-puoli 
'(bőrnek) szőrös oldala, (posztónak) visszája' (SZINNIÍEI, Pinn-m. 
szótár); meri-puoli 'sjö 1. hafssidan' (LÖNN.) ; 

i d ő t á j jelentésű: syksypuoli (Sat. I. 265) 'ősztáj' (vö. 
tavasz félen 'tavasz tájban' KEETÉSZ 73); ehtoopuoli 'délután 
(tkp. 'estiéi'): se láhti ehtoopuolella (Suomi II. 16: 188) 'délután 
indult el'. 

b) E l v o n t jelentésű a puoli a következőkben: 
isápuoli 'mostoha atya'; áitipuoli 'mostoha anya' stb.; 
miespuoli 'férfi' (tkp. 'férfi-fél'); nais-, vaimopuoli 'nő' (tkp, 

'nő-fél'); naaraspuoli 'nőstény' (tkp. 'nőstény-fél'). 
*) A jelentésváltozásra vö. kásipuoli ihminen 'félkezű em

ber' és peukall on puoli katta 'a hüvelykujj fél kéz' (annyit ér 
t. i. mint egy kéznek a fele). 

**) Az észtben: Kui ta tüki maad sai káinud (AHLQV. 37) 
'mikor ő (egy) darab földet bejárt'; Sai karú hánd tüki aega 
juba jőes olnud (id. m. 32) 'a medve farka már (egy) darab 
ideig a folyóban volt'. 
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sillalta Uuden Teaatterin nurkalle ei ainoastaan muistuta, mutta 
todella önkin palanen ulkomaata (AHO Mais. 103) 'az a darabka 
a katajanokkai hídtól az Új Színház sarkáig nemcsak emlé
keztet reá, hanem valóban (egy) darabka külföld5; On heillá 
joukko lapsiakin (KIVI II. 67) 'van nekik (egy) csomó gyermekük 
is'; viisi tuhatta penninkiá ja kasa ropoja siihen lisáksi (KIVI 
I. 417) 'ötezer ezüstpénz és (egy) rakás fillér ráadásul3; Samassa 
hulpahti puotiin roikka sahalaisia (JARN. 18) 'ugyanakkor (egy) 
falka malom-munkás rontott be a boltba5; Ken uskaltaa hanta 
láhetá ? Eivát legionat enkeleitá ! (KIVI I. 467) 'ki merészel hozzá 
közeledni? Az angyalok légiói sem3; Löysivát padon voita tieltá 
(Sat. I. 31) '(egy) fazék vajat találtak az úton3; hán sinulta 
pisaran vettá pyytáá (Kivi I. 38) '(egy) csepp vizet kér tőled3; 
Miná otin halstuopin viinaa (Sat. I. 297) '(egy) iccze pálinkát 
vettem3; miná annan sinulle putelin viinaa (Sat. I. 149) 'adok 
neked (egy) palaczk pálinkát3; Ja menipá niin hetki aikaa (Kivi 
II. 178) 'ós így telt el (egy) perez idő3.*) 

A mértékszónak s z á m n é v i j e l z ő j e van: 
Kolmekymmentd reked kalaa vedettiin (Sat. I. 48) 'harmincz 

szán halat fogtak3; Tuohia tuhat reked (Kai. 3 1 : 155) cezer 
szán nyírfahójat3; Tees minulle yksi pari puukenkid ! (KIVI I. 166) 
'csinálj nekem egy pár faczipőt!3; kolme tynnyrid ruista hán 
kylvi (KIVI II. 331) 'három tonna rozst vetett3; kannán . . . 
kakskymmentd vakkaa rukiita (KIVI I. 155) 'viszek . . . 20 véka 
rozst3; minulla on niin monta kellaria kultaa ja hopeata (Sat. 
II. 53) 'nekem oly sok pincze aranyom és ezüstöm van'; Ja 
antoi enkeleille aikaa tuhannen vuotta (JARN. 7) 'és az angyalok
nak ezer év időt adott3; poika pyysi, ettá saako hán yhlen tu-
pakkipiipun aikaa ennenkuin kási ja jalka katkastaan (Suomi 
II. 16: 180) 'a fiú azt kérdezte, hogy kap-e egy pipaszívás időt, 
mielőtt levágják a kezét és a lábát3. 

A mértékszónak m e l l é k n é v i j e l z ő j e van : 
Suuren joukon joutsenia (Kai. 31 : 2) 'nagy csoport hattyút'; 

Suuri joukko lampaita oli ojan partaalla (Sat. I. 202) 'nagy 
csoport bárány volt az árok partján3; miná tuon suuren karján 
lehmdd (Sat. I. 178) 'hozok (egy) nagy csorda tehenet3; miná 

*) Ha a mértékszónak nincs jelzője, a hangsúly a mérték
jelzőn van, s ennek az a következménye, hogy a népnyelvben 
olykor a jelző a jelzett szóval összetételt alkot: löysi summa-
rahan siá'ltá (Suomi II. 16: 177) (egy) összeg-pénzt talált ott3. 
Vö. SIMONYI Jelzők 37. 
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tuon suuren karján lammasta (Sat. I. 180) "hozok (egy) nagy 
nyáj bárányt5; Ja panívat suuren summán rahaa (Sat. I. 217) 
'és tettek nagy összeg pénzt5 (azaz: 'fogadtak nagy összeg 
pénzbe5); Sitten kannattanut ison koon juurikoita (Sat. I. 65) 
'azután na,gy rakás répát hordatott össze'; hevosta iso karja (Sat. 
I. 119) 'nagy ménes ló'; kun olisi aamulla hyvát kaapit rahaa 
(Sat. II. 38) 'bárcsak volna reggel néhány jó szekrény pénz5; 
Hetki sitten oli Lauri kumonnut kurkkuunsa joltisen siemauksen 
viinaa (KIVI II. 223) 'egy perczczel előbb L. meglehetős korty pá
linkát öntött a torkába5; Alempana tehdas ja sen rannassa 
sinertava rivi jáalohkareita (AHO Mais. 10) 'alább egy gyár és a 
partján kéklő sor jégtörmelék5. 

A mértékszónak puoli a jelzője (ilyenkor a tulajdonképpeni 
mértékjelző a jelzett szóval együtt partitivusbaa áll): 

puoli Spannia ohria (MLF. II. 88) 'fél spann *) árpa'; hán 
jái sinne yksináán, ja jopa kuluu puoli vuotta aikaa melkein 
háneltá siellá (Sat. II. 23) 'itt maradt egyedül, és már majdnem 
félév idő múlik el ott tőle'; Sitten se anto puali tuntia aikaa 
sille (Suomi II. 16: 181) 'azután félóra időt adott neki.2) 

A mértékszónak jelzője lehet egész m é r t é k j e l z ő s 
k i f e j e z é s : 

Jolla wapamiehelle, Talonpoialla . . . ei ole nelia fylda 
pitká cappale Swdhen wercko . . . (MLF. II. 74) á melyik szabad 
embernek, parasztnak . . . nincs négy öl hosszú darab farkas
hálója . . .' 3) 

A mértékszót a jelzett szótól m e l l é k n é v i v a g y m á s 
j e l z ő , esetleg m á s m o n d a t r é s z választja el. Példák: 

*) Eégi svéd gabonamérték. 
2) Olykor a mértékjelzőt meghatározó puoli melléknévként 

viselkedik: Vuosittain antakoon talo meille kullenkin puolen 
tynnyrin kauroja kylvöön (KIVI II. 15) 'évenként adjon a birtok 
nekünk mind a kettőnknek fél tonna zabot vetőmagnak5; — 
sőt elvétve más főnévi jelző is úgy viselkedik: Kappale aika 
aikaa, niin susi túli kyláán (Sat. I. 152) 'egy darab-idő idő, 
akkor a farkas bejött a faluba'. 

3) Érdekesek a tynnyriala összetétellel alakult szerkezetek 
Tynnyriala 'tonnaalja': olyan nagyságú terület, melynek be
vetésére egy tonna vetőmag szükséges. Pl. Piru káski sen Tiinan 
hakkaan salán tynnyrialan huhtaa páivássá (Suomi II. 16: 185) 
'az ördög megparancsolta annak a T.-nak, hogy száz tonnaalja 
irtást vágjon napjában' (vö. egy tyúkalja tojás stb. KEKTÉSZ 63) 
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Jos mies hacka miehen cuorman . . . nuoria Tammia toiien 
miehen metzäst, maxapi 3. äyri. (MLF. II. 72) Ъа egy ember 
egy ember (hátára való) teher . . . fiatal tölgyet vág ki egy másik 
ember erdejéből, fizet 3 őrét5; Hackapi mies hako kuorman*) 
pino hedhelmättömit puita . . . toifen miehen metzäftä . . . (MLF. 
II. 72) c(ha) felvág egy ember egy hasábfa rakás nem gyümölcs
termő fát . . . más ember erdejéből . . .'; Ja sitten oli tullut 
parvi kaikenlaisia pieniä lintusia (Sat. I. 9) 'és azután jött egy 
csapat mindenféle kis madárka'; kolme kiloa torpan parhainta 
kirnuvoita (JÄRN. 10) chárom kiló kunyhóból való legfinomabb 
köpült vaj5; Taskusta sattuu käteeni palanen vanhaa sanoma
lehteä (AHO Mais. 88) ca zsebből kezembe kerül egy darabocska 
régi hírlap'; Se heittää kimpun punaisen ruskeita säteitä vaunuun 
vastakkaiselle seinälle (AHO Mais. 101) 'egy nyaláb vörösesbarna 
sugarat vet a kocsiba a szemközti falra'; Hänen selkäpuoleltaan 
löytyy paperiin käärittynä mytty ristiraitaista puserovaatetta 
sekä toinen mytty ohutta punakukkaista kretonkia (KIANTO 55) 
'hátáról előkerül papirosba göngyölve egy csomag koczkás blúz
nak való szövet és egy másik csomag vékony pirosvirágos 
karton'. 

Näki . . . mättäällä leivän ja leivällä kappaleen paistettua 
lihaa (KIVI II. 247) ca mohdombocskán kenyeret látott és a ke
nyéren egy darab sült húst'; Juotuaan muutamia laseja kuohuvaa 
syntymäpäivä-sampanjaa . . . (JÄRN. 109) 'miután megivott néhány 
pohár gyöngyöző születésnapi pezsgőt . . .' 

Sitten lentänyt suuri parvi taas lintuja (Sat. I. 9) "azután 
megint egy nagy csapat [megint] madár repült'; poika sano» 
että eikö hän sais yhtä tuntia ny' aikaa (Suomi II. 16 : 181) 
ca fiú mondta, hogy nem kaphatna-e ő most egy óra [most]: 
időt; poika toi tynnyrin niille hoppeeta selläässään (Suomi II. 
16: 184) 'a fiú egy tonna [nekik] ezüstöt hozott nekik a hátán'; 
Mutta palvelija sano, että: «kun mull' olis halstooppi kuninkaalli
sesta hovista rommia (Suomi II. 16. 222) cde a szolga mondta, 
hogy: «ha volna nekem egy iccze [királyi udvarból] rumom a 
királyi udvarból . . .' 

A hosszúságmértékekkel alakult jelzős szerkezetekben a 
mértékjelzőt rendszerint melléknévi jelző ('hosszú, széles' stb.) 
választja el a jelzett szótól. A régi nyelvben olyan kifejezéseket 
is találunk, melyekben a mértókjelző változatlan, és a jelzett 
szóval csupán a melléknévi jelző egyezik: Laita Sundin pitä 

*) о: halkokuorman. 
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olema 12. kyndrd leuidn maan laidhan*) (MLF. II. 85) ca ten
gerszoros partja 12 sing szóles földpart legyen5. 

A főnévi mértókjelzős kifejezések mellett a mértékszóból 
-inén képzővel képzett m e l l é k n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t e k 
is használatosak. A melléknévi mértékjelzős szerkezetek lényeg
ben teljesen megegyeznek a mértékfőneves szerkezetekkel. Példák : 

Sanoi kettu : «myö hevosesi, niin saat sdkillisen hopeita 
(Sat. I. 56) ca róka mondta: «add el lovadat, úgy kapsz egy 
zsáknyi ezüstöt'; Ukko suki hevosta tallissa ja ruokki, niin se 
pistáá kourallis^en lanttia hevosen hánnán allé (Suomi II. 16: 
231) faz öreg megvakarta a lovat az istállóban és megetette, 
akkor az egy maréknyi rézpénzt dug a ló farka alá'; keitettiin 
taasen murkinaksi padallinen tuoretta lihaa (KIVI II. 267) freg-
gelire megint egy fazéknyi friss húst főztek5; aina muisti ostaa 
Venlallensa kontiüisen kahvia (KIVI II. 391) 'sohasem felejtett 
el (tkp. mindig emlékezett rá) Venlájának egy tarisznyára való 
kávét venni'; Pari kannullista olutta kiukaalle! (KIVI II. 168) 
"néhány kantányi sört a tűzhelyre!'; Maa oli . . . parituumaisen 
lumen peittdmd (LINN. Pak. 72) ca földet néhány hüvelyknyi hó 
takarta'. 

Ide tartoznak azok a szerkezetek is, melyekben a mérték
jelző táysi-vel ö s s z e t e t t f ő n é v . A főnév értékű tdysi szó, 
mely a mértékjelző közelebbi meghatározására való, megfordí
tott szórenddel a mértékszó után következik; az összetétel tagjai 
között birtokviszony van, a mely jelölve is van az Összetétel 
első tagján a gen. -n ragjával. 

Példák: alá yhtáán huoli, minulla on koko pussin tdysi 
hyvid konsteja (Sat. I. 111) cne aggódj egy cseppet se, van nekem 
egy tele zacskó jó cselfogásom'; lautta lahteen menee, lautan 
tdysi laulajoita (PET. : Suomi II. 18: 18) ca komp az öbölbe 
megy, tele komp énekes'.**) 

*) Vö. a következő értelmezős szerkezetet: kuian 10. ky
nara levidn . . . (MLF. II. 90) futat, 10 sing szóleset . . .' A mér
tékszó azonban rendesen genitivusban áll: kyndren pitudhella 
kadhikalla (MLF. II. 66) 'egy sing hosszúság(ú) karóval. — Az 
észtben: neli künart kalevit cvier Ellen Tuch5 (WIEDEMANN Ehst. 
Gramm. § 113.). 

**) Sok más példa még: PETERSEN: Suomi II. 18: 34—35 
és BEKÉ: NyK. XLIL 397. 
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Felette ritkán a táysi-vel való összetétel első tagján nincs 
megjelölve a birtokviszony: No, siitá [syntyy] leipaa makasiini 
táysi (Sat. II. 34) 'no, aztán lesz egy tele tárház kenyér'.1) 

Meg kell emlékeznünk azokról a sajátságos összetételekről, 
melyeknek utótagja a mértékszó, előtagja pedig az a főnév, 
melyre a mértékszó vonatkozik: ruistynnyri 'rozs-tonna': egy 
tonna rozs. Ezt a szerkezetet igen szívesen használja a finn 
nyelv akkor, ha annak a szónak, a melynek részét veszszük, 
nincs semmiféle jelzője.2) Pl.: 

Kettu ja sika löivát válillánsá vetoa : «kumpainen ennem-
min nákee páiván-nousun, se saapi oluttynnyrin» (Sat. I. 107) 
% róka és a disznó fogadtak egymással, a melyik előbb látja 
meg a felkelő napot, az egy hordó sört (sörhordót) kap'; En 
kultatynnyrien táhden pettáisi táállá kerjáláistá (KIVI I. 482) 
"(sok) hordó aranyért sem csalnám meg itt a koldust';3) Sitté 
kuningas anto sille sen rahasumman, minká se meárás (Suomi 
II. 16: 220) 'azután a király odaadta neki azt a pénzösszeget, 
a melyet ő meghatározott'; ojennan lihaviipaletta (LINN. Laulu 
80) 'odanyújtom . . . a hússzeletet'; Ja sitté me hiihdámme 
eteenpáin, miesryhmástá miesryhmáán (LINN. Laulu 79) 'azután 
mi előre száguldunk embercsoporttól embercsoportig'.4) 

Az e fejezetben elmondottak összefoglalásául kimondhat
juk, hogy a mennyiséget, mértéket jelentő főnév eredetileg a 
finn nyelvben is valóságos jelzője volt annak a főnévnek, a 
melynek részéről van szó. Ez az ősi finnugor szerkezet tisztán 
azonban csak néhány észt példában őrződött meg, külömben 
pedig a mértékjelzős szerkezetből másodlagos fejlődéssel parti-
tivusos szerkezet állott elő. 

*) A birtokviszony nincs megjelölve a megfelelő vog.-
osztj., zürj.-votj. és cser. kifejezésekben sem; vö. BEKÉ: NyK. 
XLII. 3 9 0 - 3 9 7 . 

2) Vö. SETALA Lauseoppi 38. 
3) A lappban is megvan ez a szerkezet: Vuóitas-tud-no 

^zsír-hordó'; tárve-tud-no 'kátrány-hordó ' (HALÁSZ, Svédlapp nyelv
t a n és olvasmányok 105). _ 

4) Ugyanilyen összetételeket alkot az észt i s : mis nüd 
kaera-tünder maksab 'was kostet jetzt die Tonne Hafer'; mis sa 
odra-vakast maksid . 'was zahltest du für das Lof Gerste'; mis 
sa lina naela est said 'was bekamst du für das Pfund Flachs5 etc. 
(WIEDEMANN Ehst . Gramm. § 193). 
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5. 

Kendkívül gazdag a finn nyelv olyan szerkezetekben, me
lyeknek jelzője összetett vagy jelzős főnév (különösen jelzős 
testrészek neve.*) 

Az idetartozó szerkezetek egy részében az összetett, ül . 
jelzős főnév r a g o z h a t a t l a n jelző. Példák: 

pystypád kokaksi (Kai. Selit. 200) 'emeltfej(ű) hajóorrá5; el-
káá minulle mitáán tehdá, miná teen sinulle kultapdd pojan 
(Sat. II. 12) rne csinálj velem semmit, szülök neked aranyfej(ű) 
fiút5; kultalatva kuusosehen (Kai. Selit. 200) 'aranycsúcs(ú) fenyőre5; 
rautakorko-kengassá (Suomi II. 16: 186) 'vas-sark(ú) czipőben5; 
Ne olivat hánelle kaikki kuin itkeviá tihkusilmd-akkoja (JAKN. 
43) 'azok neki mind olyanok voltak, mint síró nyirok-szem(ű) 
asszonyok5; Kottaraisia istuu musta marjaterttu koivun latvassa 
(AHO Tyv. meri 13) Verebek ülnek a fekete bogyófürt(ös) nyírfa 
csúcsán5; punakukka-retonki (KIANTO 49) cpirosvirág(os) karton5; 
Karjalan lakkipád-naiset (KIANTO 114) 'a karjalai fejkötő(s)-
fej(ü) nők5. 

A jelzőül álló összetett és jelzős főnév rendszerint meg
egyezik a jelzett szóval: 

Lautui lakkapadt petdjdt (Kai. 2 : 36) 'kiterültek az eresz-
fej(ű) fenyőfák5; Hapsiansa harjasivat harjalla hopeapdállá**} 
(Kai. 41 : 146) 'a hajukat fésülték ezüst fej(ti) fésűvel5; kasvoi 
semmoisia lupupditd kasvia (Sat. I. 2) 'olyan bunkófej(ű) növé
nyek termettek ott5; Ja kuningas meni sotaan ja hán jái siihen 
elámáán kuninkaan kotiin ja tekikin kultapdan pojan (Sat. II. 
13) 'és a király elment a háborúba, és ő ott maradt a király 
házában és szült is aranyfej(ű) fiút5; harmaapaa ukko (Sat. II. 
63) 'szürkefej(ű) aggastyán'; sinulla on hevonen ja lehmá ja 
aina joka syksy jakuripád mulikka (KIVI I. 126) Van neked 
lovad és tehened és minden őszszel makacsfej(ű) borjúd5; olivat 
he myös toimittaneet . . . yhden nuoren jukuripddn sonnin 
(KIVI II. 332) 'szereztek ők egy fiatal makacsfej(ű) bikát is5; 
Kullervo merkkiá otsassansa kantoi ja sentáhden hanta táhti-
pddksi sormiksi kutsuttiin (KIVI I. 95) 'K. jelt viselt a homlokán, 
és ezért csillagfej(ű) bikának nevezték5; Kasarmi on pelastanut 
,_..-. monta hurjapadtd poikaa (KIVI II. 308) 'a kaszárnya sok 

*) Ősrégiek az ilyen összetételek; vö. BEKÉ : NyK. XLII. 
Nagy gyűjteménye a példáknak: Sat. I. 320. (Eláinten nimiá). 

**) A Kalevala nyelvében többször megfordított szórenddel. 
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szilajfej(ű) fiút mentett meg'; onhan meillá rautanenát linnut 
(Sat. II . 113) "vannak nekünk vasorr(ú) madaraink5; Kultasuita 
sukkasia (Kai. 35 : 173) 'aranyszájú) harisnyákat'; Kaikki hááváki 
kontioiksi metsáán, vaimonpuolista óvat vyötikaulat kontiot (Sat. 
I. 268) 'az egész násznép medvévé változva az erdőbe, a nős
tények az örvösnyak(ú) medvék'; Kátki kuun . . . kirjarintahan 
kivehen (Kai. 4 7 : 22) 'a holdat tarkamell(ű) kőbe rejtette'. 

Ide tartoznak azok a szerkezetek, melyekben a jelző puoli-
val összetett testrész-név: silmapuoli, kásipuoli, jalkapuoli 
ihminen 'félszem(ű), félkez(ű), félláb(ú) ember. Heidán jáljessáán 
. . . kulkee . . . veljesten silmapuoli hevonen,*) vanha Valko (Kivi 
II. 113) 'utánuk . . . halad . . . a testvérek félszem(ű) lova, a 
vén Valko5. 

Nemcsak testrésznevek, hanem egyéb összetett, illetőleg 
jelzős főnevek is állhatnak jelzőül: 

Kullervo, Kalervon poika, sinisukka áijön lapsi (Kai. 35 : 167) 
'Kullervo, Kalervo fia, öreg atyának kékharisnyá(s) gyermeke5; 
Nyyrikki, Tapion poika, siniviitta viian poika! (Kai. 32: 287) 
'Nűrikki, Tapio fia, kékköpönyeg(es) berki fiú'; Márkdhattu kar-
janpaimen (Kai. 12: 477) 'nedveskalap(ú) pásztora a nyájnak'; 
se pikkunappula Eero (ua. 63) 'az a kis-czövek E.5; Huusi 
murhamiehelle sudelle (Sat. I. 123) 'kiáltott a gyilkos(ember) 
farkasnak5; Ammu karja kuolijaksi nuolella terásnenallá (Kai. 
3 3 : 275) 'lődd agyon a nyájat aczélvég(ű) nyíllal5; Tulta iski 
ilman Ukko, valahutti valkeata miekalla tuUterálla (Kai. 47 : 67) 
'tüzet ütött az ég istene, világot gyújtott tüzél(ű) karddal5; pitká 
vaskihelapáá-miekka (JARN. 133) 'hosszú, rézfoglalat-vég(ü) kard5; 
honkia satahavvja (Kai. 31 : 147) 'százág(ú) erdei fenyők'; sillá 
oli nahkarápylat siivet (Sat. I. 275) 'bőr-úszóhártyá(s) szárnyai 
voltak annak'.**) 

*) Vö. yks-silmáisen vetáján kuormaa (KIVI II. 117) 'az 
egyszemű teherhúzó terhét'. 

**) A régi magyar meggyszín bársony-féle szerkezetekhez 
közel állanak az ilyen észt kifejezések: piigal valgeruuged kul
iakarva hiuksed, lumevalge hobekarva ihunahk ja sinised silmad 
oli (AHLQV. 51) 'a leánynak világos-sárga aranyszín haja, hófehér 
ezüstszín bőre és kék szeme volt'; möne saja aasta eest seisnud 
nimetatud orus üks veiké járveke selge hőbedakarva veega (id. 
m. 45) 'sok száz évvel ezelőtt az említett völgyben egy kis tó 
állt tiszta ezüstszín vízzel5. Vö. kaksikarva (hevonen) 'skimmeF 
(LÖNN.). 
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A finnugor nyelvekben az összetett, ill. jelzős főnevekkel 
alakult szerkezetek mellett ö s s z e t e t t m e l l é k n é v i jelzős 
szerkezetek is vannak, melyek újabbkori fejlődés eredménye
képpen a főnévi szerkezetekből származtak. A fejlődés iránya 
ugyanilyen a finnben is. Példák: 

kultakylkinen sorva (KIVI II. 340) 'aranyosoldalú keszeg'; 
keltasilmainen tikká (uo. 260) "sárgaszemű harkály5; riippuva-
oksaiset koivut (uo. 449) "csüngőágú nyírfák5; Túli halla-
öinen syksy (uo. 144) "eljött a fagyos éjtszakáju ősz3; siisteys 
on liian raskas taakka torpan paljolapsiselle ernánnálle (JARN. 28) 
*a tisztaság igen nehéz teher a kunyhó sokgyermekes asszonyá
nak5; iloinen elinvoimainen luonto (AHO Mais 14) "vidám életerős 
természet5; turvekattoinen tupa (AHO Mais. 22) "gyepfedelű ház'; 
vaskikielinen kantele (AHO Mais. 107) "rézhúros kantele5 stb. 

SEBESTYÉN IRÉN. 



Mordvin határozóké 

I. Ragtalan határozók. 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

a) Határozószók. 

E l ü l , h á t u l , f ö n n , lenn: udalo saygo, itiel'e uro, 
alo aso sukna, lankso sen sukna fhinten eine heugabel, vorn ein 
pfriem, untén ein weisses zeug, oben eine blaues zeug' Aik. 
XII. 63 j vére 'pize os, kunckasonzo cudat, mudronat coben eine 
grüne stadt, in ihrer mitte wunder, seltsame dinge5 Aik. XII. 
64 | éijan lunka iJcel'et' ceine. silberne rinne ist vor dir5 Aik. 
IX. 170. 

*) Feldolgozott szövegek: Proben der mordwinischen Volks-
litteratur. Gesammelt von H. PAASONEN. Erzjanischer Theil: 
Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja IX., XII. Helsingissá. 
1891, 1894. — Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und 
grammatikalischem Abriss von H. PAASONEN. Helsingfors 1909. — 
Versuch einer Mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten 
und Wörterverzeichniss von AUGUST AHLQUIST. St. Petersburg. 
1861. — BUDENZ JÓZSEF, Mordvin közlések (REGULY gyűjtése): 
NyK. V. — Moksa- és erza-mordvin nyelvtan (IV. Moksa-mordvin 
mondatok REGULY jegyzeteiből): NyK. XIII. — Moksa-mordvin 
Máté-evangélioma. TYUMENYEV fordításából, bevezetéssel és szó
jegyzékkel BUDENZ JÓZSEF. NyK. XYI. (A magyar fordítást a 
KÁnoLi-féle bibliafordítás revideált kiadásából vettem.) — Erza-
mordvin nyelvmutatvány: A bibliai történetből (1883) KUNOS 
IGNÁCZ: NyK. XIX. 

A finn példákat legnagyobb részben SETALA Suomen kielen 
lauseoppi-jából (Helsinki 1902), a cseremisz példákat BEKÉ ÖDÖN 
Cseremisz Nyelvtan-ából, a magyar mondatokat pedig SIMONYI 
Magyar Határozók ez. munkájából vettem. 
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" b) Névutók. 

Ile ele 'előtt' Driga'n ava'rd'i Penza' goroco, prijo'm ilc e'l'e 
skamija laykso' 'Driga weint in der stadt Penza, vor der rekruten-
empfangsstelle, auf einer bank' Aik. IX. 102 | kudiJcel'e cétiine 
fin der vorstube ist eine' haspel' Aik. IX. 232. | M. kadk tosa 
kasnetsen altari in gal ä chagyd ott ajándékodat az oltár előtt' 
XVI. 336 | kavto rodnän itt el'e, kofmineékem, octupat. Perestolot 
iß e te, ugolco pazot ikel'e Vor den zwei Verwandtschaften wirst 
du mich entlassen, ernährer. Vor deinem (haus)-altare, vor dei
nem eckengotte' Aik. IX. 178. 

Ftala (M.) ctúl, hátul, után' (E. udalo): M. estä tus Oali-
lejasta i sas Judejan mastirs Jordánt ftala 'elméne Galileából 
és méné Júdeának határaiba a Jordánon túl' XVI. 358 | M. 
narodé ze, kona mol's sonn ingáid i sonn ftala, piskadsúas kortaé 
'az előtte és utána menő sokaság kiált vala mondva' XVI. 361. 

Värä 'felett': M. mizars sas % lotkas sitsä vastat värä 
"míglen jutna és megáilana ama hely felett' XVI. 332. 

Alo 'alatt ': топ sisem mastort pitg(e) álon calgin'sieben 
länder habe ich unter meinen füssen getreten' Aik. IX. 100 [ 
cev salguma alo ozado asci t'ejt'er 'unter einem spleissenhalter 
sitzt ein mädchen' Aik. XII. 6 | valmani alo ießerka 'unter dem 
fenster ein mägdelein' Aik. IX. 226. 

Pälä '-nál, -nél': M. aläzen pälä 'atyámnál' XIII. 114. 
Ezen helyhatározók rokonnyelvi megfelelői mind locativus-

Beosztás tekintetében БЕКЕ ÖDÖNnek a vogul határozókról 
{NyK. XXXV.) és KARA FEKENcznek az északi osztják határozókról 
szóló értekezését (NyK. XLI.) követtem, valamint STEUEE jÁNosnak 
Mordvin határozók ez. rövid tanulmányát is felhasználtam. (NyK. 
XXII. Ebből példamondatokat is vettem.) 

Eövidítések: Aik.: Suomalais-Ugrilaisen Seuran Aikakaus
kirja. — AHL. : AHLQUIST fentebb említett munkája. — A hol 
pusztán szám van, a római szám a Nyelvtudományi Közlemények 
megfelelő kötetét, az arab a lapszámot jelöli. 

M == moksa; az erzá alakok jelöletlenek. 
A szövegközlők hangjelölésétől csak annyiban tértem el, 

hogy AHLQUIST j y n t t d s z betűje helyébe i j у í" с ß s £ 
betűt tettem; a NyK. V. k.-beli i-t szintén i-vel s a SUS. Aik. 
IX. k.-beli s z-t szintén s i-vel helyettesítettem. 
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rágósak: f i n n álla, yllá, ulkona, kaukana stb.; c s e r e m i s z : 
iemalnS 'alatt' (WICHM. 214) stb. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

a) Határozószók. 

E l ő s z ö r , a z u t á n : ikele mastor avul poradkaso ulnes 
"'a föld először nem rendben (rendetlenségben) vala' XIX. 74 | 
vaj mejl'e Marisa mefeksnéé 'darauf sagte Marisja' Aik. IX. 
70 | nej kambrastinze, panctinée nej sivojt', buroji koúenzé, mejl'e 
tujeksnés paksava 'nun, er sattelte, záumte seine weissen, schwarz-
líraunen rosse, dann begab er sieh das ackerfeld entlang' Aik. IX. 72. 

b) Névutók. 

Ingeid 'előtt': M. mondeden ingeid v. mon samdín in
geid sas 'előttem v. (még) jöttöm előtt jött el 'XIII. 120—121 | 
M. éad ingeid kozdl, tani skudni 'az előtt gazdag volt, most 
szegény' XIII. 115 [ M. sai sej pingeda ingáid tarvadams 
minn? 'azért jöttél ide, hogy idő előtt meggyötörj minket?' 
XVI. 341. 

M'ejl'e (méla) 'után': vejkse cide mejlle piédgadi 'nach 
neuen tagén wird es grün' Aik. XII. 53 | M. kida tan kolma 
Jcizida meld tsoratsen sodasak cwenn du nach drei Jahren 
deinen sohn wiedererkennst' AHL. 97 | meze kulomodo mejte 

jaksiergadi ? 'was ist es, das nach dem tode roth wird ?' Aik. 
XII. 42-| M. sdn sodamdo meld semben noldazen 'miután ezt 
megtudta, mind eleresztette Őket' XIII. 120. 

II. A. -na, -na (-na, -ne) ragos határozók. 

1. I d ő h a t á r o z ó k . 

a) Határozószók. 

cokéne madin pozdeúka 'estve lefeküdtem későn' V. 
102 1 C s e r e m i s z : nyK. k§3§- y eiidn ala'skS kendt 'mikor 
mentél a városba' BAM. 61 | M a g y a r : midőn, korán, mi
kor o n. 
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b) Főnevek. 

N a p , é j : focin ciné, avakaj, lamo strasíiní mon nejin 
'an diesem tag, mütterchen, habé ich viel schrecken gesehen' 
Aik. IX. 174 | Uj fol'e ciné, buráne lamo jakiamon pultamo. Uj 
Mzé ciné, l'el'akaj, lamo piéeme fiiéi t'et'. ' 0 , um an wintertagen 
im schneegestöber viel schneidende kálte ertragen. 0, an som-
mertagen, brüderchen, wird dir viel regen herabströmen' Aik. 
IX. 218 J M. oma siná kuéisi tsorat krandisié es mastirints sa-
rima cam andern tagé schikt der rabé den knaben sein land 
zu durehwandern' AHL, 99 | M. mon uVk(a)-kige' fevra'U nit&üs 
sina'nza 'én a minap, február negyedik napján' PAAS. Mordw. 
Chrest. 47 J ve véne Faraon kavto ont nejé 'egy éjjel Fáraó két 
álmot ]átott' XXII. 466 | F i n n : eráánd pdivdná kávin 
setááni tervehtimássd 'egy napon meglátogattam nagybátyámat3 j 
tana pdivdná (tan apán a) ölen huonovointinen cma rosszul 
érzem magam5 | huomenna tulen luoksesi 'holnap elmegyek 
hozzád' | C s e r e m i s z : kür. putd-feis^n kuő^rtá 'böjtnapon 
dörög' WICHM. 208 | kP. rus arna keédn lum lumds Vasár
nap havazik' GEN. 48 | M a g y a r : írtam hétfő éj e n. LevT. II. 
215 J Nagypénteken mossa holló a fiát. 

É v s z a k o k : Jcizna tsubaso, t'e 11 na étapso 'nyáron subá
ban, télen mezítelen' PAAS. Mordw. Chrest. 1 \ kizna móri, a 
te lúa kel'eze kundati 'es singt im sommer, aber im winter wird 
es stumm' Aik. XII. 36 | vauin soksna skot'inat'úe, kodak Usií, 
da vese sévsiz 'im frühesten herbst wird es von dem vieh, sobald 
es ausgeht, ganz und gar aufgefressen' Aik. IX. 22 [ tundon 
tsine jaksiefne, íele tsine oéine 'tavaszszal vörös, télen sárga, 
PAAS. Mordw. Chrest. 2 | F i n n : menneena ke sdná 'a múlt 
nyáron' \ syksympáná 'előrehaladt őszszel, őszön' | M a g y a r : 
A rét tavaszon kizöldül. VITK. műnk. 199 | Jó hírt hallottam 
felőle: az őszön meglátom. Népk. I. 278, III. 382 

I d ő : M. antsak af fka, vr emaná teist pangust kalma-
kenksná 'jedoch nicht zu derselben zeit wurden ihnen die grabes-
thüren geöffnet.' AHL. 122 | M. son sirá, taga sárddel (sárádil) 
sapingená 'ő öreg, meg beteg is volt azon időben XIII. 130 | 
M. j aks amnáv ik moliht 'hideg időben is mennek' XIII. 114 | 
F i n n : nuoruutensa aikana ihminen on toismlainen kuin van-
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huutensa cifjú korában az ember más, mint öreg korában' 
C s e r e m i s z : nyK. p er (3 i tostSn didstd ieidstdldn «S90md0lü» 
manas t§mndat SlSn crégen a szülők gyermekeiket megtanították a 
sd0md0la-t mondani' KAM. 207 

Ó r a : moiot íe skane, avakaj, marii pilláéi, mozot ie 
skane, avakaj, kuncoli ton nej sedejei 'vielleicht, mütterchen, 
hören deine öhrchen jetzt, vielleicht, mütterchen, lauscht nun 
dein herz'Aik. IX. 202 j C s e r e m i s z : nyK. üű® kele'sen md0-
la'nem irok sistaras S90m tsáidn cazt mondta nekem, hogy kelt
sem fel reggél hét órakor' EAM. 133 | M a g y a r : Az ked levelét 
vém ma tíz órán délelőtt. LevT. I. 385. 

III . A -<M, -do, -cl'e, -ta, -to, -te r a g o s ha tározók . 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

a) Határozó szók. 

A l u l r ó l , f ö l ü l r ő l , m e s s z i r ő l , h á t u l r ó l : aldo 
liéi jakdere cvon untén her kommt ein rothes hervor' Aik. XII. 
52 | M. mez anatama, makst: vardd pisem, alda lihtima Svas 
wir begehren, das gieb: von oben regen, von untén quellen' 
AHL. 145 | jortija verde cich warf ihn von oben (hinab)' Aik. 
IX. 234 | M. vardd praé aianá Von oben íiel ein Greis' AHL. 
141 | narmuneé vas oldó kvaias ca madár messziről megpillan
totta' V. 91 | vas oldó sí kel! bazár cvon der férne kommt ein 
zungenbazar' Aik. XII. 66 | vasúidu nesa cecastu cvon der 
férne sehe ich es üm jede stunde' Aik. XII. 66 j M i vov ava, 
kona saradé ver-sudimasa kemkaftuva kizat, sastaz ftalda, tokás 
tirvati veliamai sonú cós íme egy asszony, a ki tizenkét óv óta 
vérfolyásban szenved vala, hozzájárulván hátulról, illeté az ő 
ruhájának szegélyét' XVI. 342. 

N é v m á s i t ö v e k b ő l : M. tus t o l d a celméne onnét' 
XVI. 347 | M. tusandaz told a "eljővén onnan' XVI. 335 | M. 
kovoldin ton? 'honnét való vagy te? ' V. 145. 

[Ezen tolda, kovoldin s (a fentebb említett) vasoldo (vö. vasov, 
vasú 'messzire', de vasolov is) alakok már mutatják, hogy miként 
keletkezett az egyszerű ragból a finn-eseremisz összetett rag.] 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. . 12 
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b) Delativus és ablativus. 

Páros kifejezések -do stb. és illativus raggal (-s); kudodo 
kudos jakstefe ataks krind'avtni Vom haus zu haus hüpft ein 
rother hahn5 Aik. XII. 38 | ketté kec jaki *es geht von hand 
zu hand5 Aik. XII. 35 \ftiled'e pil'es toskéeme eum von ohr zu 
ohr zischelnd zu plaudern5 Aik. IX. 152 j C s e r e m i s z : kCar. 
soptdréd loplec-lopes soces ca ribiszke mocsárról mocsárra nő5 

Pork. 46 j 
M. a sá savf tsorat nalints - ezda kudnása tust verht 

faber aus dem pfeil des getödteten knaben kamen blut5 AHL, 102 | 
M. sast Jerusalims sodaj-lomatnd si-síama sir eí-ez da "jövének 
Jeruzsálembe bölcsek napkelet felől (oldalról)5 XVI. 332 | M. i 
jorsis atat-ez da vorgidims cund wollte dem altén entfliehen5 

AHL. 109 | M. kid a siresa eráj caz úttól félre lakik5. XIII. 114 
(vö. cser. k. E. körnulec örtöstö ilá caz úttól félre lakik5 

Eeg. CsM. 192). 

N é v u t ó k . 

Peld'e 'felől5 (némelykor határozószónak is vehetjük): 
Sarato'v p e l'd'e' da poks paksasto' koda'k l'ed'ize', ist'a'k caviée' 
cvon der seite des Saratof, vom grossen felde, als er auf ihn 
abfeuerte, da tötete er ihn5 Aik. IX. 90 | tinJc pe l'd'e miloit vesan 
Von eurer seite bitté ich ihn gnade5 Aik. XII. 45 | udalo p'eíd'e 
a nejavii, ikel!e p e td'e nejavii Von der vorderen seite können 
sie gesehen werden, von der hinteren nicht5 Aik, XII. 63 | M. 
ost paldd sas ca város felől jött5 XIIL 114 [ M. sarasnd perf-
-páldá ardiht fdie hühner laufen von allén seiten5 AHL. 127 | 
M. kafta paldd kundama, kuckasinza navama czufassen von 
zwei seiten, einzutreiben in dessen mitte' AHL. 144 | M. varmas 
tá-pdldá, pál-ve paldd, sin-valgoma paldd faj ca szél erről, 
éjszakról, nyugatról fúj5 XIIL 114. • 

Tombal'd'e "túlsó oldalról5: ine ved'in tombal'd'e sas ine 
baba Von jener seite des grossen wassers ist eine grosse alté 
gekommen' Aik. XII. 13 | ine ved'in tombaldre ine ata sejeri 
ca nagyvíz (==; tenger) túlsó oldaláról nagy atya kiált5 PAAS. 
Mordw. Chrest. 1. 
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c) Elativus. 

rangi kudekeld'e (tkp. kud iűel'd'e vö. kudíMe 'vorstube' 
Aik. IX. 232) 'schreit von der vorstube hinein' Aik. XII, 81 | M. 
konat lisst laztnen-ezda 'akik kijövének a koporsóból' XVI. 
341 I M. Jegipetí- ezda sergadija monn corazn "Egyiptomból 
hívtam ki fiam5 XVI. 333. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

a) Határozószők. 

M i k o r , m í g , a m i n t , a z u t á n , s o h a : kod a nejize 
ie ovton ked'iúi, kod a red'ize te ovton cubant' 'als sie das feli 
des bárén erblickte, als sie den pelz des bárén bemerkte5 Aik. 
IX. 30 [M. mezar da puramijl semba rod sirizast 'de mikor 
összegyűlnek a családbeliek mind melléjük' V. 148 [ M. son sas 
kizeftemist, mizardo tuiht 'eljött őket kérdezni, mikor mennek 
el' XIII. 128—129 | M. ilatt t'azk senaris, mi zárda sergdttádez 
'maradj itt addig, míg téged hívnak' XIII. 127 | kod a ufendat, 
isía i porendat 'mikor fáradságos munkát végzel, akkor is rág
csálsz' PAAS. Mordw. Chrest. 2 j M. sameldd son tejesenza 
suvan 'azután bementem hozzá' XIII. 115. 

A -da, -do stb. ragos időhatározószókhoz sorozhatjuk a 
Mda cha' föltóteles kötőszót is, mely, mint a magyar ha kötő
szó is, eredetileg időhatározó: M. kid a bajar után, esta saját 
mon-tezen 'ha úr leszek, akkor eljössz hozzám' XIII. 116. 

b) Igenevek. 

vec pramodo kalc kundama 'ehe man in's wasser falit, 
sollman die weide anfassen' Aik. XII. 74 | lovit pramda 
(v. lovit prams) er sind toza jakalen 'mielőtt hó esett (v. míg 
hó nem esett) mindennap oda jártam' XIII. 121. 

c) Főnevek. 

É v s z a k , i d ő , h é t : vauin tűnd a skoÜnaíne, kodak 
lisii, da tapasié rim frühesten frühling wird es von dem vieh, 

12* 
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sobald es ausgeht, zertreten Aik. IX. 22 | M. mon uli kudSzsr 

t!al§nda terhi) s, kd z§nda' jaksama cvan nekem egy házam, 
télen meleg, nyáron hideg5 PAAS. Mordw. Chrest. 43 | M. af 
áncák ki 2 ind a, ialindavik (v. talindanga) ulinden 'nem
csak nyáron, [hanem] télen is voltam (ott)3 XIII. 131 | M. mon 
taciinge sá skada (sd pingend) molan, kona skada (k» 
pingend) isak jakan 'ma is azon időben megyek, melyben teg
nap jártam5 XIII. 123 | M. tat sitneú-ez da sas kstindaj 
Joanné 'akkor az időben jött Keresztelő János' XVI. 333 | M. 
D avidi-gd ezda Vavilonti vdüamas kemnilijd sacamat 'és-
Dávidtól a babiloni fogságig (Babilonba vitelkorig) tizennégy 
nemzetség' XYI. 331. — Ezen legutóbbi példában az ablativusrag; 
mikortól fogva ? kérdésre felelő időhatározó jelölésére szolgál 
s így mutatja az átmenetet áz ablativusi helyhatározótól a 
mikor? kérdésre felelő időhatározóhoz. Ugyanígy találjuk a 
c s e r e m i s z ben: nyK. parem'en erbez'a ty tsasch gyts 
'a fiú ettől az órától fogva gyógyult5 WIED. 178 | kE. menar 
kecegec ested 'hány nap alatt csinálod meg?5 Reg. CsM. 215 | 
F i n n ablativus: tdmá esine on rau téka u delta 'ez a tárgy 
a vaskorból való5. 

3. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

I. S z o r o s a b b é r t e l e m b e n v e t t eredethatároző-
ragul az ablativusragot, úgy látszik, a népnyelv nem használja, 
mert példákat csak a MÁTÉ evangélium-fordításában találunk, 
(a népnyelv e helyett a -sta elativusragot használja, a szorosabb 
értelemben vett eredethatározó jelölésére.) 

M. konants-ezda sacs Jisusé 'a kitől született Jézus5 

XVI. 331 | M. Judas sacftazd Far esi i Zárat' Famari-ezda 
'Juda nemzette Farest és Zárát Tamártól5 XVI. 331 | M. vad' 
sacfs peksanza uli svdtoj du/H - ez da 'mert a mi született a. 
méhében, a Szentlélektől vagyon5 XVI. 332 | M. mes tonn-ez-
dadat lisij vátnijs 'mert tebelőled támad fejedelem5 XVI. 332.. 

II. T á g a b b é r t e l e m b e n v e t t eredethatározók a 
következő igék mellett fordulnak elő: 

M e g i j e d , m e g f é l e m l i k , b o r z a d , s z é g y e n k e z i k , , 
f é l : il'a tandadu vatg ijdim 'erschrick nicht vor meiner 
stimme5 Aik. IX. 160 j sesténgak pel'ca le&i'h al'a'do, aso p al'a'do 
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'auch dann fürchte ich die mähenden kerle in weissem hemde' 
Aik. IX. 88 j M. vdrga'zda peldnd'srat, vdrgs' tat jatia 'ha а 
farkastól félsz, ne menj az erdőbe5 PAAS. Mordw. Chrest. 45 j 
M. no pelét loman da 'de megfélemlenek az emberektől' XVI. 
363 j us vizd'an vizd'an ci pázd o 'ich scheue mich, ich scheue 
mich vor dem sonnen-gotte5 Aik. IX. 164 | kulomadost-kak 
a pelilt ca meghalástól sem. féltek5 XIX. 75 | sin kid e jak, me z-
dejak ezt vizdt 'ők senkitől, semmitől nem szégyenkeztek 
XIX. 75 j C s e r e m i s z : kCar. pdrsle'c ot Uit э'1'э 'nem' 
kellene félned a macskától' Pork. 1 j F i n n : pieni tyttö pelkää 
koiraa 'a kis leány fél a kutyától5. 

F é l t , ő r i z , ó v : mäzd e mäzäe pälsinze te cinemneé 
lävskenze ? •— poks о r old o pälsinze, lävksin sali k av aido 
vansinze 'mitől mitől félti a cinem a fiait? — nagy sastól félti, 
madár fiait orzó héjától óvja' V. 111 [ paz vanozo k el!med'e, 
•саг а X in an do cgott hüte (es) vor kälte, vor hagel' Aik. XII, 19 | 
M. vanimast vor da, toi da, kaldun lomandä! 'schütze uns 
vor dieben, feuer und zaubern!5 AHL. 145 j sakoj b'eren ievd'e 
vanomiz, sakoj dusmando nejemiz! 'hüte uns vor jedem 
schlechten anschlage, bewahre uns vor jedem zauberer !5 Aik. 
IX. 116 | M. vanavada af-vidä ingalce-azandijhtnen- ezda 
'őrizzétek magatokat a hamis prófétáktól5 XVI. 339 j F i n n 
ablativus: suojeli tavaransa varkailta lujilla lukuilla 'óvta а 
jószágát a tolvajoktól erős lakatokkal.' 

M e g s z a b a d í t , e l v á l a s z t (Ilyen ablativus separati-
vusok is a MÁTÉ-evangélium fordításában találhatók csak): M. 
vad!son vansijn lomanzan sinn gr e%tnen-e z da 'mert ő szaba
dítja meg az ő népét bűneiből' XVI. 332 | M. i javftsijn sinn 
fken ombacei-ezda 'és elválasztja őket egymástól' XVI. 370 | 
M. mes ton sopijt sän lama sodajhtnen i j о mit n en- ez da 
'hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és értelmesektől5 XVI. 346 J 
F i n n ablativus: pelasti kaupungin vihollisilta 'megmentette 
& várost az ellenségektől5. 

V a ^ a m i r ő l b e s z é l , m o n d , h a l l , k é r d e z ő s k ö d i k , 
t a n í t : jovks ksnavdo 'mese, a borsóról5 V. 83 | того, Alatir, 
osto 'dal, Alatir városról5 V. 85 | vasense lomatnen rajse era-
modost 'az első embereknek a paradicsomban éléséről5 XIX. 
75 | mastoron tejemado 'a föld csinálásáról (teremtéséről)' 
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XIX. 74 | son korti coranzo kulomado 'beszél fia haláláróF 
XXII. 445 j ezideli lovnok vojnado 'nem olvastatok a háború
ról ?' XXII. 445 | kevstlezt se jovkstodo 'erről a történetről kér
dezősködtek5 XXII. 445 [ tonavté minek lamodo 'sok mindenre 
tanított bennünket' XXII. 445 I A f i n n b e n : elativus | C s e r e 
m i s z : kCar. ile'é d'o'ddn ca jégtől kérdezte5 POEK. 1. 

4. E x e s s i v u s . 

A szorosabb értelemben vett eredethatározó és az exessivus 
közötti átmenetet mutatja: M. vad' kortan tejnt, mes ékajé mastij 
nat kevtnen-ezda tijmas idt Avraamti 'mert mondom néktek, 
hogy Isten tud kőből is fiakat támasztani Ábrahámnak' XVI. 333. 

M. traks-kefnen-ezda ponaé piks 'drehte aus den 
háuten riemen' AHL. 110 | M. Joanns £e kannás vdíama ver-
bludn sajarí-ezda 'Jánosnak pedig ruhája vala teveszőrből5 

XYI. 333 | Ilyenféle a c s e r e m i s zben: kP. surn9ydé poydmo 
tafos 'gabonából gyűjtött élés.5 Gen. 60. 

5. P a r t i t i v u s . 

V a l a m i b ő l e s z i k , i s z i k , v a n , é l : M. co alai, sd 
v ettá Hat sim 'halt, mein vater, trink nicht von diesem wasser5 

AHL. 105 [ mon kalaóado a jarcan, mon v inadojak a simán? 
mon jarcan aso ipmkado, mon simán slatkoj v otkado 'ich 
esse keine semmel, auch trinke ich keinen branntwein, ich esse 
weissen pfefferkuchen, ich trinke süssen wein5 Aik. IX. 52 | M. 
art sai vet, di t'at jarhtsa mar da 'geh die náchste nacht und 
iss nicht aepfel' AHL. 107 | jarcan tiksede 'ich esse gras'Aik.. 
XII. 31 | M. Hasa láma pengada 'itt sok tűzifa [van]5 XIIL 
111 | M. kantt es vinadit 'hozz a borodból5 XXII. 448 | F i n n : 

juon lasillisen vett a (maitoa) 'iszom egy pohár vizet (tejet)' | 
emantd leikkasi lapsille lih a a 'a háziasszony vágott a gyerme
keknek húst' [ tdmdn talon isannalla on paljo rahaa 'ezen ház 
gazdájának sok pénze van.5 

A MÁTÉ-evangélium fordítója, mint az eredethatározóknál 
is, nagyobb szerepet juttat a tiszta ablativusragnak, pl. M. moU 
melganza láma narodda 'követi őt nagy sokaság5 XVI. 361 { 
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M. kucs kafta es tdnadijhtnen-ezda 'elküldött kettőt tanít
ványai közül' XVI. 345 | M. kida jómat fka p oldat s eú- e zda 
'hogy elveszszen egy a te tagjaid közül5 XVI. 336. 

6. H a s o n l í t ó h a t á r o z ó k . 

jarsast sonze ci kavto kolmo, i nádüaskado lamo 'ették 
őt két három napig, egy hétnél is tovább5 V. 91 | M. minn t'asa 
as sada láma veta ksida i kafta kaid a 'nincsen itt több ele
ség öt kenyérnél és két halnál5 XVI. 352 | M. tsoras kolma 
kizista to?iats,i aiada láma sodai cder knabe lernte drei jahre 
und er weiss mehr als ein greis5 AHL. 97 j M. tacien kundamas 
isakcen kundamada cebárel 'a mai fogás a tegnapi fogásnál 
jobb volt5 XIII. 118 | te vinas ikelen v in ad ont sede.jon 'ez a 
bor az előbbi bornál jobb5 XXII. 447 | M. vidna, mast§r lanksa 
mod'dd§n jolma as meédv§k 'úgy látszik a földön nálam (töle.m) 
nincs kisebb5 PAAS. Mordw. Chrest. 47 | purgine inazoro pazon 
üejfereze mazi damajnen poyksto part popkst, pal'ado part 
patát kanneé 'Purgine isten leánya Mazi Damajnak nadrágoknál 
jobb nadrágokat és ingeknél jobb ingeket (a legjobb nadrágokat 
és ingeket) hozott5 PAAS. Mordw. Chrest. 7 [. M. ta tonada pák 
sizes 'ez inkább fáradt el, mint amaz5 XIII. 124 | C s e r e m i s z : 
kP. müleé, sak&rléc tutlo socso 'méznél, czukornál édesebb 
kedvesem5 GEN. 65 | kP. maskalec-at polmezdn on$a 'a med
vénél is haragosabban néz5 GEN. 75 | kE. tudó celalec kugo 
'ő mindnyájuk közül a legnagyobb5 EEG. CSM. 331 (vö. mordv. 
es ojmet vesethed'e piínej 'dein eigenes lében is das theuerste 
von allém5 Aik. XII. 75) [ F i n n : mind ölen hanta vanhempi 
'én öregebb vagyok nála5 | Nyelvünkben is megvan ez az abl. 
comp., mint kódexeink és nyelvjárásaink mutatják, de a többi 
fgr. nyelvben is (vö. BUDENZ: NyK. II. 310). 

7. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Csak közvetett eszközhatározókat találunk: 
M e g f o g , m e g r a g a d igék mellett: pulodo kundasa 

'ich greife es an dem schwanz5 Aik. XII. 45 | kundija nerde 
'ich fasste ihn am schnabel5 Aik. IX. 234 j [BEKÉ szerint (NyK. 
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XLI. 269.) prolativusokj M. tránálináts kundaza kádneda caz 
édes apja megfogta kezénél' V. 150 | a pinetne. kapudié puludo 
fde a kutyák, megkapták a farkán' V. 93 | koda sajsa, jalgaj 
dugaj, kavto $ i lg e d'e ! koda esksa, jalgaj dugaj, parmisca tumos ! 
Svie ich, liebe freundin, ihn an den beiden füssen nehme ! wie 
ich, liebe freundin, ihn gegen eine gewaltige eiche schleudere!' 
Aik. IX. 4 | M. pilkt'a (v. pilgedd) pouftaf lábánál fogva 
fölakasztva' XIII. 11.3 J C s e r e m i s z : kP. rdfoz kum parce 
pocsö Y9c kucen lupsal kolta fa róka három farktollánál meg
fogva ellódítja5 GEN. 35 J nyK. kereinn-gits s$p(Psas 'kötélen 
vezetni' EAM. 139 ! F i n n : elativus. 

P é n z e n v e s z , a d : M. mon tán v alft a ramajná cén 
ezt egy rubelen vettem' XIII. 112 | M. veid v alfkada mizd 
cöt rubelen eladta5 V: 150 | Ezeket SIMONYI (M Hat. I. 432—436.) 
helyettesítést, cserét és érdeket jelentő á l l a p o t h a t á r o z ó k 
nak nevezi. Ide tartoznak még: M. mon tonafnemda mezevik 
af saván 'ich nehme nichts für die lehre' AHL. 97 | M. alasazen 
simdemda maksin kati-meze lovam itatásáért adtam neki 
valamit5 XXII. 446 | C s e r e m i s z : kCar. ko'mbd yd'édn ta-
ya'm na'hm ca lúdért egy kost kaptam' PORK. 4 | kCar. ftitfa 
tey g e' y d c kok pdcalhm lu'ktdn uhtcgla'poydhke' 'ötven rubelért 
a két vadászt elvitték minden holmijával együtt' PORK. 7 | F i n n : 
elativus, de ablativus i s : ostin viisi metrid verkaa ja maksoin 
kymmenen markkaa m etriltd Vettem öt méter posztót ós fizet
tem tiz márkát méterjéért' [ V o g u l : Ilpertdslém khürém p o -
luskdt 'eladtam három poluskáért' KL. IV. 245. 

M e g t e l i k v a l a m i v e l : kudos peskse lom and'e fdas 
haus ist voll von leuten' Aik. XII. 39 [ M. as val'mats, as ken-
ksits, potmits pásksa lom and a 'es hat nicht fenster, nicht 
thüre, sein inneres is gefüllt mit menschen' AHL. 143 | pizis 
peskse a Int de ca fészek tele tojással' V. 87 | M. a potmasa 
pdskset kulatnen p akarda i ar af- árum ad a Vle belül 
rakvák holtak tetemeivel és mindenféle álnoksággal' XVI. 366 
mon ked'nem peskseli keik síi e d'e, mon surném peskseli surk-
s ke d'e cmeine ármlein waren voll armbánderchen, meine fin-
gerchen voll ringelein' Aik. IX. 8 | camanzo kelés leien vaska-
mon selved'enzé 'das antlitz meines bruders, des mich ver-
zártelnden ist von thránen übergossen' Aik. IX. 216. 



MORDVIN HATÁROZÓK. 1 7 3 

N é v u t ó csak egy van: velda cáltaF: M. robotnik veid a 
kuciz 'egy munkástól (m. által) küldték el5 XIII. 112 | son vel-
denza ért part hűéin. 'ö tőle (ő általa) üdvözletet küldtem5 

XIII. 112. 

8. O k h a t á r o z ó k . 

M.. son ma ni-ez da ardiz tui 'dass sie wegen des stockes 
lauf en werde' AHL. 120 [ M. robotada (v. robotat-ezda) 
sizen (elfáradtam a munkától' XIII. 112 | mandodo cini 'bottól 
szalad5 XXII. 445 j mez den vélhrm'é Odivan bijos ? 'mitől kelt 
fel Odivan bij?' V. 107 [ M. urmat-e z da (v. urm ad a) kal-
d'augits 'a betegségtől (V. betegségtől) megsoványodott' XIII. 
111-—112 j M. javidemat-ezda (javidemada) asez masto 
kortamo caz ijedtségtől nem tudott szólni' XIII. 112 j M. vaj-
g elents- ezd a vorgedema ca hangjától el kell szaladni' V. 
142 | M. tá pecali sin uzda morajt mórt 'e bánat miatt ők 
dalolnak dalokat' V. 148 | M. avardemada silmenza jakstert 
'sírástól a szemei veresek' XIII. 120 | son áselemada (v. 
üselemat-ezda) sárátksts cő fürdéstől (a fürdéstől) megbete
gedett' XIII. 120 | M. i pelmaí-ezda javadét 'és féltükben 
kiáltoznak3 XVI. 352 [ F i n n : lapsen itkulta ei aiti saannt 
lepoa koko yöna 'a gyermek sírásától az anya nem nyugodhatott 
egész éjjel' j V o g u l : Jiw í sir ménéi Iqysqnt 'a fa a fagytól 
elreped' T. 263. 

9. T e k i n t e t h a t á r o z ó . 

Igen ritka, mindössze az alábbi példákat találtam: éupav 
•cora fakadó 'er ist reich an söhnen' Aik. IX. 106 | Páldá név
utóval : M. jolma tsorats erván p üld a af pavasgi 'der jüngere 
sohn ist in betreff der frau nicht glücklich' AHL. 136 j M. 
Gtsu tsorasna erván pálda pavas^i 'der áltere sohn ist glück-
licher in betreff der frau' AHL. 136 | F i n n : han on hyva 
tavoiltan sa 'ő jó szokásaira nézve'. 

10. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

Leginkább igenevek: ki neji'ze Qfiga'h avard'imado, ki 
neji'ze Driga'á ko lg iúd'imad o ? 'wer sah Driga weinen, wer 
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sah Driga thránen vergiessen?5 Aik. IX. 102 j M. a noldams 
sinn vacada af kelgan cnem akarom őket éhesen elbocsátani' 
XVL 354. 

11. Mó d h a t á r o z ók. 

M. kuli ton sasendit, kodand sasendit 1 fda du kamst, 
wie kamst du?5 Ahl. Í03 | ijartsast sin koda eravi fs ettek ők 
a hogy kell5 V. 84 j koda sajsa, jalgaj dugaj, kavto p'ilged'e! 
'wie ich, liebe freundin, ihn an den beiden füssen nehme!' Aik. 
IX. 4 | M. méla (mila) koda tiema chát hogyan kell csinálni?5 

XIII. 116 | M. i sembd es visnen pitniz, stobi stana kistims ko
dand son kistis cund allé versuchten ihre kráfte um eben so 
zu tanzen wie er tanzte5 AHL. 123 | tavokoda panZinze udals 
ortatnen Valahogy kinyitotta a kaput5 V. 90 j M. i kid vesij sa-
vams pandamada rés a ki akar kérni kölcsön5 XVI. 337. 

IV. A -v9 -j (-ii, -i) r a g o s h a t á r o z ó k . 

1. H e l y h a t á r o z ók. 

a) Hatdrozószók. 

N é v m á s i t ö v e k b ő l : tuvopat'aj kov mol't'at? mol't'anok kov 
sáhnenek nejit cdisznó néni, hová mégy ? megyek hová szemeim 
látnak5 V. 90 j ja paro, paro, rives paro-tsi 1 azo p'ir(e) udalov! 
mon tov kutsán iení mesok sarast cte jó, jó kedves róka! menj 
a sövény mögé! odaküldök neked egy zsák tyúkot5 PAAS. Mordw. 
Chrest. 10 J kov kuldurgac kaldurgac ? Vohinaus girrte sie?5 

Aik. IX. 232 | selmet, űri k oj vanide ? pilk tin tin k oj cijde 
'szemek, ti hova néztetek? lábak, ti hova futottatok?5 V. 96 J 
M'ita tej, M'tia tov, M'it'a sovas aks alov cMitja hierher, Mitja 
dorthin, Mitja trat unter die bank5 Aik. XII. 44 j M. é ej jotaj, 
nolaj, tov jot'aj, nolaj, sel'g§nz§n mast§ru jofsj. — indúzed'ema. 
cide megy, nyal, oda megy, nyal; nyálát a földre dobja. — 
gyalu5 PAAS. Mordw. Chrest. 43. 

Le , f e l ; e l ő r e , h á t r a ; m e s s z e , h a z a : alov valgi, 
mina cuvi ces lásst sich nieder, grábt eine mine5 Aik. XII. 70 
(igekötő) [ M. veri kutíi lokst'iks, alu valgi krand§£ks. -— sevks-
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pol'ana 'felfelé száll (kúszik) hattyúként, lefelé száll hollóként. — 
fenyő forgács' PAAS. Mordw. Chrest. 44 [ ver ej kacamo noldiée 
csie Hess den rauch emporsteigen' Aik. IX. 62 ] M. alda savisin 
vari karuft Von untén nahm er fliegen hinauf AHL. 110 [ 
ikel'ej varstin, -udalov var étin 'ich schaute vorwárts, ich 
schaute rückwárts5 Aik. IX. 8 [ mol'at, motat, udalov potak! 
sovak, sovak, rhetiev potak! 'du gehst, gehst, ziehe dich zurück \ 
Tritt hinein, tritt hinein, ziehe dich zurück!5 Aik. XII. 122 [ 
narmunes livti a-vasov ca madár repül nem messze' V. 92 j 
avatne koda vasov kadié kotomkast ca mint messze elhagyták 
az általvetőt5 V. 92 | riveé ik*el'ev vatt*az vatt'yamo karmáé, puloz(o) 
ans^ak erva jonov juv-juv juvni ; sva&bani v asov udalov kadize 
ca róka előre kezdett futni koczogva (loholva), csak a farka libeg 
juv-juv minden oldalra (ide-oda); a lakodalmas népet messze 
hátra hagyta' PASS. Mordw. Chrest. 8 | koda tujan, jalgaj dugaj, 
ja mon nej kudov? :wie werde ich, liebe freundin, mich jetzt 
nach hause bégében ?' Aik. IX. 6 [ M. i éavizá kudu cund nahm 
ihn nach hause5 AHL. 98 | fiveé rhelc ev kudov murdamodonzo 
íhejl'e mazi damajnen meri ra róka vissza haza térése után Mazi 
Damajnak így szólt' PAAS. Mordw. Chrest. 6 [ M. éiníé tusi kudu, 
kudu mofoms mezdvSk af kortama eé jotk§0va cők mennek haza, 
haza menés közben semmi beszéd (nincs) közöttük' PAAS. Mordw. 
Chrest. 51 | ataé tus kuv caz öreg elment haza' V. 99. 

b) Sublativus. 

F ö l d , m e z ő , p a d l ó , u t c z a , p a r t : mastorov pravtize 
ca földre ejtette' V. 83 | pakéav mol'miks isiaZo ca mezőre 
menni szintén5 V. 83 | sajimakaj od pakéav cnimm mich doch 
nach dem neuem felde5 Aik. IX. 78 | mastorov cévpea pravti 
csie lásst nicht das ende des spans auf den fussboden fallen' Aik. 
IX. 60 | poks ul'icav ez l'isnekéné csie ging nicht auf die grosse 
strasse hinaus5 Aik. IX. 88 | azdo uliéav "eredjetek az utczára* 
V. 93 | M. omo ber egu kanté pla%a ca túlsó partra vitt egy 
tőkét' V. 146 | poks ved' cire'v a mon l'ivü'n cich brachte sie hinaus 
an das ufer des grossen wassers' Aik. IX. 90. 

T e s t r é s z e k : bokav k'edei nikstadii "stemme deine 
hánde gegen die seiten' Aik. IX. 180. 
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L а уg uv n é v u t ó v a l : poks kint l ay g uv lifiizi 'er 
fühlte sie auf den grossen weg' Aik. IX. 78. 

c) Allativus. 

et lisimav топ värkin cich blickte gegen Sonnenaufgang 
hin : Aik. IX. 160 [ M. sas meki kudnau 'kam wieder zur hütte' 
AHL. 100. 

N é v u t ó k . . 

Laygov '-hoz : poks vir langov tuksnilin 'a nagy erdő
térséghez akartam indulni5 V. 101 \ poks vii- laygov kukuskan 
kandize 'zum grossen walde trug sie den kuckuck5 Aik. IX. 68. 

P'el'ev cfelé, -hoz5: vele ftelev kuldurgac: -vir $ el'ev kul
durgac: • paksa p el'ev kuldurgac 'sie girrte nach dem dorfe hin, 
sie girrte nach dem walde hin, sie girrie nach dem ackerfelde 
hin' Aik IX. 232 | M. tsoras tus meki alat päli 'der knabe 
kam wiederum zum greise zurück5 AHL. 98. 

Ikel'ej fiict'UevJ 'elé5: inazoron ikel'ej pucamié 'man setzt 
mich vor den kaiser5 Aik. XII. 2V | koda mol'an Urin feien ike
ll ej? 'wie werde ich vor meinen vater, den ernährer hintreten'/ 
Aik. IX. 1-78 j a narmunes valks avatnen i k el ej ca madár meg 
leszállt, az asszonyoknak eleibe5 V. 92. 

Udalov (udaloj, ftalu) 'mögé5: us éiéem velien udalov, 
us éisem virin tombal'ej, éezén Lituvan cijaksnxz 'hinter sieben 
dörfer, jenseit sieben wälder, dorthin verheiratheten sie Lituva' 
Aik. IX. 12 | rivezeé keks penka udaloj 'a róka elrejtőzött egy 
fatőke mögé5 V. 92. 

Alov 'alá5: vaskamué leidé toeän mukur kaftu jaki p'ilgim 
alu.v sonjoras 'mein verzärtler, der brúder, schob einen gedrech
selten klotz unter meine beiden gehenden füsse herbei5 Aik. IX. 
162 | M. od kud sed-alu Filä kesizä 'unter dem fussboden der 
neuen hütte verbarg Philipp ihn5 AHL. 129 | éié'em-pfamo karas 
ne koéíortne alov keksé ca hétfejű Karjas elrejtőzött ezen farakás 
alá5 PAAS. Mordw. Chrest. 8 j i mejile matst ocko alov udomo 
5s aztán lefeküdtek a teknő alá aludni5 V. 84. 
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d) Illativus. 

F ö l d , o r s z á g , v á s á r : ad'aka, Mat'a, minek Rass ej e v ! 
ckomm doch, Matja, in unser Bussland'! Aik. IX. 32 | caci 
mastorov moUanok "nach deinem geburtslande wollen wir 
fahren' Aik. IX. 12 | us ad'adojak b azarov, us adadojak jar-
muykav! 'wohlan, kommt zum bazár, wohlan, kommt zum 
markt!' Aik. IX. 52 | M. akselan bazaru Filá kangiza 'brachte 
ihn zum dorfmarkt Aksela5 AHL. 130 | kozo, kozo cijatan? viska 
vel'nej, b azarov, Od-E fmoziykav, j armuykav! cwohin, 
wohin, soll ich dich verheirathen ? Nach dem kleinen dörfchen, 
nach dem bazarorte, nach Od-Ermozinka, der jahrmarktstelle f 
Aik. IX. 24. 

V á r o s : ej dumajit gadajit vere-pelej Moskovov 'hej 
gondolnak, találgatnak fölfelé Moszkvába'Y. 105 | M. mon joran 
taci osu molems 'akarok ma a városba menni' XIII. 121 | M. 
atenáza minza A z ovii Azovon bajarti caz atyám eladott tégedet 
Azovba Azov urának' V. 149. 

H á z és r é s z e i : M. otcora suvas kudu ca legény bement 
a házba* V. 151 | mon kudov kard azov uskimim cer schleppte 
mich zu seinen heime, zu seinem hofe' Aik. IX. 8 | sajeksnié 
Katán sincist mastorov, sajeksnié Katán sincist kudov eiv 'sie 
nahmen Katja (mit sieh) in ihr eigenes land, sie nahmen 
Katja (mit sich) in ihr eigenes haus und heim' Aik. IX. 28 J 
pras kudik el'ev fer fiel in die vorstube5 Aik. IX. 234 | a son 
ozi, jalgaj dugaj, kefcpel'ks ugolov cer aber, liebe freundin, 
setzt sich in die ecke links von der thür' IX. 2 | baúav moVat, 
pek, illa mote cdu gehst in die badstube, geh mássig' Aik. XII. 122. 

E r d ő : hu, nej, baba, molan, v i f ej, sajsa Ivanin, ul'i, 
arad pideze cnun, jetzt will ich, alté, zum walde gehen, ich 
nehme Iván mit, (möchte sehen), ob er zu etwas taugt oder 
nicht5 Aik. XII. 93 [ aidi sajize tejt'efenze vir ev jagudan koc-
kamo 'der alté nahm das mágdlein zum walde mit, auf dass es 
erdbeeren pfiücke5 Aik. XII. 80 j ad'aka, Kata, vir ej, ukstorov 
ckomm doch, Katja, mit uns zum walde, zum ahornwalde' Aik. 
IX. 26 | M. duraks tus viri fder dummkopf ging in den wald' 
AHL. 105 j M. a pirfsta sadu suvas rund von dem hofe ging 
es in den garten' AHL. 121. 
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[ L o c a t i v u s f é l é k : M. viri sacs, viri kasis, meki 
viri af talgi ces wurde im walde geboren, wuchs im walde, 
kriecht zurück in den wald5 AHL. 143 | esisk storonav sinsk 
tet'ask avask ejenesk ca magok oldalán az ő apjuk anyjuk gyer
mekük5 V. 113 | M. sárádendáráj iladeza kudu v. kadk iUadi 
kudu fha beteg, maradjon (hadd m.) itthon5; iládest (kadk il'a-
dihtj kudu 'maradjanak (hadd m.) itthon5 XIII. 122.] 

2. C z é l h a t á r o z ó k . 

Tulajdonképen olyan lativusok, melyekben a cselekvés elvont 
fogalmakra irányul: verga l'ivt'i, vojnav terd'i ces fliegt droben 
hin, ruft zum kriege' Aik. XII. 70 f umuk tus oyotav cer ist 
lángst auf die jagd gegangen5 Aik. IX. 82 | nej par(o) efamov 
sirgaksnost' cum sich ein gutes lében zu verschaffen, erhoben 
sie sich5 Aik. IX. 70 | a staka robotav ton sirgat cnicht zur 
schweren arbeit machst du dich auf Aik. IX. 218. 

3. I d ő h a t á r o z ók. 

Csak fiel'ev (pali) névutóval: ikel'e pel'ev mer ezé pazis te 
tarkas(o) ul'emdef cin der zukunft heisse (dich) Gott, auf diesem 
platze zu sein!5 Aik. IX. 196 [ M. mek-páli sevesask "ezentúl 
(későbben) megeszszük5 XIII. 115 | M. ingei-pali mon son af 
noldasa toza 'jövőben nem eresztem őt oda5 XIII. 115. 

V. A -ks r a g o s ha tározók . 

1. T r a n s l a t i v u s . 

a) Mutativus. 

V a l a m i v é l e s z , v á l i k : mostot naksats navozoks, 
-toút smolat tus rudazoks ca hidad elrothadt ganajjá, — a te 
szurkod sárrá vált5 V. 104 [ camanzo. nardasi paéanf ejse, t'ejevi 
ba%atifks creibt er mit dem tuche sein antlitz, so wird er 
ein reisiger held5 XII. 87 | M. vet sin lómat, a sitnarminks 
araiht, fkáé sakolks, omitseé krandisiks kolmitses kirhk-
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siks rnachts (sind) sie zwar menschen, bei tagé aber verwan-
deln sie sich in vögel, der eine in einen falken, der zweite 
in einen rabén, der dritte in einen sperling' AHL. 99 [ modasto 
sajsié, posudaks vel'avti cman nimmt es aus der erde, es ver-
wandelt sich in ein géschirr' Aik. XII. 136 | M. son teina marks 
saldatks ulemda rö nekem parancsolta, hogy katonává legyek' 
XIII. 116 j lucé, íeíakaj, sudumak sudon cuvtoks, poj cuvtoks, 
prokl'ánán cuvtoks, poj cuvtoks! ceher, váterehen, verfluche 
mich, dass ich zum verfluchten baum, zur espe werde, dass ich 
zum verwünschten baum, zur espe werde!' Aik. IX. 182 | F i n n : 
Niilo rupesi sotamieheksi 'Miklós beállott katonának' | hie-
no sumu tekeypi ylempana ilmassa pilveksi ca ritka köd följebb 
a levegőben felhővé lesz'. 

V a l a m i v é t e s z , v á l t o z t a t : a-poks kavne ks laznu-
vulimim, — valdo cévneks laznuvulimiz fapró kővé hasogatna 
engem, — világító fáklyának hasogatnának' V. 112 [ pas sudize, 
kadiée, mukoroú p alc iks tejize fgott verfluchte es, verliess es, 
macht es zum küsser des hinteren' Aik. XII. 49. [ M. min son 
tisamaz sakolks cmacht er uns zu falken' AHL. 98 [ tajtadiz 
sire tramoks 'teszünk tégedet vén ördöggé' V. 97 | M. inon 
son saldatks tiena cén őt katonává tettem' XIII. 111. 

* 
b) Factivus. 

Va la m i n e k ad, v e s z , v i s z , k é r : M. sándi maksisá 
stirizen ervaks cdem gebe ich meine tochter zur gemahlin' 
AdL. 101 | ad'a sajimak, Mokso, kozejkaks, ada sajimak ton 
estei polaks I cwohlan, Mokscha, nimm mich zum weibe, wohlan 
nimm mich dir zur gattin!' Aik. IX. 58—59 | nej sajiks utat, 
sajimak, nej eíid polaks veslmak/ fso nimm mich doch, wenn 
du mich nehmen willst, so erbitte mich denn dir zur gattin!' 
Aik. IX. 40 [ davaj kundasinek gostinec eks ejednen chadd fogjuk 
meg a gyermekeknek ajándékba' V. 92 | kandit gostinec ek s 
prakat sukorot vatruskat i alt kotomkaso Visznek vendégajándékba 
vajas-süteményt, ezukrokat, vatruskákat (lepényféle) s tojásokat 
általvetőben' V. 91. 
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2. P r a e d i c a t i v u s . 

V a l a m i n e k t a r t , n e v e z , l á t s z i k : fiáéiba l o m anks 
putomzoyk, pasiba lo mánks lovomzoyk! cdank sei euch, dass 
ihr uns für menschen gehalten habt, dank sei euch, dass ihr 
uns für menschen angesehen habt!5 Aik. IX. 138 • | M. vad sem -
bet •putandijht Joanní ingal'ce-az andíjks cmert mindnyájan 
úgy tartják Jánost, mint prófétát3 XVI. 362 | M. son kelundti 
sodizd, es prean povaiks azizd -bánd sie an eine birke, nannte 
sie eine selbstmörderin' AHL. 132 | M. mon tijan prea sarádiks 
cich mache mich selbst krank3 AHL. 98 [ M. lomaniks náivi 
'embernek (ember gyanánt) tűnik fel5 XIII. 113 | F i n n : hdn 
sanoi minua v arkaaksi % engem tolvajnak mondott3 | he 
luulivat hanta hyvaksikin viieheksi cők őt jó embernek gon
dolták3 j hdn osoitti itsensa kun no Ili s eksi 'derék embernek 
mutatta magái ' 

3. B s s i v u s. 

shí teí gosteks ich bin zu dir zugaste gekommen' Aik. 
XII. 9 | kadovksnos Nasta son da nej do v a k s 'Anastasia blieb 
zurück als witwe5 Aik. IX. 42 | M. mes Ar/elajs Judejasa asci 
óeu-a zir ks 'hogy Archelaus uralkodik Júdeában fejedelem 
gyanánt3 XVI. 333 | kuccak, a kuccak, dedakaj, ton sajen ufvat 
ton svayaks mineúefc cisla veiamo, minenek mázé vet'amo, vaj 
polkon kifdriks, polkovni k s, beéodan veti pesel'niks? 
csendest du, oder nicht, váterchen, deine erworbene schwieger-
tochter, als freiwerberin zu uns, um das fest zu leiten, zu uns, 
um das schöne (fest) zu leiten, als eine herrscherin, befehlsha-
berin des haufens ? Als eine die gesellschaffc leitende sangerin ?* 
Aik. IX. 1.16. 

Hogy a translativusi határozó hogyan lett essivussá, azt a 
következő példák mutatják : vaj budim utat nej p olaks co, wenn 
du jetzt mein gatte wirst3 Aik. IX. 56 [ a ulin saco od coraksy 

saco-ulin avakaj poks vir gunskas aso kilejneks c[ha] nem 
születem vala fiatal fiúnak, születném anyuskám a nagy erdőbe 
fehér nyírfának5 V. 112 j tant'ej jagudas kenefest babanen, l'el'akaj, 
uie%aks 'süsse erdbeeren mögen reifen der grossmutter zur 
freude, brüderchen3 Aik. IX. 210. 
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4. M ó d h a t á r o z ó k. 

Az essivus és a módhatározó közti külömbsóg az, hogy az 
essivusi ténylegesség a módhatározóban hasonlóság, s így a meg-
külömböztetés igen nehéz; mi sem természetesebb hát, mint 
hogy az essivus ragja használatos a módhatározó jelölésére is. 
Átmenetül szolgálnak: M. stama lomaú, kona moksak s kortamo 
lats af masti, af pickaj tein tolmacendi 'olyan ember, aki mord-
vinúl (moksáúl) beszállni jól nem tud, nem való nekem tolmács
nak' XIII. 123 | son af ancák ruziks kortaj, tatarikska kortaj 
'nem csak oroszul beszéllt, [hanem] tatárúi is3 XIII. 131. 

sta-tolks palust selmenzi 'gyertyaként égjenek a szemei' 
V. 88 | sijaks kumbuldit langinesk 'mint ezüst fénylenek a 
szőreik' V. 104 | l'isi éi pazoks Uéid'e, valdo íeécéks puromid'e 
'ihr tratet hinaus, dem aufgehenden sonnengotte gleich, ihr 
versammelíet euch, den klaren sternen gleich5 Aik. IX. 156 \ 
s ij aks Usi vedeze, s i r neks cudí ved' pfazo 'wie silber quellt 
ihr wasser hervor, wie gold fliesst das oberste ihres wassers* 
Aik. XII. 33 | jaki bojarks, korti tatarks 'geht wie ein 
bojár, redet wie ein tatár' Aik. IX. 30 [ polam avard'i, pize
im eks p"i£i 'meine gattin weinet, wie regen strömen ihre thra-
nen' Aik. IX. 44 [ M. son eraj koza lomaniks 'ő gazdag ember 
módjára él' XXII. 450 | M. iaft aks panaé i ingal'ce-sodajhtnen 
'ekképpen háborgatták a prófétákat' XVI. 335 | alkuks panceé 
tantej ftrakat 'wirklich buk sie süsse pirogén' Aik. IX. 42 J 
v adneks kumbi langinem, -c ev efks nalkit püinen 'mint víz. 
fénylik a szőröm, mint egér játszanak a füleim' V. 109 | 
A f i n n b e n is használatos módhatározó ragul: han elad her-
roiksi 'ő él urakként (urasán)'. 

5. I d ő h a t á r o z ó . 

A MÁTÉ-evangélium fordításában találunk egy időhatáro
zót i s : vektnenks 'mindörökké' XVI. 338. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 1.3 
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VI. A -va, -ka, -ga ragos határozók. 

, 1. H e l y h a t á r o z ó k . 

a) Prolativusok. 

a) H a t á r o z ó s z ó k . 

Alá , f ö l é ( f ö l ö t t el), h o v á , m e r r e : sede alga 
sokams, sede lamo kéjM jarcams cje tiefer man pfiugt, desto 
mehr brot bekommt man zu essen' Aik. XII. 77 [ vefga kalado 
krandast mol'it coben fahren zerbrochene wagen' Aik. XII. 69 | 
M. kuva jakai sd pinis Vohin er geht der hund' AHL, 137 | 
kuva lomai aja£it\ sija ton jati átkos o (helyesen : jatiat, kos ó) 
ejsd a utsit', sezej ton molat ca hova emberek nem járnak, ott 
te jársz, a hol senki nem jár, oda te mégy' PAAS. Mordw. 
Chrest. 12—13. 

(3) F ő n e v e k . 

E r d ő , m e z ő , k e r t : tejteres jakai jakas virg a ca leány 
járt, járt az erdő hosszában' V. 98 | virg a iheze a'jutavi Vas 
kann nicht durch den wald passiren' Aik. XII. 71 [ M. tusta 
virg a lasma tirvas nat sudufnen targasin 'durch einen dichten 
wald führen diese unglücklichen zum rande einer sehlucht' 
AHL. 137 | M. jakai virg a, avardi cer wandert durch den 
wald, weint' AHL. 106 | mazin kuzova jalgan jakamo ca szép 
erdőróten társaim járni' V. 112 | poks p olanav a jakseksnest 
ca nagy mezőn át lépdeltek' V. 101 \ u% budi godavat, l'ellakaj, 
ton poks paksava jutamsto "wen, wenn du etwa, brüderchen, 
über das grosse féld hin wandeln wirst' Aik. IX. 220 | M. ocu 
l'ugava gul'anij ca nagy réten sétál' V. 150 j uzodo terein poks 
pokscat'nen bábaiúen piié mázé lugava, mázé tatuska jutkova 
Vartet, ich will die ehwürdigen voreltern herbeirufen die grüne, 
schöne wiese entlang, zwischen den schönen blüthen entlang' 
Aik. IX. 172 [ éir cifeva siieli sodnoz lángs dem waldrande 
fleischbissen angebunden' Aik. XII. 72 | virg a uktorga 
min gul'ajamo caz erdőben a csalitban sétálni' V. 112 \pireva 
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jutáé verges polk cdurch den gemüsegarten zog ein haufen wölfe5 

Aik. IX. 152 ! 
H e g y - v ö 1 gy, ált. h e l y : alutkova latkova art-

nilin 'hegyen-völgyön át futok (v. hajtok) vala5 V. 107 | M. 4 
modan-serkamat vastuva 'és földindulások minden helyeken' 
XVI. 367 | bud'imks vecttivan tónéit! ezga Hisicaks sovicaks 
Venn du mich mit liebe annimmst als eine, die an dir vorbei 
heréin- und hinaustritt' Aik. IX. 196 | vafineni ezga lisi sovi 
ovtine cdurch das lochlein tritt hinaus, kommt heréin ein bár
lein' Aik. XII. 70 | M. ocu l'ugava gul'anij, ocu v e dnáv a kal'ga 
sajgá, sidd kal'n-alga estenza piza veiindi ca nagy réten sétál, a 
nagy vízen fűzfa mellett, mocsár mellett (t. i. elmenve), sűrű 
fűzfa alatt keres magának fészket' V. 150 [ koslce tarkává 
mol'emsté Vo sie auf einer trockenen stelle dahin fahren' Aik. 
IX. 112. 

H á z , — p a d l ó j a , a b l a k a , f e d e l e , k a p u j a , ud 
v a r a , k e r í t é s e : mon jakin palíin kudova, mon l'isin sovin 
kard azg a cich ging hin und her in dem hause, ich trat 
hinaus, ich trat heréin über den hof Aik. IX. 204 [ oyadadam 
kijakska mukoro lankso casni cmein grossvater bewegt sich 
den borden entlang auf dem hinteren' Aik. IX. 48 [ mastorga 
jakit! ftiUginest clángs dem fussboden bewegen sich ihre füsschen'' 
Aik. IX. 40 | vifee kajé, vircte livíiz, líec(e) avarai, kij ak ska 
líirnavtnit ces wuchs in dem walde heran, man holté es aus 
dem walde, es weint in der hand, man lásst es den boden ent
lang hüpfen' Aik. XIL 72 ] M. v álddrmav a burai aiglr lisi 
fdureh das obere fenster geht ein fuchsrother hengst heraus' 
AHL. 143 | M. $abantsa vaniht valmav a ca gyermekei az 
ablakon néznek5 V. 151 | kudo, kudont ejse lómat, kudos tus váll
mává cein haus, im hause leute, das haus ging durch's fenster 
fórt' Aik. XII. 38 | tetem vatma cifiv a mon varstin cich blickte 
lángs dem rande des fensters meines vaters hin5 Aik. IX. 162 | 
kudo ftfava ruz avat kiraksnií cdas hausdach entlang gleiten 
russiche weiber5 Aik. XII. 39 | vaUmava vani, Jíenkska a Kelgi 
ces schaut durch's fenster, liebt nicht durch die thür (zu schauen)5 

Aik. XIL 65 [ udals ortava sovas at'aé ca hátulsó kapun be
jött az atyus' V. 99 [ Hisi, sovi odirva ortava. K'i nejeze lisi 
sovi ortavant'? cdie junge frau geht hinaus, kommt heréin 

13* 
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durch die pforte. Wer "Sah sie durch die pforte hinaus- und 
hereingehen' Aik. IX. 82 | o?-ta prava sivoj kon vani cden 
querbalcken der pforte entlang blickt ein schwarzgraues rossr 

Aik. XII. 48 ] kaydazga jaki bab'ine cden hof entlang bewegt 
sich die mutter5 Aik. XII. 32 | varava ej kokske vani cdurcb 
den flecbtzaun blickt ein kindchen' Aik. XII. 51 | moli bojarskoj 
kardazga 'megyén egy urasági udvar mellett el5 V. 96. 

Út, Titczo.:'Jéijava moli afine, kavío ftel'ev sel'geni az 
úton megy az öreg, két felé köp' PAAS. Mordw. Chrest. 1 | 
sirúin pravij polaíxn poks Jcijava jarmuykav cdeiner gemahlin 
mit goldnem verstande (eine fahrt) zum jahrmarkt lángs dem 
grossen wege hin' Aik. IX. 78 | kuvaka kiva mol'eme cdass du 
den langen weg entlang gebén wirst' Aik. IX. 212 [ M. tus ila 
kiga cbegab sich davon lángs einem andern wege' AHL. 109 | 
M. a ombacet kersast taradt suftasta i jorast kii-ezga 'né-
melyek ágakat szedegetnek a fákról és hintik vala az útra* 
XVI. 361 | sin molit jalgan Niznoj kijava cők mennek társaim 
a Nizsnoj úton' V. 113 | M. moli ul'cava Vanusa :az úczán 
megy Jancsi' V. 148 | Filan Fomanas jakaj ocü ul'cava T ü -
löpfi Foma jár a nagy úczán' V. 148. 

Víz , v í z p a r t j a : vád'ga jaki kopita ~das wasser ent
lang bevegt sich ein huf Aik. XII. 67 \ vádíst krajga aksa 
gaba'lat ascii kotfist 'lángs dem ufer ihres wassers liegen ihre 
leinwánde—weisse papiere' Aik. IX. 84. 

P a d , e g y é b h e l y : ezemga jakit pilginest clángs der 
bank bewegen sich ihre füsschen' Aik. IX. 40 | avul'in jaka 
veska veUneva 'ich würde nicht in dem kleinen dörfcheni 
umhergehen' Aik. IX. 58 | ezemga cljnii; ieikaj valust kurksust 
sinst csie laufen an der bank hin, das wort «váterchen» ist in 
ihrem munde' Aik. IX. 80 | ezem cireva ked'inest can dem 
rande der bank ihre handlein' Aik. IX. 40 | bokenevan valdo-
tescenetne 'oldalam mellett a fényes csillagocskák' V. 85 | M. es 
pránts ndjsi sama-var zamava 'maga magát látja a tükörben' 
1LIIL 1Í5 \ psiva, kacamga jakinen f(dank sei auch) ihr, 
die in hitze und rauch hin und her gegangen ist' Aik. IX. 118* 
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N é v u t ó k . 

Layga '-n át, keresztül': 
F ö l d , m e z ő , e r d ő , f a l u , v á r o s : mastor layga 

jaki, Jcec a kundavi 'es geht auf der erde, mit der hand kann 
es nicht ergriffen werden' Aik. XII. 41 | mastor layga jort{ 
pesokkonzo i modanzo 'über die erde hin wirft sie ihren sand und 
grund3 Aik. XII. 13 | M. i tus kulma tän kolga sembä samastui 
lang a 'és mene a hír erről mind az egész tartományba3 XVI. 
343 | luga layga sin cijnii 'sie laufen auf einer wiese' Aik. IX. 
166 ] M. jakaj vedftima vastnen lang a vesand'az vajmamaí 
"Víztelen helyeken jár keresve megnyugvást' XVI. 348 j ilaka 
puva pice vir layga/ 'blase doch nicht über den tannenwald!' 
Aik. IX. 16 I M. Jisuss jakas sembä Galilejaf lang a 'Jézus 
jött Galilean végig' XVI. 335 | aika kuctan kucovsksoks vele 
layga liviamo "geh, ich will dich als sendling schicken, das 
•dorf entlang zu fliegen' Aik. IX. 226. 

F a, h í d : M. pengätnen lang a jotas 'átment a hasáb
fákon' XIII. 113 I M. seit lang a moli 'a hídon megyén5 V. 
143 I M. päsä päsä layga laskendi ceine linde läuft auf einer 
linde' AHL. 141. 

Ver да 'fölött el3: l'emb'inezé ver g a moli, ugorstkezé alga 
moli 'seine wärme geht an der decke hin, sein dunst geht an 
dem fussboden hin' Aik. IX. 20. 

Alga 'alatt еГ: selme kun(o) alga vanicat 'unter den 
augenliedern senden sie ihre blicke hervor Aik. IX. 136 | M. 
sidä kaln-alga estenza piza vesindi 'sűrű fűzfa alatt keres ma
gának fészket3 V. 150 | us fejfer tuksnos pir{e) alga 'das mäd-
•chen ging unten längs dem rande des gemüsegartens hin' Aik. 
IX. 52. 

E. Udalga, M. ftalga 'mögött3: roscast uda'lga lapsavan 
koMatt paksast 'hinter den hainen erstrecken sich ihre felder, 
Schüsseln ähnlich' Aik. IX. 82 | M. laygan-stama panarsa; 
jakai tiygä ftalga, kapatnen alga, t'uzä jayga, rossat alga 'in 
einem angezogenen hemde wandert sie hinter der tenne zwi
schen den garbenhaufen, längs dem gelben stege, im haine3 

AHL. 131. 
Ikelga 'előtt3: a pustakas livtni val'ma i kel ga 'a czinege 
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pedig röpdös az ablak előtt5 V. 92—93 | a mon karmán livtneme 
okoska ikelga cén pedig röpdösni fogok az ablak előtt' V. 92. 

Trokska e-n át, keresztül': alasan trokska kajimim cer 
warf mich quer über das pferd' Aik. IX. 8 | se vedínt' trokska 
ftizén séd' séd'az 'über das wasser ist eine eherne brücke geschla-
gen' Aik. IX. 34 [ se poks védeni trokska pufgine iúazoro paz 
tejévé vadfa, keiké sed ca nagy vízen át Pufgine fejedelem isten 
csinált egy jó, erős hidat' PAAS. Mordw. Chrest. 7 | kedenzé 
kajiz da pajmen trokska csein feli warfen sie quer über den 
dachbalken des schuppens' Aik. IX. 30. 

V'elkska f-n át ' : cefkuva vel'kska l'ivti zvef cüber die 
kirche hin űiegt ein wildes thier Aik. XII. 58 | mon éisem 
meneti fit"an vetkska jatasi csieben himmel sind über meinem 
haupte hinübergegangen' Aik. IX. 100 | pleien v e tk s k a jortize 
'schleuderte sie über den zaun hin' Aik. IX. 236. 

Vakska 'mellett el ': ete kardaz vaks ka jakilin 'ezen 
udvar mellett el járok vala' V. 104 | terein cerkuva prava, kfost 
vakska, popon sluzamu tarkává, Moskov ul'ica jutkuva, rostov 
poratkan kuvalma cich werde sie über den kirchturm her, an 
dem kreuz vorüber herbeirufen, an des priesters dienstplatz 
vorüber, die Moskauer strasse entlang, lángs der Weihnachts-
hausreihe' Aik. IX. 160 [ M. lajt vakska jakame 'a patak 
mellett (mentében) jártunk' V. 144. 

Kunckava 'között á t ' : ton si&p kunckava mol'emde 'mit-
ten durch die steppe gehen wirst' Aik. IX. 220. 

Jutkova 'között': Moskov ulica jutkov a, rostov poratkan 
kuvalma, min kénisé séden séd!" layga, pizén halasa jutkovaf 

min gaj pacalgo kijava, st'ado pazava jutkova 'die Mos
kauer strasse entlang, lángs der Weihnachts-hausreihe, über 
die von eisen gemachte brücke, zwischen der erzgelándern 
hin, auf dem wege hin, welcher (eben) ist (wie) ein klingende 
bratpfanne, von stehenden heiligenbildern umgeben' Aik. IX. 
112 | M. as pilginza, as kadinza, lomaú jotkava jakqftims 
p.eckái 'er hat nicht füsse, hat nicht hánde, taugt dazu unter 
die menschen zu gehen' AHL. 140 | M. alasatnen jotkova 
jakaj 'a lovak között jár' Y. 143. 

Kuvait, kuvalmo (tkp. kuvalmova) 'hosszában': min porat
kan kuvalt ardinek 'wir sind die hausreihe entlang gefahren' 
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Aik. IX. 144 ( mofaú kuv alma karabl'a lankso jalgan uksnoks-
nost 'tenger hosszában hajón társaim úszkáltak5 V. 113 | koda 
tujan ürin ieíen kardazin kuv alt mol'eme ? cwie werde ich es 
anfangen, den hof des vaters, des ernáhrers entlang zu gehen f 
Aik. IX. 170 | pali zorivaks sin Üepíici Moskov uticaní ku-
v alma cdem abglanz der brennenden morgenröthe gleich 
erhoben sie (die freundinnen) sich die Moskaúer strasse ent
lang' Aik. IX. 160. 

Metga 'után' : koda kaeak iejfer m e tg a, éoraúakaj, cljni-
mat ? 'wann wirst du, söhnlein, mit deinem laufen nach den 
mádchen aufhören?' Aik. IX. 22 | a koda sin karmit mon má
jéig a panseme ' amin t ők én utánam szaladni fognak' V. 91 | 
ton ita'jaka', Tatár, mon metga! 'geh nicht, tatár, nach mi r f 
Aik. IX. 100. 

Perka 'körül': tiirganzo per ka tapardas, Párganzo fterka 
kutmurdaé 'sie wickelte sich um seinen hals, si wand sich 
um seinen hals5 Aik. IX. 64. 

b) Superessivus. 

Már a fentebb idézett prolativusi határozók között is több 
a superessivushoz való közeledést mutat. Ilyen superessivusok 
főleg az o l d a l , vég , s z ó l jelentésű szavak prolativusai: kavto 
peva kurgonzo 'an beiden enden hat es einen mund5 Aik. XII. 
53 | kavto ftetg a ton kepei 'an beiden seiten hast du taschen5 

Aik. IX. 134 | vejke pevanzo Alaílf cudi, ombo peva Sura 
ved cudi 'egyik végén az Alatir foly, másik végén a Szura vize 
foly5 V. 85 | suru kofoyga rosaza, latku p otmakska kat-
mizi cauf des getreides wurzeln sein thau, auf dem schluchten-
boden seine kálte5 Aik. IX. 154 J M. omo sirgá kis ceber 'a 
túlsó oldalon az út jó5 XIII. 114 j pöki ki sireva jalgan 
jakamo 'nagy út szélén társaim járni5 V. 113 ] nil'(e) ugolga, 
pogrivni 'auf den vier ecken je ein zehnkopekenstück' Aik„ 
IX. 136. 

hanga '-n fölött': pata lay ga rucát aráé 'über das hemd 
zu kleiden hast du keinen mantel5 Aik. IX. 104 | od'izaine 
layga jakstere karks karksaz 'über die kleider ist ein roter 
gurt gebunden5 Aik. XII. 7 | vatmaní alo iejterka, vatma lay g a 
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céfenzé 'unter dem fenster ein mágdelein, auf dem fenster ihr 
haar' Aik. IX. 226. 

c) Sublativus. 

Langa névutóval fejezi ki a mordvin nyelv a n y a k o n 
ü t , a r c z u l üt-féléket. Ezekhez átmenetül szolgálnak: i lavtov 
langa kajize Vállára vetette3 ,V, 87 [ l'ismenzé láng a kajize 
'warf ihn über sein ross' Aik. IX. 72. 

da tdianzo kona lángo cavize do smerí 's az apját ütötte 
homlokon halálra' V. 92 | íejtefneé vackud'ize pfa láng a cdas 
mágdlein gab ihm einen hieb auf den kopf Aik. XII. 82 | M. 
i éavaz bajdek savét sonn <pra{ láng a "és kivévén a nádszálat 
verik őt fejen5 XVI. 375 | M. éaldas láng a vackediná (nem : 
kérga langa) 'nyakon csaptam' V. 143 | so kóla torit pilge 
láng a cavin 'mindig a lábadra csaptam'V. 93 | M. sedi langa 
tokaman ca szívemre ütött' V. 142 | M. no kida kid tonn vas-
kadatanza vidd scokatsen langa 'hanem ha valaki téged arczul 
üt a jobb arczodon' XVI. 337. 

d) Egyéb helyhatározók. 

M. i kersij sonn páleva 'és elszakasztja azt (t. i. félbe)' 
XVI. 369 | M. saratét loman pálgá 'emberek szerte széledtek el' 
V. 144 | M. kolmov a (niluv a, kemeng a) sdzué 'három
felé, három részre (négy-, tízfelé) szakadt' XIII. 111. 

A magyar -ig ragnak megfelelő jelentéssel: nej kolin kav a 
pol'anan pufejzé, nej kang amov a pol'anan kerescé 'bis an die 
kniee reicht das queckengras der waldwiese, bis an die knie-
kehle reicht die kornwické der waldwiese' Aik. IX. 138 [ kuncka 
vid'ga uklat sajiúze 'bis an die mitte wurden sie hart wie 
gestáhltes eisen' Aik. IX. 132. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

kuv a mol'an, jalgaj dugaj, a monc avafdan 'indem ich 
gehe, liebe freudin, weine ich immer' Aik. IX. -6 [ M. Duraks 
stás sob dava 'der Dummkopf stand am morgen auf AHL. 
106 | sob dava vstaét 'reggel fölkeltek' V. 145 j M. stabi mak-
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sams tejst jartsama-palt p inguv a í chogy azoknak eledelt adjon 
alkalmatos időben?' XVI. 368 | 6%ú kunckáva (névutó) kaftu 
pilksi (am mittag auf zwei fussen' Aik. XII. 66 | kuvalma névutóval: 
cin kuv alma sin dumáét jalgatni pokordan sérim vanumu ráen 
ganzen tag hindurch sannen sie, die freundinnen, meine nieder-
gebeugte gestalt schauen (zu kommen)5 Aik. IX. 162. 

Egyes névutók az eredeti helyi jelentésből egyéb határo
zók kifejezésére mentek át, igy: 

3. C z é l h a t á r o z ó k . 

A mel'ga cután' névutó czélhatározó kifejezésére is szolgál, 
mint a magyarban is a mozgást jelentő igék mellett az után 
névutó, pl. kereset után néz, elmegy valaki után stb. 

min mázé mel'g a kuctadié cwir senden dich, um eine 
schöne zu holen' Aik. IX. 124 | koso us varakanen canava m e lg a 
j>unems cwas taugt es denn der kráhe nach der schwalbe zu jagen' 
Aik. XII. 79 [ ton budimks merat minéneJé, min svaya melga 
molüanok, min svaya m e l'g a moUanok, kud(a) ava m e lg a tuta-
nok Űil'den povoden lismesé cwenn du uns gebietest, werden wir 
nach der freiwerberin fahren, werden wir nach der freiwerberin 
fahren, werden wir nach der brautwerberin uns aufmachen mit 
angespannten pferden'Aik. IX. 113 I lamo uli{ ava melga avar-
dií cwird es viele (kinder) gebén, die nach der mutter weinen' 
Aik. IX. 182. 

4. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

A kuvalga 'által' névutót találjuk a MiÁTÉ-evangélium for
dításában eszközhatározó kifejezésére : 

M. esta uls tijf azfé Jeremijaü ingalce-azindijt kuvalg-a 
'akkor teljesedék, a mit az Úr mondott Jeremiás próféta által" 
XVI. 333 | M. son sajtantnen pantsij sajtarí ocuí kuvalga ö a 
sátánokat kiűzi a sátánok fejedelme által5 XVI. 343. 

Egyéb eszközhatározók prolativus-raggal: udalas Palaj 
s érga rungova, son i pek vadra pilgen calgavg a Telagia 
ist an wuchs und gestalt wohlgelungen, durch ihre hübsehen 
tritte ist sie ausgezeichnet' Aik. IX. 18 j koré a'gava pecize 
Murch einen bottich seihte sie es' Aik. IX. 106. 
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5. M ó d h a t á r o z ó k . 

mézga supav D'emeúíej ? 'wie ist Dementei reich ?5 Aik-
IX. 106 ] M. atevsnan-ezga dada mol 'de az ő cselekedeteik 
szerint ne cselekedjetek5 XVI. 336. 

6. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

A MÁTÉ-evangélium fordításában a kolga, EEGÜLY moksa 
mondataiban a kuvalma névutót találjuk «a szóbeli és írásbeli 
közlést kifejező igék» mellett levő eredethatározó kifejezésére: 

M. tin ée kul'asast jovkst' vidijt k o lg a 'halljátok tehát ti 
a magvetőről szóló példázatot5 XVI. 349 [ M. mes mon af kset 
kolga azan tejnt 'hogy én nem a kenyér felől szóltam nektek5 

XVI. 354 | M. Joann ée kul'az sobda-kudsa Xristost' tevtnen kolga 
"János hallván a fogságban Krisztus cselekedeteiről' XVI. 345 | 
M. moiada edi cebernasta kizáfnada idi kolga 'elmenvén ós szor
galmatosan értekezzetek a gyermek felől5 XVI. 332. 

M. mon son martinza kortan tostin torgovamat kuvalm a 
'beszéltem vele az ottani kereskedésről5 XIII. 120 j M. mon 
sodasa sa ost, konan kuvalma tin kortatada 'ismerem a várost, 
a melyről ti beszéltek5 (v. kona ost kuvalma tin kortatada, mon 
sodasa) XIII. 123 | M. son sdn kualma seri, mezei af sodaj 
(v. kosa af tevets) 'arról kiabál, a mit nem tud (v. hol nem az. 
ő dolga == a mihez nincs köze)5 XIII. 467. 

VI I . A z E . -ríe(n% rít"e{rí) [s't'e(rí), -rif'itf), -&'rie\ 
M. ríü% -t'i r a g o s h a t á r o z ó k . 

1. H e l y h a t á r oz ók. 

a) Allativus. 

M. véleti suvas moraz 'zum dorfe kam er singend5 AHL. 
137 | M. son suvas sa kutti 'er ging in diesen palást5 AEL.-
100 | M. i tus es kudntsti 'ós elméne az ő házához5 XVI. 
342 \~vc0% molan, mon mol'an apák pira kardaznén, apák 
vel't'a latoneú! 'oh, ich werde kommen, ich werde kommen zii 
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ihrem unumzáurrfcen hofe, zu ihrem ungedeckten schober!' Aik. 
IX. 148 | vast ofta sas irvi'ztnd'i (v. fivizíi) d% kornta 
ceinst kam der bár zum fuchs und spricht5 Aik. XII. 148 | 
ad'akaja, polaj, ascéme, Veékaj, Veckaj nej d'edanen, Veckajnezé 
nej hah anen! ckomm, mánnchen, zú gaste zu dem grossvater 
Vetsckaj, zu der grossmutter, der frau Wetsehkaj's!' Aik. IX. 42 j 
M. art bajarti, azint cmenj az úrhoz, mondj (neki)' XIII. 113 | 
M. tán ot-éorat' usk morati 'ezt az ifjat vidd a tengerhez3 

V. 145—146. 

b) Superlativus. 

M. tsoraé reskafts mastirti cder knabe fiel auf die 
erde5 AHL. 99 | mollst se tarkaní.en, kozo sönéinze tej£efenze 
kadoksniée 'sie kamen an jene stelle, wo er seine eigene tochter 
zurückgelassen hatte' Aik. XII. 81 [ M. tilen piza, tilen vasta 
otsu p aks a ti, uma-rn eáati 'ich würde ein nest machen, ich 
würde eine stelle machen auf dem grossen acker, auf der triftgánze' 
AHL. 133 | varksijs Vib'i tatar-avai preii, l'ihi rheke palman 
pret'i oze caber die kráhe setzt sich bald auf den kopf der tatarin, 
bald auf den posten' Aik. XII. 145 j M. tist niletska stenat-
nendi pirmet 'sie machten an den vir wánden ein zeichen' 
AHL. 100 | M. putozá kádints piayati 'rátette a kezét a tőkére' 
V 146 | M. liss kutsta, ozas krandasti, dl tus 'kiment (a ház
ból), a szekérre ült s elindult' XIII. 130. 

c) Tllativus. 

H á z i k ó , o d u , v e r e m , s z o b a : sovas se kudinen-
t'en ces trat in jenes háuschen hinein5 Aik. XII. 82 [ sovas 
kudinente 'bement a házikóba' V. 98 | M. saé Jisuss Petrán 
kudti 'ment Jézus Péter házába5 XVI. 340 | da son sede kurok 
sovas undonte 's ő nagy hamar bement az odúba5 V. 93 | 
koda sas jamante 'hogy jött a verembe5 V. 91 | M. sotnizd 
kelasis, noldazd antsimati 'der fuchs bánd (den korb) an, 
er Hess ihn in das eisloch hinein5 AHL. 118 | M. Duraks tus 
unduti 'der dummkopf begab sich in den hohlen (baum)' 
AHL. 112 I nava packuci sese tolt vakss, suvaét kuduii 'nun 
kamen sie zu jenem feuer und traten in die stube' Aik. XII. 144. 
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T e k n ő , h a j ó , z s á k , ' t ö m l ő , k o s á r : ikil'i avat 
ockuíi lad'iz 'erst legten sie die mutter in den trog hinein' 
Aik. XII. 144 | M. suvams ventsti 'ülni a hajóba5 XVI. 352 \ 
i ozas mesokoúte 's beleült a zsákba5 V. 95 | M. af kajsijht 
od vinada sirá ufamti 'nem töltik az újbort hitvány tömlőkbe5 

XVI. 342 | M. keptérti láma povi kalda 'in den bastkorb 
kommen viele fische5 AHL. 118. 

O r s z á g , e r d ő , p u s z t a , u d v a r , v á r o s : M. suvaj 
meneln carstvati 'megy a mennyek országába5 XVI. 339 | 
ravuío vifnenieú ieíkam ez jakse 'mein váterchen ging nicht 
in den dunklen wald5 Aik. IX. 48 [ M. tus tosta ventsí lanksa 
lomanftima vastati skamnza 'elméne onnét hajón a pusztába 
magánosan5 XVI. 351 | M. t'ada melá savazd sonn sajtans svatoj 
oéti 'azután vivé őt a sátán a szent városba5 XVI. 334 | mizar-
da ie Jisuss suvas Kap ernaumti 'akkoron Jézus bement 
Kapernaumba5 XVI. 340. 

Ég, t ű z , v í z : M.ijorasaz tölti cés vettetik tűzre5 XVI. 
339 [ M. mol'an, jordasa ftrez9Ú v e ííi 'megyek dobom a galyat 
a vízbe5 PAAS. Mordw. Chrest. -47 [ M. kálin kundamsta vei fi 
pras 'halfogás közben a vízbe esett5 XIII. 118. 

2. V é g h a t á r o z ó k . 

H a s o n l í t valamihez: M. no kinti kondaftasa mon sd 
sacamat'f 'de mihez hasonlítsam e nemzetséget?' XVI. 346 | 
M. meneln carstvas uli kondama gorcice^, vi d'm ati 'a mennyek 
országa hasonlatos a mustármaghoz5 XVI. 350 | kondaftasa jonu 
a Háti 'hasonlítom a bölcs emberhez5 XVL 340. 

M é l t ó , ü g y e s valamire : M. sitsa maksf uli sudti 'ez 
méltó az ítéletre5 XVL 336 | M. son loka kálin kundamati 
"ő ügyes a halfogásra5 XIII. 118. 

T a n í t valamire: M. pervai tonaftíza sembd loman kálh
it endi 'zuerst lehrte er ihn allé menschensprachen5 AHL. 97. 

S z ó l , f e l e l , k ö n y ö r ö g , m e g h a j l i k : %Hi's merd 
oft} nd'i 'sagte der fuchs dem bár5 Aik. XII. 148 [ sis em-p'ramo 
karas fiveznen meri 'a hétfejű Karjas a rókának így szólt5 

PAAS. Mordw. Chrest. 8 | M. bahas korhtai at'ati 'die alté 
spricht zum manne5 AHL. 97 [ riviéé meíi oftuíe 'sagte der 
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fuchs dem bár' Aik. XII. 147 | koda ofóecan, ódzorakaj,nej mon 
a {a fi t'en? cwie werde ich, junges mánnchen, jetzt dem schwieger-
vater antworten?' Aik. IX. 6 \ Lituva mefeksnés sonenzé 
Tiituva sprach zu ihm' Aik. IX. 14 | mazi Damajs korRte son-
denze cder schöne Damaj sagt ihm' Aik. XII. 134 | mastor paz-
nen oznotanok cwir beten zum Mastor-pas' Aik. XII. 20 | mastor 
sukuríás menel'nen, menet sukwríds mastornén, cl pas suku-
nas kov paznén cdie erde verbeugte sich vor dem himmel, 
der himmel verbeugte sich vor der erde, der sonnen-gott ver
beugte sich vor dem mond-gotte' Aik. IX. 154 | M. sin kadiz 
skaindi ozindlmasnen csie habén aufgegeben ihre verbeugung 
vor Gott' AHL. 134. 

F é r j h e z a d : il'amak cija, íet'ej, supav<hen, iíamak 
makso, íeiej, kozavnen! cverheirathe mich nicht, vater, an 
einen reiehen, gieb mich nicht, vater, einem grossbegüterten!' 
Aik. IX. 20 I ve/Jíd koéa tata'r éíiHnza maksizd urva'ks b'ed-
nij i novila lomanind'i cein reicher tatár gab seine tochter 
einem armen und faulen manne zur fráu' Aik. XII. 149 | mak-
simik, avkaj, vora'ú cora'ne cdu gabst mich, mütterchen, dem 
sohne eines diebes' Aik. IX. 96. 

3. D a t i v u s . 

Ad, a j á n d é k o z , f i z e t , h o z : ajkam maksi m o n e n 
pala cmeine mutter wird mir ein hemd gebén' IX. 104 j da il'a 
makso vejke-jak erge rives kente! cde ne adj egy gyöngyöt is 
a kis rókának!' V. 98—99 [ M. kida tani muvil teiyk kiste-
dindaf loman, mon maksilemaz sandi cwenn sich jetzt zu uns 
ein getaufter mensch fánde, würde man mich ihm gebén' AHL. 
100 | M. sembendi, kid saj son palenzá, kazi mezevik ;min-
denkinek, a ki hozzá jön, ajándékoz valamit' XIII. 126 | M. 
b aj ar ti jarmakonts pantsajna caz úrnak visszafizetem a pén
zét' V. 149 | nava viyki tatar-ava soncinze mirdiii salmat 
kande 'sieh, da trágt eine tatarin ihrem manne brei' Aik. XII. 145. 

M e g b o c s á t , p a r a a n c s o l , e l b e s z é l : M. kodamints 
kadatam dolgunekenti "mint mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek' XVI. 338 | M. vad son margij sontsen maniti 
valdams paratnen i af-paratnen cmert ez parancsolja az ő nap-
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jának világolni a gonoszokra és" a nem gonoszokra' XVI. 337 | 
u£o' tone' mon jovtasa, u£o' tone' mon kortasa 'warte, dir will 
ich es melden, warte, dir will ich es erzáhlen5 Aik. IX. 90. 

K é s z í t ( tesz) v a l a k i s z á m á r a , k e l l : iivoj loman-
nen kalmo il'a cuvt 'grabe nicht einem lebendigen menschen 
ein grab' Aik. XII. 77 | min poks kurg onen panelnek cwir 
backen sie für die grossen münde' Aik. IX. 122 [ M. tonts tat 
ti lomanendi osal, estitkei af tiiht 'te ne tégy másnak rosszat, 
neked (magadnak) sem tesznek5 XIII. 132 [ M. kid sindezd, 
sandi pandima 'a ki eltörte, annak fizetni kell' XIII. 129. 

D a t i v u s p o s s e s s i v u s : kalnen ved, narmunnen 
vozdu^, a lomaúnen vese mastor 'dem fische das wasser, dem 
vogel die luft, dem menschen aber die ganze welt' Aik. XII. 
75 | mon d'ú ina pára alkskak 'und mir ist auch das untere gut' 
Aik. XII. 148 | M. Sodomn i Gomorn mastirti éada to&dd uli 
sudú sista, koda ta osti 'Sodorna és Gomora földjének dolga 
könnyebb leszen az ítélet napjain, mint annak a városnak' XVI. 
344 | kalgudo taníejne, pejterhenen a mastovi cein hartes lecker-
bissehen, für einen zahnlosen taugt es nicht' Aik. XII. 32. 

4. I d ő h a t á r o z ó k . 

cui, at ka^nfj cindi jakast í'ánza jurncama sodamiza 
éüHnza marRta cbeinahe jeden tag kommen tochter und schwie-
gersohn zu ihm um zu essen' Aik. XII. 149 [ dl m-ara-vit étire 
i sodamis ár cindi tufit 'aber es wurde bekannt, dass schwie-
gersohn und tochter sich táglich prügeln' Aik. XII. 149 | M. 
1c i z § fi véét avardí. — líelu 'nyaranként egyszer sír. — nyírfa' 
PAAS. Mordw. Chrest. 42 \M. ilátti ze vdt'aét tejnza láma lomanda 
'este vezettek hozzá sok embert' XVI. 341 | M. teint tácijok 
tuma, vandi sobdavati toza kenereda 'nektek még ma kell 
elindulni, (hogy) holnap reggelre oda érjetek' XIII. 132 J M. 
máktá pinkti 'mind ez ideig' XVI. 143. 

5. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

A 'valakinek részére, számára tesz valamit' jelentésű dati-
vusok közvetítésével szintén allativusragot kapnak a valakiért, 
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valaki helyett, érdekében tevést jelentő igék mellett az állapot
határozók: N'isJce-paziá kecte vescanok i niscojnen i drab
lójáén i d'r'evnojneá fwir bitten Nischke-pas für die bett-
ler und gebrechlichen und altén3 Aik. XII. 19. 

A MÁTÉ-evangélium fordításában előfordulnak a csodál
kozást, valahogyan bánást kifejező igék mellett is állativusragos 
állapothatározók: M. lomatnd divandast ton aftárna n-t s ti caz 
emberek elálmélkodnak az ő tudományán5 XVI. 34Ö | M. divan-
das tonaftamati sonn 'elcsodálkozék az ő tudományán5 XVI. 
364 | M. pára tijada af-kelgijhtnenti tinn cjól tegyetek a 
titeket nem szeretőkkel' XVI. 337. 

6. O k h a t á r o z ó k . 

M. avardemati silmenza jakstergitst "a sírástól (tkp. a 
sírásra) szemei (vörösek) megvörösödtek5 XIII. 120 j M. javi-
demati timazué caz ijedtségtől elkezdett reszketni' XIII. 120 j 
M. jaksamti tirnaj 'reszket a hidegtől' XIII. 120 || Inkább az 
eszközhatározókhoz sorozhatok: M. trupkaso targamati pehnd 
(pejhná) lotkajht sarádemda ca pipázástól a. fogak megszűnnek 
fájni' XIII. 120 | mon uti stolbam, éado alasanen a vetavtovi 
*ich habé einen pfahl, von hundert pferden kann er nicht 
umgewandt werden' Aik. XII. 46. 

7. C z é l h a t á r o z ó k . 

Mint a lativusragos czélhatározókról is említettem, ezek a 
czélhatározók sem egyebek, mint elvont főnevek allativusai: 
a íufiínen t'ur'eveinek, a sovniinen sovnoveinek, a morli-
neú moraveinek, a kis cit'úen kiscévcinek cdie nicht streiten -
den bringen wir zum streiten, die nicht-hadernden bringen 
wir zum hadern, die nicht-singenden bringen wir zum singen, 
die nicht-tanzenden bringen wir zum tanzen' Aik. XII. 39 I 
M. son moh videsta voinati cer ging gerade zum kriege' AHL. 
101 | M. makssij £e kulim a ti brads bradants cadja halálra 
rokon rokonát' XVI. 344. 
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8. T r a n s l a t i v u s . 

BEGULY moksa-mordvin mondataiban találunk a trans-
lativusragos határozók mellett allativusragot i s : M. popindi 
tiena 'pappá tettem (őt)' XIII. 111 | M. kockask golovandi 
'bírónak választottuk' XIII. 111 j M. stama lomaú, kona moksaks 
kortamo lats.af masti, af pickáj tein tolmacendi 'olyan emberr 

a ki mordvinul (moksáúl) beszéllni jól nem tud, nem val6 
nekem tolmácsnak' XIII. 123. 

VIII. Az -s ragos határozók. 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

' a) Határozószók. 

N é v m á s . i t ö v e k b ő l : M. jakaí jaksit toza iliaf? 'jár
tál járdogáltál-e oda, vagy nem' V. 145 [M. tsorat al'ats mols 

" toza cder vater des knaben kam dahin' AHL. 98 | M. mon af 
pinkstin toza jakaj 'jelen nem létemkor (mikor én nem vagyok 
ott) oda jár XIII. 117 \ kozo, kozo cijatan? 'wohin, wohin, 
soll ich dich verheirathen?' Aik. IX. 24 | M. mon toza af mol'an, 
tosa vaskaftemaz 'én oda nem megyek, ott engem megcsaltak' 
XIII. 118 | M. kandimai iaza, kandiza tozo 'a helyett, hogy 
ide hordta volna, oda hordta (tkp. ide hordani vala, azaz: h. 
kell vala)' XIII. 120. 

E g y é b h a t á r o z ó s z ó k : M. pirimida mars 'gyűljetek 
egybe'; mars sovirst 'összekeveredtek (két nyáj)' XIII. 114 J 
taratsto tarats vájs toksest 'ágról-ágra egybe érintettek' V. 101 | 
saka malazin 'jöjj közelembe' V. 103 J nile t'ufomscikinen 
puromodo vaksozin/ 'négy börtönőreim gyülekezzetek mellém!' 
V. 103 | M. mai a s sams 'közel jönni' XVI. 334. 

b) Illativus. 

a) O r s z á g , v á r o s , f a l u , v á s á r : M. edi orgád' Jegi-
pets 'és szaladj Egyiptomba' XVI. 332 j inoj mastors mofa sires-
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'más országba tenger partjára' V. 112 | M. ombace kisa mólét 
sintsen mastirs cmás úton ménének az ő hazájukba' XVI. 
332 | loman vales urvaks maksamam 'idegen faluba ad engem 
asszonynak' V. 108 | M. savlndürat min veleziyk 'wenn du 
in unser dorf kommst' AHL. 106 [ M. bazárs ami 'a vásárba 
fut' V. 151. 

E r d ő , b e r e k , c s e r j e : kozo táji cinemnes pizine ? 
paro virs, Atras virs "hova rak a esinem fészket ? A jó 
erdőbe, az Atra erdőbe' V. 111 [ copuda vifc, jalgaj dugaj, 
mon kandoksnija 'in den dunklen wald, liebe freundin, trug 
ich ihn hin' Aik. IX. 4 | vaj tumo pulos ozaksnos csie setzte 
sich in einem hain von eichen meder Aik. IX. 60 [ tiil'ej pulos7 

odéorakaj, mon i kajija 'in ein birkengebüsch, junges mánnchen, 
legte ich ihn nieder' Aik. IX. 6 J apustakaé livt'as virs 'a czi-
nege pedig elrepült az erdőbe' V. 93. 

A h á z és r é s z e i , u d v a r a , k e r í t é s e : M. suvak 
tonn pakojs 'menj be a te titkos házadba' XVI. 337 | a sori 
ozl, jalgaj dugaj, koúik, ugolnés 'er aber, liebe freundin, setzt 
sich in die thürecke' Aik. IX. 2 | kodamo kardajs tujimiz 
'micsoda udvarba hoztak engem' V. 104 | sovado sado jalginen 
iurma banazin 'menjetek be, jöjjetek társaim a börtön für
dőmbe' V. 102 | kodamo piravs uskimiz? 'micsoda kerítésbe 
húztak engem?' V. 104. 

Víz , m o c s á r : kavto gulkat tust vec ekéel'amo 'zwei tau-
ben gingen ins wasser, um zu baden' Aik. XII. 33 | vesBnede-
veslíine, zolotoj parkine, vec a vaji, tolcak a pali 'minder als 
das kleinste, ein goldenes fásschen, es ertrinkt nicht im wasser, 
noch verbrennt es im feuer' Aik. XII. 71 | M. Duraks-pras 
sáis 'der dummkopf fiel in einen sumpf AHL. 111 || C s e r e 
m i s z : nyK. fidod es koUsS fiotdk 'vízbe halt állat' EAM. 60 | 
kP. er yece löltdn kupes fiojzes 'reggel a nap fölkel s a mo
csárba száll le' GBN. 72. 

K á l y h a , z s á k , k o s á r , b ö l c s ő , v ö d ö r : varstait 
peckas 'beletekintettek a kályhába' V. 84 | M. konats taci 
kasindij, a vandi uli jordaf pana-kuds 'mely egy nap vagyon, 
másnap vettetik kemenczébe' XVI. 338 | at'as ecize teskavs 
'az öreg beledugta egy zsákba' V. 83 [ sajinze kdpters 'vette 
kosárba' V. 100 J poks uramas kandiéi 'sie trug ihn ín die 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 14 
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grosse wiege' Aik. IX. 82 | mon kajija, jalgaj dugaj, líukscad'in 
lavsk.es fich legte ihn, liebe freundin, in die schaukelwiege 
hin' Aik. IX. 4 | vaj vedras varstak cblicke in den wasser-
eimer hineirí Aik. IX. 124. 

T e s t r é s z e k : kadílat sajik k e dre z é i cnimm dein rauch-
fass in die hand' Aik. IX. 188 ( M.. savst kadizist otsu mandit 
'sie nahmen grosse stöeke in die hand' AHL. 119 | M. kes ke-
zen z a psbidezá ca csípejébe dugta' V. 142 [ salms vanica 
il!az(u) ut ces gebe keinen, der in das auge blickt' Aik. XII. 125 j, 
M. mes Joanné maksf vanijhtnen kcids chogy János vettetett az 
őrzők kezébe' XVI. 334 |[ C s e r e m i s z : kCar. kormdzes 
púra 'befér a markába' PORK. 25. 

A n y a g n e v e k : piéis navaé nereze, sij as navaz pil-
ginze 'rézbe mártva az orra, ezüstbe mártva a lába" V. 87 | 
sijas navaz krukazo 'ezüstbe mártva a horga' V. 101 [ vidímak 
mon kulovs da porastom csáe mich in die asche, aber nur zu 
meiner zeit' Aik. XII. 77. 

j3)*) kudos kadovs tirin tetinim, . . . lavskis kadovs 
cora toka, . . . paksas kadovs vidin surom 'a házban maradt 
nevelő atyuskám, a bölcsőben maradt kis fiam, a mezőn maradt 
elvetett gabonám' V. 86 [ M. kedtts ilats Durakt kats 'seine 
haut blieb in der hand des dummkopfs zurück' AHL. 111 | 
•ui cavo kudos kadimiz 'sie liessen mich in der leeren stube' 
Aik. IX. 10 ] M. sdn min sodasask, konat vi.r e s-elemá cazt mi 
tudjuk, kik az erdőben voltunk' XIII. 126 || Ugyanígy a c se 
r e m i s z b e n is : nyK. sdryds iesli edem kóla 'egy ember az erdő
ben meghal' EAM. 202 | kP. t.ules jiüa 'a tűzben ég' GBN. 
63 (vö. md. jakstere tolnes kurtavi grivinem cvörös tűzbe 
megég sörényem' V. 109). 

Névutók. 
Lanks f-ba, -be': M. maksazd parasints tejst kadtnen 

lanks 'ós minden pénzét adá kezökbe1 XVI. 369 j ksni paiej, 
ton kuéneé íejinzet, mastor lap ks noldinzet 'schwester eisen, 
ein schmied hat dich gemacht, in die welt kommen lassen' 
Aik, XII. 8. 

*) Vö. BEKÉ Ö. Finnugor határozós szerkezetek (NyK. X L I I I . 161.) 
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Pots '-ba, -be' : sovas riveé penge p.ots; sarazinze ménét 
mesoksto, koda sjvaé penge pots 'bement a róka egy fatőkébe, a 
tyúkjai elszabadultak a zsákból, a mint bement a fatőkébe' V. 96. 

Jotks 'közé': M. sufta jotks bika povs 'ein oehse gebun-
den zwischen báumen' AHL. 142.[ kajasa panda jutks 'ich 
werfe es zwischen die beete' Aik. XII. 31. 

Kuckas 'közibe', kunckazo 'közepébe': M. koda ucatnen 
virgaztnen kuckas 'mint juhokat farkasok közibe' XVI. 344 j 
Jced' kuncka zuy k putusi, tipk kurginiziyk kápidisi 'wird es in 
die mitte eurer hand legén, wird es in euern mund heben 
Aik. XII. 22. 

c) Sublativus. 

a) Általában h e l y : tarkázonzo aravca 'ich werde es 
auf seinen platz stellen' Aik. XII. 22 j min tar kas ezems 
pucinek 'wir wollen sie auf ihren platz, auf ihre stelle setzen' 
Aik. IX. 152 [ siMej pulos, jalgaj dugaj, rnon i kajija 'auf eine 
tümpelige stelle, liebe freundin, legte ich ihn meder Aik. IX. 6 | 
lomanis pras se tar kas 'der mensch ist auf jener stelle gefal-
len Aik. XII. 4 | M. arak náimá vas ts 'állj olyan helyre, 
a hol megláthatnak (szószerint: állj látó helyre)' XIII. 118—119. 

M e z ő , ú t , u d v a r : porucik dumi p o% o' c moile' me, 
porucik dumi ve strojs ara'mo 'der lieutenant denkt in's 
féld zu ziehen, der lieutenant denkt sich in die fronté zu stel
len' Aik. IX. 92 [ 0/ sisem kinen ki ulos 'an einem scheide-
wege von sieben wegen' Aik. IX. 44 [ Kata Uiseksnés kardajs 
venel'ej 'Katja trat auf den hof, in's freie heraus' Aik. IX. 30 [ 
mon kar d ajs l'isin 'ich trat hinaus auf den hof Aik. IX. 204. 

T e t ő , c s ú c s , v é g : kudopfas babáé a kuzivi 'a ház
tetőre az asszony nem hághat föl5 V. 95 | M. sáj sildi-pras 
pizind tis 'egy mocsárdombra rakott fészket' V. 150 | M. Duraks 
kueis tumit preas 'der dummkopf kletterte auf die spitze der 
eiche5 AHL. 110 | M. Durakt preas pras mar 'auf den kopf 
des dummkopfs fiel ein apfeF AHL. 107 j us a vére ftes, alo 

p es, us kuncka kuros, éupav roc, sezé Kirduvan cijaksnié 'nicht 
an's obere ende, nicht an's untere ende, in die mitte (des 
dorfes), in eine reiche familie, dorthin verheiratheten sie Kird-
juva' Aik. IX. 12 | C s e r e m i s z : kür. pisü-fiúiv s küza cföl-

14* 
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mászik a hársfa tetejére' WICHM. 214 | kP. tumdna caska (3ujes 
pdzaídm 9sta 'a bagoly fészkét egy nyírfa csúcsára rakja' GEN. 
34 | kCar. ddr-söreman anan pujesdéd kud-tormakan tum» 
socdlden 'a mező végén egy hatágú tölgy nőtt5 POEK. 35. 

p) ieiazo soc kavto curkat veje cuvto pras 'der vater bánd 
zwei klötzchen an einem baumgipfel zusammen5 Aik. XII. 80 | 
M. a snavs Hadi tumit pr eas 'die erbsen aber bieiben'i auf 
der eiche5 AHL. 111 | avaú kádija mon ezem fiiras 'die mutter 
liess ich am ende der bank zurück' Aik. IX. 44 | lanks név
utóval : ieji'vXin pizé' piié luga lap ks 'ich möchte auf der 
grünen wiese mein nest bauen' Aik. IX. 88 | M. tilen vasta vidif 
urna lanks 'ich würde eine stelle machen auf dem besáeten 
felde' AHL. 132—133 || C s e r e m i s z : kP. pun^ö (3ujes tufom 
oltafom ca fenyő tetején tüzet gyújtottam' GEN. 68. 

Névutók. 

Lanks '-ra, -re' (e névutó használata sokkal kiterjedtebb,. 
mint-az egyszerű ragé): 

F ö l d , ú t , p a r t : M. mes mon san kandama lad modaf 
lanks 'hogy én hozzak békességet a földre' XVI. 344 [ kajiz 
kotomkast ki lanks 'levetették az általvetőt az útra' V. 92 | 
M. ombace pras kevn vastatnen lanks 'némely esik köves helyre' 
XVI. 349 j M. i mizarda son jotaé ombace berági lanks 'és-
mikor ő juta a túlsó partra' XVI. 341. 

A b l a k , k a p u , fa l , d e s z k a , b á r k a : valma' lanks-
putí-ze 'an das fenster stellte sie es' Aik. IX. 106 | M. -sobdava 
vst'ast, poles %ozain orta lanks 'reggel fölkeltek, a gazda föl
mászott á kapura' V. 145 ] lavea lanks varstiú, babakaj 'ich 
blickte auf das wandbrett, grossmütterchen' Aik. IX. 206 j a-
sto(l') lanks eziz put "aber auf den tisch hat man es nicht 
gesetzt' Aik. XII. 31 | M. sodasa, nat sembá od lomati, konat 
strug lanks jakajht 'tudom [hogy] ezek mind fiatal emberek,, 
kik bárkára járnak (t. i. bárkát vontatnak)1 XIII. 128. 

T e s t r é s z e k : pustakas valké aíant kona lanks 'a czi-
nege leszállt az öregnek homlokára' V. 92 | M. prants lanks-
véts pras 'fejével (fejére) esett a vízbe' XIII. 113 j mo&ot pras 
Ivánka bojár ava iejtefeí lanks, moiot tejterei líedenze lanks. 
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di pitgmze layks Vielleicht ist Ivánka auf deine tochter, die 
herrin, gefallen, auf die hand deiner tochter etwa oder auf 
ihren fuss' Aik. XII. 3 | ancak ét'avtik' mon Andrejin pil'ge layks 
'erhebe nur meinen Andrei auf die füsse' Aik. XII. 1 [ M. i put-
•nijht lomann laftusnan lanks eés vetik az embereknek hátukra' 
XVI. 365 J M. tumit preasta pras tserá alasat layks rvon dem 
gipfel der eiche fiel eine eichel auf das pferd' AHL. 109. 

Troks-, turks f-n á t ' : ravin troks l'eíjgen ftiks targaz, — 
éedra-fiiks ca Volgán át háncskötél húzva, vödör-kötél' PAAS. 
Mordw. Chrest. 1 [ M. i koslk vet turks karmáét jotama cund 
als er über das wasser zu fahren beginnt' AHL. 122. 

K'el'es c-n végig': menel'e'n Jc ele' s pu%so', tolgazo', mas-
toro' n kéte's jakst'e' r vefnazo 'überall am hímmel umher 
wurden seine daunen, seine federn zerstreut, überall auf der 
erde umher wurde sein rothes blut verspritzt' Aik. IX. 92 [ 
pakíán kétes od'ifva avarkmi cüber das féld hin klingt das 
Magelied einer jungen frau' Aik. XII. 49. 

d) Allativus. 
Csak névutókkal: 
Lanks c-hoz': M. packits orta lanks 'érkezett a kapuhoz' 

V. 150—151 [ Suro vád lanks tus muskeme ca Szura vizéhez 
indult mosni' V. 108 | us koda packuc orta layks cnun, als er 
die p forte erreichte' Aik. IX. 8. 

Vaks(s) '-hoz, mellé': tust vále vaks 'elmentek egy falu
hoz' V. 92 ( koj baslovat tirinem tet'akaj ? poks tetan vaks, 
babán vaks. tirinem tira avakaj, koj baslovat tirinen? poks 
tetan vaks, babán vaks, lamo kuli rodin vaks 'hova adsz 
áldást édes atyuskám? Nagy atyához, nagy anyához. Etetőm 
édes anyuskám, hova adsz áldást ? Nagy atyához, nagy anyához, 
sok híres nemzetséghez' V. 103—104 [ di mólt mon vaks! 'und 
(dann) komm zu mir!' Aik. XII. 88 | tejteres mats ovtont vaks 
'a leány lefeküdt a medve mellé' V. 100. 

Malas 'mellé, -hoz': M. mléarda sastast Jerusalimt malas 
"mikor közelgettek volna Jeruzsálemhez' XVI. 361. 

Eksés 'mögé': kudaneú ladí stol eksés 'dem brautwerber 
geziemt es auf den platz hinter dem tische (sich zu setzen)' 
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Aik. IX. 136 j sis erh-pfamo karas, a sisem-pramo karas 1 puf-
gine inazoro paz mazi damajen eksez íejferenze maksi cte hét-., 
fejű Karjas, hétfejű Karjas, Purgine fejedelem isten Mazi Damaj-
hoz adja leányát' PAAS. Mordw. Chrest. 8. 

T'ejs '-ig' (a MÁTÉ-evangélium fordításában): M. usajjtaz 
mekipaleetnen vasencetnen tejs'elkezdvén az utolsóktól az első
kig3 XVI. 340 | M. kepid'avijs merteit tejs, adt tejs prajat 'fel
magasztaltattál az égig, a pokolig vettettél' XVI. 346 | BEGULY-
nál tes alakban: M. loman tes mol'an 'emberhez (valakihez) 
megyek' XIII. 114. ' 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

a) M. mizarís teet lats, s enaris érák íask 'a míg 
neked jól lesz (jó dolgod lesz), addig élj itten' XIII. 127 M. 
asgis ezk sobdavas 'er sass dórt bis zum morgen' AHL. 119 [ 
M. min molemd sopidims 'mi mentünk, míg sötétedett' XIIL 
120 ] M. tán tiems af noldasa 'míg ezt meg nem csinálja, el 
nem eresztem őt' XIIL 120. 

T'ejs '-ig' nóvutóval találunk a MÁTÉ-evangélium fordítá
sában időhatározókat is : M. i ul'é tosa Irodi kulimat t ej s 'ós 
lakék ott Heródes haláláig5 XVI. 333 j M. Vavilonti-ga vdt'amat'-
ezda Xriétost' tejs kemnilijá sacamat 'a Babilonba viteltől fogva 
Krisztusig tizennégy nemzetség' XVI. 331. 

P) g.odozonzo kasán 'in einem jahre wachse ich auP 
Aik. XII. 27 | go dozonzo caci i kasi 'in einem jahre wird es-
geboren und wáehst es auf Aik. XII. 28 | son ijezénzé kol-
mo raz sveti, son godozonzo kolmunst keneréü 'in einem jahre 
blüht er dreimal, in einem jáhrchen bringt er die früchte 
dreimal zum reifen' Aik. IX. 36. 

3. C z é l ha t á r o z ók. 

babaj, robotas kuciUt 'du sandtest mich, grossmutter,. 
an die arbeit' Aik. IX. 208 | ton j arc am s jamih pid'iéa 'eine, 
die kohlsuppe zum essen kocht' Aik. IX. 124 | a ton t and au
tóm s targinek 'nicht, um dieh zu erschrecken, habén wir 
(unser lied) angestimmt' Aik. IX. 114 | M. kandan ved stams 
Vizet hozok mosásra' XIIL 118 | M. vad' Irods karmaj vesan-
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dáma jomaftams idí 'mert Heródes fogja keresni elpusztí
tásra a gyermekeket' XVI. 332. 

4. T r a n s l a t i v u s , e s s i v u s . 

sdjed kopn as vackaksnost 'sűrű asztagba rakogatták' V. 
101 | M. i sotijnt sinn pulfs "és kössetek azokat kévékbe' XVI. 
350 ! M. kodama margs zakoni-esa Mojsejs svadét el stvas 
tejst 'melyet parancsolt Mózes bizonyságul nekik' XVI. 340 | M. 
i éavazd irvánts 'és vévé feleségül'XVI. 332 || C s e r e m i s z r 
factivus és prsedieativus: nyK. saltake s keás 'katonánakmenni' 
EAM. 117 I kCar. fieydZdlan su'kd oksa'm pue'n kuzdkd' s 
'vejének sok pénzt adott hozományul' PORK. 14. 

5. V é g h a t á r o z ó k . 

kisks ped'as, runks ladaé 'a testhez tapadt, a derékhoz 
illett V. 103 [ mo£ot son ke£ijavé Ivánka lanks 'sie ist viel-
leicht über Ivánka erzürnt geworden' Aik. XII. 3 | M. ar kázi-
jaksnijé sontsen bradants lanks abun 'mind a ki haragszik az 
ő atyjafiára ok nélkül' XVI. 336. 

6. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Tiszta eszközhatározót nem találunk: M. tsuí son latsinza 
pilksnen lanks stáust 'konnten sie kaum auf ihren füssen ste-
hen' AHL. 123 | M. duraks kundaza virgast pilis 'der Dumm-
kopf packte den wolf am schwanz' AHL. 111 j a úejavi, piles 
a maravi, firevs cudavi 'es kann nicht gesehen werden, es 
kann nicht mit dem öhre empfunden werden, (nur) dem ver-
stande macht es sich bemerkbar' Aik. XII. 25 | M. ramast sinn 
lanks sakan-tijü moda 'megvevék azon a fazekasnak ama me
zejét' XVI. 374 | M. daj skaterí polaftsask manda lanks/ 'hadd 
cseréljük el az abroszt botért 1' V. 146. 
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IX. A -so, -s~e (sne), -s'a ragos határozók. 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

a) Határozószók. 

B e n t , k i n t , h á t u l , o t t h o n : serojt burojt raksanzo 
potso 'szürkék és pejek az ő lovai bent3 V. 107 | karmatam 
•esinze eramo 'mi fogunk benne lakni' V. 84 | M. semba-U 
kutsa sumbrat? Vájjon otthon mind egészségesek-e? V. 148 J 
M. kutsa kulist vehksa tsorasna 'zu hause starben ihre neun 
söhne5 AHL. 134 [ bojár avas kudoso, oza pénze usoso 'die 
bojarin ist im hause, ihre ármelenden sind draussen5 Aik. XII. 
27 | baba műkor c o grivennik 'im hinteren einer altén ein 
grivnik' Aik. XII. 26. " 

N é v m á s i t ö v e k b ő l ; toso ovto kerksi erginet kumbri-
•net 'ott egy medve gyöngyöket, kagylókat fűz' V. 99 [ M. son 
tosa jakai 'er wandert dórt5 AHL. 110 | M. kosa od sacfi Ju-
dejan oéu-azirs 'hol született a zsidók új királya5 XVI. 332 i 
koso', koso' D'riga'n ava'rd'i, us koso', koso' D'riga'n 
kolgi' nd'i ? 'wo, wo weint Driga, wo, wo vergiesst Driga thrá-
•nen?' Aik. IX. 102 [ M. staka Hasa kálin kundamaé 'nehéz itt 
a halászás' XIII. 119. 

b) Superessivus. 

F ö l d (ált. h e l y ) , t e n g e r , p a r t : M. mo das a aíaná 
sakalinza usisiht 'ein altér ist in der erde, sein bárt ist draus
sen' AHL. 140—141 \paksaso soki at'ine 'auf dem ackerfelde 
pnügt ein altér Aik. IX. 66 [ oy siepse arait tirin t'et'at, skin 
avat co, auf der steppe giebt es dir nicht den vater-ernáhrer, 
die mutter-erzeugerin' Aik. IX. 214 | óit a sukan tarkaso 
'nein, am tagé ist sie nicht auf dem platze einer hündin' Aik. 
IX. 150 [ son eri-jak vére tarkaso 'ő lakik is magas helyen' 
V. 85 | jutkines e kudat kiscit 'in dem mittelraume tanzen 
werbeleute' Aik. XII. 31 | utkas moraso, pulo so b'erok laykso 
'die ente ist im meere, ihre schwanz auf dem strandé'Aik. IX. 
65 | M. uindi ata morasa venckasa 'úszkál egy öreg a tenge-
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ren csólnakban' V. 146 | ved cirese p'icQolt cam wasserrande 
Tersengende feuer' Aik. XII. §1 \ ine ved'in cirese aso kev 
'an dem strandé des grossen wassers ist ein weisser stein 
Aik. XII. 14. 

É g t á j , s z é l e , v é g e valaminek: M. vad min najask 
estents sisüamat' siresa "mert mi láttuk az ö csillagát nap
keleten' XVI. 332 | Jcerc boka som asci jat(o) ava can meiner 
linken seite steht eine fremde frau' Aik. IX. 186 [ mon serei 
p" esé avardan eweine ich am ende deines leichnams' Aik. IX. 
204 [ mon ul'an vide siresa kolmitses 'ich werde auf der rech-
ten seite der dritte sein AHL. 98 | sa vett oma sirisa fka 
kié moli raiti 'geht jenseits von diesem wasser ein weg zum 
paradiese' AHL. 122. 

U d v a r , p a d stb.: arad kar daj se mon babám 'meine 
grossmutter ist nicht auf dem hofe' Aik. IX. 204 I M. stants a 
tocindaf pilgenas 'auf der drehbank seine füsse gedreht' AHL. 
135 j M. tol savsa cfeuer am kienspan' AHL. 141 | serej 

panco ecke tumo 'auf einem hohen hügel wáchst eine dicke 
eíche' Aik. XII. 11 [ M. i kásandijkt taradnzan potmasa 'és 
fészket rakjanak ágain' XVI. 350 \ M.. krandassa v. nurtsa 
jakaj 'szekéren v. szánon jár', lotkasa ujendi 'csónakon jár 
(tkp. úszik)' XIII. 113. 

T e s t r é s z e k : pizé capka ftrasonzo csie hat einen 
grünen hut auf dem kopf Aik. IX. 232 | M. slapa prasantsa, 
kdmot pilk^santsa ckalap a fején, csizmák a lábain V. 148 [ ve 
pil'ksénzé olgo' n kar 'an dem einen fusse hat er einen schuh 
von stroh' Aik. IX. 100 j ravu£o percatkat Jcecenze, ravuJo 
kari! pil'ksenze, ravuzo karkst piVksenze, ravuzo prakstat 
p'itksenze 'schwarze handschuhe an den hánden, schwarze 
bastschuhe an den füssen, schwarze bastschuhschnüre an 
den füssen, schwarze beinbinden an den füssen' Aik. XII. 7 | 
omboce bokanü ej s e nardaé camanzo 'er rieb sein antlitz an der 
anderen seite' Aik. XII. 88 || Cs e r e m i s z : kCar. gV'alpai kémem 
aVoldstem 'szattyán csizmám a lábamon' PORK. 42 j kP. ke8a-
Idéte tofíar 'fejsze a derekán GBN. 45 | A m a g y a r b a n is 
találunk ilyen alakokat: Kerályi korona a feje'ben. ÉRDY C. 
ö l l b b . [ A f i n n b e n csakis így. 
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Névutók. 

Lanksa, laykso (layksu, naysd) c-n' : 
F ö l d , v í z , t e n g e r : meét mastor laykso nej latkríe 

cwas es auf der erde auch nur für tháler giebt' Aik. IX. 222 J 
lugant laysko, urakaj, vid'e kilej cauf der wiese, schwágerin, 
eine gerade birke' Aik. IX. 16 | M. dada kocka parasitnen moda-
lanksa cne gyűjtsetek kincset e földön XVI. 338 | ine vedr 

laykso aíiiie, sakalosonzo purkéi can dem grossen wasser ist ein 
altér, mit seinem bárt spritzt er Aik. XII. 29 j moraní layksu 
sudnat, karabl'at 'auf dem meere sind fahrzeuge, schiffe' Aik. 
IX. 80 | M. sd vedí lanksa li láma bárkát ujendijht 'azon a 
vízen sok bárkák úsznak' V. 148 | eres a és mastur naysa 
mazi Damaj 'es lebte einmal auf érden der schöne Damaj' Aik. 
XII. 134. 

Út , t é r , p a r t : ki lankso god'avé cuvto undo marto 'az 
úton egy fa találkozott odúval' V. 93" | M. ndjas ombacet tevftima 
ascijht misand'ama-vasti lanksa lá ta más rendbelieket hival
kodni állván a piaczon5 XVI. 360 | M. a semba narods ascaé 
berdgi lanksa caz egész sokaság álla a parton' XVI. 348—349. 

H í d , h a j ó stb.: karabla lankso vaj nekrut saldat! ca 
hajón jaj rekrut [és] katona!' V. 86 [ asci pop sed' lan kso-
ces steht da ein priester auf einer brücke' Aik. XII. 26 | lato 
layksso verges sokori sokori cauf dem schober wühlt ein wolf 
Aik. XII. 40 \ mon kalmot laykso nej ascan cso befmde ich 
mich doch jetzt auf deinem grabe' Aik. IX. 204 | cékeni laykso 
gul'kiúe cauf der haspel eine taube' Aik. IX. 232 | M. avandts 
patnd-kutt lanksa suvand vajgalht javsi caz anyja a kályhán 
vékony hangokon jajgat' V. 151 [ gajgi' ruéi jazo lavtomonzo" 
laykso csein lautschallendes gewehr liegt auf seiner schulter 
Aik. IX. 60 | M. skatert l a y k s a jakster bratnd 'auf dem tisch-
tuch ist eine rothe holzkanne' AHL, 133 ( a kudoso kardajsé, 
pack bana polok laykso, aso pitgei koéovt laykso cnicht in 
haus und hof (verweilst du), bestándig auf der schwitzbank der 
badstube, die füsse auf den badstubenofen (gelegt)' Aik. IX. 148. 

P'raso, pfasa, pira'so, preasa 'tetején, végén : 
H á z , h e g y , d o m b : kudo praso baba ozado cauf dem 

dache sitzt eine alté' Aik. XII. 38 | M. kud preasa loman 
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kurksni cauf einem hause gleitet ein mensch' AHL. 141 j pon
don^ praso umar cuvto cauf dem gipfel des hügels ein apfel-
baum' Aik. XII. 12 ] M. Simbirskaj oss panda p r a s a cSzim-
birszk városa hegytetején' V. 148 | gubor piraso ulizl chalom-
tetőn legyen' V. 88 | Suro praso stanneze ca Szúra fején az 
osztovátája' V. 101 | cuki praso aéo at'a cauf dem kehricht-
haufen befindet sich ein weisser altér Aik. XII. 8 | M. kelas 
aidi kapa preasa fein fuchs sitzt auf einem heuschober' 
AHL. 118. 

Fa , p a d stb.: parmiicanü praso ine guj, koll guj cauf 
dem gipfel des dicken baumes ist eine grosse schlange, eine 
verderbliche schlange' Aik. IX. 38 | M. tumh preasa tálaiht 
snau fauf der eiche drischt man erbsen AHL. 111 | porucik 
asci' eze'm pif a'so cder lieutenant sitzt auf dem bankende' 
Aik. IX. 92 | sur piraso sijaso csilber auf dem fingerende' 
Aik. IX. 136. 

Ekise c-n ftkp. 'mögött'): te stol'iút e k ss e rhin jarstanok 
"an diesem tische essen wir' Aik. XII. 20. 

Velksa c-n át': M. paksat v el k s a vai-kavska fein butter-
krug über einem ackerfeld' AHL. 140 (prolativus). 

c) Inessivus. 

O r s z á g , v á r o s , f a l u : minek ma stor co eramos paro, 
minek Raséejs é eramos vadra cin unserm lande ist das lében 
gut, in unserm Eussland das lében herrlich' Aik. IX. 32 | 
D'figa 'n ava' fdi P'enza' gor o • co 'Driga weint in der stadt 
Penza' Aik. IX. 102 | M. Mos kus a laksiht 'man haut in 
Moskau AHL. 141 | M. ulen oisa, áncak af táci Voltam a vá
rosban, de nem ma' XIII. 116 | viikinka o éne se sisem sat 
kazak túrit cin einem kleinen stádtchen balgen sich sieben 
hundert kosaken' Aik. XII. 72 | vetésé supav Vasfaj at'a 
;in dem dorfe ist reich der alté Wassili' Aik. IX. 46. 

Víz, t e n g e r , . -forrás, é g : M. véts a kula Tatarht 
cim wasser todte tatárén' AHL. 141 j vece sen fiettiel't cim was-
ser blaue mörserkeulen' Aik. XII. 71 [ iico efáé ajss moraso 
kolmo-praso guj 'ferner lebte, war einmal in den meere ein drei-
kopfige schlange' Aik. XII. 87 | M. a Hsa pitin olga ceine 
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tannenstange in einer quelle' AHL. 144 | kudopram tokás menel' 
vaks, pele menel'se valmanzo ca háztetőm fölért az égig, fél 
égben az ablakai' V. 104. 

E r d ő , b e r e k , k e r t : vif c e kajs, vircte l'ivtíé ces wuchs 
in dem walde heran, man holté es aus dem walde' Aik. XII. 
72 | M. virisa kolma neska pernike caz erdőben van három 
méhesünk' V. 144 [ M. Foma avafdi roscasa cFoma weint im 
haine' AHL. 139 [ M. satsa bedada láma tis cim garten machte 
es viel schaden' AHL. 121. 

H á z , i s t á l l ó : bojár avas kudoso cdie bojarin ist im 
hause' Aik. XII. 27 | M. i karmáét erama fka kuds a cés kezd
tek élni egy házban' XVI. 331 | M. mus virsta kudna, sd kud-
nasa kolma tsorat cfand im walde eine hütte, in dieser1 hütte 
(waren) drei jünglinge5 AHL. 99 \ éaro kar dönt ej se b'rov-
naíne 'so viel es in dem stalle balken giebt' Aik. XII. 18 | 
copuda karco JcircineJc cim dunklen stalle haltén wir sie' Aik. 
IX. 112. 

A h á z r é s z e i : cavo b anaso Kuzman Dara avafdi cin 
der leeren badstube weinet Kuzjma's Darja' Aik. IX. 50 [ g of-
nicaso éijan stoí cin der stube ist ein silberner tisch' Aik. 
IX. 66 | M. kud u&lsa ofta raygi cin der badstubenecke 
brummt ein bár5 AHL. 143 | bana ugolco ovt raygit cin der 
ecke der badstube brummen bárén' Aik. XII. 26. 

K á l y h a , h o r d ó , z s á k , t a r i s z n y a , á r o k : ustu-
maso jam arás cin dem ofen giebt est keine kohlsuppe' Aik. 
IX. 126 | M. p ándkutsa ofta raygi fim ofen brummt ein 
bár AHL. 140 [ pecka ugulcu tatárán kalmu cin der ofenecke 
ist das grab eines tatárén5 Aik. XII. 50 | braga uskan sorokovoj 
bockaso, vina uskan ftetved'ornoj lagunco! cdünnbier werde 
ich fahren in einem fasse, das vierzig eimer enthált, branntwein 
werde ich fahren in einem fasse, das fünf eimer enthált!' Aik. 
IX. 132 ] babas kortl mesokso faz asszony szóll a zsákban' 
V. 95 [ son ko sélkaso pfakat sajs 'pirogén nahm er in einem 
ranzen (mit sich)5 Aik. IX. 58 | bojár kanüi éepsenze cder 
bojár trágt es -in seiner tasche5 Aik. XII. 27. 

C s ó n a k , b ö l c s ő , k o s á r : M. ventssa, al'asnan Zeve-
dejí marta 'csónakban az ő atyjukkal Zebedeussal5 XVI. 335 
ve lavékeséúi íejier ejt rin einer wiege liegt ein töchterchen5 



MOEDVIN HATÁROZÓK. 2 0 9 

Aik. IX. 108 | M. úuramnás a zaba 'ein kind in einer hánge-
wiege' AHL. 142 [ M. lotksa kazán pakafht. Pen ckersa kat-
suft 'ziegelzáhne im einer grube. Löffel im löffelkorbe' AHL. 142. 

T e s t r é s z e k : M. állat kátsa mandil 'in der hand des 
bauern war ein stock' AHL. 120 | M. vad koda Jonas ul's kitan 
peksa kolma sit i kolma vet cmert amint Jónás a czethal gyom
rában volt három napot és három éjszakát' XVI. 348 [ meéin 
sedejsé ascit'ayk, kona sedejsé luéalan ? 'was habén wir 
für ein herz, dass wir sáumen welch ein herz habé ieh, dass 
ich unthátig da stehe?' Aik. IX. 216 | M. * mes vanat sardat 
lanks bradtsen selmesa 'miért nézed a szálkát atyádfiának 
szemében' XVI. 339. 

B u h a : u%, cisté jaki Palaj kotaso, u%, cisté jaki Palaj 
éulkaso 'o, jeden tag geht Pelagia in schuhen, o, jeden tag 
geht Pelagia in strümpfen' Aik. IX. 18 | kavto lómat ve p o yks co 
'zwei menschen in denselben hősen Aik. XII. 33 | M. kámot-
nees a culkanza, apák kanik lambinat 'a csizmákban harisnyái 
viseletlenek, melegek' V. 148-149 j M. Matróna jakai pák mudra-
nasta sutkssa sefgasa 'Matróna wandert sehr künstlich in 
schuhbándern und beinwickeln' AHL. 131. 

E g y é b f ő n e v e k : kai! puloso cej pulo, cej puloso 
jaksargo 'fűzfabokorban sásbokor, a sásbokorban récze' V. 86 | M. 
(naftizá) kodana son ksnis a kisnis 'wie er in eisen getanzt 
hatte' AHL. 123 | M. to karmajt in veselendama es rodnoj' s em -
j as ast 'akkor kezdenek már vigadni a magok édes családjukban' 
V. 148 [ M. i ar urma loman s a eés (gyógyítani) minden erőt
lenséget az emberek között' XVI. 335. 

Laykso (sa) '-ban, -ben': M. konats uli meneltnen lanks a 
'aki az égben lakozik' XVI. 344 j M. koda menel lanks a,, 
modai lanksanga 'mint a mennyben, a földön is' XVI. 338 | 
sisem ved laykso ved metnicanok 'in sieben gewássern habén 
wir wassermühlen' Aik. IX. 26 | poks vif laykso jakstere pice 
'in dem grossen walde ist eine rote tanne' Aik. XII. 15 | M. 
maksk tejn íasaZe lapsava lanks a pfants kstindaj Joanní 'ho-
zasdd el nekem egy tálban a Keresztelő János fejét' XVI. 351. 

Kunékaso (kunskaso, -sa, kunéasa) 'közép én': vif int kuné-
kas o parmisca 'in der mitte des waldes ist ein dicker baum' 
Aik. IX, 64 | vif kunckasu' póza paf 'immitten deg waldes 
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ist ein dünnbierfass' Aik. XII. 72 [ M. paksau kunckasa vai-
saka senádi cmitten auf dem ackerfeld brennt ein butterfass' 
AHL. 140 | lugant' kunckaso kolmo polk saldat cinmitten der 
wiese sind drei soldatentruppen Aik. IX. 44 | kudo kunskaso 
ovto lapa cház közepén medvetalp' V. 89 [ M. kijaks kuncas a 
vaznánza ca ház födele közepén a borjai' V. 151 | kijaks kunc
kaso aso erge cauf der mitte des bodens eine weisse perle' Aik. XII. 
35 J pando 'n kun cka so' fteti paro ' guéna ', guzna ' n piraso' 
mazl' orolné' Vvvischen den hügeln ist eine sehr gute leiter, 
auf dem gipfel der leiter ein schöner adler' Aik. IX. 90 | M. 
tá jotkuva ventss ul's ni ocu-ldjí kuckas a cimmár a hajó volt 
a tenger közepén' XVI. 352. 

Jutkso cközött': kavto rodndn jutks o, tifin íetej, otkazat 
^zwischen den zwei verwandschaften wirst du mich übergeben, 
vater, verpfláger' Aik. IX. 178 | kengé'nzé jutkso' ravuzo 
gogna 'j 'zwischen seinen klauen ein schwarzer rabé' Aik. IX. 
90 [ kavto pando jutkso purgine rangi czwischen zwei hügeln 
rollt ein donner Aik. XII. 34 | ancak jalgan jutksu aráé mon 
Hamuim, ancak jalgan jutksu arás mon . sémim cunter den 
freundinnen giebt es nur meinen namen nicht, unter den freun-
dinnen giebt es nur meine gestalt nicht' Aik. IX. 162 | M. 
konaú Un kulaftaét cerkvaí i zertvennekü j otksa ckit megöltetek 
a templom és az oltár közt' XVI. 367. 

d) Adessivus. 

Tkp. csak névutós főneveket találunk, ha nem veszszük 
ragos főnévnek a tiecé (katsá) szót, amely c-nál, -néf jelentésű 
névutóként használatos, pl . : tolko ' a ascií Ohrajen k ecé', Ohrajen 
Ti ec é' porucik asci', Ohrajen Jí e c é' porucik gost'i' cnur bei Obrai 
verweilen sie nicht. Bei Obrai verweilt der lieutenant, bei Obrai 
gastet der lieutenant' Aik. IX. 92 [ M. mon iasa kafta traksená, di 
sado baska alazen katsá fka alasazá cnekem itt két tehenem 
van, meg ezenkívül az atyámnál egy lovam van' XIII. 130 | 
Hasonló a m a g y a r b a n : Bíró kézben van a dolog. Kéz
nél van. 

Vaksso( -sa, vaksisa) 'mellett' : lavski v ak ss o sajin polam 
^bölcső mellett elvett feleségem' V. 86 j M. mon kolaj karandazt 
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vakssa ascikénan 'mindig a szekér mellett maradok' V. 142 | 
M. mus tol, tolt vaksísa aia cer fand feuer, ein altér (ist) 
beim feuer' AHL. 113 | M. cerkavt vakssa erdj a templom 
mellett lakik' Y. 143. 

Usoso '-n kivül': butto eratank, urakaj, vel'(e) usoso, 
vel'(e) usoso, urakaj, poks paksaso 'ganz als wohnten wir, schwá-
gerin, ausserhalb des dorfes, sehwágerin, auf einem grossen 
ackerfelde' Aik. IX. 16. 

Ekésé 'mögött' : efií kavto pand(o) ekésé 'sie lében hinter 
zwei hügeln' Aik. IX. 166 | id'ikaja stol! ekéét' 'gewinne dir 
den platz hinter dem tische' Aik. IX. 136. 

Tesa (o : fejsa) '-nál' M. popén tesd erdj ra papnál lakik' 
V. 143. 

2. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

E s z k ö z : opaí cavi cavi peé-cuv s o 'megint üti üti a 
serpenyőnyél!el' V. 99 | a kavto sokaso son sokaz 'nicht mit 
zwei pflügen ist sie gepflügt' Aik. IX. 122 | M. a ombacet savai 
kevsa 'és némelyeket megkövezték' XYI. 363 j masinnoj 
ésksé cavinzi 'mit einem fabriksnagel schlug er sie fest' Aik. 
IX. 162 i M. peilsa kersan 'késsel vágok' ; kdtsa amelaj 'kéz
zel merít' XIII. 112 j t'e sad vanica aiünes nardije p a 6 d n í ej se 
camanzo 'der den garfcen bewachende alté rieb mit dem tuche sein 
antlitz' Aik. XII. 87 | M. perf-paldd tavit layks petst mantsa, 
t dl mis a, kot s k ar g a s a 'von allén seiten fielen sie über 
das schwein her mit stöcken, besen, ofengabeln' AHL. 121 | 
írhejse nalksat, seken ej se tokavat 'womit du spilst, darán 
stosst du dich' Aik. XII. 75 [ M. a simims aé m e z s a 'aber es 
ist nicht da womit man trinken kann' AHL. 111. 

T e s t r é s z e k / : karmáé vanmo kavto sdlmsenze 'kezdett 
nézni a két szemével' V. 91 [ nile kece, cop kolmo raz roboti 
'arbeitet an einem tagén drei mai mit vier hánderí Aik. XII. 
56 i ancak maréiün pH'esem 'ich habé nur mit meinem ohre 
gehört' Aik. IX. 188 \ i pilesnan-esa stakasta kuliht' 'ós 
füleikké) nehezen hallottak' XYI. 349 J karmáét cuvmo, tuvoé 
sudosonzo, a ovtos lapasonzo; cuvst póké jama 'elkezd
tek ásni, a disznó az orrával, a medve a talpával, ástak egy 
nagy vermet' Y. 90 [ karmáé rivezes pulo s on zo draznamo 



2 1 2 FEHÉR GÉZA. 

pinetnen 'kezdte a róka farkával ingerelni a kutyákat V. 92 j 
M. kona p ilks a kuckerdi 'der andere stösst mit den füssen7 

AHL. 121. 
T ű z , v í z , folyadék : M. son karmaj kstindama tinn svatoj 

du/sa i tolsa 'ő fog keresztelni titeket Szentlélekkel és tűz
zel5 XVI. 333 [ M. kula-vetsa valiz, preats pete; valiz arik
vet s a 'sie begossen ihn mit todeswasser, sein kopf heilte an ; 
sie begossen ihn mit lebenswasser5 AHL. 102 | M. mon son 
valiná lakáj véts a 'elöntöttem őt forró vízzel5 XIII. 117 | min 
ojsé p'ifat vaüinek 'mit öl schmieren wir deinen kopf Aik. 
IX. 124, 

E r ő : M. son pantsij sajtantnen sinú ze ocut' Veelzevulí 
vijsa cő kiűzi a sátánt Belzebub által5 XVI. 347 j M. vihsta 
nelgezii 'erővel (erőszakkal) vette el5 XIII. 112 [ M. a kida mon 
ékajrt duysa pantsan sajtant 'ha pedig én Isten lelke által űzöm. 
ki az ördögöt5 XVI. 347. 

Név , szó , s z ó b e s z é d : mázé lém se sejefiyk 'ihr riefet 
sie bei ihren schönen namen' Aik. IX. 158 | pokordimié su-
kaso 'sie habén uns mit dem namen «hündinnen» geschimpft' 
Aik. IX. 138 [ mon pite mafamso, zakón jalgakaj, marcija 
'(nur) durch hörensagen, eheliches íreundehen, habé ich es er-
fahren5 Aik. IX. 214 f M. vad kodama sudsa sudindatad 'mert 
amilyen ítélettel ítéltek5 XVI. 339 | M. sdnksa mon kortan tejst 
jovkss a 'azért szólok nekik példabeszéded által5 XVI. 349. 

V a l a m i v e l t á p l á l , e l l á t , f ö l s z e r e l , r u h á z : M. 
i sin antsisin pamirkssa 'fütterte sie mit brodkrumen5 AHL. 
127 | ancak raman pakéaso pranok {főtanok, ancak raman 
pakéaso skotinat t'fatank 'nur mit gekauftem felde werden 
wir uns ernáhren, nur mit gekauftem felde werden wir unser 
vieh ernáhren5 Aik. IX. 36 \plisovojsé orstaéat 'mit einem 
plüschenen (gewand) bist du bekleidet5 Aik. IX. 134 ] lonovso-
orstaé langozo 'mit reichlicher leinwand ist ihr áusseres beklei
det5 Aik. IX. 144 | kumaceé strocaz runginei 'mit kumatsch 
deine gestalt geschmückt5 Aik. IX. 140. 

V a l a m i v e l m e g k ö t , k ö r ü l k ö t : nej verek kénaso> 
éulméiée 'bánd ihn fest mit einem ungegerbten riemen5 Aik. IX. 72 | 
pafcejsé éulmaz- ton pifat! 'mit seide ist dein kopf umbun-
den5 Aik. IX. 140 | p'ize kafksse tapardaé 'mit grünen bastschuh-

i. 
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schnürer sind umwickelt' Aik. XII. 64 [ sormav kocco fiirasa 
'mit bunter leinwand werde ich ihn (den hof) umzáunen' Aik. 
IX. 148 \ Krostot ejsé peramak 'umringe mich mit deinem 
kreuze' Aik. IX. 188. 

V a l a m i v e l é l , m e g t ö l t , m e g t e l i k , l e t a k a r , 
b e h i n t : M. afksesa ancak eráj lomans 'nemcsak kenyérrel 
él az ember' XVI. 334 [ val'ma stravtoz ravuzo suknaso 'das 
fenster ist mit schwarzen zeugstücken bestreut' Aik. XII. 65 j 
M. asié vethtqf pilnoi fossa 'der brunnen ist bedeckt mit 
gehobelten brettern' AHL. 133 \ nej misaraso jakavtin cja 
mit rauschsilber habé ich ausgenáht' Aik. IX. 54 | kítej taraco, 
odéorakaj, mon nej veliija 'mit birkenásten, junges mánnchen, 
bedeckte ich ihn3 Aik. IX. 6 | M» i pirs páskidravé ozanda-
-ascijsa 'és a lakodalmas ház betellek vendégekkel' XVI. 364 | 
peksén taraco veska polard valize cmit lindenásten überháufte 
sie den klemen ehemann5 Aik. IX. 52 j most pátne cavoz góz
di az o, most etkne kUejaz smolaso 'a hídvégek kiverve szeggel, 
a híd . . , & enyvezve szurokkal' V. 104 | son sel'vecénzé ksif 
nacni cmit ihren thránen benetzt sie die brote5 Aik. IX. 14 | can-
•§aviú koctkeí, avakaj, seMed'p a c a s o m nardasa / cdas spinnen-
gewebe, mütterchen, will ich mit meinem thránentuche ab-
wischen!' Aik. IX. 202 | é ij as~ o potsodoz sen paksa. — menet 
peX marto 'ezüsttel behintve kék mező. — az ég felleggel. PAAS. 
Mordw. ChreBt. 1 | A m a g y a r b a n is találunk -ban, -ben ragos 
eszközhatározót: E benyomást gondolattá érlelni s szavakban 
kifejteni czélja értekezésemnek. AB. Próz. 81. 

3. Mó dh at á r oz ók. 
Uca'l avard'i' cova vajgel'cé 'Utschalj weint mit einer 

zarten stimme5 Aik. IX. 92 | M. sastnijht tejn nat lomatnd 
kurg snan-es a ce nemzettség szájjal közelget hozzám' XVI. 
353 | salava valc o kortamo eum mit geheimen worten zu 
reden' Aik. IX. 152 | M. saz musij sonn t ij aj s a stand 'talál 
cselekedni tiszti szerint' XVI. 368—369 | M a g y a r : Javait 
osztotta vaktában ORCZY KöltH. 132. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 15 
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4. Á l l a p o t h a t á r o z ó . 

moiobui mel'c(e) a parco ton ascat Vielleicht befindest 
du dich in einer schlechten stimmung' Aik. XII. 12 | mon sisem 
godnéi sluzba'so sluéin cich habé sieben jáhrchen im kriegs-
dienst gedient' Aik. IX. 100 | bojár avari maze íejief turmaso 
'dies schöne tochter einer bojarin ist im gefángniss' Aik. XII. 
26 [ M. i saz musandsij sonn savasa, tájfsa i ufadafsa 
'és jővén találja üresen, megseperve és felékesítve' XVI. 348 | 
M. i musandsijn sinn udijsa cés találá őket aluva' XVI. 372 j 
Hasonlóan a f i n n b e n : talo on hyvassá künn oss a a ház jó 
karban van' | mies on taudissa, kuume e s sa caz ember 
betegségben, lázban van | M a g y a r : Asszonysorban van 
már (férjhez ment) Nyr. IV. 323 | Egés z s égben vagyunk 
LevT. 119 | C s e r e m i s z (essivns): kE. s alda keste kolos 
'mint katona halt meg' KEGL CSM. 30. 

5. C o m i t a t i v u s . 

A társhatározók közé sorozhatjuk az inessivus-ragos (a. 
lat. gen. qualitatisnak s a magyar m, -ü képzős melléknévnek 
megfelelő) jelzőket: a se laikoht ejse samaj érit sisem ftraso 
M'eJcefez cin jener schlucht aber lebte eben der siebenköpfige 
Mekeres' Aik. XII. 121 j M. sámelda tisamaz fká-ponasa 
uigirks cdarauf macht er uns zu hengsten von derselben 
farbe' AHL. 98 | sast Savej lem se lómat cjöttek Savej nevű. 
emberek' XXII. 455. 

kud(a) ava metga tutanok kitd'en povod'en ti s me s é, 
kambraston pancton raksaso Sverden wir nach der braut-
"werberin uns aufmachen mit angespannten pferden, mit gesat-
telten, gezáumten rossen Aik. IX. 112 | kaskava ardi bojár 
baj aga so "in dem raume unter dem fussboden fáhrt ein 
bojare mit einer glocke' Aik. XII. 34 | kavto al'an molivitt sci 
userse ckét bátyám menne éles fejszével V. 112 j onavaso 
paraso, bojár avaú tarkaso, sé storka so, trojkas o, icine-
d'en carcavso, sere pecatan p aéaso cin einem brautwagen mit 
einem zweigespann, auf dem platze einer bojarin, mit einem 
sechsgespann, mit einem dreigespann (ist sie gekommen), unter 
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«iner schöngeschmückten (?) brautwagendecke, mit einem vom 
haupte bis zu den füssen hinabreichenden, schöngefárbten tuche' 
Aik. IX. 150 | lisminen arst po kor s o, serebfannoj p otkov s o 
lovaim futottak takaróval, ezüst patkóval' V. 104. 

6. I d ő h a t á r o z ó k . 

Inessivus-ragos időhatározó csak a MÁTÉ-evangélium for
dításában található. 

M. sa vesa cezen éjszakán' XVI. 372 J M. i liéaz kolmace 
éast vakssa cés kimenvén három órakor XVI. 360 || C s e r e 
m i s z : nyK. tih fiosem sot ftosmo' i yod§st§ c1808-ban történt' 
RAM. 188 [ F i n n : hán kuoli seitsemankymmenen vuoden iássd 
cö meghalt hetven éves korában' J M a g y a r : A múlt é v b e n . 

7. T r a n s l a t i v u s , p r a e d i c a t i v u s . 

M. vad' ton af mastat tijmas fkava sajar aksas a, aí 
ravéasa cmert te nem tudsz egy hajszálat sem fehérré vagy 

- feketévé tenni' XVI. 336—337 | a Un tijast sonn moda-kuds a 
lomann-savijhtnen cés ti tettétek a latroknak barlangjává' XVI. 
362 | M. i tijavij suftasa cés lesz fává' XVI. 350 | M. i kid 
irvdjaj javf av aí lanks a %s valaki elbocsátottat vesz fele
ségül'XVI. 336 | M. klda kud-aziri lemd'az Veelzevulsa cha a 
gazdát hívták Belzebubnak' XVI. 344 j M. mes ton Umdasamak 
párasa? 'miért mondasz engem jónak ?' XVI. 359 [ M. sas i 
lemd'avij sa vasts veri modasa mák tá sis cannakokáért hívat
tatott ez a mező a vér mezejének mind a mai napig' XVI. 374. 

8. V é g h a t á r o z ó k . 

M. af pfasat tontsen dat vara cse a te fejedre ne esküd
jél' XVI. 336 | M. varaftan tonn arek skajsa 'kényszerítünk 
téged az élő istenre' XVI. 373. 

9. P a r t i t i v u s . 

M. kapatnej -e sa pálisna misajnd caz asztagokból a 
felét eladom' V. 149 || M a g y a r : G giim öl c seih en hogy mi 
is fejenként részesülhessünk. ZVON. Pred. I. 699 | Adjon mend 
iövben részét. HB. j Sem egy te szent tágidban helyén ma-
rada. CzechC. 14. 

15* 
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X. A -sto, -ste, -sta r a g o s h a t á r o z ó k . 

A) Ablativus. 

1. H e ly h a t á r o z ók. 

a) Határozószók. 

N é v m á s i t ö v e k b ő l : M. mon valgin tosta karuviyka-
fich stieg darum von dórt nacb fHegen berab' AHL. 114 | M. 
Duraks valks tosta karuviyksa cder dummkopf ging deshalb 
berab nach den fii egén' AHL. 110 [ M. mon tani fást a tujan 
fich begebe micb nun von hier fórt' AHL. 100 | M. kosta kun-
dat? Voher fingat du?' AHL. 118 | nej kosto sajik fnun, woher 
du ihn genommen hast' Aik. IX. 74. 

H a z u l r ó l , m e s s z i r ő l : M. soldava tumd kutsta abetti 
packedemá bradezen tes, iláts kenerema osu 'reggel elindultunk 
hazulról, ebédre a testvéremhez érkeztünk, estére a városba 
értünk' XIII. 130 \ son sáska v aststa sas, konaska v a ststa 
min samá % oly messziről jött, a mily messziről mi jöttünk' 
XIII. 125. 

b) Delativus. 

M. valks kelasis kapat preásta cder fuehs kam vom 
heuschober herab' AHL. 118 j lomon al asasta kurok rudajs 
valgat cvon einem fremden pferde fállst du bald in den. 
kotb' Aik. XII. 78 | M. tfizarda son valgs panda prasta cmikor 
ő leszállott a hegyről' XYI. 340 | M. kockajht li ko zamari-
na sta vinagrad, ali karm ar avks sta mart ? 'szednek a 
tövisről szőlőt vagy bojtorjánról figét?' XVI. 339. 

Lanksta c-ról' névutóval: M. konat prajht azirsnan morksf 
lanksta 'melyek hullnak uroknak asztaláról' XVI. 353 \ pil'ge 
layksto kerasamié 'man falit mich von den füssen durch 
abschneiden Aik. XII. 27 | M. i mlzarda valgandst sin pandf. 
lanksta, margs tejst Jisuss kortaz cés mikor leszállottak volna 
a hegyről, megparancsolá nékik Jézus, mondván' XVI. 356. 
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c) Ablativus. 

a soné prasto piUks pali cvom kopf bis zu den füssen 
aber brennt es' Aik. XII. 57 | Un pil'ksté piras vaninka! Von 
haupt bis zu den füssen (a mordvinban megfordítva: a lábtól 
a fejig) besehauet sie!' Aik. IX. 144. 

Névutók. 

Vakssta c-tól, -tői, mellől5: M. cerkavt vakssta min 
kudinken vaks ra templomtól a mi házunkig' V. 144 j M. kdé-
kavt vakssta "a zsák mellől5 XIII. 114. 

Testa c-tór : M. tona áfát t e sta saj "attól az öregtől jő' 
XIII. 114. 

d) Elativus. 

sas tavo P'iiérst^ ces ist ein schwein von Piter (Peters-
burg) gekommen Aik. XII. 54, | lié kaskasto combolkske cda 
trat aus dem raume unter dem fussboden ein schneewieselchen 
hervor' Aik. XII. 81 | M. lisis Fila kabaksta, preants sudisi 
Thilip kam aus dem kruge, verflucht sie selbst' AHL. 130 j 
éirce kajs, vifcte livíiz, kec(e) avard'i, kijakska kifnavtnii ces 
wuchs in dem walde heran, man holté es aus dem walde, es 
weint in der hand, man lásst es den boden entlang hüpfen 
Aik. XII. 72 | M. pismar osista kletkasta vol'as mánts fein 
staar ílog aus dem bauer aus der stadt' AHL. 119 | vére pelde 
Moskuvsto, alo pelde Kazán ste sluéban kine mafavksni 
'fölülről Moszkvából, alulról Kazánból, [had-] szolgálatnak híre 
jár V. 109 | M. keskavsta roz pdjari ca zsákból kihull a 
TOZS5 V. 143 | M. Petráé liss v entssta Téter kiszálla a hajó
ból' XVI. 352 | M. neská per ist a lihtezd ca méhesből elker
gette' V. 149 j targiz un dönt esto 'kihúzták az odúból V. 93. 

T e s t r é s z e k : koda kiskart iuto fii a sto tuji ver cwenn 
vom gliedende des hundes blut kommt' Aik. XII. 14 | Palagan 
verstenze sivellstenze, püge mando ud'emstenze, éizgemen 
•éiéem sustav stonzo, jakstefe verstenze kolavt panan Von 
Palaga's blut, fieisch von ihrem beinmark, von ihren siebenund-
siebzieg gelenken, von ihrem rőten blute vertreibe ich die 
behexung' Aik. XII. 126 | M. koda targams éardí bradtsen sel-
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mesta "hogy a szálkát kivessed a te atyádfia szemébőr 
XVI. 339. 

Potsto "-ból, -bőF névutóval: koda pinetne targié penge 
potsto "amint a kutyák kihúzták a fatőkóből' V. 96. 

% I d ő h a t á r o z ó k . 

i se skasto mekij est sáksnok cs az időtől fogva nem jöttek5 

V. 84 J M. i pickas stirets savak cassta "és meggyógyúla az ő 
leánya a szempillantástól fogva5 XVI. 353 | M. sembeú tan vamja 
mon jomblasta "mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva' 
XVI. 359. 

3. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

mon kaduviú andamos ieíasto vejkine, avas tonzo skamun-
zo "én maradtam fiatal ember, atyától egyecske, az anyjától egy
maga' V. 101 [ M. a ar valsa, konats lisandij skajú kurgsta 
"hanem minden igével, mely származik Isten szájából' XVI. 
334 j ruz satss suti asto "egy orosz született szukától' PAAS 
Mordw. Chrest. 3. 

T u d , k é r d e z , k é r , s z ó l : mon tonei alstasa, monc 
konaú ejste a sodan "ich will dir das versprechen, wovon 
ich selbst nicht weiss' Aik. IX. $0 \ ton tiedé p'fevnet Jcevh-
st'anok "dich fragen wir um rath5 Aik. IX. 110 (a Kerté "kéztől* 
névutóvá lett, szintúgy a p'fa "fő' is határozóragokkal) | isco vesan 
proscenija p oké casto baba sto, titasto at'asto "weiter 
bitté ich um verzeihung die voreltern, die váter, die altér5 Aik. 
XII. 1 | a sodan ete kardasto, a sodan pifavto "nem ismerem 
ez udvart, nem ismerem e kerítést5 V. 104. 

4. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

M.popoks ta (v. popoké siste) saldatks tiená "papból (pap-
ságból) katonává tettem5 XIII. 111 | M . al'áks vaststa bajarks 
arás "parasztból (paraszt helyből) úrrá lett5 XIII. 111 [ M. robot-
nikesta kupeceks arás "munkás (napszámos)-ból kereskedő lett5 

XIII. 111 \nu£asto mastuvan "föl bírom magamat a szükség
ből5 V. 99. 
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5. P a r t i t i• v u s. 
• 

M. i joras pamirk sta jarhtsams 'und wollte von den 
brodkrumen essen5 AHL. 127 | a járcan ejstenze, a simán, i 
to iredan eich esse nicht davon, ieh trinke nicht (davon), und 
dennoeh werde ieh betrunken' Aik. XII. 24 | M. tuda mintej-
nek vájnt esten 'adjatok nekünk a ti olajotokból' XVI. 369. 

Jutksto 'közül' névutóval: a sado jutksto kőelemek, a 
kavto jutksto varcinek, min poks rodnasto koekinek, min paro 
rodnasto varcinek cnicht unter hundert habén wir sie ausgewáhlt, 
nich unter zwei (hundert) habén wir sie ausersehen, unter der 
grossen verwandschaft habén wir sie ausgewáhlt, unter der 
guten verwandschaft habén wir ausersehen3 Aik. IX. 118 | 
M. alasatnen jotksta kafta kockán 'a lovak közül kiválasztot
tam kettőt' XIII. 114 | M. coranetnen jotksta konan konan 
piksen 'a fiúk közül néhányat megvertem' XIII. 114 || F i n n : 
vanhempi v eljistá on laiskempi "az öregebb fitestvér lustább'. 

B) Locativus. 

1. H e l y h a t á r o zók . 

a) Inessivus. 

virste meze a nejaéi Vas ist im walde, das man nicht 
sieht' Aik. XII. 72 | zardo koreneze lovovi modasto cwenn 
seine wurzeln in der erde gezáhlt werden' Aik. XII. 12. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

a) Határozőszók. 

s este teste tujeze cdann komme es von dieser stelle' Aik. 
XII. 14 | seste sums'to vel'avtozo 'dann kehre sie mit geráusch 
zurück' Aik. XII. 13 | M. son ancák e sta peli, mizarda loman 
saj 'csak akkor fél, mikor idegen ember jő' XIII. 127—128 
M. art á r a s t a otsazirt paW so wohlan sofőrt zum kaiser' AHL. 
103 | M. kosta kozal, est a semba skudnahnendi ceberel 'mikor 
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gazdag volt,, akkor minden szegényeknek jó volt (jó dolguk 
volt)' XIII. 127. 

b) Főnevek. 

E j , n a p : M. kona vaste kadninze, kona ciné kadninze 
a mely éjjel elhagyta, a mely napon elhagyta5 V. 111 | vasiú 
cisti kajé polok packa caz első napon nőtt a lóczán keresztül' 
V. 83 | omboce c%ste sajize atai omboce coranzo Andrejin 'am 
anderen tagé nahm der alté seinen zweiten sohn Andrej' Aik. 
XII. 93 | M. nedalá-sista avatna ustiz kutsnen, kacams mol's 
teinza 'am sonntage heizten die weiber ihre hütten, der rauch 
stieg zu ihm empor' AHL. 110 | cisté kanct kandUit 'táglich 
tragst du ein bündel (uns als geschenk)' Aik. IX. 148 | M. ni-
lice ée van inast a vei mólé tejst Jisuss ocu-lají langa '"az éj
szakának pedig negyedik részén méné hozzájuk Jézus a tenge
ren járván' XVI. 352 j M. kolmo sista tisa chárom nap alatt 
megcsinálom' XIII. 115. 

É v : omboce ijeste noldasa 'im anderen jahre lasse ich 
es heraustreten' Aik. XII. 31 | M. tsoras kolma kizista tonats 
Mer knabe lernte drei jahre' AHL. 97 | M. kid moli mekvasu 
kolma kizlsta moú sormanen ipksa cwer in drei jahren nach 
meinen papieren hin und zurückgeht' AHL. 101 [ ka£noj ijeste 
veiíe éwhi cjedes jahr trinkt es wasser' Aik. XII. 34. 

Ó r a : uj t'e skani ejsté, ie porani toú ul'evel'd'ak, l'el'akaj, 
kofazot sajen koéejkat cweh, um diese zeit, um diese stunde 
háttest du, brüderchen, ein erworbenes weib, ein dir angemes-
fienes' Aik. IX. 218 | M. mon af kolma kizista, a kolma 
cassta mekvasu, jakan mastlrizt i tusaind sormainen fich gehe 
nicht in drei jahren, sondern in drei stunden in dein land 
und hole die papiere' AHL. 101. 

I d ő : mon uéokaja poks rodnan pinksté zakón jalgam 
kevksúisa/ Vohlan, ich will in gegenwart der grossen verwand-
schaft meinen ehelichen freund fragen!' Aik. IX. 212 j M. son 
áncdk loman pinksta peli cő csak akkor fél, ha ember van 
itt (tkp. ember idejében fél)' XIII. 128 | M. mon nenga son 
sodalind odpinkstenza (v. od coraks pinkstenza) cén őt 
ismertem még fiatal korában' XIII. 126. 
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c) Igenevek. 

M. s amstin jaksamel "mikor jöttem, hideg volt' XIII. 
120 | M. kálin kunáamsta vetti pras "halfogás közben a vízbe 
esett' XIII. 118 | M. tan ti emesta sidesta sasents "mikor ezt 
csináltam, gyakran jött' XIII. 127 | M. ervdj amstin alázd 
nengá ziv-el rmikor megnősültem, az atyám még életben volt" 
XIII. 127. 

3. M ó d h a t á r o z ó k (melléknevekből). 

jóvtak victe, jovtak parste "sprich gerade, sprich gut' 
Aik. XII. 6 | il'ado moll bojkasto ! "geht nicht so rasch !' Aik. 
IX. 170 [ tona kudon od'irva, sejecte sukunaksni "es ist die 
junge frau des dortigen hauses, sie verbeugt sich háufig5 Aik. 
XII. 63 | ortazo pangóé kelejsté kriskas Uefted'ez séréjsté 
%ar ihre pforte weit geöffnet, war der obere querbalken (der 
pforte) hoch gekommen' Aik. IX. 14 \ ton a sínest é jakica, ton 
v ad'rinesté kortica "eine, die in weissen (reinen) (kleidern) 
geht, eine, die hübsch redet' Aik. IX. 124. 

Á l l a p o t h a t á r o z ó - f é l é k : moné pek ruduvin, avakaj, 
<pek radusnasto mon ascan cich selbst bin sehr froh gewor-
den, ich befinde mich in einer fröhlichen stimmung5 Aik. IX. 
202 | a sin este síin nardiú, javavti tejter udcmnem "fehéren 
mostam, törültem, osztottam, [én a] leány, az álmomat' V. 103. 

T r a n s l a t i v u s - f é l ó k : td sufté s erista kasis (kasís) 
"ez a fa fölnőtt magasan5 XIII. 111 | M. pokardvsta kerizd 
fkivágta gömbölyűre5 XIII. 111. 

P r a e d i c a t i v u s : aksasta ndivi "fehérnek látszik' 
XIII. 111. 

XI. A -nek r a g o s h a t á r o z ó k . 

Leggyakrabban párosával fordulnak elő (v. ö. STEUER NyK. 
XX. 155. s köv. 1.): mujize tejterinze krumbranek ergenek 
^megtalálta a leányát kagylóstul, gyöngyöstül' V. 09 | M. sufta 
tar adnék lop anek (-neg) "a fa ágastul levelestül5 XIII. 112 | 
M. sevezd pr e anek tolg anek "megette fejestül, tollastuF 
XIII. 112 | son seúd'ak nittée alasanek, nur donek, lenge
nek "verschluckte auch diesen sammt pferd, schlitten und bast-
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bündeln' Aik. XII. 106 | M. aksa tismdús an§k puiSú pandSz-
údk, an§k soiSn kambrazúdk 'fehér paripa kész zablástul 
(állítva zablástul), kész (kötve) nyergestül' PAAS. Mordw. Chrest. 
51 | M. vazneg asci 'sapkában (sapka a fejében) áll' XIII. 
112 \ p anarneg vetti pras 'ingben esett a vízbe' XIII. 112 [ 
M. te panaré stamanék meznek kolmo valft tii 'ez az ing 
varrásostul mindenestül három rubelbe került' V. 143 | vaj%-
vaj ! meri, paksaso ton melka skotinat vanomstonok, menel'ste 
Pazoú tolozo pras da skotinat vese vanicanek meznek 
pultinze 'jaj, jaj úgymond, a mezőn a te aprómarháidat őriztünk-
kor az égből leesett (lecsapott) az Isten tüze és marháidat mind 
őröstül mistül elégette' XIX. 90 | kudos longads da ejdet-kaksot 
sluganek meznek merkaz merkinze! ca ház leomlott és gyer
mekeidet szolgástul mistül összezúzta!' XIX. 91. 

FEHÉR GÉZA. 



Zűrjén szövegek. 
(Harmadik közlemény.) 

II. Szíszolai nyelvjárás. 

18. petuk da iz-ki. 
1. ol§-vjIe petuk. petuktyn sarai doras iz-ki em. bariííika 

izni voas. petuk piras kerkaas. barinika iz-kise pisjedas. séssa petuk 
petas — iz-kiis abi. vetísas da v§(isas da vgtas, iz-kise mird'd'as. 
voas da bara sarai doras tuvjalas. séssa bara barinika izni voas. 
petuk piras. barinika bara iz-kis§ pisjgdas. petuk bara v§tísas da 
vgtas. iz-kis§ mird'd'as. vajas da bara sarai doras tuvjalas. 

bara koimgdié barinika voas izni. bara iz-ki pisj§das. petuk 
v§tíéas da vetísas. os pánid suras. oslis juualas : atenid barinika 

18. A k a k a s és a m a l o m k ő . 
1. El-van egy kakas. A kakasnak a szín mellett egy malom

köve van. Egy úri nő jön őrölni. A kakas bemegy a házba. 
Az asszony ellopja a malomkövet. Ezután kijön a kakas, — 
a malomköve nincs meg. Utána ered és üldözi és utóiéri, el
ragadja a malomkövét. Megjön és megint a szín mellé erősíti 
oda. Azután megint jön az asszony őrölni. A kakas bemegy. 
Az asszony megint ellopja a malomkövét. A kakas megint üldözi 
és utóiéri. Elragadja a malomkövét. (Vissza)hozza és megint a 
szín mellé erősíti oda. 

Megint harmadszor jön az asszony őrölni. Megint ellopja a 
malomkövet. A kakas üldözi meg üldözi. Szembe találkozik egy 
medvével (tkp. szembe akad egy medve). A medvétől kérdezi: 
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ez pánid surh) — «ez.» — «osangi, osangi! on-g menim ruskug 
pir?)> — apira.r> 

petuk vgtíéas da vgttsas. kejin pánid suras. nkgjinangi, kgji-
nangi! on-e menam ruskue pirh) — «pira.» 

2. petuk vgitsas da veíísas. barinikalgn kerkais voiis. kik 
gsin kostas puksas. nkekeru'kkul barinika, vai iz-Mh barinika 
suuas: «tajg pg kolg kartaad jgrtni.» 

ééssa kartaas jgrtanis. nos da kgjin,petg, stav mgssg sojg!» 
askinas vidlanis, nemsa mgs obi. «tajgs tai ng vev-stajaad 

kolg jgrtni, med zuralanis da kulas.» aski najg Uéiíéanis da nemsa 
vgv abi. os da kgjin sojanis. «tajgs tat pg kolg iZ-gidad jgrtni, 
med tal'alanis da kulas.» askinas Uéiíéanis da nemsa iz abi. 
«tajgs tai pg esmgsg kolg jertni, med pgdas.» 

esmesas jgrtanis. petuk suuas: nos da kgjin, petg, stav vasé 
jug!» askinas léd'ésavis da nemsa va abi. «tajgs tai pg kolg i^zas-
stogjas pitskad kolg jertni da gztin%h 

«Nem találkoztál az asszonnyal?)) — «Nem.» — «Medvécském, 
medvécském! Nem mész-e be a hasamba?» — «Bemegyek». 

A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Szembe jön egy 
farkas. «Farkaskám, farkaskám! Nem mész-e be a hasamba ?» — 
«Bemegyek.» 

2. A kakas üldözi meg üldözi (az asszonyt). Jött az asszony
nak a háza. Két ablak közé ül. «Kukorikú! Asszony, add ide 
a malomkövet! Az asszony azt mondja: «Ezt az istállóba kell 
behajtani.)) 

Erre behajtják az istállóba. «Medve és farkas, jöjjetek ki, 
egyétek meg a teheneket mind!» 

Másnap megnézik, nincs ott semmiféle tehén. «Ezt bizony a 
lóistállóba kell bezárni, hadd rúgják meg, ós haljon meg.» Másnap 
fölkelnek, és egy ló sincsen. A medve meg a farkas megették (tkp. 
megeszik). «Ezt bizony a juhakolba kell bezárni, hadd tapossák 
össze, és meghal.» Másnap fölkelnek, és egyáltalában nincsen juh. 
«Ezt a kútba kell bezárni, hadd fulladjon meg.» 

Bezárják a kútba. A kakas mondja: «Medve meg farkas, 
jöjjetek ki, igyátok meg az egész vizet!» Másnap lemennek, és 
nincs ott semmi víz. «Ezt bizony szalmakazalba kell bezárni 
és felgyújtani!)) 
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petukes j§rtanis. peták snuas: aos da kejin, pet§, sitanjaséid 
vajaste le d'ég.9 os da kejin vqjassg letdzanis. askinas léd'zsanis. 

. i dzas-stog obi soiUem. petuk kajas da barinika-kik-§sin kostas 
puksas. «kikiru'kkuf barinika, vai iz-ki J'» — «na,r£suHt§m, teié—• 
tale — on min.» 

petuk kokistas iz-ki da munas. §ni olgnis-vilgnis. 

A kakast (oda) bezárják. A kakas mondja: «Medve meg 
farkas, jöjjetek ki, eresszétek ki a vizet a farotokból.» A medve 
meg a farkas kieresztik a vizet. Másnap lemennek. A szalmakazal 
nem égett el. A kakas fölmegy és az asszonynak két ablaka közé 
ül. «Ktikorikú! Asszony, add ide a malomkövet!» — • «Nesze, bél
nélküli, tetőled -— úgy látszik — nem szabadul meg az ember.» 

A kakas fölcsípi a malomkövet és elmegy. Most élnek-vannak. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét TpEBa falvában (1. FOKOS 114) 
jegyezte föl C z e m b e r és «IIeTyK ,a;a ÍSKÍ» ez. alatt közölte 
orosz átírással, fordítás nélkül a már előbbi gyűjteményemben 
(a 61. lapon) említett KOMÍ MOfî aH KbiBTbae ez. kis füzetében. 
Az ebből a füzetből való szövegeket természetesen nem Czember-
nek az átírása szerint közlöm; ez t. i. sokszor nem pontos, 
gyakran következetlen és sajtóhibáktól sem ment. A szövegeket 
uszt'sziszolszki tartózkodásom alatt Czember kiejtése szerint írtam 
át (ós vele fordítottam le). Világos, hogy Czember, bár — mint 
már a bevezetésben említettük — idejének nagy részét a Sziszola 
vidékén tölti, viesegdai születésű lévén, az eltérő alakok egy 
részét a v i e s e g d a i nyelvjárás szerint ejti. így tehát ezekbe 
a szövegekbe sziszolai alakok mellé viesegdai alakok is kerültek 
(1. FOKOS 2). 

1. barinika kapuira' | v§tas HaroHHTT,'; az orosz kiadásban 
sajtóhibával megint v§tíéas van J tuvjalas cnpnKOJiOTiiT'L\ 

2. esin, §éiú, V. §§in \ kekeru'kku v.kikiru'kku | séssav.éssa; 
az orosz kiadásban 9cca van. Füzetének előszavában erről a szóról 
Czember a következőket írja: se(Uem kivjas: «eecn» . . . suueni 
una nogen; kodi suue: «ceca», kodi «cí>9ea», kodi «ci>9cea». me 
giia vek et-kodra — «ceca». UdWini se^sem kivjas poze'kodli 
kiflii okota. roféen ved gizeni ze «Koro, ero, o^HOro», a liddeni: 
«KOBO, eso, O^HOBO)). cAz olyan szavakat: eeefl sokféleképpen 
mondják; ki «ceca» (éééa)i mond, ki «d>9CJi» (sésa)-t, ki 
«ci>3cca» (séééa)-i. Én mindig egyféleképpen írom «ceca». 
Olvasni az olyan szavakat tetszés szerint lehet (tkp. kinek 
ahogy tetszik). Hiszen az oroszban is «Koro, ero, o,a,Horo»-t 
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írnak, de «KOBO, eBO, o,n;HOBO»-t olvasnak.5 | nemsa 'COBOEM'L, He 
O^HOÍÍ5- | zuralanis ^aniHÖyTT.' | gsmgs, gémes, V. gsmgs, jukmgs j 
UuUgm c6e3KHmeiHHH' (pyraTejiBHO f tal§ = tidalg CBH^;HO, ,a;ojr-
JKHO 6biTB.5 

19. t'éoja-voka. 
1. vaign olis-vilis krésídnin. nalgn vglisni nil da pi. si-

bgrin batis kuli; régid i mamis kidi. üsoja-voka iféetgn kol'ini. 
olmgd'Uisni kikgn. mii ndnid vgli, sojisni. kor-ke údnid biri, a 
kingmid sumale. naja ad'd'éivlisni, mii mamid piz vailivlis kumié. 
munisni kumg nán koréni, a kumsid ningm ez sur, tol'kg giik 
dnkits-tué éuri. mgdisni bgr íerkag munni, no tui vilad dnkiti-tuétg 
uskedisni. korsisni, koréisni, ez sur. pirisni íerkag, soiteg i uMsni. 

asilin íséUsisni, bar a koréni medisni dnkits-tus. kor sefísg 
voiisni, ánkits-tusid UuZgma i bidmgma jen-veltg. naja dnkits-
ggris kuéa jen-veltg kaini kutisni. kor voiisni jen-veltas, (erka-tor 
em. (erkaad i pirisni, a seni éintem kozol ize pu-iz-kign. izas, 
izas da riz surttas. a naja íilk-űtk sergktasni, ki fái tai poliggn 

19. A t e s t v é r e k ( tkp . n ő v é r - f i v é r ) . 
1. Eégen élt-volt egy parasztember. Nekik egy leányuk és 

egy fiuk volt. Azután meghalt az apjuk; csakhamar az anyjuk 
is meghalt. A testvérek kicsinyekül maradtak. Elkezdtek élni 
ketten. A mi kenyerük volt, megették. Egyszer elfogyott a kenye
rük, ők meg éhesek. Ők látták volt, hogy az anyjuk lisztet bozo-
gatott a magtárból. Elmentek a magtárba kenyeret keresni,-
azonban a magtárban semmit sem találtak (tkp. a magtárból 
semmi se akadt), csak egy borsószem akadt. Visszafelé indultak 
(tkp. indultak menni) a házba, de az úton leejtették a borsó-

. szemet. Keresték, keresték, nem került meg. Bementek a házba, 
és a nélkül hogy ettek volna, megháltak. 

Eeggel fölkeltek, megint elindultak a borsószemet meg
keresni. Amikor odajöttek, a borsószem (már) kinőtt és az égig 
nőtt fel. Ok a borsó szárán végig elkezdtek az égbe mászni. 
Amikor az égbe jutottak, (ott) egy kis házacska van. A házba 
be is mentek, ott meg egy vak kecskebak fából való malom
kővel őröl. Őröl, őröl és hangosan durrant. Ők meg halkan 
vihognak, ahogyan a gyerekek nevetnek, mikor félnek, a kecske-



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 2 2 7 

Métád' seralgni, a kozol i kilas. «a kod-ke em tan*, davai ti-
malasgn korsni, kitd'zi sintgmjas korimi. no naja oz surni ti ule. 
ggggr-voasni da pirasni girjas. sije girjaste malalas, a pitstg oz 
vidli. oz i surni. kozol é§vzas i suu§: «p§rié petidli pir ka£it'ts§.» 

2. bara puksas Murka vilad i iz-ki medas berg§dlini. ber-
g§dlas, berg§dlas da riz surttas, a Métád' űtk-iilk sergktasni. 
kozol bara kilas, kod-k§ em, izni dugdas, kutas maláéni g§g§r. 
malásas da bara oz surni. sk§rmas kozol aslas vil§ i snue: «pe-
risman da jgiman i pétid p§rjal§». 

bara pukse izni. (vazen stav mortjas olisni as iz§men, sojisni 
as izem ndn.) kozol izas, izas da riz sarttas. Métád' ütk-titk 
sergktasni. kozol dugdas izni i suu§: «kod-k§ em.y> korsni mgdas, 
gir-dorad kut'Misas i vokid sure kirimad kozolli. a Mojis b§rdni : 
«en verzgd vokes§», a' kozol radl§, mii kiken. suu§.- «íi kiken, 
mil'a en siás§? meamis pisjini oz poz, ne-kod oz vermi*. 

bak azonban meghallja: «De itt van valaki.» Nosza elkezdett 
tapogatódzva keresni, ahogyan a vakok keresnek. De ők nem 
kerülnek a keze alá. Észreveszik és bemennek a mozsárba. 
0 megtapogatja a mozsarat, de a belsejét nem vizsgálja meg. Nem 
is találja meg őket (tkp. nem is kerülnek meg). A kecskebak kiköp 
és mondja: «Az öreg fül mindig képzelődik (mindig hall vmit)». 

2. Megint leül a tuskóra és kezdi a malomkövet forgatni. 
Forgatja, forgatja és durrant egyet, a gyerekek meg halkan el
nevetik magukat. A kecskebak megint hallja, valaki van (ott), 
abbahagyja az őrlést, elkezd köröskörül tapogatódzni. Tapoga
tódzik és megint nem kerülnek meg. Megharagszik a kecskebak 
saját magára és mondja: ((Megvénülsz és elveszted az eszedet, 
és a füled megcsal.» 

Megint leül őrölni. (Eégen az emberek mind a maguk 
-öröltjén éltek, maguk őrölte gabonát ettek.) A kecskebak 
őröl, őröl és eldurrantja magát. A gyerekek halkan vihognak. 
A kecskebak abbahagyja az őrlést és mondja: «Valaki van (itt).» 
Elkezd keresni, belefogódzik a mozsár szélébe, és a fiútestvér 
a kecskebak kezébe kerül. A leánytestvér pedig (elkezd) sirni: 
«Ne bántsd a fivéremet», a kecskebak meg örül, hogy ketten 
(vannak). Mondja: «Ti ketten, miért nem feleltetek? Éntőlem 
nem lehet megszökni, senki se bír.» 
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3 . sintem koéol isétádgs nuiis paíé dorg. pafóis vo§ gor-ser 
vije. opajsis vaimem, 'abu?» Uélád suueni: «gor-ser vi]inr>. 

koéol nán-pezalan zir boste i suue: uvode zir vilas, me 
tiianes paj.se éujai>. naja zir v%le sultasni i kirimjasnas Uelaas 
pikseni. koéol ziren kesje suini, no oz vermi, koéol suue: «en 
tad'z, a vodni kolei). 

naja berged'Uasni misnas i kutíéisasni koéolli jursias. kozul 
skei'mas, zir vilié tojiétas i ajéis vodas, suue: <(tatd'M kolei). 
bidsen nuéedUas, kirimjas topedas, lantas, a Uoja-voka zj/r voro-
ped bostasni i koéoles pafée sujasni. koéol suue: «en mene suje !» 
a Uélád koéoles pajse sujisni, paU-vom tupkasni, pottsen pikasnir 

dor gegerse éojen mavtasni. 
koéol paféin dir mii-ke gorzas, a tsig Uélád' mii sure so-

jasni-juasni i onme useni. kor sadniasni, paj'sis va pete. naja va 

3. A vak kecskebak a kemenczéhez vitte a gyerekeket. 
A kemenczébe rakott fa félig elégett. «A kemencze átfűlt, vagy 
sem?)) A gyerekek mondják: «Félig.» 

A kecskebak fogja a kenyérsütő lapátot és szól: ((Feküd
jetek rá a lapátra, én beleduglak benneteket a kemenczébe.*) 
Ők ráállnak a lapátra és kezükkel nekitámaszkodnak a kemencze 
elejének. A kecskebak be akarja őket tuszkolni a lapáttal, de 
nem bírja. A kecskebak mondja: «Ne így, hanem le kell feküd
nötök.)) 

Ok visszafelé (tkp. háttal) fordulnak és belekapaszkodnak 
a kecskebak hajába. A kecskebak megharagszik, lelöki (őket) 
a lapátról és maga fekszik rá, mondja: «így kell.» Egészen 
kinyújtózkodik, kezét magához szorítja, megnyugszik (nyugodtan 
fekszik), a testvérek azonban nyelénél fogják a lapátot és bele
tuszkolják a kecskebakot a kemenczébe. A kecskebak mondja: 
«Ne tegyetek be engem!» A gyerekek azonban beletették a 
kecskebakot a kemenczébe, a kemencze nyílását elzárják, egy 
rúddal megtámasztják, (a kemencze ajtajának) szélét köröskörül 
agyaggal kenik be. 

A kecskebak a kemenczében sokáig kiabál valamit, az éhes 
gyerekek meg esznek-isznak, a mit találnak, és álomba merülnek. 
A mikor fölébrednek, a kemenczéböl víz jön ki. Ők a víz alá 



ZÜEJÉN SZÖVEGEK. 2 2 9 

altad puktasni peísa, vaid pel'saad sukmis. kor peUsaid tiris, pet-
kedisni kume, a aénis ovmed'Uisni kozol-íerkain. 

4. mijets dir olisni, kod tede, a eükié vokid petis kume i 
dir ez pir. Uojid suue: «mii-ne dir oz pir, petala, vidla.v pe-
tálas, vidlas, a vok pidti'i i(dzid sera me£ kumin. sije petema da 
koéol-goste iéunistema i mei loema. ísoi suue: «mii-ne loiin? /» 
me2 veiké kesje süni, a petis «ba.» 

t'soi pondis berdni. berdis, berdis i etnas olmed'Uis, a meées 
sobdi-jertede éujis, sen verde, a kerkain etnas ole. kor-ke, mem 
régid vistalni, a ki(tsem-ke tom mórt voiis i etlain olmed'Uisni i 
bura kutisni ölni gozja, meda medes jona radeitisni. lunnas etikis 
vetle pes keralni, a medis gort-ole. kidz vére munas, sek lökte 
sis-getir gort-olié diné. eükié i medis, a koimedié voasni kiken, 
kutasni getirse da kertalasni i vae sujasni. a sis-getir aésis nilse 
kol'as i aféis munas. 

egy kádat tesznek, a víz a kádban megsűrűsödött A mikor a 
kád megtelt, kivitték a magtárba, ök maguk meg elkezdtek élni 
a kecskebak házában. 

4. Mennyi ideig éltek, ki tudja, de egyszer a fiútestvér 
kiment a magtárba és sokáig nem jött be. A leánytestvér 
mondja: «Ugyan mit nem jön be sokáig, kimegyek, megnézem.» 
Kimegy, megnézi, hát a fiútestvére helyett egy nagy tarka kos 
van a magtárban. Az (a fiútestvér) kiment és megkóstolta az 
ujjával a kecskebak zsírját és kossá lett. A leánytestvér mondja: 
«Mivé lettél?!» A kos szeretne szólni, de csak «bé» jött ki 
(a száján). 

A leánytestvér elkezdett sírni. Sírt, sírt és egyedül kezdett 
élni, a kost meg a búzahambárba tette, ott eteti, a házban 
meg egyedül él. Valamikor, énnekem elbeszélnem gyorsan megy 
tkp. nekem elmondani hamar), hát jött valami fiatal ember és 
együtt kezdtek élni és jól kezdtek élni mint házaspár, egymást 
nagyon szerették. Nappal az egyik fát vágni jár, a másik meg 
otthon marad. A mint (a férj) az erdőbe megy, akkor egy 
csavargó felesége jön az otthon ülőhöz. Egyszer és másodszor, 
harmadszor azonban ketten jönnek, megfogják a feleséget és 
megkötözik ós a folyóba (tkp. vízbe) teszik. A csavargó felesége 
meg ott hagyja a saját leányát és maga elmegy. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 16 
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5. ritin veres voas gorte, jona mufáema. kor kutasni éoini, 
suue getirisli: «mil'a ne tenad kilid iéuklah) — «me ta-lun pa
rféié peé jel panisti i kii soUéis.» 

voi uzasni, asilin Uéűéasni, veres bar a vére mune. a éis-
getir lökte nil dőre i suue nilli: «te bura ól, me tene bura indi. 
a mü'a-ke jona meZid bakse? en-emei verd, juktalh) — «me 
eéke verdi i juktali, oz éoi, oz ju, a bakse, tidale gaztem t'éoiéid. 
pira da mene íukale.v — nte vot mii v§ié. veresid voas da tsekti 
naiékini, su: rmem jona kole mei-jái, nomsdéa\ te i minan. a 
eni bőét da petked d'idad. bert'i veresid voas da su: cmezid pe 
sobdite jona tataié i me petkedi d'ide. med veéke oz omel'fósi, kole 
naiékini.» 

6. sis-getir ritja vilin gorte munis, a veres veris gorte voe. 
kerka dőre matedíée i kile, jona mez bakse didin, sultas i senze: 
«mii menam getirli ta-lun loema, meées d'ide éujema. ajéis véli 

5. Este hazajön a férj, nagyon elfáradt. A mikor elkez
denek enni, (így) szól a feleségéhez : «Miért beszélsz érthetetlenül 
ftkp. ugyan miért ferde a nyelved) ?» — «Én ma egy kanál 
orró tejet ittam a kemenczéböl és megégettem a nyelvemet 
(tkp. megégett a nyelvem).» 

Éjjel meghálnak, reggel fölkelnek, a férj megint az erdőbe 
megy. A csavargó felesége meg odajön a leányhoz és mondja 
a leánynak: «Te élj jól, ón téged jól elhelyeztelek. De miért 
béget a kosod (oly) erősen? Talán nem etetted, itattad?» — 
«Én etettem meg itattam volna, (de) nem eszik, nem iszik, 
lianem béget, úgy látszik bánkódik a nővére után. Bemegyek 
és ő döfköd engem.» — «Nézd, te mit tégy. Megjön a férjed és 
mondd meg neki, hogy vágja le, mondjad: 'Nekem nagyon kell 
koshús, megkívántam (mint a terhes asszony).5 Te meg is 
szabadulsz (tőle). Most azonban fogjad ós vidd ki a juhakolba. 
Azután megjön a férjed és mondjad: CA kos nagyon össze
tapossa a búzát, és én kivittem a juhakolba. Nehogy lefogyjon, 
le kell vágni'.» 

6. A csavargó felesége estefelé hazament, a férj meg haza
jön az erdőből. A házhoz közeledik és hallja, a kos nagyon 
béget a juhakolban. Megáll és csodálkozik: «Mi lett ma az én 
feleségemmel (tkp.-nek), a kost a juhakolba zárta. 0 maga mon-
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suue: *mezis ménam vok\ mijis-ke jona skermema, tidale, abi i 
verdema-juktalema, jona bakse.it kerkae pire, a getir et'ik tor 
éibite, med tor kiéid uékede, jona skerale, suue: «úinem puni, 
tsig olame, a me£es tsegede, nat'ékini oz list.» 

veres yi^zede, mii telkis getirlen vosema, ninem oz su i 
vodas űzni. kor-ke asilin téétíée, bostas purt, zudjale, mez nat's
kini. i getir Uétíse, suue veresli: «bobé! me£t§ natéki i em! 
menam jona dul' pete meZ-jái vilas, me nomsása.» 

7. gozja peteni mei naíékini, a mez mort-moz suue: «mene 
ta-lun en-na naiéke, mene led'zle, vernéi évet vi^zedla, vei turun 
jirista, mijéa vasé juista.it 

vezen petas i munas kittéi-ke. naja gozja kok-tui kuza 
vetíéasni i mezes ad'dzasni: va-dorié pelsa tukale. getiris suue: 
«lok, berged'i'éam gorte, med l'ukalas, ritnas voas gorte.v a veresis 
kotertas pel'sa doras, asikse t'seren setas, peVsaid tiéée, a pitskas 

dogatta: CA kos az én fiútestvérem'. Valamiért nagyon meg
haragudott, úgy látszik, nem. is etette-itatta, nagyon béget.» 
Bemegy a házba, az asszony meg az egyik holmit ledobja, a 
másik holmit kiejti a kezéből, nagyon haragszik, mondja: 
«Nincs mit főzni, éhesen élünk, de a kost hizlalja, nem meri 
levágni.» 

A férj látja, hogy feleségének elment (tkp. elveszett) az 
esze, nem szól semmit se és lefekszik aludni. Valamikor reggel 
fölkel, egy kést fog, köszörüli, hogy levágja (tkp. levágni) a kost. 
A felesége is fölkel, mondja a férjének: «Drágám! Vágd le 
a kost, és megvan! Nekem nagyon folyik a nyálam koshúsra, 
én nagyon megkívántam.)) 

7. A házaspár kimegy a kost levágni, a kos azonban 
ember módjára szól: «Még ma ne öljetek meg engem, eressze
tek el engem, megnézem a szabad világot, zöld füvet tépek, 
szép vizéből iszom kicsit.» 

Közbül kimegy és megy valahová. Ok ketten (tkp. ők, 
a házaspár) nyomon követik és látják a kost: a folyó mellett 
egy hordót döfköd. A felesége mondja: «Gyere, térjünk haza, 
hadd döfködje, este hazajön.)* A férj azonban odaszalad a hordó
hoz, fejszével levágja az abroncsát, a hordó szétesik, a belsejében 

16* 
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aslas getiris vek-na lovja. veres povzas. kor getiris vistalas, vel'is 
geger-voas, mii silis getires ve£ema sis-getir. sis-getirlis nilse 
kutisni da kertalisni ütem isdn-be&e, iiánli kokas inme i jondzika 
t'suéje, settsema isuzjas, bidsen lijasid torjalas. 

8. aski asilin sis-getir sija tujed nil orde medas. tui vilii 
sur§ étik kok-pel. «taj§ kei nua nileli kokol'uka vilas.» a kokis 
suue: «taje ved menam iéo£ kok-juranei.i) sis-getir kilas settsem 
kiljas, bokas selistas: auf isudíiise, kaéiiiise!» 

bara votd'ée mune. et'ik üis síire. «taje kei nileli nua kuran 
vilas.v a iiis suue: «taje ved menam isoé ii-podanei.» sis-getir 
bara selistas: «ul isud'iiiée, kaéiitíse!'* 

bara medas. ne-ile munas i jur-isasais sure. «taje kei nileli 
nua sid-bekar vilas». a jur-isasa suue: ataje ved menam jur-
isasaanei.)) sis-getir kile se(tsem k%ljas i éeliste: «u I isudíiise, 
kaéiiiise /» 

meg az ő felesége még mindig él (tkp. eleven). A férj meg
ijed. A mikor a felesége elbeszéli, csak akkor érti meg, hogy 
az ő feleségét kicserélte a csavargó felesége. A csavargó felesé
gének a leányát megfogták és odakötötték egy még be nem fogott 
csikó farkához, odaütődik a csikó lábához és (ez) erősen (tkp. 
erösebben) kirúg, úgy megrúgja, az összes csontjai szétválnak, 

8. Másnap reggel a csavargó felesége azon az úton leá
nyához indul. Az úton talál egy féllábat. «Ezt akár elviszem a 
leányomnak szénvonónak.» A láb azonban mondja: «Hiszen ez 
az én fürge lábfejecském.» A csavargó felesége hallja ezeket a 
(tkp. az ilyen) szavakat, félre köp: «Juj! Képzelődöm, rémeket 
látok!» 

Megint előre megy. Az egyik kezét találja. «Ezt elviszem 
akár a leányomnak gereblyének.» De a kéz vígy) szól: «Hiszen 
ez az én fürge kezecském.)) A csavargó felesége megint kiköp t 
«Juj! Képzelődöm, rémeket látok!» 

Megint elindul. Nem megy messzire és a koponyát találja. 
«Ezt elviszem akár a leányomnak leveses csészének.)) De a 
koponya mondja: «Hiszen ez az én koponyácskám.» A csavargó 
felesége hallja ezeket (tkp. az ilyen) szavakat és kiköp: «Juj t 
Képzelődöm, rémeket látok.» 
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bara medis i voiis (erka dőre. kirimas vajé ti, kok da jur-
íéaéa. terkae pire i pirig kosti kutasni da bara kertalasni titem 
tián-be&e i sija-Ée tui kuza veskedasni. 

si-berin sis getires oz nin killini, mii siked loe, i titem fsán 
•oz berg§dt'si. a naja gozja i mez eni oleni-vileni, Uak-Uinen tsi-
náseni i sir-bien bidseni. me esken eg addzil, da mukedis vistaleni. 

Megint el indult és odaért a házhoz. Kezében hozza a kezet, 
l ába t és koponyát . Bemegy a házba és mialat t bemegy, meg
fogják és szintén (tkp. megint) odakötik egy még be nem fogott 
csikó farkához és ugyanazon az u tón indítják el. 

Azután már nem hallják a csavargó feleségét, (hogy) mi 
tör ténik vele, és a még be nem fogott csikó nem tér vissza. 
Ok meg, a házaspár és a kos, most élnek-vannak, gomba-füsttel 
füstölnek és egér-tüzzel gyújtogatnak. Én nem lá t tam ugyan, 
de mások beszélik. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét egy Knőpa falvából való ember 
jegyezte föl OŐBa^eBO falvában és így közölte Cz e m b e r r e l . 
(Knőpa a s z i s z o l a i nyelvjárásterülethez tartozik, míg O Ő B -
aieBO Knőpa-tól délre a L u z a folyó mellett fekszik). A mesé
ben rendesen i-s alakokat^ lá tunk, azonban v-s alakkal is ta lál
kozunk (ovm§dfsisni 3). Éppígy nem következetes az ' e, i előtt 
a i (1. a- 15. meséhez tartozó jegyzeteket) használa ta ípl. terkae 
1, kerkain 4). A mesét Czember "^oa-BOKa cz. alatt közölte KOMÍ 
M0íí,naH KHBIÜC cz. füzetében (11 —14. 1.). 

1 . ndnid, kinemid, mamid 2. szem. determinat io | téuí§ma 
i bidm§ma c3apo,a;HJiacB H BLipocna' | geris fCTe6eJiB5 | pu-iz-kien 
^epeBRHHbiMB aíepHOBOMB5 j riz surttas cco SBVKOMB rizl nep-
neTB5 | tiXk-iilk a visszafojtott halk vihogást utánozza | pir ka-
Mtíé§ cBce Ka^eTca5. 

2. Uurka < or. qypita | kirimad 2. szem. determinat io. 
3 . pajsis vo§ gor-s§r vij§ CBB neTCE ^poBa cropBJiH Ha 

nojioBHHy, HCTonHJiacB Ha nojiOBimy (a kemenczébe rakott fa 
félig elégett)5, viszont gor-tir ca kemenczébe egyszerre rakot t 
összes fa5: §tik gor-tir lomtisni cpa3B ,npoBa nojioíKHJiH BB noji-
ayio neiKy5 (vö. or. ne^B 'kemencze, . . . . ; egy égetés, egy 
kemencze, egy sütet (mennyit egyszerre beteszek a kemenczébe)5 

MITRÁK, orosz—magyar szótár) | tí§la < or. qejio (cnepe^,Haa 
qacTB nera5) j bergediéasni misnas 'nepeBepHyTca sa^oMB5 [ petsa 
cKa,2,Ka, yniaTB5. 
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4 . mijeié dir cHa CKOJILKO ^OJiro, CKOJIBKO ^ o a r o ' ; vö. mi-
jgté mintin 'mennyi t fizettél5 ? ] sobdi-j§rtedg CKÍ> nmeHH^HOMy 
3aKpoMy5 | sis ' ő t a L i t , 6po,a;ara=. 

5 . panisti xjieÖHyjia; kanalaztam, hörpinte t tem' | bura indi 
(indi, 1. FOKOS 132) eHa xopomee M£CTO nOM^cTHjra, yica3ajia 
TeŐli xop. MÍJCTO5 | nomsdsa cocoóeHHO 3axOTÍJjioci>, asun, Őy^To 
3aŐepeMeHfcia5 | d'id (V. gid) 'oB^apHa5 (A g: d' viszonyához vö. 
a k: £ viszonyát). 

7 . v§tn§i évet < or. BOJH.HHÍÍ CB£TT> | ve£§n petas ' i ioK^y 
HHMH BHf.neTt' vö. vez§n loiisni 'kikerülték egymást, n e m 
találkoztak5 | ki(téi-k§ a V. nyelvjárásban is előfordul | veiégma 
'oÖopoTHJia, 3aMÍHHJia5 1. FUCHS, K S Z . XII . 257—8 | ütem Uán 
cHet3ateHHHfi, HCfesatajiBiH jKepeőeirt' (vö. magy. nem kezes) | 
lijasid torjalas 'KOCTH pa3CHnjuoTca, oT^ljjinjiHCb5. 

8 . tíud'i{(é§, kaéíitíég qy^HTca, KaiKeTCH, MepeuqiTCfl5 f 
jur-Uasa 'rojiOBHaa qania, qamica5 j tsak-tsinen tsinds§ni i sir-bien 
biás§ni 'rpnŐHHMT. ^HMOMI. .HHMHTCH H MHDIHHBIMT. orHeM^ 
saacHraiOTi)'. 

20. vit íéoja-voka. 

1. vazen olis-vilis gozja. nalen véli notpi da eii niv. mamis-
bat'is kulini. mamse paüé-vodz ulas dzebinis. baiis kuli, iz-ki ulas 
d'zebinis. ééééa ni ja meded'Uinis tűje. muninis, ezié-kidz loktis. 
«me-pe tatíse, musa sorséi, musa vokjas, kaja», suiis itdzid vok. 
sije seUée kajis. eziéte lefáis, lefáis. lédzéini kutis, ser-vijas 
voiis, ééééa éibdis. ééééa gorzinis, gorzinis. ééééa sijes kol'anis. 

munasni vo^ze. zarni-kid'z loktas. med vok kutas süni: 
«me-p§ tatíée kaila, zarnise le(dzista.n ijéet vokjas da soté suasni: 

20. Az ö t t e s t v é r . 

1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik négy fiuk és egy 
leányuk volt. A szülők meghaltak. Az anyjukat a kémencze 
eleje alá temették. Az apjuk meghalt, egy malomkő alá temet
ték. Azután ők útnak indultak. Mentek, egy ezüst nyírfa jött. 
«En ide, kedves húgom, kedves öcséim, fölmászok», mondta a 
legidősbik (tkp. nagy) fiútestvér. Ő fölmászott oda. Az ezüstöt 
lebocsátotta, leeresztette. Le kezdett ereszkedni, a közepéig jutott, 
azután ott ragadt. Azután jajgattak, jajgattak. Azután ott hagyják. 

Előre mennek. Egy arany nyírfa jön. A második fiútestvér 
kezdi mondani: «En ide fölmászok, leeresztem az aranyát.* 
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«en kai, éibdan.» bara nali ijdziddíik vok suas: «me-pe ved abu 
itdzid vokid-kod', me-pe wr-kod topid, pité-kodr iéoz.» sije ééééa kajas, 
zárni leflzas, lefízas. lédzéini kutas da bara éibdas. séséa bara 
gorzanis, gorzanis da kol'anis. 

munanis, munanis, Zemiéug-kidz loktas. kajas koimed vokid. 
gemféug leldzass letd'zas. lédzéini kutas, ser-vijas léd'zéas, éibdas. 
ééééa kol'anis so tiéa-voka kiken. 

2. séséa munanis, munanis, voas vel-kok-tui. «m« táé, rnusa 
sojéei, juua.i> — «en ju. vele peran, mene UuZjalan.* i^éet vok 
kivzas, oz ju. ééééa bara munanis da munanis; mes-kok-tui loktas. 
bara kutas vokis süni: «me táé, musa soféei, juua.» — «en ju. 
mese peran da mene lukalaa.» 

ééééa munanis da munanis da pors-kok-tui loktas. bara i/éet 
vok suas: «me táé juua,» — uen ju. porée peran da mene itskan 
(nirjalan).» ééééa bara munanis da munanis da meé-kok-tui voas. 

Az öesesei és a leánytestvér mondják: «Ne mássz föl, ott ragadsz.* 
Megint mondja nekik a bátyjuk (tkp. az idősebb fiútestvérük) : 
«Hiszen én nem vagyok olyan, mint a bátyánk (tkp. az idősebb 
fiútestvér), én (olyan) ügyes (tkp. kemény) vagyok, mint a mókus, 
fürge vagyok mint a bolha.» Ő azután fölmászik, lebocsát, le
bocsát aranyat. Kezd leereszkedni és megint oda ragad. Azután 
megint jajgatnak, jajgatnak és ott hagyják. 

Mennek, mennek, egy gyöngynyírfa jön. Fölmászik a har
madik fiútestvér. Lebocsát, lebocsát gyöngyöt. Kezd leereszkedni,, 
a közepéig ereszkedik le, ott ragad. Azután ketten maradnak (csak) 
testvérek. 

2. Azután mennek, mennek, egy ló lába-nyoma jön. «En, 
kedves húgom, innen iszom.» — «Ne igyál. Lóvá változol, 
engem megrugdalsz.)) A testvére szót fogad, nem iszik. Azután 
megint mennek meg mennek; egy tehén lába-nyoma jön. Megint 
kezdi a testvére mondani: «Én innen, kedves húgom, iszom.» — 
«Ne igyál. Tehénné változol és engem megöklelsz.» 

Azután mennek meg mennek, és egy disznó lába-nyoma 
jön. Megint mondja a legkisebbik fiútestvér: «En innen iszom.» —• 
«Ne igyál! Disznóvá változol és engem megvágsz (a fogaddal), 
(összeturkálsz az orroddal).» Azután megint mennek meg mennek 
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itUet vokli zev nin juni kutis kovni. oz nin sotslis juuav, da 
juuas, da zarniia-sura meée peras. 

3 . séssa vo(d'ée munanis da zev i(dzid, zev bur kerka voas. 
ij'set soíé meíked pirasni pos-votd'zas, tsan ulé puksasni. séssa 
ijset sois sivni kutas • 

«d'zuli-veU, sar-piianjasei ! 
tije ved kar-dzotnad dzoU'ásannid 
da sizim kar vivti mune. 
sevk met'snad (maUnad) me(t'sdsannid 
da sizim viísko vilti mune. 
meiam ved nol' vok véli. et'i vok ez kol'. 
eti vok menam ezis-kiddze sibdi. 
med vok menam zarni-kidd'ée sibdis, 
koimed vok menam iemtsug-kiddze sibdis, 
nol'ed vok menam zarniia-sura meze peris.» 

sar-piianjas dzolTdéan-inis, majsásan-inié dugdisni, mi(tsa 
silan-kiv kutisni kivzini. oz tedni, kodi kiten ta^sem mij!saa sile. 

és egy kos lába-nyoma jön. A legkisebbik fiútestvér már nagyon 
szomjas volt (tkp. a testvérének már nagyon kezdett inni kelleni). 
Már nem kérdezi meg a leánytestvérétől és iszik, és aranyszarvú 
kossá változik át. 

3 . Azután előre mennek és egy nagyon nagy, nagyon szép 
ház jön. A kis leánytestvér és a kos (tkp. a kossal) bemennek 
a pitvarba, egy kád alá ülnek. Azután a kis leánytestvér éne
kelni kezdte: 

«d'éul'i-vel'i, czárfiaim! 
Ti kar-dzol'-lyal dobálództok 
és (az) hét «város» fölött megy el. 
Selyemlabdával labdáztok 
és (az) hét templom fölött megy el. 
Nekem négy fiútestvérem volt. Egy fiútestvérem se maradt. 
Egyik bátyám az ezüst nyírfához ragadt, 
másik bátyám az arany nyírfához ragadt, 
harmadik bátyám a gyöngynyírfához ragadt, 
negyedik testvérem aranyszarvú kossá változott.» 
A czár fiai abbahagyták a d'zol'-dobálást, a labdázást, a szép 

énekszót kezdték hallgatni. Nem tudják, ki hol dalol ilyen 
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as kostanis suasni; uvaje mi taje silisse kórsamé, kodli sure, 
sili getir loe.» 

korsanis, korsanis, oz sur. med voi bara kutas niv sivni. 
bara korsanis, korsanis, oz sur. koimed voinas i(t'set vokisli i 
suras. séssa naje getrdsanis nivked i olmed'tsasni, a me£es sobdi-
jerted dőre jertanis. 

szépen. Maguk közt mondják: «Rajta, keressük ezt a dalolót. 
A ki megtalálja, annak lesz a felesége.» 

Keresik, keresik, nem kerül meg. Másik éjjel megint kezd 
a leány énekelni. Megint keresik, keresik, nem találják meg. 
Harmadik éjjel a legkisebbik testvér meg is találja. Azután 
Összeházasodnak ö meg a leány (tkp. ők a leánynyal) és elkez
denek élni, a kost meg a búzahambárhoz hajtják. 

J e g y z e t e k : A mese első és harmadik része nagyon 
hasonlít a SzAWArrovtól (1. SZAVV. nyelvi 141 és UF. II. 41) és 
LYTKiNtől (LYTK. II. 167, SüS. Aik. X. 31) közölt meséhez. 
A mesét egy TpHBa falvából (1. a 18. mese jegyzeteit) való asz-
szony közölte C z e m b e r r e l . 

1. topid CIIJIOTHHH, Kpímitiíí, JIOBKÍH.5 

2. itskan cCKOCHinb ÖHBHHMH' j nirjalan cpa3poemb HOCOMT., 
saőo^aemL.' 

3 . d'éul'i-vel'i jelentését nem tudták megmondani | kar-d'zol-
nad dzoUáéannid (CzEMBERnél dzeVjaéannid; LYTK. d'z§J!jas§ni) ; 
a játékhoz vö. UF. II. 43, LYTKIN-WICHMANN. SUS. Aik. X. 76. 
LYTKIN szerint a d'éot,d'éut ^epeBanraa ^Jia Erpbi5, d'éoljasni 'nr-
paTB BT. ropo^KH, BT. .nepeBaniKii5; WIEDEMANN szerint is d'zol! 
cKlöppel, Hölzchen (zum Spiel)5, d'zölasny \ . . = karjasny. Az 
én följegyzéseim szerint azonban d'éol' cinapi>, Kpyrjioe (golyó, 
gömbölyű dolog)5, déoUásni — sarjásni cniapoMT. nrpaTb5; d'zol-
íásannid "mapOMT. ŐpocaeTecb'. Az idézett mesében is így fordít 
LYTKIN : 'nrpaiOTT. inapaMu'. A kar-dzol' kifejezés azonban mégis 
a "városdit játszani (nrpaTb BT. ropo^KH)' jelentést látszik iga
zolni. | maié Szisz. meU, mais < or. Maqb j d'zoUdsan-inis, matf-
sdsan-inis vö. FOKOS 12—13. 
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21. gué dsis jemel jilié. 

1. vaégn olisni-vilisni pgris starik gozja. nalgn vgli kujim 
pi. naje olisni, olisni i jona pgrismini kutisni, a piian jonmini. 
bai i kutis süni piianli: «me pgrismi i régid kula i tiianli stalis 
kolg i menim tgdni kolg, kodi ku^sem u(d£gn kutas kingmsg verdni 
i kodli ol§m poéas kölni.» 

bai najggs nuiis vgrg. nollgdlis, nollgdlis vgred. i(dMd pi 
giiklag sultis, zel kid'd'za ing i süni kutis: «vot — suuas — baig! étije 
mestag jona nán kutas kaini, kor tajgs keralan da sotan i seiiég 
kgid'éan.n bai sijgs jona oskis i suiis, mii «te louan nán-u(dzalis.» 

séssa mgdgd'iéisni bara vobd'ég. munisni munisni vgrgd i vo-
iisni zel miföa jag vilg, sor dorg, seiiég mgcl pi bara sultis i süni 
kutis : «vot — suuas — bat'g, táti mestais vgralnid kujsgm Igéid, 
ur-églatg kiini, i pgtka tan, me iédita, una em.» bai bara sijgs 

21. T o l v a j E m i l r ő l . 
1. Eégen élt-volt egy öreg házaspár. Nekik három fiuk 

volt. Ok éltek, éltek és nagyon kezdtek megöregedni, a fiaik meg 
megerősödni. Az apa (így) kezdett szólni a fiaihoz : «Én meg
öregedtem és csakhamar meghalok, és minden rátok (tkp. nektek) 
marad, és nekem tudnom kell, hogy ki milyen munkával fogja 
magát fenntartani (tkp. hasát táplálni) és kire (tkp. kinek) lehet 
a vagyont hagyni.» 

Az apa az erdőbe vitte őket. Vezette őket, vezette az er
dőben. A legidösbik fiú az egyik helyen (tkp. -re) megállt, egy 
nagyon nyírfás helyen (azaz: egy sűrű nyírfaerdőben) és (így) 
kezdett szólni: «Nézd csak — mondja — apám! Ezen a helyen 
(tkp. erre a helyre) nagyon kezd majd gabona nőni (tkp. föl
jönni), ha ezt kivágod és kiégeted és oda vetsz.» Az apa nagyon 
megdicsérte őt és mondta, hogy «te földmíves (tkp. gabona
munkás) leszel.» 

Azután megint előre indultak. Mentek, mentek az erdőn 
és egy nagyon szép fenyvesbe értek, egy patak mellé. Ott megint 
a második fiú állt meg és (így) kezdett szólni: «Nézd — mond
ja — apám, erre milyen jó a hely vadászni, mókust-császár-
madarat fogni, és (ehető) madár itt, gondolom, sok van.» Az 
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oskis i suiis: «te louan bur vgralis i si-vilin kutan kingmte 
verdni.» 

2. najfí m§d§d'Uisni bara votdze. munisni, munisni naj§ nur§d 
i kozja v§r§d i jaged. ifé§t pi vek nem oz addzi, ni siás, i 
petisni naj§ é§rte i ijégt pi jemel' nima mii-ke dzorjalni kutis 
pujas-jilas. 

bat' kazalis i juualni kutis: «mii — suuas — pi§, ses 
addzin pu-jilis ?» — «a vot, — suuas —- ba{§, viídz§d esij§ 
puas, mii seni em f» 

bai i vokjas vi^'zgdlisni i addéisni et'ik púin zel itdzid j§g. 
juualni bat kutis piianfys : «mii-vile sijg bur?)) i^^id pi suiis: 
«sij§ dor vil§ bur)>, a med pi suiis (li^zid bekar vil§ bur.)> ijset 
pi jemel' dumditis, dumditis i suiis : «ne-kod ti en§ t§d§, a sije 
bur lou§, vej!éan-k§, mort-naUkan nes vil§.» bai s§l%stis da suiis: 
«vot — suuas — om§l'ik mortid mijén kesje kin§ms§ verdni!)) 

3. naj§ ses munisni i voiisni gort§. mijén voiisni, bai pigs 

apa megint megdicsérte őt és mondta: «Te jó vadász leszel 
és ezzel fogod magadat fenntartani.*) 

2. Ok megint előre indultak. Mentek, mentek ők mocsáron 
és fenyves erdőn ós (homokos) fenyvesen. A legkisebbik fiú 
(még) mindig nem lát semmit se, se nem szól, és ők kijutottak 
egy áradásos helyre és az Emil nevű legkisebbik fiú nézni kez
dett valamit a fák tetején. 

Az apa észrevette (ezt) és kérdezni kezdte: a Fiam — 
mondja — mit láttál meg ott a fa tetején (tkp. onnan. . .-ről)?» 
«De íme — mondja — apám, nézz arra a fára, mi van ott?» 

Az apa és a bátyjai odanéztek és az egyik fán egy nagyon 
nagy kinövést láttak meg. Az apa kérdezni kezdte fiaitól: «Mire 
jó az?» A legidősbik fiú mondta: «Az merítő edénynek jó», 
a második fiú megmondta : «Nagy tálnak jó.» A legkisebbik 
fiú, Emil, gondolkozott, gondolkozott és (így) szólt: «Egyiktek 
se tudta (tkp. tudtátok), hanem az jó lesz, ha megcsinálja az 
ember, emberölő sulyoknak.)) Az apa kiköpött és mondja: «Nózd 
csak — mondja — (ez) a gonosz ember mivel akarja magát fenn
tartani !» 

3. Ok elmentek onnan és hazajöttek. Mihelyt megérkez
tek, az apa rögtön elkergette fiát Emilt, hogy a maga kenyerén 
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jemel'gs pir i vgtlis as ndn vilas: «mun — suuas —, kitís§ 
gaiid, i vetli bur ki-podnad.» 

j eme Ili nem vetsni, bit' loii munni. munis sij§, munis i 
dumditni kutis; «is§lli, pervoi dad' orde vetla, sij§ oz-e mek§d 
munín munis sij§ dad' diné i d'dd'li süni kutis: nvai munam 
nuk§d kin§m verdni, Uem tani toitni nem-tor abu vilad.)) dad' 
juualni kutis : «kiUé§ ? i mii vgísni ?» •— «a vot — suuas —, 
kutam mortjas§s üedlini da kié suras gusalni.v dad' seralni kutis 
i süni: «ek — suuas —, te vemt§m jur, t§rit-na tíuiin, a ta-lun 
gusdéni nin m§dan! me — suuas — kimin vo nin si-vilin ola i 
to og list jgzas petni, surgmis pola.v 

4. naj§ sid'é venéisni, venéisni, i mgdeclUisni tui vile. mu-
nisni, munisni i voiisni ne-i(d£id sor dor§ i nalen kingmis 
sumalni kutis. 

dad' i süni kutis jemel'li: «no mii-ée kutam éoiníh) — 
«a vot vifágdli, d'dd'e, pu-jilas, seni kutté§m-k§ poz em. te kaili 
seiUe, a me ted bi pesta.* 

éljen (tkp. a maga kenyerére): «Menj — mondja —, a hová 
kedved (tartja), és járj jó mesterségeddel.)) 

Emil nem tehet semmit se (tkp. Emilnek nincs mit tenni), 
el kellett mennie. Ment ő, ment és elkezdett gondolkozni: «Várj 
csak, először a nagybátyámhoz megyek, nem megy-e ő velem.» 
Elment a nagybátyjához és kezdte mondani a nagybátyjának: 
«Nosza menjünk együtt (tkp. menjünk velem) magunkat fenn
tartani, semmint itt kínlódjunk semmiért (tkp. semmi nincsen-re).» 
A nagybátya kérdezni kezdte: «Hová és mit csinálni?)) — 
«De nézd csak — mondja — meg fogjuk az embereket csalni 
és ahol (tkp. ahonnan) akad, lopni (fogunk).» A nagybátyja 
elnevette magát és szólni (kezdett): «Ej — mondja — te 
agyvelőtlen fej, még (csak) tegnap születtél, ma meg már lopni 
indulsz! Én — mondja — már hány éve élek ebből és mégsem 
merek világgá (tkp. a nép közé) menni, félek, hogy rajtakapnak.)) 

4 . Ők így vitatkoztak, vitatkoztak és útnak indultak. Men
tek, mentek ós egy nem-nagy patakhoz értek és ők megéheztek. 

A nagybátya szólni kezdett Emilhez: «Nos, mit fogunk 
enni?» — «De hát nézz csak nagybátyám a fa tetejére, ott valami 
fészek van. Te mássz föl* oda, én meg tüzet rakok neked.» 
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d'dd vifáedlis i kaini kutis, a j emel! dadlié, kajig kostis, 
kgti pidess§ rezedis. dad' ez i tedli, kajis pu-jile, seni kvait kolk 
em. sije bostalis i dzeptas sujalis i ses lédzsis. i ez t§dni naj§, 
ku(ts§m kolk, a jemel! süni kutis: nk§t — suuas — kujsem, 
kinem éumaligen stalis éoisas.)> 

5. najje éojisni i bara mgdgd't'sisni votdze. munisni, munisni 
i voiisni vasgd dorg i d'ádlgn mii-ke kokis kgtásni kutis. «mii 
tajgí kgti vgli d'éon, a kok kgtásg!* vidlis: keti-pidesis abu. 
«kiiUg loii ? mii taje ?», suug. a jemel! zel jona seralni kutis : 
uvot — suuas —, muriig kostiid kgti-pidgsid vosi, a me ad'dzi.» 
i d'zeptis kiskis i petkgdlg i suug: ((taje, abu?)) 

dád divuit'isini kutis, kidé sij§ vermis úejsistni, i jemel' 
vistalis; ^«vot — suuas —, sijKzi i sitdzi, te en i tgdli, no med 
tajg vuran da bara artmas.)) i naje mgdgdt'éisni vofizg. 

6. munisni, munisni dir-l'i régid, i voiisni i$>zid tui vilg 

A nagybátya odanézett és föl kezdett mászni, Emil azon
ban nagybátyjának, mialatt fölmászott, lehasította a czipője 
talpát. A nagybátya nem is vette észre, fölmászott a fa csú
csára, ott hat tojás van. 0 összeszedte őket és zsebébe dugta 
és leereszkedett onnan. És ők nem tudták, (hogy) milyen tojás. 
Emil azonban szólni kezdett: ((Akármilyen — mondja —, a 
mikor éhes az ember, mindent megeszik.)) 

5. Ők ettek és megint előre indultak. Mentek, mentek és 
egy mocsaras helyhez értek és a nagybátyának a lába vala
hogyan át kezdett ázni. «Mi ez? A czipőm egész volt, a lábam 
meg átázik!» Megnézte: nincsen czipőtalpa. «Hová lett? Mi ez?», 
mondja. Emil meg nagyon erősen kezdett nevetni: «Nézd csak — 
mondja —, mialatt mentél, elvesztetted a czipőd talpát (tkp. 
elveszett a czipőd talpa), én meg megtaláltam.* És kihúzta a 
zsebéből és megmutatja és mondja: «Ez (az), (vagy) nem?» 

A nagybátya csodálkozni kezdett, hogyan tudta letépni, 
és Emil elmondta: «Hát — mondja — így meg így, te nem is 
vetted észre, de varrd ezt majd oda és megint rendben lesz.» 
Es ők előre indultak. 

6. Mentek, mentek, sokáig-e (vagy) rövid ideig (tkp. hamar), 
és az országútra értek. Ott elkezdtek gondolkozni, (hogy) merre 
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seni dumáitni kutisni, kodarg munni. jemeí süni kutis: uvai-Jg— 
suuas •—, veskid-vil munam.» 

najg mgdgdtíisni i^d&id tui kuza. úe-dir munistisni i nali 
paniddsis kujsgm-kg ozir muzik, zel itdMd gs nuug. naj§ ez i 
siudélini i munisni pir vojdzg. ne-una munistisni, jemel' dddli 
kutis süni: «me — suuas — talis gssg gusala, med taj§ oz i 
t§dli.» dád suue: «verman-k§, gusal, mem abu £al-» 

naje tui-bokas keiisni i dddgs tsgktis seni vidt'siélini. «te — 
suuas — tani vidUiéli, a me §ss§ silis vaja.» sije vgredis zel §dj§ 
kotgrtis, ordjis es-nuuisgs, gdjgndzik sapeg-pglsg pgrtísis i sibitis 
tui vilas, ajsis dzebéis. gs-nuis voiis sapgg ding i vidlis. «ak — 
suuas — ku^sem bur tor suris da sgmin pglis. goz-ke eskg/» 

7. sije sapgg-pgltg bgr-puktis i mgdedt'éis bara vo,dzg. a 
ij!sgt pi sapeg-pgl kvqt'itis, aida bara vo(d'ée! i bara sijgs ordjis 
-vgredis i med pglsg pgrtísis da sibitis. gs-nuis voiis i bara addzis 

menjenek. Emil megszólalt: «Nos hát — mondja •—, menjünk 
jobbra.» 

Ok elindultak az országúton. Nem sokáig mentek, és 
szembe jött valami gazdag ember, egy nagyon nagy ökröt vezet. 
Ok nem is beszeltek (vele) és egyre csak előre mentek. Nem 
sokáig mentek, Emil (így) kezdett szólni a nagybátyjához : «Én — 
úgymond — ellopom ennek az ökrét, hogy ez ne is vegye észre.» 
A nagybátya mondja: «Ha bírod, lopd el, ón nem sajnálom.)) 

Ok az útról letértek (tkp.-az út oldalára tértek) és (Emil) 
mondta a nagybátyjának, hogy ott várjon. «Te —• mondja — 
várj itten, én meg idehozom annak az ökrét.» Nagyon gyorsan 
szaladt az erdőn, megelőzte az ökröt vezető embert (tkp. az 
ökörvezetőt), hamar lehúzta fél csizmáját és az útra dobta, ő 
maga elbújt. Az ökröt vezető ember odaért a csizmához és meg
nézte : «Ah — mondja — milyen jó holmit találtam, és csak 
fél. Ha (csak) egy pár (lenne)!» 

7. 0 visszatette a fél csizmát és megint előre indult. 
Á legkisebbik fiú azonban kapta a fél csizmát, nosza megint 
előre! És megint megelőzte őt az erdőn és a másik fél (csiz
máját) húzta le és odadobta (az útra). Az ökröt vezető ember 
odaért és megint meglátta a fél csizmát és elkezdett gondol-
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sapgg-pgltg i dumáitni kutis. «ek — suuas —; hujégm dohra, da 
m§d pglsg eg, bőst! a isglli, berggdisila !» 

sijg ez dir dumáit, gskgs domalis pu berd§, sapgg-pgl puktis 
i berggd't'sis kotgrgn med pgl ding. a ij'sgt pili j eme Ili sijg v§li i 
kolg! sij§ regiddzik gskes razis, sapgg-pgl bostis, kgmalis, §dj§n-
d%ik gskgs v§r§d nuiis. nuiis sije vgred d'ád dingd'é, voiis i dad'li 
tsgktis §dj§ndzik gorss§ vundini; a mij§n vundiéis, dadgs tsektis 
kul'ni, a a(iéis jursg bostis i dad'li suiis: «Uglli — suuas — me 
jestsg talis pds-kgmsg gusala.» 

mgdgdüsis berldn. munis, munis i voiis 7ie-i(dzid ti dorg i 
vi(dzgdlis : ne-kod ne-kgn abu. sijg regiddzik bostis majgg i güié 
jursg pirtis ti-sgrg i satskis majgg jilg, bitig gs vartise. a ajsis 
péti bereg dorg, turun piias dzebsis i baksini kutis. 

8. ozir muzik korsis, korsis gssg i ne-kis ez sur, a baksgm-si 
i kilis. ««/ — suuas — ti dorad üdale petgma, Uelli, süi vétld.h 
voiis ti dorg i vifágdg: gs silgn va-sgras pirgma, sgmin juris 

kőzni: «Ej! •— mondja — micsoda jó holmi ez, és én nem 
vittem a másik felét! De megállj, visszafordulok!» 

Nem sokáig gondolkozott, az ökröt odakötötte egy fához, 
letette a fél csizmát és futva visszatért a másik félhez. De a 
legkisebbik fiúnak, Emilnek, ez kellett (éppen)! Hamar leoldotta 
az ökröt, fogta a fél csizmát, fölhúzta, gyorsan vitte az ökröt 
az erdőn. Vitte az erdőn a nagybátyjához, odaért és megparan
csolta a nagybátyjának, hogy hamar vágja el a torkát; mihelyt 
meg el volt vágva, megparancsolta a nagybátyjának, hogy nyúzza 
le, maga meg fogta a fejét és (így) szólt a nagybátyjához : «Várj 
csak — mondja — én ennek még a ruháját lopom el.» 

Visszafelé indult. Ment, ment és egy nem-nagy tóhoz 
érkezett és körülnézett: sehol nincsen senki. Hamar fogott egy 
karót és bevitte az ökör fejét a tó közepére és föltűzte a karóra, 
mintha az ökör úszna. Maga meg kiment a partra, elbújt a fű
ben és elkezdett bőgni. 

8. A gazdag ember kereste, kereste az ökrét és sehol 
nem találta meg, de a bőgést (tkp. bőgött-hangot) meghallotta. 
«Ejnye! — mondja — úgylátszik, a tóhoz ment ki, megállj, 
odamegyek (tkp. odamegyek neki)!» Odajött a tóhoz és látja: az 
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tidale. sijg vid'Uini kutis es vilg: aen-na — suuas — vaign ju 
i bar a gorstg pdékgdin i ii-sgrgid'zis pirgmid /» i jestsg aslis atUis 
simg: «vi(dzgd — suuas — ku^sgm gosa! abu i £ar, a gosis 
süni nin kutema ! Uglli me ted •— suuas — pirala/» 

sij§ bereg dorg períUiéis i piris es din§, a sek kosti jemelf 

dgrgm-gat'ssg kvaiitis, da aida kot§r§n/ muíik ez i tgdli. muz'ik 
§s ding voiis, domgdis traknitis, — gslgn tol'kejuris tonjalg. d'ivuit'-
tsini kutis: kgni tusais ? süi dum vilad usi, mii sijg tisg vgli 
valen nin suugni gaZtpmgn i sije drug zel jona polzis. usked'tsis 
vais petni, da kokid silgn krukdéis gs-dom-gezjad i sije petnyi ez 
kut vermini i matáidtsis. «tajg — suuas — gstg mensim sougmni 
vasajasid, da i meri§ kiskini kutisni setUe-ze!* sije gdgptis jon-
díika, kid'z-kg kokid silgn mini gezsid. péti beregad i seni silgn 
i pdé-kgmid abu, i sijg jestsg jondzika polzis. «tajg — suuas — 
pds-kgmtg nin vasajasid nuugmni.» i sijg davai pdstggid koégrtni, 

ő ökre bement a víz közepére, csak a feje látszik. Elkezdte 
az ökröt szidni (tkp. szitkozódni kezdett az ökörre). «Még (csak) 
nemrég — mondja — ittál és megint kitátottad a torkodat 
és bementél a tó közepéig!)) És még maga szól magához: 
«Nézd — mondja —, milyen kövér! Nincs is meleg, a zsírja 
meg már olvadni kezdett! Várj (csak), én — mondja — be
megyek (tkp. bemegyek neked)!» 

A part mellett (tkp. mellé) levetkőzött és bement az ökör
höz, azalatt meg Emil kapta a ruháját (tkp. ingét-gatyáját) és. 
nosza futva (el)! Az ember nem is vette észre. Az ember odaért 
az ökörhöz, megrántotta a kötő fékszáránál — az ökörnek csak 
a feje lóbálódzik. Csodálkozni kezdett: hol van a teste? Neki 
eszébe jutott, hogy azt a tavat már régen nem-bátorságosnak 
mondták, és ő egyszerre igen erősen megijedt. Eohant a vízből ki
jutni, de a lába beleakadt az ökör kötőfék-kötelébe, és ő nem bírt 
kimenni (tkp. kimenni nem kezdett bírni) és gyötrődött. «Ezt az 
ökrömet — mondja — megették a vízi manók és engem is 
elkezdtek húzni ugyanoda!)) 0 erősebben erőlködött, vala
hogyan kiszabadult a lába a kötélből. Kijutott a partra, 
ott a ruhája sincsen meg, és ő még erősebben megijedt. «Ezt 
a ruhádat — mondja — már elvitték a vízi manók!» És ő 
elkezdett ruha nélkül szaladni, hogy már hamarább megmene-
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med nin regiddzik mine. kot§rtis da kotertis sijy pdstegid i kiííé§ 
a isis oz t§d i voiis grezd§. sen vistalis, kidz mii loii i bidsen ve-
ritisni. muk'ed jestse suiisni, mii aseni vasajasid vazen nin peta-
leni tisis, jestse aste abu vermemni kiskinis.)) 

9. d'ddr da jemel' eskes kutisni, kuféikse kostini esedisni. 
séssa naje seiise Uom vgféisni i ölni seni kutisni. 

olisni, olisni naje seni, jdi nalen bj/rni kutis i somi nem 
oz kut lőni. jemel i kutis dad% süni: a séssa ted radis, mii-úibud'' 
vai dumáit /» 

naje ne-dir sen jestse olistisni % viflzedeni: tevar-dod'dajas 
seti muneni. aak ! — suuas jemel' dad'li — tajejases-ke verman 
kidz-ke iledni. vot — suuas — i mort!» 

d'ád' ez dir kesji, munis da vodis kanavae. a mijén orütsa-
ásni kutisni tevar-dod'dajas, sije zel jona kutis leltni. eíik mórt i 
t'sétísis dőfisis i juualni kutis silis, mii sije seni kuile i mijis 
lelte, setíée üsukerütsisni unaen i sije nali vistalni kutis: nvot — 

küljön. Szaladt meg szaladt meztelenül és hová, maga se 
tudja, ós a falujába ért. Ott elmondta, hogyan mi történt, és 
mind elhitték. Némelyek még mondták, hogy «ott vízi manók 
már régen kijárnak a tóból, még téged nem birtak lerántani 
(azaz: még jó, hogy magad nem vesztél ott).» 

9. A nagybátya és Emil lenyúzták az ökröt, a bőrét föl
akasztották szárítani. Azután egy kunyhót csináltak ott (tkp. oda) 
és elkezdtek ott élni. 

Éltek, éltek ők ottan, a húsuk elkezdett kifogyni és semmi 
ennivalójuk se kezdett lenni. Emil (így) kezdett szólni a nagy
bátyjához : «Ezután rajtad van a sor, valamit gondolj ki!» 

Ok nem-sokáig éltek még ottan és látják: fuvarosok (tkp. 
áru-fuvarosok) mennek arra. «Ah — mondja Emil a nagybáty
jának — ha ezeket bírod valahogyan becsapni, lám — mondja — 
ember (vagy)!» 

A nagybátya nem készült sokáig, elindult és egy árokba fe
küdt. A mint pedig a fuvarosok a közelébe kezdtek jutni, ő na
gyon erősen elkezdett nyögni. Az egyik ember le is szállt a fuva-
ráról és. kérdezni kezdte tőle, mit fekszik ő ottan és miért nyög. 
Odagyűltek sokan és ő kezdte nekik beszélni: «Nézzétek csak — 
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suuas — táti ne-vazen munisni rezboinikjas i meng grabitisni. 
atsimes yeitisni i tattse sibitisni i vot ket kul tattse, nem ez kol'ni» 

sijgs tgvar-dod'dfajas £al'itisni i bostisni égrsis. a sili sijg 
vgli i kol§. t'el'ega-dodr vilg puksgdisni i sijg seni kutis leltni i 
vojg(d'zis pir seni Igltis. 

10. tevar-dod'dajas ritja doris voiisni sor dor§ i setís§ sul-
tisni soUUjmi. biidsisni, pusisni i ne-una juuistisni i vodisni uén%. 

d'ád' dodr vilié ez i léd'ésil, bitíe oz vermi, a mij§n t§var-dod-
d'ajas onmovsisni, sij§ ez dir dumáit: étik t'el'ega-pon§ kik vei 
dodWalis, ne-kod ez i t§dli, regiddzik sij§ ses munis berldn. a 
d£in-tujas mij§n voiis, sili pánid vo§m i vidUsisg nin seni silen 
jemet. dad'jemel'li t§var-dodr setis, aféis b§r berggd't'sis tgvar-
dod'dajas diné i mijén voiis, zel §dj§n gorgdis: utééttég, Uétíée 
gdjgndzik, rgzboinikjas vogni, stalnitg nat'skasnif» 

najg on jivsid gdjgndzik Uétísisni i doddasisni, puksisni i 
vgljasgs kuíékisni i davai, mii vermgni, pisjini i ez i g§ggr-yolini, 
mii nalgn étik dod' abu. 

mondja — nemrég rablók mentek erre és kiraboltak engem. Engem 
magam összevertek és idedobtak és lám, akár meghalhatnék itt 
(tkp. akár halj meg ide; 2. szem. ált. alany), semmit sem hagytak.» 

A fuvarosok megsajnálták és magukkal vitték. Neki meg 
ez kellett (éppen). Egy szekérre ültették és ő ott elkezdett 
nyögni és egészen éjjelig egyre nyögött ottan. 

10. A fuvarosok estefelé egy patakhoz értek és ott meg
állapodtak megpihenni. Tüzet gyújtottak, főztek és egy keveset 
ittak és lefeküdtek aludni. 

A nagybátya nem is szállt le a szekérről, mintha nem 
birna. De mihelyt a fuvarosok elaludtak, nem sokáig gondol
kozott : az egyik szekér elé két lovat fogott be, senki se vette 
észre, hamar elment onnan visszafelé. Mihelyt meg a fele útra 
ért, szembe jött vele és már ott várakozik rá az ő Emilje. A nagy
bátya odaadta Emilnek a fuvart, maga visszafordult a fuvarosok
hoz és mihelyt odaért, nagyon hangosan kiáltotta: ((Keljetek föl, 
keljetek föl hamar, jönnek a rablók, mind megölnek benneteket!» 

Ők hamar fölugrottak álmukból és befogtak, fölültek és 
ütötték a lovakat és nosza, a hogy (a mit) bírnak, menekülnek 
és nem is vették észre, hogy egy szekerük hiányzik (tkp. nincsen.) 
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1 1 . d'ádr edjendzik seé bergedlUis i voiis jemei diné. t'eVega-
dodtt'g pukéisni kikgn i davai sidrz-z§ pisjini medarlán. 

pisjisni, pisjisni naje i kor-kg voiisni kar§ i seiiég t§var i 
vgljas vuzalisr\i, a aénis bar a mgdgd'íéisni kis mii sure koréni, i 
voiisni naje et'ik vglgéte. 

,_, w </ w w w w w 

sije vglgétas kilse vgli, mii viiéko-kaznais zel ozir. naje setísg 
sultisni i dumditni kutisni, k^d'zi sij§ petkednj,. 

naj§ seni olgni ned'el' da i mgdes. bid lun viiékog kailgni i 
zel jona jurbitgni. jgzis senzgni, kuttsgm tajg jez voiisni i tajsgma 
kelmgni, a najg vek jondzika da jondzika viíékoe volivlini kutisni 
i bidlati vidlalni: kiti poze pimi i petni. 

12. kor-ke, ne-kor-ke, jemel i ad'd'zis giiklati géinas ne-
i^lzid roz, kit poég voinas piralni: dad'lj, sije nem ez vistal i 
giik vojg guégnikgn piralis vH!sko-pitskgsgd'z isijg seé sémin ad'dzis 
kik éizim-das ur. sije bgr petis, dad'li ez i vistal. 

1 1 . A nagybátya hamar visszafordult onnan és Emilhez 
jött. Ketten felültek a szekérfuvarra és nosza ugyanúgy vág
tattak (tkp. futni) a másik irányba. i 

Vágtattak, vágtattak ők és valamikor a városba értek és 
ott (tkp. oda) eladták az árut és a lovakat, maguk meg megint 
elindultak keresni, honnan mi akad, és ők egy járásba (azaz: 
járási székhelyre) jutottak. 

Abban a járásban hallatszott, hogy a templom kincstára 
nagyon gazdag. Ok ott megállapodtak és elkezdtek gondolkozni, 
hogyan (lehetne) azt elvinni (tkp. kihozni). 

Ok ott élnek egy hétig és még egy (másik) hétig. Minden
nap fölmennek a templomba és nagyon erősen imádkoznak. 
A nép csodálkozik, micsoda emberek jöttek és így imádkoznak, 
ők azonban mind jobban és jobban (tkp. erősebben és erőseb
ben) kezdtek a templomba járni és mindenfelé körülnézni: merre 
lehet bemenni és kimenni., 

12. Egyszer (tkp. valamikor, nem-valamikor) Emil talált 
is az egyik oldalon az ablakban egy nem-nagy nyílást, amerre 
éjjel be lehet menni. A nagybátyjának nem szólt semmit se és 
egyik éjjel titkon bement a templom belsejéig és ő ott (tkp. 
onnan) csak negyven kópékat talált. 0 visszament, a nagybátyjá
nak nem is mondta el. 

17* 
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najg bara ölni kutisni i j emel! bid voi kutis piralni viiskog-
i petkgdavni ifígtikagn mii surg. 

kor-kg dir-miét sijg tglksg ad'dzis i stavnas vit'éko-kazna 
jpetkgdis, úe-kod ez i tgdli. 

med lunnas kilsini kutis, mii viUko-kazna vosgma. kutisni 
gadáitni, kartialni, va vilg vi^'zgdni, no kazna ne-kis ez sur* 
kid'é mii vgt'sni ? ! 

1 3 . isukgrtisni jgzgs i kutisni tglkuitni, kidz vgrgs kutnL 
tglkuitisni, tglkuitisni i úe-kod nem ez vermi telk setni. stargsta 
i kutis süni: «vajg-£g korig jemel'gs, sijg mórt vetlgm-mungm i 
una tgdg i mórt jona jen-duma. sijg mii-kg oz-g vermi tglk setni hy 

korsisni j em elgs i sili vistalisni kazna-vosgm jilis i kutisni 
juualni, oz-g vermi sijg kid'z-nibud tedni, kodi kazna gusalis. 

jemel' i kutis nali süni: avajg menim kujim lun dumáitni 
i me stalsg tiianli vistala, kitdzi korsnis. a sidz me og vermi tgdni, 
kod ordin d'étíga.n bidsgn radgé loiini i razgdtíisni gortanis. 

Ok megint élni kezdtek, és Emil minden éjjel kezdett a 
templomba bejárni és lassanként kihozni, a mit talál. 

Egyszer hosszú idő múlva megtalálta a nyitját és kihozta 
a templom pénztárát mindenestül, senki se vette észre. 

Másnap hallatszani kezdett, hogy a templom pénztára el
veszett. Elkezdtek találgatni, kártyát vetni, vízre nézni, de a 
pénztár sehonnan nem került meg. Hogyan mit csináljanak 
(tkp. csinálni)?! 

13 . Összegyűjtötték az embereket és elkezdtek tanácskozni, 
hogyan fogják meg a tolvajt. Tanakodtak, tanakodtak és senki 
se tudott semmiféle okos tanácsot se adni. Az előljáró kezdte 
mondani: «Hívjátok hát Emilt, ő (sokat) járt-kelt ember és sokat 
tud és nagyon istenfélő ember. 0 nem tud-e valami tanácsot 
adni?» 

Fölkeresték Emilt és beszéltek neki a pénztár elvesztéről 
és kezdték kérdezni, nem bírja-e ő valahogyan megtudni, (hogy) 
ki lopta el a pénztárt. 

Emil meg kezdte nekik mondani: «Adjatok nekem három 
napot gondolkozásra (tkp. gondolkozni), és én mindent elmondok 
nektek, hogyan kell megkeresni. így azonban nem tudhatom, 
hogy kinél van a pénz.» Mind megörültek és hazaszéledtek. 
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14. jemel' kujim lun-Ugz dumditis, ki^d'zi mii vgísni. du
mditis sidz: umiitgm em deúga meiam — suuas —, kommas jukni 
d'dd'kgd i mem ejsa voas. Uelli-Zg, me dad'es suja i dengais stalis 
me~m kol'§.» -

sije sifízi i v§tUis. munis stargsta ordg i sijes tsgktis as-
kgdis viUko ggggf ggggrtni i sili sij§ rozsé i indis. «vot — suuas —, 
me va vilg vitdfz§dli i mem voésis, mii etij§ rozgdis vetl§ v§r, kodi 
bid voi pirale, i ne-kod oz ad'dzil. vot taje roz vestas kolg puktini 
4ir-b§Uka, i kor sij§ petni kutas i féétséistas, i veskale taj§ 
b§íska§. 

naj§ • sijXzi i v§(t'éisni. roz dőre beUka puktisni voi keMe i 
dumditni kutisni, aski kodi setíse sede. 

15. jemel! munis dadr din§ i sili kutis süni: nme — 
suuas — ad'dzi t§lk i pozg bara viiskog piralni. munam ta voi 
kikgn i petkgdam, mii suras, i pisjam.i) 

rit sor voiis i najg munisni viUko ding. jemel dad'gs 
tsgktis vidísiélini, ajsis piris rozgd, séssa dad'li bgrsis tsgktis 

14. Emil három napig gondolkozott, hogyan mit csináljon 
(tkp. csinálni). így gondolkozott: «A mennyi pénzem van — 
mondja —, meg kell osztanom nagybátyámmal és rám (tkp. 
nekem) kevés jut. Várj csak, ón bemártom a nagybátyámat és 
a pénz mind nekem marad.» 

0 így is tett. Elment az elöljáróhoz és megparancsolta 
neki, hogy ővele köröskörül megkerülje a templomot, és meg is 
mutatta neki azt a nyílást. «Nézd csak — mondja —, én vízre 
néztem és nekem megnyilvánult, hogy ezen a nyíláson át jár 
a tolvaj, a ki minden éjjel bemegy, és senki se látja. Lám, ez 
elé a nyílás elé egy gyantás hordót kell tenni, és a mikor az 
ki akar jönni és leugrik, ebbe a hordóba esik bele. 

Ők így is tettek. A nyílás mellé egy hordót tettek éjjelre 
és gondolkozni kezdtek, ki akad bele (tkp. oda) holnap. 

15 . Emil odament a nagybátyjához és kezdte neki mon
dani : «En — úgymond — megtaláltam a nyitját, és megint be 
lehet menni a templomba. Menjünk ma éjjel ketten ós hozzuk 
ki, a mit találunk, "és meneküljünk.)) 

Késő este lett (tkp. jött) és ők elmentek a templomhoz. 
Emil megparancsolta a nagybátyjának, hogy várjon, maga be-
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pirni. naj§ pirisni i bostisni, mii suri. denga-tor dad' bostis. 
séssa j eme l! mii-ke uskgdis. stalis gil-gol munis. dadr sad'is 
birted'é polzis i usked'tsis regicldíik rozedid, Uéíísistis i éir-pel'sa§ 
buz! sir piád. jemel! Uéítsiétis muas i davai pisjini. pisjis sij§ 
kitís§ ne-kod ez tgdli i §ni ken-k§ vetlg. a dad§s sir-b§tskais 
leptisni, §dva v§li lolis i régid kuli i v§l'is minini gusdsisis. 

ment a nyíláson, azután megparancsolta a nagybátyjának, hogy 
utána menjen be. Ok bementek és magukhoz vettek, a mit talál
tak. Egy kis pénzt a nagybátya vitt. Azután Emil leejtett vala
mit. Minden csörgött. A nagybátyja ájulásig (tkp. öntudata el-
vesztéig) megijedt és hamar rohant a nyíláson ki, leugrott és 
loccs! a gyantás-hordóba, bele a gyantába. Emil leugrott a 
földre és nosza (elkezdett) szaladni. Elfutott ő, hová, senki se 
tudta, és most valahol jár. A nagybátyját azonban kihúzták 
(tkp. kiemelték) a gyantás-hordóból, alig élt (tkp. volt lelke) és 
csakhamar meghalt és csak akkor szabadultak meg a tolvajtól. 

J e g y z e t e k : A mesét ugyanaz az iö-falvi ember közölte 
C z e m b e r r e l , a kitől előbbi gyűjteményünk 16., 18. és 19. sz. 
meséje való (1. FOKOS 107). 

1. jemel! 'EMejTbírai.5 [ kinemse verdni 'őpioxo KOpMHTt' j 
t'sditni < or. qaaTL. 

2. kozja ver 'ejiBHHKi., e-iOBaa qaiu,a5 ] jag cŐopT>, COCHOBME 
jrikcB Ha cyxoMi. MÉCTÍ5 | sert 'olyan hely, a melyet tavasszal 
elönt a víz, külömben száraz3; Czember zűrjén magyarázata 
szerint: 'va volán in, iféet va dirji kos' c(olyan) hely, a hová 
víz jön, kis víz idején száraz' | jeg cHapocTi>' | dor — V. kes 
'idzid sur-puan kes' cnagy sörfőző merítő edény (merítő edény,, 
a melyet a sörfőzésnél használnak)' j nes KOjroTynma'. 

3 . Uelli cno,a;osK,ii;:a' | isem or. < ^TEMÍ j toitni nem-tor abw 
vilad 'nonycTOMy paÖOTaTB, Kor,a;a mraero H-ETT.' j jezas 'BT> jno^Ti.' 

5. vased c6ojioTHCToe M-BCTO, MÍJCTO CT> BJianKHoií no^BOü' f 
ne^sistni cOTopBaTt5 | artmas cnonpaBHTca5. 

6. goz-ke eske cecjiH-ŐH napa'. 
7. sibitis v. sibitis j dobra < or. ,a;o6po | bid'te, bk'te, bitíe 

< or. őy^To, ÖbiTTo (1. EALIMA 45). 
8. vid'fsini kutis eé vÁle 'pyraTLca CTajn. Ha ŐHKa5 | derem-

gaU 'őí-nte' [ trakUtis rTpaxHyjii>' [ tonjale c6oJiTaeTCfl, BHCHTt' 
matdittsis 'nonajn, BT. őe3BLixoflHoe n oJioateme; H3MyiHJiCfl' 
§deptis = ed'd'zedMis pBaByjica (öoJTtmoft CHJIOH)' VÖ. WIED. 
ödöbtyny, WICHM. edebtini cstárker, heftiger werden'FUP. I. 190. 

• 
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9 . rad < or. pa^i> | vai dumáit c^aBafi BH^yMaft5 ( tevar-
dod'dajas 'npoBsataiomie CT» TOBapoMi. BT> TeJiBraxi.5 | leltni = 
imzini BHTB Kaíti> öojibHoű.' 

1 1 . velest < or. BOJIOCTL j kazna < or. Ka3Ha | ned'el < or. 
He^^Jifl j kujsem taje jez 'itaide 9T0 JIIO^H5. 

1 2 . éiéim-das ur c20 kopéka5 | va vüe vifáedni vö. KSz. 
XII. 251—2. 

1 3 . ver < or. BOpi> ] staresta < or. CTapocTa. 
1 4 . kommas = kovmas, Szisz, rendesen kolmas \ suja rcyHy; 

noryÖJiio5 | vossis COTKPLIJIOCL' | veskale 'nona^eTT.'. 
1 5 . gil'-gol' munis cno,a,HHjica 3B0HT>-niyMT,' | sadis birtedz 

c,a;o noTepn co3HaHÍa5 ] buz! c6yxHyjiCíi'. 

22. kuzma b ag atir jilis. 
1. vazen olis-vilis gel'inik kréét'dúin kuzma. olis sije pgrisla-

doredé. kinemis véli murtsa p§t, a semjais unais véli tsigjen oleni* 
etíéid sije kajis pasúa (kujedtem muj gerni. geris, geris i mutdzis, 
veles letdzis, aféis vodis soitíéini. lun véli zel zar. sije kuile i 
sijes oz ledzni soitíéini geb, nom da ledz, sitdzi i kesjeni sijes 
soini. sije skermis i davai najees naíékalni. §íikis eltistas: so 
geb use da kié ledz use; medié eltistas: so nom use da kié ledé 
use; a vitis eltistas : kvait-so vias. 

vot sije kuile i dumáite: «esUem me jon mórt i joasna dinin 

22. K o z m a h ő s r ő l . 
1. Bégen élt-volt egy szegény parasztember: Kozma. Élt 

ő éltesebb koráig (öregkora felé). A hasa alig volt jóllakva, a 
családja meg sokszor élt éhesen. Egyszer fölment ő a szántó
földjét (meg nem trágyázott földjét) fölszántani. Szántott, szántott 
és elfáradt. Kifogta a lovát, ő maga lefeküdt pihenni. A nap 
nagyon forró volt. 0 fekszik és őt nem hagyják pihenni a 
legyecskék, szúnyogok meg bögölyök, úgy akarják őt megenni. 
0 megharagudott és elkezdte őket öldösni. Egyszer legyint: 
száz legyecske esik le és húsz bögöly esik le; másodszor legyint: 
száz szúnyog hull le és húsz bögöly.hull le ; és ötször legyint: 
hatszázat öl meg. 

Hát ő fekszik és gondolkozik: «Ilyen erős ember vagyok 
én és már hány éve kínlódom a szántóföldnél, ós egyre nincs 
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kimin vo nin toita i vek éoini údn abu, a vi(d!zed: dikié eltis-
temnas kimin use, a sois-ke eltista, me stal voiskase zugeda. muna 
vojuitni, nem tani gemi.» 

2. Uétísas, vei bostas da gorte munas. ger setíse i kol'as. 
a vei véli zel omelik, edva liis da kujéikis. voas gortas, babali 
suuas: nnem miianli sogsini. me muna vojuitni. ta-lun vitis el-
tisti: kvait-éo usi-vit-so saldat da so bagatir. me muna, da bidsa 
mu vojuita i sek a fáim sare puksa.» 

baba zel rad loii. «vetli, vetU — suuas — kuzma, me — 
suuas — seki sarittsa loua, a piianid sar-piian loueni.» 

3. vot kuzma- ez dir dumáit, bostis kosa-purt sabl'a pid'd'i. 
jos majeg si pid'd'i, bokas dera-mesek esedis i aslas omel'ik v-el 
vile puksis i meded't'éis vojuitni. 

mune sije lun i mune medes i mune dirdzik; vistalni d'ert 
régid, a sije vei' iled'z mune i voas ne-itdzid ju dőre i vudznis 

ennivaló kenyerem, de nézd csak: egyszeri legyintésre (tkp egy
szer legyintéssel) hányan hullanak, de ha százszor legyintek, 
én egész hadsereget semmisítek meg. Elmegyek hadakozni, 
semmi se itten szántani (azaz : minek itt szántani ?).» 

2. Fölkel, fogja a lovát és hazamegy. Az ekéjét ott is 
hagyja. De a lova nagyon rossz volt, alig van csontja meg bőre. 
Hazajön, a feleségének mondja: «Nem kell (tkp. semmi se) 
nekünk bánkódnunk. Én elmegyek hadakozni. Ma ötször legyin
tettem: hatszázan estek el — 500 katona és 100 hős. Én el
megyek, és az egész földet meghódítom és azután magam czárrá 
leszek (tkp. teszem magam, ülök).» 

Az asszony nagyon megörült: «Menj, menj — mondja — 
Kozma, én — mondja — akkor czárné leszek, a fiaid meg 
czárfiak lesznek.)) 

3 . Hát Kozma nem gondolkozott sokáig, vett egy kasza-
kést (azaz: egy kasza végéből csinált kést) kard helyett, egy 
hegyes karót lándzsa helyett, az oldalára egy vászonzsákot 
akasztott és fölült a maga rossz lovára és elindult hadakozni. 

Megy ő egy napig és megy még egy napot (tkp. másodikat) 
és megy tovább; elmondani bizony gyorsan (lehet), de ő elég 
messzire megy és eljut egy nem-nagy folyóhoz és átkelni rajta 
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ríe-kitdíéi. kor-ke posjisas, seki i vu(d£as medar dorad, tai-ke ez 
vei seÜ'ée. seni úe-una soiü'sUtas i meded'Uas bara vo(d'ée. 

4. munaSf munas i voas kujim tui-veg i seni tui-vezas zel 
itdgid éurja sulale i surjaas giiSema: aet'ik tui-vez§-ke piran, 
Ueskid souan-juuan ad'd'zan, a rned tui-veze-ke piran, velid kule, 
a koimed tui-ve£e-ke piran, jtirid uée.i) 

kuéma dumáitis, dumáitis i süni aslis aféis kutis : «kiti 
jur use, seni i em mem tui. étik eltistem§n si-minda verma us-
kedni, da ne-kodli i§ og seMsi». i sije surjae somén gizas: v-taíise 
piris mu vilin med jon bagatir kuéma, kodi eíikis eltistemen us-
kede kié bagatir da so saldat.» 

i munis sije vo^d'ée. kor-ke sije i voiis zel i,dzid Ing vüe i 
seíüe velse lefléis, a aj'éis vodis űzni. 

5. dir-l'i regid-U seni sije uéas bagatirskei onnas da műdé 
berad, me og ted. 

sehogy se lehet. Valamikor hidat csinál, akkor át is megy a 
másik oldalra, majdnem belefúl ott (tkp. oda). Ott egy kevéssé 
(tkp. nem sokat) megpihen és megint előre indul. 

4. Megy, megy és jön egy hármas keresztút és ott a 
keresztúton egy nagyon nagy oszlop áll és az oszlopra írva van : 
«Ha az egyik útra (tkp. keresztútra) mész be, édes ételt-italt 
találsz, ha meg a másik útra mész be, a lovad hal meg, de ha 
a harmadik útra mész be, leesik a fejed.» 

Kozma gondolkozott, gondolkozott és (így) kezdett magá
ban (tkp. maga magához) szólni: «Amerre a fejem esik le, ott 
van az én utam (tkp. számomra az út). Egy legyintésre annyit 
tudok megölni (tkp. elejteni) és senkinek sem adom meg magam.» 
És ő az oszlopra szénnel ráírja: «Ide a legerősebb hős a föl
dön, Kozma, ment be, aki egy legyintésre húsz hőst és száz 
katonát öl meg.» 

És ő előre ment. Valamikor egy nagyon nagy rétre jutott 
és ott szabadon eresztette (tkp. oda eresztette) a lovát, maga 
meg lefeküdt aludni. 

5. Sokáig-e, rövid ideig (tkp. hamar) alszik-e ő ott hősi 
álommal és fáradtságában (tkp. fáradtsága után), nem- tudom. 
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kor-ke ne-kor-ke kujim tui-veéti kutisni munni kujim bagatir 
i ad'd'éisni, mii éurjae gi£ema, i polzisni i meda medisli süni 
kutisni: nrijl'éed — suuasni —, kujsem bagatirjas emes, a mi 
mii, eüisnas kikes oge verme naíékini.)) 

naje meded'Uisni seüse. «mii —suuasni — louan, lo, a taje 
miianla-dorsáú munema, Hdale miian műié. siked kole kidrz-ke 
ramdzika sornitni.» 

meded'Uisni naje void'é§. munisni, munisni i voiisni naje sije-ze 
lug vile. kuzma seni vek-na uée. bagatirjas ez listni si diné 
matissini, a sultisni ile i sornitni kutisni: umaiissini, abu, skermasr 

oz ? viszed — suuas —, kutsem poltem, i velse abu domalema, 
sid'é le(d'éema.» i naje ez listni munni. 

6. kor-ke ne-kor-ke i sije musa sar killas, mii sije mu vile 
loktemni bagatirjas i sije mededas voiska setíse, med setis vesásasni, 
a to stalnise Zugedas, oz-ke munni. 

bagatirjas sarli mededasni juv§r, mii naje seé oz munni, 

Valamikor a hármas keresztúton három hős kezdett 
menni ós meglátták, a mi az oszlopra írva van, és megijedtek 
és kezdték egymásnak mondani: «Nézd — mondják —, milyen 
hősök vannak, de mi micsodák (vagyunk), egyszerre kettőt nem 
tudunk megölni.» 

Ok elindultak oda. «Lesz — mondják —, a mi lesz 
(tkp. a mi leszel, légy), de ez a mi vidékünkről indult el, úgy 
látszik, a mi földünkről való. Ővele valahogyan szelidebben 
kell beszélni.)) 

Előre indultak. Mentek, mentek és ugyanarra a rétre jutot
tak. Kozma még mindig alszik ottan. A hősök nem mertek 
hozzá közeledni, hanem messzire megálltak és elkezdtek beszél
getni: ^Odamenjünk (tkp. odamenni) vagy se, megharagszik-e 
vagy se? Nézd — mondják (tkp. mondja) —, milyen félelem 
nélküli, a lovát sem kötötte oda, (csak) úgy szabadon eresztette.» 
És ők nem mertek odamenni. 

6. Valamikor annak az országnak a czárja is meghallja,, 
hogy abba az országba hősök jöttek és ő katonaságot küld oda, 
hogy pusztuljanak (tkp. tisztuljanak) onnan, mert külömben mind
nyájukat összezúzza, ha nem mennek. 

A hősök üzenetet küldenek a czárnak, hogy ők nem men-
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oz-ke huren sarsvose set; mii nalen seriem bagatir em, mii etikis 
eltistemen so saldat da kié bagatir uékede, tol'ke sije eni uz§, a 
sad'mas-ke, bur oz lo ne-kodli. 

a kuzma vazen nin oz uz i kilze i dumdite, mii tolke 
bara loue, a kinemis vaZen nin vise poléemisla. 

7. kor-k§ i kutis sarlen voiska matiésini, a kuzma vek 
oz Uétíéi. eük bagatir munis pánid, kuzma diné vciis, kopirt'tsis 
i juualis : «mii tsektan veiénih) 

kuzma goredis : «t§dan ed, mii kole vet'éni, sir, mun, da 
stalse, med eiik oz kol. a eíikes meded juveren sarli, med kik 
si-minda istas, a to med burásas.» 

bagatir ez dir kesji, kuzmali kopirtísis i munis, eiik zduken 
stalse itskis. voiis, kuzmali bara viétalis, mii voiska ez kol' i 
eíikes mededis sar diné. 

8. askinas siié una bara voiska sar mededis i med bagatir 

nek el onnan, ha nem adja oda szép szerével (tkp. jóval) a 
birodalmát; hogy nekik olyan hősük van, hogy egyszeri legyin
tésre száz katonát és húsz hőst öl meg, csakhogy az most 
alszik, ha azonban fölébred, senkinek se lesz jó (dolga). 

Kozma azonban már régen nem alszik és figyel és gon
dolja, (hogy) mi lesz csak megint, a hasa azonban már régóta 
'fáj a félelemtől. 

7. Valamikor kezdett a czár hadserege közeledni, Kozma 
azonban (még) mindig nem kel föl. Az egyik hős feléje ment, 
Kozmához ért, meghajolt és kérdezte: «Mit parancsolsz, hogy 
tegyünk (tkp. tenni) ?» 

Kozma rákiáltott: «Hisz tudod, (hogy) mit kell csinálni, 
vágd le, rajta (tkp. menj), de mind, hogy egy se maradjon. 
Azonban egyet küldj hírrel a czárhoz (tkp. a czárnak), hogy 
kétszer annyit küldjön, vagy külömben béküljön ki.» 

A hős nem habozott sokáig, meghajolt Kozma előtt és 
elment, egy pillanat alatt lekaszálta mindnyájukat. Odajött, 
megint jelentette Kozmának, hogy a sereg nem maradt meg, 
és egyet elküldött a czárhoz. 

8. Másnap annál (t. i. az előbbinél) nagyobb sereget kül
dött megint a czár (tkp. többet megint sereget küldött), és a 
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sidz-Ze stalse itskis. koimed lunnas siis una voiska voiis i koi
med bagatir stalse itskis. 

kuzma bok vivéis ez-na tíétísü, a süi bagatirjas koprd-
seni da vistaleni, mii «vot simda-simda voiska uékedim, a 
j est se-ke istasni, jestse £ugedam.» 

9. sarlen voiska biri. silen Uep jilin véli zel jon bagatir, 
kodes ez' led'éli sije kujim vo nin. sijes istis naked kosásni, a to 
ne-kidz ez vermi najees venni. 

vot- vifáedeni miian bagatirjas, mii lökte nalen bagatir. 
idklais loue kujimnan bagatir-idMa. juris sur puan pert-kod'. 
bagatirjas polzisni, kuzmali kutisni süni: averman-ke tajees nat'é-
kini, seki teis polni kutasni stal muis.» kuzma suue : «o! tajees! 
íaje menim kapusta-mats-kod' £§.» 

10. sije aslas vei vile puksis, kosa-purt bostis i meded't'éis 
bagatirli pánid, sinse kertalis, med aféis oz ad'd'zü, kitd

rzi silen 
juris use, i(í!sel!ika koUstis, med mártsa ad'd'ze-Ze. 

második hős ugyanúgy levágta mindnyájukat. Harmadik nap 
annál több katonaság jött és a harmadik hős mindnyájukat 
levágta. 

Kozma még nem kelt föl az oldaláról, hanem a hősök 
hajlonganak előtte és jelentik, hogy «íme annyi (meg) annyi 
katonaságot öltünk meg, de ha még küldenek, még levágjuk.» 

9. A czárnak elfogyott a hadserege. Neki lánczon volt egy 
nagyon erős hőse, akit már három éve nem eresztett szabadon. 
Azt küldte, hogy velük harczoljon, mert külömben sehogy se 
bírta őket legyőzni. 

Hát meglátják a mi hőseink, hogy jön azoknak a hőse. 
A magassága (akkora) lesz, mint mindháromnak a magassága 
(azaz: akkora, mint mind a három együttvéve). A feje olyan, 
mint egy sörfőző üst. A hősök megijedtek, Kozmához kezdtek 
szólni: «Ha ezt le tudod vágni, akkor az egész föld félni fog 
tőled.» Kozma mondja: «0, ezt! Ez nekem olyan, mint egy 
káposztafej.» 

10. Fölült a maga lovára, fogta a kaszakését és elindult 
a hős elébe. A szemét bekötötte, hogy maga ne lássa, hogyan 
esik le a feje, egy kicsikét (azaz: egy kis rést) hagyott, hogy 
valamicskét lásson. 
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bagatir vi^.éede, mii ku.zm a len éinmis kertalema, i sije 
tsets assis kertalis, dumáite, mii sifiéi kole kertalem sinmen ko-
édsni. 

1 1 . etlaáéni kutisni. kuzma ad'd'ie, a sije oz adóiéi, mijén 
voféaásisni, bagatir tuvkis kuémali, a kuzma ijset da vütiis 
muni, kuzma l'ok kosa-purtnad da vilas Uétféistis da golase 
sark vundis. bagatir vei vivéid usi, a kuzma suue: o-vot— suuas—-
ted, kuzmaked en kosáé.» 

bagatirjaslen Uv£ éin-vais oz pet radisla, mii kuzma ver-
mis sejtsem bagatir vini i jestse jondzika kutisni polni kuzmais. 

12. sarli vistalisni, mii kuzma se^sem jon bagatires siUs 
vermis. sije jona polzis i istis jezes juualni, mii sili kole. 

kuzma vistalis nali, mii: «dzin sarsvoteg me og mirití'éi 
i meiam vokjas — bagatirjas vilas indis — med kutasni me 
dinin olni.» 

sarli bit loii dzin, sarsvo setni. ééssa kuzmaes sare puk-
tisni i sije sétíse babase kőris, da eni ole-vile. 

A hős látja, hogy Kozmának a szeme be van kötve, és ő 
szintén bekötötte a magáét, gondolja, hogy így bekötött szem
mel kell harczolni. 

1 1 . Egymásnak kezdtek menni. Kozma lát, de az nem lát. 
Mihelyt összecsaptak, a hős Kozma felé döfött, Kozma azonban 
kicsiny és fölötte ment el, Kozma meg rossz kaszakésével reája 
ugrott és egyszerre elvágta a torkát. A hős leesett a lováról, 
Kozma meg mondja: «Nesze neked — mondja —, Kozmával 
ne harczolj.B 

A hősöknek majd hogy a könnyük nem folyt örömükben, 
hogy Kozma olyan hőst le tudott győzni és még jobban kezdtek 
Kozmától félni. 

12. A czárnak jelentették, hogy Kozma ilyen erős hősét 
legyőzte. 0 nagyon megijedt és embereket küldött megkérdezni, 
hogy mi kell neki. 

Kozma megmondta nekik, hogy: «A fél birodalom nélkül 
nem békülök meg, és az én testvéreim — a hősökre mutatott — 
hadd éljenek majd nálam.» 

A czárnak oda kellett adnia a fél birodalmát. Azután 
Kozmát czárrá tették, és ő odahívta a feleségét és most él-van. 
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J e g y z e t e k : Ez a mese ug}^anattól a közlőtől való, m in t 
az előbbi. Vö. a 11 . mese tar ta lmával . 

1 . perisla-doredíz (%o CTapocTH; ^ a 3pí>jrHXb jrbTb'. (Érde
kes a -la képzőnek ilyen alkalmazása.) | pasna < or. nanraa j 
geb, V. d'eb. 'MOiüKa5 (vö. gid ~> d'id 19. mese 5 . jegyz . ; W I E D . 
nedel', negel' chét') | eltistas fpa3MaxHerb, pa3MaxHeTca' [ lugeda 
cpa3oőbio, yHHtiToaiy' | vojuitni < or. BoeBaTb. 

2. bidsa mu vqjuita 'u.BJiyio 3eMjno saBOKUo.' 
3 . kosa-purt CHOJKT. c^fenaHHbifi n a i KOCBI (a kasza letört 

végéből csinált kés)5 | dert 'KOHe^Ho' | vet ^OBOJIBHO, n o p a ^ o i n o ' . 
A szó ta lán nem egyéb, min t a devel' < or. ^OBOJTL (1. 15, mese 2.) 
rövidítése, KALIMA magyarázata (1. KALIMA 163) ta lán kevésbbé 
valószínű. [ posjisas "cfl&jraeTb MOCTÍ>, n e p e n p a B y \ 

4 . kujim tui-veí l o p ó r a Ha 3 cTopoHbi pacxo^HTca' | Ing 
< o r . Jiyrb | bagatirskei < or. őoraTbipcKÜ [ mudz berad cnocir£ 
ycTaTKa, nocjrfe ycTajrocTH5. 

5 . eüiénas "3a ok i r a t pa3 t 5 (et'ikisnas eűkisen ua.) j mi-
ianla-dorsdn cCb Hameíi CTopoHbf | miian műié 'H3T. HameÉ SCMJIH5. 

6. sije musa sar cTaMomHÍH n,apt5 | buren ^oőpoMb 5 [ polze-
misla fOTb CTpaxa'. A -la r ag ilyen használa tára nézve vö. tíui 
sin-vais oz pet radisla i t t 11. a l a t t ; pinis sarka kile ke(dzidisla 
% foga vaczog a hidegtől ' 2. mese 1. ; oz vermini torjed'tsinis 
koslais (kosisla) cnem tudnak szétválni a veszekedéstől ' EOKOS 
123, 132 ; gaZtemisla da sogisla omeUtíema 'bánkódásában és bána
t ában (OTI> CKyKH H O T Í ropa) lefogyott'. 

7 . sir, mun cpy6n, n o ^ n ; p ía tb , CTynaíi' | zduk < or. ^ y x b 
(1. KALIMA 172). 

9 . t'sep < or. írbnb [ nalen bagatir 'HXHÍM Ő.' j idzda, V. iMa. 
1 1 . etladéni 'CXO^HTBCH' | vojsadsisni conurHCb' | tuvkis 

^TKHyjrb' j sark! a nyisszentés kifejezésére. 
1 2 . miri{fsini<or'. MMpHTbca | bit loii eőbiTb, npaiujiocb.5 

23 . ibsa moid-kil iz-ki da petuk jilis. 
1. olisni-vilisni starik-gozja. nial§n vgli §t'i nil da §ii pi. 

kodir starikjas kulisni, sojsa-vokali kol'i tol'k§ kerka. 
vokidlen kutis kingmis sumalni i sije istis soUs§ geb§tUas 

23 . ib-i m e s e a m a l o m k ő r ő l é s a k a k a s r ó l . 
1 . Élt-volt egy öreg házaspár . Nekik egy leányuk és egy 

fiuk volt. A mikor az öregek meghal tak, a testvérekre csak a 
ház maradt . 

A fiútestvér megéhezet t és ő a padlóaljba küldte a nővérét 
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ndn korsni. sot's piras ggbefég, korsas i ad'd'éas buksalgm korka, 
a musis ad'd'éas, mii set't'se petg m^i-kg jos-jila turun-kod'. sot's 
nán-korkate petkgdas i nije sij§s zel t'seskida souasni. 

I askinas vok bara istg soUs§ ggbgjsg ndn korsni. soi'é piras, 
korsas, korsas i ad'd'éas bara bukéalgm korka, a bidmié jos-jilaid 
bidmema nin ves kuza. mjéid korkatg petkgdas i sijgs bara zel 
iégskida souasni. 

koimed lunnas vokid bara ist§ sot'ssg gebgjég ndn korsni. 
soís piras, kor sas, korsas i ad'd'éas bara ndn-korka, a bidmisid 
bidmgma dzodze(d'éis nin. 

2. séssa bidmisid dzodzse rozedas i zel edj§ kutas bidmini, 
a sijg vglgma kapusta-mats bidm§. bidmas, bidmas i petelgksg 
roégdas i zel dzu,d$id loug. 

séssa vok kutas kaini jilas. kajas i maU-pitssis ad'd'éas iz-ki. 
iz-kite bostas, led't'sgdas i puktas kutas, a sijg iz-kiid vglgma aföis 
izis. nia kutasni izni i regid'ikgn ozirmasni. 

kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy a padlóaljba, keres és 
megpenészesedett kenyérhéjat talál, a földön azonban látja, hogy 
ott (tkp. oda) valami hegyesvégű fű-féle jön ki. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és ők azt nagyon jóízűen (tkp. édesen) 
megeszik. 

Másnap a fiútestvér megint küldi a nővérét a padlóaljba 
kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres és megint 
talál megpenészesedett kenyérhéjat, de a növő hegyesvégű (azaz: 
a hegyesvégű növény) már egy arasznyira nőtt. A leánytestvér 
kiviszi a kenyérhéjat és azt megint nagyon jóízűen megeszik. 

Harmadik nap a fiútestvér megint a padlóaljba küldi a 
nővérét kenyeret keresni. A leánytestvér bemegy, keres, keres 
és megint talál kenyérhéjat, de a növény már a padlóig nőtt. 

2. A növény azután keresztűlfúrja a padlót és nagyon 
gyorsan kezd nőni, az meg látszott (most): káposztafej nő. Nő, 
nő és keresztül fúrja a mennyezetet és nagyon magas lesz. 

Erre a fiútestvér föl kezd mászni a tetejére. Fölmászik és 
a káposztafej belsejében egy malomkövet talál. Fogja a malom
követ, leviszi és a kemencze közelébe teszi. Az a malomkő meg 
magától őrölt (tkp. maga volt őrlő). Ők elkezdenek őrölni és 
hamarosan meggazdagodnak. 
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3. gtikis nialgn iz-kiid vosg. vok munas koréni. munasr 

munas i sj,li panidásas petuk. petukid i juualas : «kitís§ munan h> 
vokid suuas: «iz-ki korsni.)) petukid sutig: «meng tsgts bőst.)) 

vokkl bostas i mgdgdűasni. niali panidásas ruts. petukid 
suuas: arujégi, rufégi, me-pitskg pir!)) rut's piras. niali pani
dásas séssa kgjin. petuk suuas: «kgjingi, kgjinei, me-pitskg pir!'» 
kgjin piras. munasni, munasni i panidásas niali os. petuk suuas : 
«oskgi, osk§i, me-pitjke pir!)) os piras i munasni nij§ votdz§. 

4. séssa nije voasni kerka din§. petuk suuas: «íe mun grez-
das, kor da soi, da en guéás!» vok munas, a petuk pos ulas 
piras i goredas: «kikiru'kkuf dade, iz-kit§ vai/r> 

dad'§ suu§ u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg va§ éui da pontal.)) 
u^zalié petas, petukgs kutas, va§ sujas i poútalas izjasgn. petuk 
iz kostiis jurse Uurggdas i stal vas§ juuas i afáis petas. 

petas da pos ulas munas i gorgdas: tkikirwkku! dade, iz-
kitg vaih dad'g suuas u(dzalisli: «pet, iz-ki-korissg rinisg éui da 

3. Egyszer elvész az ő malomkövük. A fiútestvér megy 
(azt) keresni. Megy, megy és szembejő vele egy kakas. A kakas 
kérdezi: «Hová mész?»> A fiútestvér mondja: «A malomkövet 
keresni » A kakas mondja: «Engem vigy magaddal (tkp. együtt).» 

A fiútestvér viszi és elindulnak. Ok egy rókával találkoz
nak (tkp. nekik szembe jő egy róka). A kakas mondja: «Bókám, 
rókám, menj be a belsőmbe!)) A róka bemegy. Azután egy 
farkassal találkoznak. A kakas mondja: «Farkasom, farkasom, 
menj be ónbélém!» A farkas bemegy. Mennek, mennek és 
egy medvével találkoznak. A kakas mondja: «Medvém, medvém, 
menj be énbelém!» A medve bemegy és ők előre mennek. 

4 . Azután egy házhoz érnek. A kakas mondja: «Te menj 
be a faluba, koldulj és egyél, de ne lopj!» A fiútestvér elmegy, 
a kakas meg a lépcső alá megy ós kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!)) 

Az ember mondja a munkásának: «Menj ki, dugd a malom
követ kérőt a vízbe és takard le.» A munkás kimegy, megfogja 
a kakast, vízbe dugja és kövekkel letakarja. A kakas kidugja 
a fejét a kövek közül és megissza az egész vizet és maga kimegy. 

Kimegy és a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet!» Az ember mondja a munkásának: 
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gzti.)) ujlZalis petas, petukgs bostas i rinisg sujas, itd'£asgn veliías 
i gztas. 

petuk rinis-sgras sultas, kok-pgl jilas bergalni kutas i vagn 
kiékalni bisg. bi sifái i kusas. 

5. petuk rinisis petas, dadg-pos ul§ piras i gorgdas: «kiki-
ru'kku! dad'g, iz-kitg vai!» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg gid§ 
sui izjas din§.« u(d£alis petas, petukgs sujas gide. petuk sultas 
pel'§s§ i suuas: «me-pitskis, rufóg, pet /» ruU petas i stal izsg 
dzaggdas. utdzalis petas vifágdlini, a setis ruU pet§ i rutUid 
pisjas daljg. 

petukid munas pos ulas i gorgdas: «kikirwkkuf drádg, iz-
kitg vai/» dad'g suug: «pet, iz-ki-koriésg jgrt karta-vilg, mgsjas 
din§.» ujlzalis petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas petesas i suuas : 
«kgjing, me-pitskis pet!)) kgjin petas i stal messg dzaggdas. u^zalis 
petas mgs vidlini i stal meskis kulgma. kejinid petas da pisjas daljg. 

öMenj ki, tedd bele a malomkövet kérőt a gabonaszárító 
csűrbe és gyújtsd meg.» A munkás kimegy, fogja a kakast és 
beleteszi a gabonaszárító csűrbe, lefödi szalmával és meggyújtja.. 

A kakas a gabonaszárító csűr közepére áll, elkezd a fél
lábán forogni és a tüzet vízzel locsolni. A tűz így ki is alszik.. 

5. A kakas kijön a gabonaszárító csűrből, az embernek a 
lépcsője alá megy és kiáltja : «Kukorikú ! Bácsi, add ide a malom
követ!)) Az ember mondja: «Menj ki, zárd a malomkövet kérőt 
az akolba a juhok-közé (tkp. a juhokhoz).» A munkás kimegy,, 
a kakast a juhakolba zárja: A kakas egy sarokba áll és mondja: 
«Énbelőlem, rókám, gyere ki!» A róka kijön és a juhokat mind 
megfojtja. A munkás kimegy megnézni, de onnan egy róka jörn 
ki és a róka az erdőbe fut. 

A kakas a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, 
add ide a malomkövet! Az ember mondja: «Menj ki, zárd a 
malomkövet kérőt az istállóba, a tehenek közé (tkp. -hez).)? 
A munkás kimegy, (oda) bezárja a kakast. A kakas azonban egy 
sarokba áll és mondja: «Farkasom, gyere ki énbelőlemU 
A farkas kijön és a teheneket mind megfojtja. A munkás ki
megy a teheneket (tkp. a tehenet) megnézni és a tehenek mind 
meghaltak. A farkas kimegy és az erdőbe fut. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV, • 18 
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6. petuk munas d'ád'g-pos ulg i gorgdas : «kikiru'kku! d'ád'g, 
iz-kitg vai!)) d'ád'g suug: apet, jgrt iz-ki-korissg gid'nag.)) udzalié 
petas, petukgs jgrtas. a petuk sultas pel'gsg i suuas: «oskg, me-
pitskis pet.» os petas i stal vglsg dzaggdas. u(dzalis petas vgl vid-
lini, a setis petg os. oskid pisjas daljg. 

a petuk munas pos ulg i gorgdas : ukikiru'kku ! d'ád'g, iz-kitg 
vai!)) d'ád'g suug: npet, vai taüt'sg iz-ki-korié.sg, me sijgs soua.v 
uj)zaUs petas, petukgs vajas, a d'ád'g sijgs kurttéiltgg nilistas. 
(d'ád'gid gors vglgma.) 

7. olas dad'g i petas sitdsni. petuk jursg Uurggdas i gorg
das: ukikiru'kku! d'ád'g, iz-kitg vai!)) d'ád'g suuas u^zalisli: «vetli, 
vai páskid tíer i keris jursg petukislié.» udzalié vajas {ser i keris-
tas, no petukidli oz inmi, a inmas d'ád'gli zadjas i dád'glgn zadjis 
org. d'ád'gid suug: nmgdaréáúis keris/)) u^Zalié keristas i d'ád'gli 
bara zadjas inmas i d'ád'gid^ kulg. 

6. A kakas az ember lépcsője alá megy és kiáltja: «Kuko-
rikú! Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj 
ki, zárd a malomkövet kérőt a lóistállóba.)) A munkás kimegy, 
a kakast (oda) zárja. A kakas azonban egy sarokba áll és mondja: 
«Medvém, gyere ki énbelőlem!» A medve kijön és megfojtja a 
lovakat mind. A munkás, kimegy a lovakat megnézni, onnan 
azonban egy' medve jön ki. A medve az erdőbe fut. 

A kakas meg a lépcső alá megy és kiáltja: «Kukorikú! 
Bácsi, add ide a malomkövet!)) Az ember mondja: «Menj ki, 
hozd ide a malomkövet kérőt, én megeszem őt.» A munkás ki
megy, hozza a kakast, az ember meg anélkül, hogy szétharapná, 
lenyeli. (Az ember falánk volt.) 

7. Él az ember és kimegy szarni. A kakas kidugja a fejét 
és kiáltja: «Kukorikú! Bácsi, add ide a malomkövet!» Az ember 
mondja a munkásnak: «Menj, hozz egy széles fejszét és csapd 
le a kakas fejét.» A munkás fejszét hoz és odacsap, de nem 
találja a kakast, hanem az embernek az alfelét találja és az 
embernek az alfele leválik. Az ember mondja: «A másik oldal 
felé vágj!» A munkás odacsap és megint az alfelét találja el 
az embernek és az ember meghal. 
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petuk petas i suuas u(dzalisli: «mii te iz-kinas keran? 
luttsg menim vai, a tenid stal olgmis kolg.v ujUalis iz-ki setas. 
'petuk kerka-velt vilas kajas i gorgdas : «kikirwkkuJ iz-kiidla lok /» 

. i vosg. vok loktas, iz-kit§ boétas, gortas nuuas i jestsg jona ozir-
masni i gni olgni-vilgnL 

A kakas kijön és mondja a munkásnak: «Mit csinálsz te 
a malomkővel? Inkább add ide nekem, neked meg az egész 
vagyon marad*)) A munkás odaadja a malomkövet. A kakas föl
megy a háztetőre és kiáltja: «Kukorikú! Gyere a malomkövedért!)) 
és eltűnik. A fiútestvér odajön, fogja a malomkövet, hazaviszi 
és még jobban meggazdagodnak és most élnek-vannak. 

Jegyzetek: Ezt a mesét, a melynek tárgya rokon a 18. sz. 
mesével, mint a czíme is mutatja, CZEMBER egy j&-falvi embertől 
hallotta. 

1—2. buksalgm korka r3anjiecHeB4jiyio Kopicy' [ sije vglema 
kapusta-m.au bidmg C9TO OKa3ajiocB (yKa3HBaeTca),tiT0 KO^aHi. 
KanycTH poct ' | kilt fa parasztháznak a kemencze, a roaŐeirL 
köriili része v. a folyó folyásának irányában fekvő része5. 

4. kikirwkku, kukurwkku a kakas kukorékolása | velíias, 
CZEMBER füzetében velkjas (vö. WIED.). 

5—6. dal CJ['BCOKI>, pom;a Ha cyxOMi. MBCTÍ ; MÍJCTHOCTB 
cyxaa, poBHaa BI> jrEcy' | kiirt'üsilteg nilistas ' c t pa3y nporjio-
TEJIB, He yKycHJTb; He yitycHBB nporjroTHJU.'. 

7. keris, V. kerist \ luttse < or. jiyiHie. 

24. v eé-kuza mórt da nil. 
1. olisni-vilisni starik-gozja. nialgn v§li kik nil. starik lubi-

tis gtisg, staruka mgdsg. starukaid i suug starikidli: «bos dssid 
nilte, kated dalje.v starik katgdas, vgr-kerkae kolas i sili skgt 
kolas: petuk, da kan da sir. 

24. Az a r a s z - n a g y s á g ú e m b e r és a l e á n y . 
1. Élt-volt egy öreg ember meg a felesége. Nekik két leá

nyuk volt. Az öreg az egyiket szerette, az öreg asszony a másikat. 
Az öreg asszony mondja az embernek: «Fogd a magad leányát, 
vidd az erdőbe.» Az öreg odaviszi, egy erdei kunyhóban hagyja és 
állatokat hagy neki: egy kakast meg egy macskát meg egy egeret. 

18* 



264 FOKOS DÁVID. 

nütid ndn sondini pajég sujas i rok puni sujas i kutas baísg 
vid't'sisni. batid dir oz lok i nilid baít§ kutas isuksalni: nbaig,. 
lok nin/» kod-k§ sili suuas: «lokta, nilg, lokta ; me aj!éim ves-
kuza, zirimei bed'-kuéa, nopjgi gid-iéda.s* piras i suuas: anopjgs 
n§ kittig rektah) nilid suuas: «ggbgj!sg.» séssa puksasni éoini. 
pgé ndn souasni i rok. roknad nilid verdas i kantg i petukte i 
sirtg. 

2. sougm b§ras vodasni űzni. ml vodas gebgíé vilad, a lokti
sid vodas pelai-dorad. voinas sir kot§rtas nil ding i suuas: «as 
mestaad éelis, a ajsid vesji.n nil sgliétas i vesjas. voinad iééttéas 
loktisid i kutas koréni niltg. korsas, korsas, kanli inmas kirimidr 

kanis kurttsas. petukli inmas, petuk gorgdas : ukikiru'kku !» loktisid 
polzas, gdjgndzik pisjas. 

askinas nil iééttéas, ggbgtUe pj/ras, a ggbgié tiris d'énga. séssa 
bat'is loktas, dengasg t'sglgi dod tejsasni i gortas nuuasni. 

A leány kenyeret tesz a kemenczébe, hogy megmelegítse 
és kását tesz bele, hogy megfőzze és kezdi az atyját várni. Az 
apja sokáig nem jön és a leány kezdi az apját hívni: «Apám, 
gyere már!» Valaki mondja neki: «Jövök, leányom, jövök; én 
magam arasznyi vagyok, a taknyom bot-hosszúságú, háti tarisz
nyám istálló-nagyságú.» Bejön és mondja: «A háti tarisznyámat 
hová rakom ki?» A leány mondja: «A padlóaljba.» Azután le
ülnek enni. Forró kenyeret esznek meg kását. A kásából a leány 
a macskának meg a kakasnak meg az egérnek is ad enni (tkp. 
táplálja őket). 

2. Evés után lefekszenek aludni. A leány a padlóalj fölé 
fekszik le, a jövevény meg az ágypolcz szélére fekszik le. Éjjel 
az egér odafut a leányhoz és mondja: «Köpj egyet a magad 
helyére, magad meg húzódjál félre (onnan).» A leány odaköp 
és félrehúzódik. Éjjel fölkel a jövevény és kezdi a leányt keresni. 
Keresi, keresi, a keze a macskához ér, a macska megharapja.. 
A kakashoz ér, a kakas kiáltja: «Kukorikú!» A jövevény meg
ijed, hamar elszalad. 

Másnap a leány fölkel, bemegy a padlóaljba, a padlóalj 
meg tele van pénzzel. Azután megjön az apja, a pénzt, egész, 
szánravalót fölrakják és hazaviszik. 
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3. askinas staruka tsgktg dssis nilsg katgdni seiüg-zg. starik 
! katgdas, nilte kol'as. nilid vid'Uiéas, vid'tsiéas i etnas roktg souas ; 

kantg, ni petuktg, ni sirte oz verd. 
voinas loktas ves-kuza mórt i vodas űzni. nil vodas ggbgíé 

vilg, a ves-kuza mórt pglat'e. voinas ves-kuza mórt íséiUas, niltg 
bostas i silis nontg souas. askinas sad'masni i nilid kutas bgrdni, 
a ves-kuza mortid suug: «me Uáiti nonte sobdi-ndngn i soji.» 

ritnas bara vodasni. voinas ísétísas ves-kuza mortid i souas 
nilte, lijassg gsin vj,las sultgdas. 

askinas baiis loktas, nillis lisg meégkg te/sas i gortas nuuas. 
stai'uka ad'd'zas lijassg i kutas bgrdni. 

3. Másnap az öreg asszony azt mondja neki, hogy az ő 
leányát vigye ugyanoda. Az öreg odaviszi, ott hagyja a leányt. 
A leány vár, vár és egymaga eszi meg a kását; (se) a macská
nak, se a kakasnak, se az egérnek nem ad belőle. 

Éjjel odajön az arasznyi nagysága (tkp. hosszúságú) ember 
és lefekszik aludni. A leány a padlóalj fölé fekszik, az arasznyi 
nagyságú ember meg az ágypolczra. Éjjel az arasznyi nagyságú 
ember fölkel, fogja a leányt és megeszi a csecsét. Másnap föl
ébrednek és a leány elkezd sírni, az arasznyi nagyságú ember 
meg mondja: «Én a csecsedet búzakenyérnek gondoltam és 
megettem.)) 

Este megint lefekszenek. Éjjel fölkel az arasz-nagyságú 
-ember és megeszi a leányt, a csontjait az ablakba (tkp. az ab
lakra) állítja. 

Másnap megjön az apa, a leány csontjait (tkp. csontját) 
zsákba rakja és hazaviszi. Az öreg asszony meglátja a csontokat 
és sírni kezd. 

J e g y z e t e k : Ez a mese ugyanattól a közlőtől való, mint 
&z előbbi. 

1. bos \. 23. mese 7.: keris és itt 2.: sglis \ sondini, V. 
iontini | nin, CZEMBEB füzetében nin. Vö. LYTK. nin. 

2—3. d'éngase t'églgi dod tejsasni ^eHLrn ITÉJIHÍÍ BO3* 
saRjra^yTt' [ esin, esin 1. 21. mese. 
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25. tok, mon da Hé grtjas. 
1. gükié olisni kik vok gii kerkain. kikna'nis vgli ggtirags i 

gfákislgn vgli ijéii!ik pi. 
güikié vokjas munasni turunla i babajasisli tsgktisni piléan 

lomtini. babajas piléan lomtasni i kutasni vid^éj,énj, muiikjassg. 
muéikjas dir oz lökni i gíi babais suuas: «dir zg nin oz lökni 
t'égrtjasid!» i munas piléan vidli/ni. 

2. ééééa kod-kg, kiig, loktas, sarajas éijgsjassg pirtas i ker-
kaas pirasni kik vok. a kerkaas vgli gíi babais, mgdis vgli piléa-
nin. giik vokid i juualas: «kitgn pg mgd babais ?» babáid suuas : 
«piléanin.)) kik vok petasni kerkaié i munasni pilsang. piléanis 
babatg adMasni. babaidlyé kujíéiktg kullasni da volsalasni koétini 
gor vilas, a jáisg souasni i bgr gortas munasni. 

gortas korasni éoini. éojigas ijéiiük piid kutas bgrdni. mgd 

25. A r o s s z á n g y és az ö r d ö g ö k . 
1. Egyszer két fiútestvér élt egy házban. Mindkettejük 

nős volt és az egyiknek kicsinyke fia volt. 
Egyszer a fiútestvérek szénáért mennek és a feleségüknek 

(tkp. a feleségeknek) megparancsolják, hogy a fürdőkamrát fűt
sék be. Az asszonyok befűtik a fürdőkamrát és kezdik a férjü
ket (tkp. a férjeket) várni. A férjek sokáig nem jönnek és az 
egyik asszony mondja: «De sokáig nem jönnek már (azok) az 
ördögök!)) és megy a fürdőkamrát megnézni. 

2. Azután hallatszik, valaki jön, a lovak szerszámait beviszi 
a színbe és két testvér jön be a házba. A házban meg az egyik 
asszony volt, a másik a fürdőkamrában volt. Az egyik fiútest
vér kérdezi i s : «Hol van a másik asszony?» Az asszony mondja: 
«A fürdőkamrában.» A két fiútestvér kimegy a házból és a 
fürdőkamrába megy. A fürdőkamrában (tkp. -ból) megtalálják 
az asszonyt. Az asszonynak lenyúzzák a bőrét és kiterítik szá
rítani a fürdőkemenczére, a húsát meg megeszik és visszamen
nek haza. 

Otthon enni kérnek. Mialatt esznek, a kis fiúcska (tkp. a 
kicsinyke fiú) elkezd sírni. A másik asszony fogja a fiát és 
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babáid bostas pitg i petas med kerkaas. piid suuas: «taj§ abu 
menam batjas. tajgjaslgn vomsis bi pet§.» 

3. mamid §(d'éest§ pgdlalas, jignalas i puksas jen-ul-pelgsas. 
kik vokid (nij§ vglemds kik U§rt) kutasni m§darad ts§ts pirnj,. 
jigana §idz§st§ oz vermini vostini, kutasni §td'z§st§ jirni. jirasni 
jur t§rig minda roz, séésa petuk gorgdas: akikiru'kku /» Hé§rtjas 
vosgni. 

askinas vokjas loktasni, kerka§ pirasni, kerkain ne-kod abu. 
m§d kerkae petasni: §tdzesas jur tgrig roz, kid'z-k§ §idz§st§ voé-
tasni i setis adWzasni §ii babat§ dreűnaidk§d sad'tggis, a m§d baba-
idlié pilsansis kujéiksg sgmin addzasni. 

kimegy a másik szobába. A fiú mondja: «Ezek (tkp. ez) nem 
az én apámék. Ezeknek a szájából tűz jön ki.» 

3. Az anya beteszi, bezárja az ajtót és a szentkép alatti 
szögletbe ül. A két fiútestvér (azok ördögök [tkp. két ördög] 
voltak) a másik oldalra (azaz azon szoba felé, ahol az asszony 
van) kezdenek szintén menni. Az elzárt ajtót nem bírják kinyitni, 
elkezdik az ajtót rágni. Akkora lyukat rágnak ki, amelyen 
keresztül fér egy fej, azután a kakas kiáltja: kukorikú! és az 
ördögök eltűnnek. 

Másnap megjönnek a fiútestvérek, bemennek a szobába, 
a szobában senki sincsen. A másik szobába mennek: az ajtóban 
akkora lyuk van, a melyen egy fej átfér. Valahogyan kinyit
ják az ajtót és ott találják az egyik asszonyt a fiával ájultan, 
a másik asszonynak meg csak a bőrét találják meg a fürdő
kamrában. 

J e g y z e t e k : Ez a mese is a két előbbi mese közlőjé
től való. 

1. nin 1. az előbbi mese jegyzeteit. 
3 . pgdlalas 'saTBopHTT.5 | jignalas c3anpeTT>' | mgdarad ca ház 

másik felébe, a másik szoba felé5. A parasztháznak az egyik 
oldalán van a nyári, a másikon meg a téli szobája. 

* 
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* 26. duda. 
duda, duda, kitíé§ vetlin ? 
—- kosa dorni vetli. 
mii-n§ kosanas v§ctsan í 
—• turun-tor itskistni. 

5 mii-n§ turunnas vgföan ? 
•—• m§s-tor verdistni. 
m§s-tornas mii v§(ísan ? 
— l'gl'-tor lististni. 
l§l'-tornad mii v§Jsan ? 

10 — zon-tor ver diétán. 
zon-tornad mii vgfáan ? 
— pes-to?- tatskgdistan. 
pes-tomad mii v§(Uan ? 
— jpais-tor lomtikan. 

15 pat'é-tomad mii v§(t'san ? 
— sid-tortg puistan. 

26. duda. 
duda, duda, hol (tkp. hová) jártál? 
-— Kaszát kovácsolni jártam. 
Mit csinálsz a kaszával? 
— Egy kis szénát kaszálni. 

5 Mit csinálsz a szénával? 
— A tehénkét etetni. 
Mit csinálsz a tehénkével? 
— Egy kis tejet fejni. 
Mit csinálsz a kis tejjel? 

io — A kis fiút táplálod (a kis fiúnak adsz enni). 
A kis fiúval mit csinálsz? 
— Egy kis fát hasítasz. 
A kis fával mit csinálsz? 
— A kemenczécskét befutod. 

15 A kemenczécskével mit csinálsz? 
— Egy kis levest főzöl. 
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síd- tornád mii veísan ? 
— soistan da poré-tor verdistan. 
pors-tornad mii vgféan ? 

20 — stob-gu perjistni. 
stob-gu tornád mii vgjéan ? 
— stob sult§dni. 
stobnad mii v§(tsan ? 
— dzad-tor puktista. 

25 dzad-tornad mii v§ííéan ? 
— bek ar-pari tor puktistni. — pon. 

A kis levessel mit csinálsz? 
— Eszel belőle és a malaczot eteted. 
A malaczczal mit csinálsz? 

20 — Oszlop(nak való) gödröt túrni. 
Az oszlop(nak való) gödröcskével mit csinálsz ? 
— Oszlopot fölállítani. 
Az oszloppal mit csinálsz? 
— Polczocskát teszek rá! 
A polczocskával mit csinálsz? 
— Kis csészét-kanalat rátenni. — Vége. 

J e g y z e t e k . Ez a vers, a melyet CzEMBERnek egy kis fiú 
mondott el a Sziszola mellett fek^ő BoT^a falvában (ib falvától 
délre), változata a WicHMANNtól közölt dud§, dudei ez. versnek 
(WICHM. St. 39). Vö. még a dudei, dudei! kezdetű verset 
(EOGOV nyelvi 158, LYTKIN 160, SUS~ Aik. X. 22, UF. II. 72). 

1. duda jelentését nem tudom megállapítani; KoGovnál 
dud§i ryjiio-val van fordítva, LYTK.-nál 'ro-nyöV (STJS. Aik. X. 
65 'Taube'); WICHM. St. 39. mintha névnek venné. | 8. l'§l' gyer
meknyelven = jev | 10. verdistan, WiCHM.-nál verdistni; így az 
előbbi feleletekben is (itskistni, verdistni lististni), alább is (per
jistni stb.). A második személy a verdistan, tatsk§distan (12.), lom-
tistan (14.) stb. alakokban eszerint vagy a személyek összekeve
résén (2. szem. kérdésre 2. szem. felelet), vagy helytelen közlé
sen alapszik, vagy pedig a második személynek általános alanyul 
való használatával magyarázandó, j 12. tatskeclistan = potkedlistan 
noKOJienib [ 20 . stob: stolb helyett | dzad: dMdz helyett. 
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27. bob§. 
bob§, kiííég vetlin ? 
— t'soz§-gu§ vetli, vija nán ioini 
vija nán koVistin, en ? 
— tsegjas-ponad puktili, 

5 sed ponid sojgma. 
k§n-n§ é§d ponid ? 
— potts§s-kost§ dzagalgma. 
k§n-n§ pojsgsid ? 
— bien soUé§m. 

10 k§n-n§ biid ? 
— va§n kus§m. 
ken-n§ vaid ? 
— §s gungem. 
k§n-n§ §sid ? 

15 — ib§ kajem. 
k§n-n§ ibid ? 
— ájr piredgm. 

27. K e d v e s e m . 
Kedvesem, hol jártál? [kenyeret enni. 
— Nagybátyám pinczéjében jártam, vajas-
Vajaskenyeret hagytál-e egy kicsit vagy nem? 
— A padka végére tettem, 

5 A fekete kutyád megette. 
Hol van hát a fekete kutyád? 
— A kerítés résében megfulladt. 
Hol van hát a kerítés ? 
— Tűzben megégett. 

10 Hol van hát a tűz ? 
— Vízben elaludt. 
Hol van hát a víz? 
— Az ökör megitta. 
Hol van hát az ökör? 

15 — Fölment a hegyre. 
Hol van hát a hegy? 
— Az egér széttúrta. 
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k§n-n§ sirid ? 
— nal!kj§ sedgm. 

20 k§n-n§ naUkjid? 
— Uergn kerássem. 
k§n-n§ Uerid ? 
— izje nal'é§m. 
ken-n§ izis ? 

25 — sari(d'é§ bigiltís§m. 

Hol van hát az egér? 
— Tőrbe esett. 

20 Hol van hát a tőr? 
— Fejszével széthasították. 
Hol van hát a fejsze? 
— Kőben (tkp. kőbe) eltompult. 
Hol van hát a kő? 

25 •— A tengerbe gurult. 

J e g y z e t e k : Ezt a verset is, a mely különféle változatokban 
nagyon el van terjedve a zűrjének között (vö. SZAVV. 146, 
LYTKIN 157, 158, BOG. nyelvt. 158, UF. II. 73, WICHM. St. 40), 
CZEMBER a Sziszola vidékén (egy TpiiBa-falvi legénytől) hallotta. 

1. bob§ (v. bobusko§i, bob§§i, bob§an§i) kedveskedő megszó
lítás ('pillangóm') [ 4. tsegjas-ponad (:LYTK. Ueg§s-pom§, WICHM. 
tseggs pon§) CBT» KOHeirL npacTynKa, jiaBKH3. | 13 . gungem, vö. 
LYTK. dzungema; gungini CBHHHTL, TflHyTt5. 

28. al'o'sa pop-pi. 
1. olis-vilis d'erevnain mwéik babaisked. nalen v§li kujim-

ar§sa pi, kodi b%dm§ ne vo§n, a lun§n da voj§n. i sij§ kutis baüs-
tyi komi, med sij§ lefáis med mu§. i bai suuis, mii ukifízik okota.» 
pi Igsgdis pivéan-iZta nop i munis tuj§. sondi-pet§msdn sij§ sagdi-

28. P a p f i E l e k . 
1. Élt-volt egy faluban egy ember a feleségével. Nekik 

egy hároméves fiuk volt, a ki nem évenként, hanem éjjel-nappal 
(tkp. nappal és éjjel) nő. És ő kezdte az apját kérni, hogy eressze 
más földre. És az apja mondta, hogy «a mint tetszik (tkp. ked
ved))). A fiú előkészített egy fürdőkamra-nagyságú hátizsákot és 
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tis sondi-let't'éitgdz ju dorgd'é, k§ni v§li kuilg kuz-uska mórt vu-
dzgtíéié, kodgs vgli nimtgni usi'na usi'ís. sili i suis al'o'sa 
pop-pi: «bur mórt, vutdzgd meng.» sijg ussg nuígdis i loui pos 
mgdar berggg<d'éis, kiti i vutd£is al'o'sa pop-pi. medar berggin 
kutis vgzjiéni u s i'n a us i'í é pomosnikg a lo'éa pop -pili. a l'o'é a 
pop-pi sggláéiííéis tolko seki, kodj/r usi'na usi't's sggláéiííéis 
óvni ifégddzik vok pid'd'i. 

munisni ritgdz i voiisni ggra dorgd'é, kodi vgli kaféáiííég. 
najg ad'd'éisni mesta, kgni vgli pukalg mórt: g gr i'n a ggri'íé i 
kafááitg stav ggrasg. najg bostisni sijggs koimgd vok pid'd'i. 

ritin najg voasni ovtgm kerka dorg. seííég pirasni najg űzni, 
keni vgli karta-tirj,s mgs, a -net'i mórt. mgsjas pitekis najg naís-
kisni med bursg u£in vilg. 

2. aski asiv najg munisni vgrauni i kol'isni g gr i'n a geri'-
íégs górt-óvni. g gr i'n a ggri'íé u&in keiig pondis puni sid. i sijg 
ggtgvitiggn piris Ugrs-iZda muéik i boétis ggr i'n a ggri'Jégs 
toskgdis i kutis bid'íéama nog trepl'itni i mujéitis sijggs setíégd'é, 
mÍÍ g gr i'n a g gr i'íéli loii néni kulgm idg (kulgmgn). i mijgn 

útnak indult. Napkeltétől lépett napnyugtáig egy folyó partjáig, 
a hol egy hosszúbajszú révész hevert, a kit usi'na usi'íé-nak hittak. 
Őhozzá így szólt Papfi Elek: «Jó ember, vigy át engem.» Az 
kihúzta a bajuszát és híd lett a másik partig, a min át is ment 
Papfi Elek. A másik parton usina usit'é ajánlkozni kezdett Papfi 
Eleknek segédnek. Papfi Elek csak akkor egyezett bele, a mikor 
usi'na usiíé beleegyezett, hogy öccseként fog élni. 

Estig mentek és eljutottak egy hegyhez, a melyik himbá
lódzott, ők láttak egy helyet, a hol egy ember: ggri'na ggriíé 
ült és az egész hegyet mozgatta. Ők harmadik öcsként fogadták őt. 

Este egy lakatlan házhoz értek. Oda bementek ők meg
hálni, a hol volt egy teli istálló tehén, de egyetlen ember se. 
A tehenek közül a legjobbikát levágták vacsorára. 

2. Másnap reggel elmentek vadászni és ggri'na ggri't'é-ot 
hagyták otthon ggri'na ggri'íé vacsorára levest kezdett főzni. 
Mialatt készítette, belépett egy orsónagyságú ember és szakállánál 
fogta ggri'na ggri'fé-ot és mindenféle módon kezdte őt rángatni 
és annyira kínozta őt, hogy g. g.-nak halottként kellett elesnie. 
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sijg éetüis kulgmg, piris-pir ég t'sgrs-kod' muZik petis tarka 
pitskis. 

busuiíísigas-koéáéigas s%d i jái kiétisni stavse i loii ggri'na 
ggri'iéli naiskini vil es i puni drugjasli uZin. no ez-na vermi 
puzini, mii voiisni vgralisjas zev tsiggs i skgrgs. i g § r i'n a g e-
ri'is kutis pgrjásni, med di'ugjas oz kutni seravni, mii se(tsgm 
ifóet mórt vermis ngitnj, se(tsgm jon mortgs. 

askiin kolítías usi'na usi'ís i sikgd si fái-ág loii. 
koimgd lunin kolíisis alo'sa pop-pi, kodi zev jona gbg-

d'itis íégrs-kodr muzikgs i ad'd'éis tui sijg mgd mug. iz tilsán zavo-
d'itísg vgli roz mgd mugd'é, d'ez kuza kiítsgd'z poég vgli leiiéini. 
alo'sa pop-pi vgiisis ísgrs-kod muzik bgris. 

3. med műin vgli zev gaéa. alo'sa pop-pi vgilsis aslas 
hk mórt bgris, kodgs kutni vgli kgsjg. ritin voiis iféilik ierka 
dőre, kgni vgli pukale miféanik niv. íerkag tol'kg piris, a niv 
juuásni kutis bid'tsama jilis (torjis), no alo'sa pop-pi kölni 

És mihelyt ő halottnak tetette magát, az orsónagyságú ember 
rögtön kiment a házból. 

Mialatt verekedtek meg viaskodtak, feldöntötték a levest 
és a húst mind és g. g.-nsik még egy (tkp. új) ökröt kellett le
vágnia és társai részére vacsorát főznie. De még nem bírt (a 
vacsora) megfőni, mire megjöttek a vadászok nagyon éhesen és 
haragosan, g. g. meg elkezdett hazudozni, nehogy a társai ki
nevessék, hogy olyan kis ember el bírt páholni olyan erős 
embert. 

Másnap usi'na usiié marad vissza, és ővele ugyanúgy 
történt. 

Harmadnap Papfi Elek maradt (otthon), a ki nagyon erősen 
elverte az orsónagyságú embert és látott egy utat a másik világba. 
Egy kő alól kezdődött egy nyílás a másik világig, a hová (tkp. 
a meddig) kötélen lehetett leereszkedni. Papfi Elek üldözőbe 
vette az orsónagyságú embert. 

3 . A másik világban nagyon kellemes (tkp. vidám) volt. 
Papfi Elek üldözte a maga gonosz emberét, a kit el akart fogni. 
Este egy kicsike házhoz ért, a hol egy szép leány ült. A házba 
csakhogy belépett, a leány (máriB) kérdezősködni kezdett minden
ről, azonban Papfi Elek azt mondta neki, hogy hagyjon mindent 
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tsgktis stavsg aski asilgdz, a bur nivli tsgktis Igsgdni perina 
da soini. 5 

askiin sid'z-ég udditísis al'o'sa pop-pili ad'd'éisni m§d 
üsqjiskgd. i koimgd lunin adU'zisis sifái-ég koimed tíojiskgd. úol§d 
lunin sij§ voiis Ugrs-kod' muéik ord§, kodlgn v§li zev itdzid kik 
suttá terka i zev una sket. 

4. al'o's a pop -pi kodir voiis, to seki Ugrs-kod' muiik 
vgli u&g sintgm i al'o'sa pop-pili okota loii pukéini skót vid'zni. 

al'o'sa pop-pi óig lun i uég tgdni kutis, mii sijg kgzaiinlié 
sin perjis das-kik jura gundil' (gundir). pervgi lunjassán zavo-
dítt'sis sij§ vid'zni mgsjas, kodjases le^d'zalis gundirjas-jerjasg. 

pervgi lunin gundil! kujim-jura kesjis soini ul'en al'o'sa 
pop-pies, no kosáéig§n al'o'sa pop-pi silis stav jursg keralis. 

askia lunin travitni kutis kvait-jura gundil'gs, kodi si(d'éi-£§ 
kgsjis ulgn soini al'o'sa pop-pigs. no kosáéiggn vermis alo'sa 
pop-pi i keralis stav jursg. 

másnap reggelig és megparancsolta a jó leánynak, hogy ágyat és 
enni (valót) készítsen elő. 

Másnap ugyanúgy sikerült Papfi Eleknek a másik nővérrel 
találkozni. És harmadnap ugyanúgy találkozott a harmadik 
nővérrel. Negyednap az orsónagyságú emberhez jutott, a kinek 
egy nagyon nagy kétemeletes háza és nagyon sok marhája volt. 

4 . A mikor Papfi Elek odajött, akkor az orsónagyságú 
ember már vak volt, és Papfi Eleknek kedve támadt leülni a 
marháját őrizni. 

Papfi Elek ott él egy napig és már megtudta, hogy annak 
a gazdának egy tizenkétfejű sárkány rabolta el a szemét. Az első 
napoktól kezdte a teheneket legeltetni, a melyeket a sárkányok 
elkerített legelőire engedett. 

Az első napon egy háromfejű sárkány elevenen (tkp. nyersen) 
akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi Elek levágta 
a fejeit mind. 

Másnap megsemmisítette a hatfejű sárkányt, a ki szintén 
elevenen akarta Papfi Eleket megenni. De a viadalban Papfi 
Elek győzött és levágta a fejeit mind. 



ZŰRJÉN SZÖVEGEK. 2 7 5 

koim§d lunin alo'sa pop-pi skgt le^'zis das-kik jura 
gundil-mujas vil§, kodi sitd!zi-zg kuli, kijd'zi vod'd'za gundiljas. 

5. alo'sa pop-pi naUkis stav gundil m§d műié i m§-
ded'ísis aslas mue. no ez vun§d bostni kujim mijsa niles, kit§n 
vaZen voijas uzlis. 

aslas mue pervgi le^zalis niljases i kodir kutis kaini aUis, 
to seki ggri'na ggri'ís i usi'na usi'ís vundisni d'ezse. 

alo'sa pop-pi uéi i koli bara va& kgzaiin orde, kodlis eni 
boétis nela'min §s % kutis kaini itclzid-borda zverk§d, kodli bid 
bergeíUiggn set§ véli bidsa tusa. i kodir nem-tor nin ez v§v, to 
a t o'sa pop-pi vundis assis zadsis jdise. i kodir voiis taj§ mue, 
to v§li vors§ni svad'ba sil§n vokjasis, kodjas ez i dumditni, mii lolja 
(lovja) koli alo'sa pop-pi. i kodir sije§s ad'dzisni, to usked'üéisni 
kok vidas i alo'sa pop-pi prgsíitis i askiin ustrojitis svad'ba, 
kit§n vgli bid'Uama vina i souan-tor. 

Harmadnap Papfi Elek a nyájat a tizenkétfej ü sárkány föld
jeire engedte, a ki ugyanúgy meghalt, mint az előbbi sárkányok. 

5. Papfi Elek megölte a másik világbeli összes sárkányo
kat és a maga földjére készült. De nem felejtette el (magával) 
vinni a három szép leányt, a hol előbb éjjel (tkp. éjjeleket) hált. 

A maga földjére először a leányokat engedte és a mikor 
ő maga kezdett fölszállni, akkor geri'na g§H'U és usi'na usi'ís 
elvágták a kötelet. 

Papfi Elek leesett és megint a régi gazdájánál maradt, a 
kitől most negyven ökröt vitt és egy nagyszárnyú állaton (tkp. 
állattal) kezdett fölszállni, a melynek valahányszor hátrafordult, 
egy egész ökröt (tkp. testet) adott. És a mikor már semmije se 
volt, akkor Papfi Elek a maga hátuljából vágott le húst. És a 
mikor erre a földre ért, akkor ülték (éppen) a lakodalmukat az 
ő testvérei, a kik nem is gondolták, hogy Papfi Elek életben 
maradt. És a mikor meglátták őt, lába elé (tkp. lábára) borultak 
és Papfi Elak megbocsátott (nekik) és másnap lakodalmat rende
zett, a hol mindenféle pálinka és ennivaló volt. 

J e g y z e t e k : 1. med lefáis russicismus. 
2. loii usni kid§m ide (v. kulgm§n) "c^luiajica Kant MepTBLift, 

npHTBopMca MepTBT>rM'b, j busuiíísigas cKor,a;a őymeBajiii' [ gbedítis 
'oŐH.H'EJrB5. 
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3 . i/sil'ik v. i Jegük, i(t'éit'ik | perina < or. nepuHa | suttá v . 
sudna; az utóbbi alak a vicsegdai nyelvjárásban ismeretlen. 

4 . gundir, gundil! (a -Lokcim mellett CZEMBER szerint gun-
durl'i) C 3 M M 5 (közlőm magyarázata szerint ^o raTHpt ' ) | ul'gn CCBI-
piiMt51 travitni (1. KALIMA 148) 'jímwrosiSLTb, HCTpeÖJiflTB, yŐHTB'. 

5 . svad'ba vorsni russicizmus ('cBa^LŐy CBurpaTB5) J usk§d-
ísisni kok vilas 'őpocujracB BB Horn ' ; ' térdre borul tak 5 : pild'é§s 
vilas uéked'Uisni. 

A mese közlője a Sziszola melletti HyMaHOBCKa falvából 
való MHxamrB ÜBaHOBH^B MajiBijeBB. 

29. 
pizan vilin samevar, 
esin vilin sobdi-nán, 
dzadz dórin p§ stop vina, 
labiíé ulin sur-lagun, 

5. paM-vodzin p§ sid-girnits 
pacsin jajésniféa latka. 

29. 
Az asztalon szamovár, 
az ablakban (tkp. az ablakon) búzakenyér, 
a polczdeszka szélén egy stof pálinka, 
a lócza alatt egy kád sör, 

5. a kemencze szája előtt egy fazék leves, 
a k'emenczében egy bögre tojásrántotta. 

J e g y z e t e k : 4 . lagun < or. jiaryHB | 5 . pats-vojd'zin CHÜ 
niecTKB5 | 6 . jajésniféa < or. jiH*niHD;a (1. KALIMA 56) | latka < or. 
jiaTKa eiLiomKa\ Közölte velem a TpaBa falvából való Nikolaj 
Nikolajevies S z u c h a n o v az udora-vidéki jertym-din falvában. 

30. 30. 
musukei p§ munema. A kedvesem elment. 
— kiíiée sij§ mungma ? — Hová ment ő ? 
b o g o slove munema. Bogoszlovba ment . 
— miila sij§ munema ? — Miért men t (oda) ? 

5. brukila da golosla. • 5. Nadrágért meg sárczipőért. 
— mÜ PS SV§ ted vajas ? — Neked mit hoz ő ? 
vajas dona Uisjan Drága kendőt hoz 
(vajas zárni Uun-kits). (v. aranygyűrűt hoz). 
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J e g y z e t e k : 3 . A bogoslovi gyárba (permi kormányzóság) 
közlőm szerint sok zűrjén megy el télen át dolgozni, j 5. bruki 
< or. őproKH; gólos < or. rajroma. 

Ezt a dalt is jertim-din falvában közölte velem a most 
említett S z u c h a n o v , a ki a dalt rpnBa falvában hallotta. 

III. Udorai nyelvjárás. 

31. dik pop. . 
va£en ole'ma-vile'ma pop-gozja. i pop dumá'itas, stg sija 

kukán vajas, sija povzas i mgdas t'suéei stgrgna'e. mun§, mune i 
sili tesg: mortgs h§jin éojg'ma i silgn kol'e'ma sapgg-gozjis. sija i 
bostas sije. mune, mune i voas sija sikg. i jud'sas űzni §íi muSik-
ord§. sij§ i lefá'is. sen u£ná'ite sija i pats-vi'lg vodas. si oj§ 
muiiki'slgn mgskis kukán vajas, a vremfa'is vglgma keféid, i sija-
kuka'iise patsvi'lg katas pop-din§. pop oisg i saidmas. vi^zg'das, 
a pop-dinin kukán, pop povzas i dumá'itas, ste «me sije vaji». 
pop povzas i pisje. aswvse keza'iin suvtas i kukanis-dine kaas. 
vitd'ée'das, a sap§g-goz koigma. idumáitas, stg kukanis popsg sojgma* 
bostas sapg'gsg i addzas, stg sémin kok-t'serjis poplgn kol'gma. 

31. A b o l o n d p a p . 
Kégen élt-volt egy pap meg a felesége. A pap meg azt 

gondolja, hogy ő borjút fog szülni. 0 megijed és idegen földre 
indul. Megy, megy és elébe akad: egy farkas megevett egy 
embert és ennek megmaradt a két csizmája. 0 magával is viszi 
azt. Megy, megy és egy faluba ér. Es egy emberhez kéredzkedik 
meghálni. Az be is ereszti őt. Ott megvacsorázik és lefekszik a 
kemenczére. Ugyanazon éjjel a parasztnak a tehene megborjad-
zik. Az idő meg hideg volt. És ő a borjút a kemenczére teszi 
föl a pap mellé. Ejjel a pap fölébred. Körülnéz, a pap mellett 
meg egy borjú van. A pap megijed és gondolja, hogy «én szül
tem azt». A pap megijed és elfut. Reggel a gazda fölkel és föl
mászik a borjúhoz. Körülnéz, hát egy pár csizma maradt (ott). 
És gondolja, hogy a borjú megette a papot. Fogja a csizmát és 
látja, hogy a papnak csak a lábaszára maradt meg. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 19 
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J e g y z e t e k : oisg, aswvs§ érdekes példái a m i k o r kér
désre felelő accusativusi időhatározónak. 

Udorai szövegeim túlnyomó részének jertim-din falvi nyelv
mesterem: BeHiaMHH-b ApeemeBim'b HeBOJnmi. a közlője (1. KSz. 
XIV. 209). 

A hangsúly többnyire — de nem mindig — az utolsó
előtti szótagon van. 

32. r u í' s d a k gj i n. 
1. olgma'es-vilgma'eé muzik da baba. baba'is muzi'ksg Meri 

kiini vgjéas, a baba'is peUki'ni pondas. mn&ik mung i Meri kijas 
una. i b§r bergg'tísas gortas. i íui-vilis sija ad'd'zas : ruM kuile. 
muíik rut'ésg i bostas i doid'd'as puktas. a muiik puksas doid'd'as 
i vgvsg vgtli'ni pondas. a bgrg oz i berge'iisiv. rut's stav Merise 
silis le(d'éas i ajsis MétUas doidsis. 

2. muéik voas gortas, doidse oz i vidliv. i piras baba'is-
ding. i suas: ababa'g, mun, petav i doittg vidliv, miittgm tserisg 
kiji i kujsgm ggUinüa vaji». 

baba petg, a doid'd'in nem-tor abu. i piras bgrg kerka'as i 
pondas vidni muzi'ksg. suas : «vetlin, vetlin, a nem-tor abu éurg'ma». 

32. A r ó k a ós a f a r k a s . 
1. Élt-volt egy ember a feleségével (tkp. meg a felesége). 

Az asszony halászni (tkp. halat fogni) küldi az urát, az asszony 
meg fonni kezd. Az ember megy és halat fog sokat. És vissza
fordul hazafelé. Az úton meg látja: egy róka fekszik. Az ember 
fogja a rókát és a szánjába teszi. Az ember meg fölül a szán
jára és kezdi a lovát hajtani. Hátra azonban nem is fordul. 
A róka az ő halát mind lecsúsztatja (tkp. lebocsátja) és maga 
leugrik a szánról. 

2. Az ember hazajön, meg se nézi a szánját. És bemegy 
a feleségéhez. És (igy) szól: «Asszony, eredj, menj ki és nézd 
meg a szánodat, mennyi halat fogtam és micsoda ajándékot 
hoztam!» 

Az asszony kimegy, a szánban azonban semmi sincsen. 
És visszamegy a házba ós szidni kezdi az urát. Mondja: «Jártál, 
oda voltál, de semmid se akadt". 
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muzi'kis tokg'tíéas baba'is-vilg i suas: «muja, vetlig kostie 
1 éintgmsa'lin al'i mujah) a baba'is suas: «mun, a/éid vidlivv. 

muzik pete, a doid'd'in nem-tor abu. 
3 . a rujsis si-kosti t'serisg tui-vivsis gktas juke i -pondas 

soini. sili vgü'tsa kgjin loktg. i pondas silis Hserise komi. a rut's 
suas: v-mun, aféid kiih kgjin sili suas: «me og kuZ Ueri 
kiini-o. — «a me tene velgda. mim jukmgs-dorg i bgttg jukme'sas 
led'é». 

kgjin rufégs kivzas i mgdas. jukmg'sg bg£se le(d'éas i silgn 
bgéis kinmg. kgjin kiski'las, kiski'las, a bg£ oz sed. i sija dumd'i-
tas, stg zev ima bgzas kutíéi'sis i sija jonas nejtfi'stas i silgn 
bgzis org. i sid'z vartas jagas, i sen gn-na-na bg&tgm olg. 

Az ember megharagszik a feleségére és mondja: «Micsoda, 
mialatt én odajártam, megvakultál vagy mi?» Az asszony meg 
mondja: «Eredj, nézd meg magad». Az ember kimegy, a szán
ban meg semmi sincsen. 

3 . A róka meg ezalatt egy rakásba gyűjti a halat az útról 
és kezdi őket enni. Szembe jön vele egy farkas. És kezdi a 
halát kérni. A róka meg mondja: «Eredj, fogj te magad!» 
A farkas mondja neki: «En nem tudok halat fogni.» — «De 
én majd megtanítlak. Menj egy lékhez és bocsásd a farkadat 
a lékbe.» 

A farkas hallgat a rókára és elindul. A farkát egy lékbe 
bocsátja és a farka belefagy. A farkas húzza, húzza, de a farka 
nem jön ki (tkp. nem kerül meg). Ő meg azt gondolja, hogy 
nagyon sok (hal) fogódzott bele a farkába és erősen megrántja, 
és a farka leszakad. Es így fut az erdőbe, és ott még most is 
fark nélkül él. 

J e g y z e t e k : A mese tárgyára nézve vÖ. BOGOV meséjét 
<EOG. nyelvt. 148 = ÜF. II. 64). 

2. ggéíinüa < or. rocTHHe'i,!.. 
3 . gn-na vagy gn-na-na. 

19* 
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33. z§l§'tnei kolk. 
1. vaien olg'ma-vilfma tsar. i tsari'slgn vglema kujim pi : 

pedgr tsare'vifé, vaéil tsare'viU i iva'n tsare'vifé. peder 
tsare'vits da vasil tsare'vifé vghma'eé zev ozireé, a iv a' n tsa
re'viU v glgma jgidMk. 

iva'n tsare'vifé mgdas vilié stergna'g i man§ tui-vivti zev 
dj/r.ivoas kujim tui-keJas. i tui-kezasje'sas geég'ma: gftggezg'ma: 
«jééli eta't'fée kodi mune, sija, loug zev ozir». mgd tui-keZa'sg 
geég'ma: ueta'ffég kodi mung, sija pelujéi'tas tsarstve)). a koi-
mg'das gez'e'ma: akodi tatfég mune, sijg viia'sni, ili zglg'tnei kolk 
more pitskgsin iz-gor-ulin kuilg». 

2. iva'n tsare'vifé i dumd'iftéas: «luttse me meda• si tui-
keía'sg, k§n viia'sni, ili kgn zglg'tnei kolk vijimv. i zev dir seti 
mung. i voas kerka. piras kerka'e, a kuilg pefé. pejsis i suas. 
Háti ne-kutUgm zver iz pisjiv i kaga iz lebli; a te kié-ke. tat'fée 
uéin? kiffég tadz mgdinh) a iva'n tsare'vifé viéta'las, ste «tan 

33. Az a r a n y t o j á s . 
1. Eégen élt-volt egy czár. A czárnak meg három fia volt r 

Fedor czárfi, Vaszilyij czárfi és Iván czárfi. Fedor czárfi és 
fyaszilyij czárfi nagyon gazdagok voltak, Iván czárfi azonban 
bolondos volt. 

Iván czárfi idegen földre indul és megy az úton nagyon 
sokáig. És jön egy hármas keresztút. A keresztutakra meg föl 
van írva: az egyikre föl van írva: «Ha valaki erre (tkp. ide) 
megy, az nagyon gazdag lesz». A másik keresztútra (ez) van 
fölírva: «A ki erre megy, az királyságot kap». A harmadikra meg 
(ez) van fölírva: «A ki erre megy, azt megölik, vagy egy arany 
tojás fekszik a tengerben egy kő alatt». 

2. Iván czárfi meg gondolkozik: ((Jobb, ha én azon a 
keresztúton megyek (tkp. arra a keresztútra indulok), a hol meg
ölnek, vagy a hol az arany tojás van». És nagyon sokáig megy 
arra. És jön egy ház. Bemegy a házba, (ott) meg egy anyóka 
fekszik. Az anyóka mondja: «Erre semmiféle állat nem futott, 
sem madár nem röpült. Te meg honnan kerültél ide? Hová 
készültél így?» Iván czárfi meg elmondja, hogy «itt valahol 
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ken-kg vijim more, a more pidg'sas iz-ulin vijim zelg'tnei kol'k, i 
' me mgdi kolkji'slan. — «zev trudnei dela viberitg'mid te, i og 
ted, verman-g-si korsi'ni. zev una bogati'rjes voli'sni korsi'ni da 
iz vermi'nj,. no ladng, me tenid pgsebi'ta. — ta tui kuza vgtd'zin 
rijim jaga-baba. i sili te nem-tor in vistav i in sorúit sikgt». 

3 . iva'n tsare'vits u£ná'itas i mgdas, a veitísa tese kejin. 
i iva'n tsare'vits sabl'a's§ j§ras i keyas keji'nlié jurse kera'vni. 
a kejin süi suas: «in kerav jurgs, kor-k§ ged'i't't'sa. sémin kodért, 
a me te-dinad i voav. 

iva'n tsare'vits medas vg^zg. veiiisa sili tese kets. i iva'n 
tsare'vits t§ze kgsjas kera'vni jurse, a kets suas: «in kerav jurgs. 
kor-ke ged'i'ttéa. sémin kodért, a me te-dinad voat>. 

i sija beran vefáe medas. veittsa os loktg. i oslis t§£§ 
kesjas kera'vni jurse. a os suas: ún kerav jures. kor-ke ge.d'i't'téa». 

4. i ve$ze mgdas. mune, mung i voas kerka. piras kerka'g, 

tenger van, a tenger fenekén meg egy kő alatt egy arany tojás 
yan, és én a tojásért indultam el». — «Nagyon nehéz dolgot 
választottál ki, és nem tudom, hogy meg tudod-e keresni. 
Nagyon sok hős jött azt keresni és nem birták (megtalálni). 
De jól van, én segítek neked. — Ennek az útnak az irányában 
elül van a boszorkány. Ennek te ne mondj el semmit se és ne 
beszélj vele». 

3 . Iván czárfi. megvacsorázik és elindul, azonban egy far
kassal találkozik. Iván czárfi. meg kirántja a kardját és le akarja 
ütni a farkas fejét. A farkas azonban így szól hozzá: «Ne vágd 
le a fejemet, (még) valamikor hasznodra leszek. Csak idézz (hívj) 
és én hozzád jövök». 

Iván czárfi tovább (tkp. előre) indul. Egy nyúl akad elébe. 
Iván czáríi meg megint (tkp. szintén) le akarja vágni a fejét, 
de a nyúl így szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasz
nodra leszek. Csak idézz, én meg hozzád jövök». 

És ő megint előre indul. Egy medve jön vele szemben. 
A medvének is le akarja vágni a fejét. A medve azonban így 
szól: «Ne vágd le a fejemet. Valamikor hasznodra leszek». 

4 . És tovább indul. Megy, megy és egy ház jön. Bemegy 
a házba, a kemenczén meg kilenczszer összecsavarodva fekszik 
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a paU-vilin gkmis kusi'nen kuilg peU. i suas: «kitUg mgdint 

iva'n tsare'viU?» a iva'n tsare'viU nem-tor oz su. jaga-baba 
pondas let'Ui'ni i iva'n tsare'vitsli suas: «kié-ke te vajin assid 
Igéid vir-jditg ?•> . 

jaga-baba paU-vi'lié gkmis sutki letíéi'ég'. a iva'n tsare'-
viíélié veks§ jud'se, no nem-tor oz vermi jua'vni. i sija pondas 
uzing'dni i jad§n verdni. a iva'n tsare'viU kinas tsgktas perve\ 
aslis soini. jaga-baba boétas t'sdsse i lebg'das pizanld'nis: i sgmin 
bus lou§. 

5. iva'n tsare'viU m§das v§(cK£§. i kor-kg mii-kg more-dorg 
voas. more-doris lebzas tsgz i si-ding lökte, i suas: ntrudnei d'ela 
viberitg'mid i og tgd, verman-g-si karni, me-kg ni pgsgbita-a». 

vi^zg'das more'g, a more-dorin sir. nlebgd mene vaasr 

burtg og vungd i kor-kg ged'i'tíéav. 
iva'n tsare'viU kodg'rtas stavsg, kodi vgit'Ua tesli (tesli'ni)t 

i si-ding voa'sni stavis. i ponda'sni more pitskg'sis koréi'ni. a 

az öreg anyó. És így szól: «Hová készülté], Iván czárfi?» Iván 
czáríi azonban semmit se szól. A boszorkány le kezd szállni és 
így szól Iván czárfihoz : «Ugyan honnan hoztad a magad szép
testét (vér-húsodat) ?» 

A boszorkány kilencz teljes napig mászik le a kemenczéről. 
Iván czárfit meg egyre kérdezi (tkp.-tól kérdezősködik), de sem
mit se bír megtudni. Es ő kezdi vacsorával kínálni (tkp. vacso-
ráztatni) és méreggel etetni. Iván czárfi azonban a kezével pa
rancsolja neki, hogy előbb (ő) egyék. A boszorkány fogja a 
tálat és az asztalhoz csapja: és az csupa porrá válik. 

5. Iván czárfi tovább indul. És egyszer csak a tengerhez 
ér. A tengerpartról fölröpül egy kacsa és őhozzá jön. És 
mondja: «Nehéz dolgot választottál ki, és nem tudom, vájjon 
el birod-e végezni, ha én már segítlek is». 

Belenéz a tengerbe, a tengerparton meg egy csuka van. 
«Dobj bele engem a vízbe, nem felejtem el a jótéteményedet 
és valamikor hasznodra leszek.» 

Iván czárfi idézi mindazokat, a kikkel találkozott, és mind 
hozzá jönnek. És elkezdenek a tenger fenekén keresni. A csuka 
azonban tudja, (hogy) hol van a kő (tkp. a követ tudja, hol 
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siris izse t§das, kit§n. i setísg sije'zd§ nue'das. iva'n tsare'viU 
}i ad'd'zas : zev itdzid iz. butkiUtísile'ni, butkiMUity'ni i ne-kud'z oz 

vermi'ni butki'ltni. a ts§£ pondas butki'Htni i butki'ltísas. i ad'-
d'éa'sni zev jugid kolk. ts§zis suas: «bos taje i ot§ tupllav. i ne-
kodli in vistav i úe-kodk§t in sorúit i pervei kerka'as in pirav)). 
iva'n tsare'viU kolk bostas i mgdas. mun§ zev dir i pervei kerka 
voas. setíse sija oz pir. i m§das v§(d'z§ m§d kerka-doredz. a p§-
i'is i suas: utaja eskg kol'kjis teiid i suri, no tensid gua'-sni. 
me-k§ ni teiid vistala-a, górtad voan da karta-viv pel'e'sad puktiv. 
i seé, soj§-ju§ dei medas. 

6. mune, mune, a vgiítsa os lokt§. uiva'ng, vok§, zev tai 
dir vetlin. vai sev me-vüam i me vart§'da». sija dzin tuis§ var^ 
te'das i iva'n tsare'vit's leíUas. i medas pod§n. i veittsa süi 
lökte k§ji'nis. i suas : «zev tai dir vetlinrt. i suas : v-vai vili'sam 
8§v, me varte'da)). iva'n tsare'vit's s§las vüi'sas i vartg'das zev 
ü§. i v§ifíéa sili tes§ ket's. «k§ji'ne, te zev mu^l'zin, vai me var-

van). És oda vezeti őket. Iván czárfi is meglátja: egy nagyon 
nagy kő. Hengergetik, hengergetik (értsd: próbálgatják), de 
sehogyan nem bírják elhengeríteni. De a kacsa kezdi elhenge
ríteni és (a kő) feldől. Es egy nagyon fényes tojást látnak meg. 
A kacsa így szól: «Fogd ezt és csavard be a kendődbe és ne 
mondd el senkinek és ne beszélj senkivel és ne menj be az első 
házba.» Iván czárfi fogja a tojást és elindul. Megy nagyon 
sokáig, és jön az első ház. Oda ő nem megy be. Es tovább 
indul a második házig. De az öreg anyó mondja: «Ha meg
találtad is ezt a tojást, de el fogják tőled lopni. Én azt mon
danám neked : hazajössz és az istálló sarkába tedd.» Es onnan — 
eszik-iszik és elindul. 

6. Megy, megy és a medvével találkozik. «Iván öcsém 
(tkp. Ivánom, öcsém), nagyon sokáig jártál. Nos, ülj föl a 
hátamra (tkp. énreám) és én viszlek gyorsan.» Az a fél úton 
elviszi és Iván czárfi leszáll. Es elindul gyalog. És szembe jön 
vele a farkas. És így szól: «Nagyon sokáig jártál már». És 
mondja: «Nos, ülj föl a hátamra, én elviszlek gyorsan». Iván 
czárfi fölül a hátára és nagyon messzire viszi. És a nyúllal 
találkozik: «Farkasom, te nagyon elfáradtál, nosza, majd én 
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t§'da». kgjin-vili'sié let't'éas i sglas kgtévüi'sg, i sija vartg'das 
gorte\d'éis. 

iv a'n tsare'vit'é voas gortas i kol'ksg d'éebas karta-vilas. 
a vokje'sis petg'ni vidli'vni i povza'sni: r.evng karta-vivnis sot't'éas 
i pira'sni kerkaa'nis. i ponda'sni vgtli'ni iv a' n tsare'vij'ées. 

7. iv a'n tsare'vit'é boétas kol'ksg i jn§das vilié tsarstvg'g i 
sija miíng zev dir i kor-kg ne-kor-kg voas. a sij§ sett'ég oz led'éni 
saldatje'sis. a iva'n tsare'vit'é suas: «me tsarni'dli pgda'rek 
vaja zev jugid zgle'tnei kolk». i sije lejí'éa'sni tsar-ding. piras a 
tsar i suas: «kié-kg mii-kg i iva'n tsare'vit'é uég'ma tat't'ég/n — 
«a me teiid peda'rki vaji zgle'tnei, koík more pitskg'sié». i éetas 
kotksg tsari'sli. 

a tsar i suas: «me tenid d&in tsarstvg'gs éeta, a kula-si, 
stavsg éeta». i iva'n tsare'vité pondas óvni i tsar-nilis vile 
getrd éas. 

8. olg'ni tglié kujim. i iva'n tsare'vit'é medas teva'rla. 
mungi mune i sija voas karé. ?eé nebas tgvar, kgra'bg teféas i 

viszem». Leszáll a farkas hátáról és fölül a nyúl hátára, és az 
elviszi hazáig. 

Iván czárfl hazajön és elrejti a tojását az istállóban. 
A bátyjai azonban kimennek megnézni és megijednek: mintha 
az istállójuk égne, és bemennek a házukba. És elkergetik Iván 
czárfit. 

7. Iván czáríi fogja a tojását és megy egy másik országba; 
és ő nagyon sokáig megy és valamikor odaér. De őt nem eresz
tik be a katonák. Iván czáríi azonban mondja: «Én ajándékot 
hozok a ti czárotoknak, egy nagyon fényes arany tojást». És 
beeresztik őt a czárhoz. Bemegy, a czár meg mondja: «Vala
hogyan idekerült valahonnan Iván czáríi is!» — «Én aján
dékot hoztam neked: arany tojást a tenger fenekéről.)) És oda
adja a tojást a czárnak. 

A czár meg így szól: «En a fél királyságomat adom oda . 
neked, és a mikor meghalok, az egészet adom oda». És Iván 
czáríi kezd (ott) élni és elveszi a czár leányát.. 

8. Három hónapig élnek. És Iván czárfi útnak indul 
árúért. Megy, megy és eljut a városba. Ott (tkp. onnan) árut 
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mgdas gortas. i voas ber§g-dor§, a sen kuile gkmis kusi'úa jaga-
s baba. i suas: cgtii meÜm te i éurin. vot — suas — me tenid tgdg'da 

mii-ke. jééli t§dan-si, medgs t§d§'da, i mgdsg-kg tedan, koimg'dgs 
tgdg'da. a on tgd-si, i at'te soja». 

iva'n tsare'viU segláéi'tísas. i jaga-baba suas: ugt'i sutkign 
menim strgit kar)), iva'n tsare'viís pondas sogni. a jur-vilas 
ts§£ puksas. i suas : «taj§ eske vermam karni- kikna'nsg, da koi-
mg'dis zev trudnei loug)). 

i iva'n tsare'viU med-aswlas suvtas, a kar sula'le. i jaga-
baba mgdgs tgdg'das. ngíi sutkim kar menim t'sglei tsarstvg)). 

iva'n tsare'viís pondas sogni. a sili bgrdú tf§£ i puksas 
. i suas: «tajg-na me kara, a koimg'dsg gtnam og vermi karni. 

loue stavni'mli jukg seberiíUi'ni*. 
iva'n tsare'viU mgd-aswlas suvtas, a tsarstvg lovma. 
9. i koimg'dsg tgdg'das. «kar — suas — menim, med, kud'é 

Tesz, hajóra rakja és hazafelé indul. És a parthoz ér, ott meg 
a kilenczszer összecsavarodott boszorkány fekszik. És (ez) így 
szól: «Most a kezem közé kerültél (tkp. megkerültél nekem). 
Nos — mondja — én valami feladatot adok neked. Ha meg
fejted, másikat adok. Hogyha a másodikat is megfejted, harma
dikat adok. De ha nem tudod (nem oldod meg), magadat is 
megeszlek». 

Iván czárfi beleegyezik. A boszorkány meg mondja: «Egy 
nap-egy éj alatt építs (nekem) várost». Iván czárfi elkezd szo
morkodni. A fejére meg rászáll a kacsa és így szól: «Ezt még 
meg tudnók csinálni mind a kettőt (értsd: az első két munkát), 
de a harmadik nagyon nehéz lesz». 

Iván czárfi meg másnap fölkel, a város meg (készen) áll. 
És a boszorkány a második feladatot adja: «Egy nap-egy éj 
alatt csinálj nekem egy egész országot». 

Iván czárfi elkezd szomorkodni. De megint csak rászáll a 
kacsa és így szól: «Ezt még megcsinálom, de a. harmadikat 
magam nem bírom megcsinálni. Egybe kell majd mindnyájunk
nak gyülekeznünk)). 

Iván czárfi másnap fölkel, a királyság meg meglett. 
9. És a harmadik feladatot adja. << Csináld meg nekem — 

mondja —, hogy, a mint hazulról elindultál és a milyen kereszt-
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gortsid m§din i ku(ts§m tui-keza'sjes voli'sni, t'éist§ med• taiU§ lou§»* 
i srek setis kvait sutki keze. 

iva'n tsare'vit's vodas i unmo'vsas. i uze kujim sutki. si-
din§ voa'sni stav zveris, kodi tesi veitíéa. no oz vermi'nj, said-
me'drii. i voás tseé i sija saidm§'das. «no — suas — kujim sutki 
uéin, a med kujim-na kolH». i ponda'sni sen telkuiíisi'ni, kud'd'za 
kami. i tsez leba'lg bidla'g kujim sutkien i stavs§ karas. i jaga-
baba'li petke'dlas. jaga-baba i suas : «da iva'n tsare'vi(t's§} ne-ke 
ts§£id, va&gn ni me ten§ soji». i jaga-baba pondas more-vilas 
telá'éni i iva'n tsare'vit's oz vermi karabje'snas m§dni i doid'-
da'las oskes da k§ji'n§s. kiskila'sni, kiskila'sni karab kos-vivti, 
no oz vermi'ni kiski'ni. a jaga-baba'is puka'l§ more-dorin, a~ • 
ts§z i suas: ukor v§rzas, seki i kol§ §ipraviiUi'nii>. jaga-baba 
verzas i iva'n tsare'viüs §tpravi'iUas. jaga-baba sili i suas: 
«menim t§d§d ku^sgm-kg tor i jésHi me tgda-si, tene soja». 

i vot ts§£ iva'n tsare'vitsli suas: «te téekti lia'is gez 

utak jöttek, mind itt (tkp. ide) legyen.» És határidőt adott neki 
hat napra. 

Iván czárfi lefekszik és elalszik. És három napig alszik. 
Odajönnek hozzá mind azok az állatok, a melyekkel találkozott. 
De nem bírják fölébreszteni. És odajön a kacsa, és az fölébreszti. 
«Nos — mondja — három napig aludtál, de még maradt másik 
három (nap).» És elkezdenek ott tanakodni, hogyan csinálják 
meg. És a kacsa három nap alatt mindenfelé röpül és meg
csinálja az egészet. És megmutatja a boszorkánynak. A boszor
kány meg mondja: «De Iván czárfi, ha nincs (itt) a kacsád, én 
már régen megettelek (volna)». A boszorkány elkezd a tengerre 
szelet bocsátani, Iván czárfi meg nem bír a hajókkal elindulni. 
és elébük befogja a medvét és a farkast. Húzzák, húzzák a 
hajót a szárazföldön, de nem bírják húzni. A boszorkány meg 
(ott) ül a tenger partján. A kacsa meg így szól: «A mikor 
megmozdul, akkor kell elindulni)). A boszorkány megmozdul, 
és Iván czárfi elindul. A boszorkány így szól hozzá: «Nekem 
adj valami föladatot, és hogyha én megfejtem, én megeszlek». 

És lám, a kacsa mondja Iván czárfinak: «Te parancsold 
neki, hogy homokból ezer versztnyi kötelet fonjon, cés azzal 
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gerdni tisd(t'éa vers kuza i sij§n mene domlav i soi». iva'n 
isare'vits medas, a jaga-baba pondas lia'is gez gerdni. iva'n 
tsare'vifs gortas voas, a jaga-baba §n-na-na lia'is gez gerít'se. 

kötözz meg engem és egyél meg' >>. Iván czáríi elindul, a boszor
kány meg elkezd homokból kötelet fonni. Iván czáríi hazaér, 
a boszorkány meg még most is kötelet fon homokból. 

J e g y z e t e k : z§l§'tnei: az orosz -OH végződésnek az udorai 
nyelvjárásban (nem-első szótagban) -ei ( ~ V . -§Í) a szabályszerű, 
megfelelője. 

1 . peder < or. $ e ^ o p t I p§lutUvtni < or. nojiymiTL. 
2. luttsg < or. jryqme | iz-gor-ulin uoRb KaMHeMb ] évér < 

or. 3BBpb | trudnei, d'ela < or. Tpy^Hbiíí, ^BJIO [ viberi'tni < or. 
BHŐnpaTb, BLiőpaTL; viberit§4mid -m képzős part icipium prseteriti 
birtokos személyraggal igei ál l í tmány helyett 1. W I E D . 2 166, FOKOS, 
A vog.-osztj. tárgyas igeragozásról 15. 1. jegyz. | verman-§-si 
'MoateniL-JiH3; vö. t§dan-si, t§dan-§-si c3Haemb-jni'; t§dan-k§-si, 
seki vistav 'ecjin 3HaeniB, pa3CKa?KH5; v. ö. még sin-sajas mnisi 
i oz süni! c3a rjia3aMH ^ITO H He roBopaTí> !5 | pesgbi'tni < or. 
IIOCOŐHTB. 

3 . g§di't'tsa 'npiiroJKycb' | kodért ^ O M S H H ' ; említs (hívj, 
idézz)5. 

4 . kusi'ú§n cCBepHyjiacb5 j kié-ke cOTKy,n;a-To5 [ jad < or. ap,%, 
5 . me-k§ ni pes§bita-a cecjiH a yjKB ÜOCOŐJIIO, a yasi. őy^H 

TeŐB nocoÖJiio5 | pervei kerka'as t. i. a boszorkány házába | 
pejsis t. i. az első öreg asszony. 

6 . r§vne < or. poBHO; revne sotíéas 'KaKi. őy^TO noacapi. 
őbijrb5. 

7 . tsar-nilis vile getrd'sas 'Ha H,apeBHi> TRemuica. 
8 . me tenid t§d§'da mii-ke ca TeÓB 3ara^,aio HTO-HHŐy^b, 

a TeŐB 3a^,aqy ^aivrL5 j jésli t§dan-si cecjiH y3Haenib, HCiiOJiHHiiib5 | 
s§beritíéi'ni 'coőnpaTbca'. 

9 . t'éist§ ( < or. ^HCTO) med tatíée loue VroÖbi Bee 3,3,'BCb 
ŐHJIO5 | sr§k < or. cpoKB | pondas t§ld'sni 'BBTepB cnycTHJia5 j 
kor v§réas ca mikor megmozdul5 (ér tsd: a míg nyugodtan ül , 
addig szél fúj ; ha megmozdul, eláll a szél) | gez gerdni cBepeBKy 
CBHTb'. 
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34. sud'ba. 

1. va£§n ol§'ma-vil§'ma peU i sija ve'lema zev koii§r. i-gt-
pir sija medas tui-vivti jag§ pesla. mun§, mune i v§itíéa tes§ 
p§rié p§l''i sija sili suas : «kiHts§, babuska, medin h) — na mui — 
suas — mensim jud'éan, p§ris koner p§t'slié ? vot — suas — 
ríe-ku(ts§m stsasje abu i ola zev kone'ras i nem-tor soini abu». 
a starik sili setas mesék i suas: vkit'űed'é górtad on vo, set'tsedz 
in raz i in vidliv». a starik piras jagas. 

pets mgdas gortas i oz vermi íe.rpi'tni i mes§'ks§ raías. 
a stavis je(dMd tsak. i sija pondas pel!§s vidni. i stav tsaks§ 
kiétas i suas: «muja menim tátié? mian asla'nim jagas una 
vijim)). i gortas mune. 

2. si tui-victi lokt§ m§d perii p§l, t§z§ zev kon§r. i sija 
ad'dzas tsakje'sse i suas: ukujsem-kg mórt lebedle'ma jenlis 
tsakje'ssgn. sija §ktas i gortas nuas. i pondas pusi'ni. i setíée 

34. A s o r s. 
1. Régen élt-volt egy öreg asszony, és ez nagyon szegény 

volt. Egyszer útnak indul (tkp. elindul az úton) az erdőbe 
fáért. Megy, megy és egy öreg emberrel találkozik. És ez így 
szól hozzá: «Hová készültél, anyókám ?» — «De mit — mondja — 
kérdezgetsz tőlem, öreg szegény asszonytól? Lám —mondja — 
nincsen semmiféle szerencsém és nagyon szegényen élek, és 
semmi ennivalóm sincs». Az öreg ember meg egy zsákot ad 
neki és így szól: «A míg haza nem érsz, addig ne nyisd ki és 
ne nézd meg». Az öreg meg bemegy az erdőbe. 

Az öreg asszony hazafelé indul és nem bírja ki és föl
bontja a zsákot: (ott) meg csupa fehér gomba (van). És elkezdi 
az öreget szidni és kiszórja a gombát mind és mondja: «Mire 
való ez nekem (tkp. mi [van] nekem ebből) ? Nekünk magunk
nak is sok van az erdőben». És hazamegy. 

2. Azon az úton jön egy másik öreg ember, szintén na
gyon szegény. És ez meglátja a gombákat és mondja: ((Valami
féle ember elhányta Istennek a gombáját». 0 összeszedi és 
hazaviszi. És elkezdi főzni. És oda bejön az öreg ember és 
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piras pgris pet i pondas jua'vni: amuja te karanh) — «a vot —• 
jsuas — kodl§n-k§ Uakje'zde tui-vilas lebedle'ma i me ekti i pusa. 
vöt — suas — t'?et? táaka-$a éojam.» 

starik pusi'le, pusi'i§, a tsak oz pondi pusi'ni. sija i suas 
stari'kli: apusi'li, pusi'li tsakse, a iz pondi pusi'ni».— «noli—• 
suas — vidliv, muja lovma setís§.» 

3. starik vidli'las, a stavis z§l§'tnei tsak. i stari'kli suas: 
avot— suas — tsud§is kujsem lovma! pert§ pukti tsak, a lovma 
zelgt§, i teng ig vermi verdni tsaka-vagni). — a a vot — suas — 
vijim kus reié i sije vai éojam.)) — «no —• suas — mui eske 
sija kus%d, da tsaka-vais koli, a iz z§l§t§'is. menim p§ris mortli 
luttse tsaka-vais isem z§l§te'is. i zelet§'nas nem-tor menim karnis, 
starik i suas: «mun-in§, oz-si tsaka-vate vaili». starik mun§ i 
vajas, a stavis setts§m bur tsak lovma, ste nemnas abu soile'ma. 
éoja'sni tsaka-va i starik pet§ i vesas. 

kezdi kérdezni: «Mit csinálsz te?» — «Hát nézd csak, — 
feleli — valaki szétdobálta az útra a gombáit, én meg össze
szedtem és megfőzöm. — Nézd, — mondja — együtt eszünk 
gombalevest.» 

Az öreg főzi, főzi, de a gomba csak nem fő meg. Szól 
is az öregnek: «Főztem, főztem (értsd: próbáltam főzni) a gom
bát, de nem főtt meg». — «Nos — mondja — nézd meg, mi 
lett ott (tkp. oda).» 

3 . Az öreg nézegeti, hát csupa arany gomba. És szól az 
öregnek: «Nézd csak, — mondja — micsoda csoda történt. 
Az üstbe gombát tettem és arany lett (belőle), és neked nem 
tudtam gombalevest adni (tkp. nem bírtalak gombalevessel 
etetni)». — «De nézd, — mondja — itt van egy darab kenyér, 
és azt együk meg.» — «Nos — mondja —• mi volna az a 
darab kenyered, de gombaleves kellett volna és nem arany. 
Nekem öreg embernek jobb a gombaleves, mint az arany. Az 
aranynyal nem tudok mit csinálni.» Az öreg meg mondja: 
«Menj csak, ha nem hozol-e gombalevest)). Az öreg odamegy 
és hozza. Hát mind olyan jó gomba lett, hogy egész életében 
nem evett (olyat). Megeszik a gombalevest, az öreg meg kimegy 
és eltűnik. 
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J e g y z e t e k : sudba < or. cy^böa. 
1. stsaéj§ < or. ciacTie | t'erpi'tni < or. TepirfiTb. 
2. kodlen-kg tsakje'zdg tui-vilas leb§dle'ma az udorai nyelv

járásban nagyon gyakori szerkezetkeveredés (valakinek a gombái 
szét vannak hányva X valaki a gombáit széthányta > Valakinek 
a gombáit széthányta') | Uaka-va 'rpnŐHOÉ cyni>'. 

3 . kus < or. Kycb 'harapás, darab; darab kenyér, kenyér'; 
jdi-kus fKycoKi> Mflca'; ndn-kus cKycoKT> xjr&őa' | r§ts eKycoKT>' | 
oz-si tsaka-vat§ vaili cHe TO npHHecn rpnÖHHH cynj>'; vö. jésü 
te on mun, oz-si v§tla cecJiH TBI He nofi^ems, He TO BtiroHio'; 
— abu-e-si sil§n vit pi KaateTca y Hero 5 .niTeii'. L. még a követ
kező mese 2. jegyzetét. 

35. 
1. va£§n ol§'ma-vile'ma pop. sili kovmas rgbe't'ríik. i silié §t'i 

deii'na kivlas i medas pop-orde medd'sni. a pop tese sili vgit't'éa 
i suas: «bat'usk§, oz-g tenid rebe'ínik kovh) a pop suas: ukole 
esk§ da)). — «vot me medá'sa.» —• «& una-§ korán hí — «a muja 
<me kora, aitgm-mamt§m mórt? mui pukti'stan.» — «wo ladn§». 

sije'zda i mgda'sni. k§ne'sn§ skerg skazka vistd'ssas, a dir 
tirmas popli da rebgt'nikli gortas munni. kor-k§ mii-k§ i pop 
gortas voas. 

2. a m§d-aswlas itski'sni petg'ni. i rgbg'tnik zev jonas 
itski'sg. popli i l'ubi'ít'sas. i medjez itski'sni petalg'ni. i te£§ rebe'i-
úik zev jonas itski'é§. 

35. 

1. Bégen élt-volt egy pap. Neki szüksége van egy mun
kásra. Erről hall egy legény és elindul a paphoz elszerződni. 
A pappal meg találkozik és mondja: «Atyuskám, nem kell-e 
neked munkás ?» A pap meg mondja: «Kellene bizony». — 
«Lám, én elszerződöm.*) — «De sokat kérsz-e ?» — «Hát mit 
kérek én, atyátlan-anyátlan ember ? A mit megállapítasz.» — 
«No, jól van.» 

Ok elindulnak. Természetesen hamar elmondódik a mese, 
de sokáig tart a papnak és a munkásnak hazamenni. Vala
mikor hazaér a pap. 

2. Másnap meg kimennek kaszálni. A legény nagyon erő
sen kaszál. A papnak tetszik ez. Es másodszor mennek ki 
kaszálni. Es a munkás szintén nagyon erősen kaszál. 
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kor-k§ mii-k§ %tskié§'nis dei rit voas. i voda'sni űzni. a 
ypoplen zev mijéa niv velgma. i rgbe'tnik da niv §t'ik kerka'e 
voda'sni. r§b§'(nik i suas: «§tnam k§tdzid űzni. vai juk§ vodam». 
niv sggláéi'Usas. i voda'sni juke. r§b§'tnik pondas nakse vidli'vni. 
a niv suas: (emuja karán ?» — «a kudz in§? jukin uzam, a og 
ted§, mui jorta jortni'mlgn vijim. etaja mui tenad ? menam tai 
abu.» — «noli» — suas. niv vidli'las, a nem-tor abu. «a etaja — 
suas — mui ti) •— «etaja — suas — menam sinan.n a rebe't'nik 
kuíiéi'sas nivli genas i suas: «vot menam etaje i sina'las zev 
burás». — «noli oz-si sinali'sti.r> 

r§b§'tnik vili'sas kaas i pondas svna'vni. nivli zev ruka 
lou§. niv beran pondas tsekti'ni sina'vni. i r§be'tnik beran sina'las. 

3. kor-kg mii-k§ niv i n§be'íUas. rgbe'ünik povéas i m§das. 
a niv sije v§tas i pondas sina'nsg komi. a r§be'tnik oz pondi 
setni. suas: «taje oz podz setni. — a vai — suas — med b§r-
ja's§ burás sina'la». i rgbe'inik sina'las. m§das, a niv vekse v§tas 

Valamikor kaszálnak, és eljön az est. Es lefekszenek 
(aludni). A papnak meg egy nagyon szép leánya volt. A mun
kás meg a leány egy szobába fekszenek le. A munkás így szól: 
<(Magamnak hideg hálni (fázom, ha egyedül hálok). Nos, feküd
jünk együvéo. A leány beleegyezik. És együvé fekszenek. A mun
kás a csecsét kezdi vizsgálgatni. A leány meg mondja: «Mit 
csinálsz?» — «De hogyan há t ! Együtt hálunk és nem tud
juk egyik a másikáról, hogy mije van (tkp. mink van egy
másnak). Ez micsodád? Nekem bizony nincs.» — «Mutasd 
esak» — mondja. A leány megnézi, hát semmije sincs. «Hát 
ez — mondja — micsoda?» — «Ez — mondja — az én fésűm.» 
A munkás meg megfogja a leány szőrét és mondja: «Lám, az 
•én (fésűm) ezt is megfésüli nagyon jól». — «Nos hát, fésüld meg.» 

A legény reá mászik és kezdi fésülni. A leánynak ez 
nagyon tetszik. A leány azt mondja neki, hogy újra fésülje 
meg. A munkás meg megint megfésüli. 

3 . Valamikor teherbe esik a leány. A legény megijed és 
elindul. A leány azonban utána fut és kezdi a fésűjét kérni. 
A legény meg nem adja oda. Azt mondja: «Ezt nem lehet oda
adni. De nosza, — mondja — legutoljára jól megfésüllek)). Es 
a legény megfésüli. Elindul, de a leány folyton utána megy és 
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i koras. i kor-kg mii-kg ju voas. i rgbgtnik suas : nme — suas —-
tajg sina'nsg juas lebg'da, med tenid ni menimn. i rebg'ünik tripla, 
bostas i lebg'das vaas. 

rgbg'inik sid'é i mung, a niv pondas kela'vni i sinan kor-
éi'ni. i rit voas, a niv veksg kela'lg. pop voas niv-ding i jua'las : 
«muja kéla'lan?)) •— «a vot — suas — rgbginikni'mlen zev bur 
sinan vgli da lebg'dis. i pop kul'éas i pondas kela'vni. niv í?í'v 
dzg'das, a sina'nis tida'le i gorg'tíéas : ubaiuskg, ati sina'nis tida'le 
te-dinad /» i loktg ajis-ding i tsapd'éas kuíwkas i suas: «etatigm-
i vgli sina'nis! tajgn i sina'lisv. pop povéas i suas: adura, durar 

leitíéan etajgn sina'vni! mgdim gdjg\déik górtad)). 
i kor-kg mii-kg niv iatei vajas. 

kéri (a fésűjét). És valamikor egy folyóhoz érnek (tkp. egy folyó 
jön). A legény így szól: «En — úgymond — beledobom ezt a 
fésűt a folyóba, (ne legyen) se neked, se nekem». És a legény 
fog egy kavicsot és beledobja a folyóba. 

A legény így el is megy. A leány azonban elkezd a víz
ben gázolni és a fésűt keresni. És eljön az est, a leány meg 
egyre gázol. A pap odajön a leányhoz és kérdezi: «Mit 
gázolsz ?» — «Hát nézd csak,— mondja — a mi munkásunk
nak nagyon jó fésűje volt és beledobta.)) Es a pap levetkőzik 
és elkezd gázolni. A leány nézi, a fésű meg látszik és elkiáltja 
magát: «Apuskám, nézd csak, a fésű tenálad látszik!» Es oda
megy az apjához és megfogja a penisét és mondja: ((Ugyan
ilyen volt az ő fésűje! Ezzel fésült meg». A pap megijed és 
így szól: «Bolond, bolond, engeded magad ezzel megfésülni l 
Menjünk hamar haza». 

Es valamikor a leány gyereket szül. 

J e g y z e t e k : A mese tárgya azonos gyűjteményünk 7. sz„ 
(vicsegdai) szövegének tárgyával. 

1. kolg eskg da fHa,n,o Őbi ,a;a' j mui pukti'stan 'CKOJILKO-
nojioatHmt, CKOJII>KO .namt5 | skazka < or. CKa3Ka. 

2 . dei < or. JS,SL H | noli oz-si sinaH'sti CHVKO no^enra. He 
TO íio^enra, ^aBafi noTienra; vö. 34. mese 3. jegyz.; vö. in bgrdy 
oz-si lat'ska 'He njia*ib, He TO BbiCTeraio". 

3 . ati CBOTT> !' | tjapa'vni, Uapá'éni cXBaTHTb5 | dura < or.. 
aypa. 
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36. mel'nik. 
1. vaé§n ole'ma-vilg'ma mel'nik i si-din§ voas korié i pon

das miiestina komi. no melnik sili oz éet i suas: «bid§'ngs-ke 
tiandi'ne verdni, aféid r§z§ri'tíéan i nem-tor aslid éoini oz kol'». seUég 
voas muéik izgt'íéi'ni. i sija kori'ése űuksa'las: úok, me éetav. 
i korié loktg si-din§. a muéik kiéti'stas ettsa'údzi tuése i korié 
ngsta' koras. muéik b§ra kiéti'stas i aslis e(tia kol'§. a mel'nik 
muéiki'sli suas : «vot — suas -—jejid stav tués§ éetis h a korié 
sid'z i mun§. 

2. kor-k§ mii-k§ muéi'kli gjéered voas izni i kiétas k§sel!§ 
i pondas izni. i oi-bid izé§, a sil§n tus veksg et-mida. i mel'nik 
pondas d'ivitféi'ni, muja tája loi: iz pondi birni tué. a muéik pié 
vekse kurtas i melnik vekse-na iz§ i tué (ili : éu) veksg §t-miitta. 
a muéik veks§ kurtas. i ne-kitíée pié vosti'ni. i vekse-na kurtíée. 

36. A m o l n á r . 
1. Eégen élt-volt egy molnár, és jön hozzá egy koldus 

és kezd alamizsnát kérni. De a molnár nem ad neki és mondja: 
«Ha benneteket mind kellene az embernek táplálnia, az ember 
maga (ált. 2. szem.) tönkremenne, és neki magának semmi enni
valója nem maradna». Odajön egy ember őrletni. És ez oda
hívja a koldust: «Gyere, én adok». És a koldus odamegy 
őhozzá, az ember meg egy kevés gabonát (tkp. szemet) önt 
(neki), a koldus meg még kér. Az ember megint önt, és neki 
magának kevés marad. A molnár meg így szól az emberhez: 
«Lám — mondja — ez a bolond odaadta az egész gaboná
ját!)) — A koldus azonban így el is megy. 

2. Valamikor az emberre került rá a sor az őrlésben, és 
beleönti a kosárba és elkezd őrölni. És egész éjjel őröl, de az 
ő gabonája egyre csak egyforma mennyiségű. A molnár meg 
elkezd csodálkozni, (hogy) mi történt itt (tkp. mi lett ez): a 
gabona nem kezdett fogyni. Az ember meg egyre kaparja a lisz
tet, a molnár meg egyre csak őröl, ós a gabona egyre csak egy
forma. Az ember meg folyton szed, nincs hová tennie a lisztet 
és még (most is) egyre csak szedi (a lisztet). 

Nyelvtudományi Közlemények., XLIV. 20 
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J e g y z e t e k : metnik < or. MejibHHKí.. 
1. miiestina < or. MHJioeTLiHfl | rgzgri'tni < or. po3opnTb. 
2. gjéered < or. oiepe^b [ kgsel' < or. Koniejib | kurtas 

cBHrpeőaeTi> BT> MÍJIIIOK'L, coőnpaeTb MyKy BT. MlmioKb'. 

37. 
1. vaégn olg'ma-vilg'ma zev bednei deíi'na mami'skgt. i $e-

íinaislgn vglgma gü pgltí'nnik denga (ili: veti'min ur). i sijg sija 
veila'las ezis pjaíaje'sg (vit-urje'sg) i mamsg istas tgrgg'vei-ordg 
tsetveri'kla. mam inung i vajas, i pi bid kola'sg éuila'las dengase. 
i mamkgt berg vgtUas kupet's-ordg. mam nuas i kupéié bostas. 
kor mung mamis, kupet's vidli'las Ueiveri'ksg i ad'd'zas deúgaje'zde. 
i dumd'itas: «ozir-£g mórt, i dengasg tseiveri'kgn merá'itasv. 
i pondas kupeű nivsg vgzji'ni si-sajg. bednei d'eti'na i ggtrd'sas i 
pondas óvni Ustis-ordin. 

kor-kg mii-kg kupe\tsis olasi'sla istas zat'se i pára vgv doid-
d'a'las. zai mgdas ola'sla. i vajg'das. a velema sémin eíi itdzid 
tok jastsik. i sija vajg'das sijg. íéé petg jastsikla, vidli'las: a 
stavis Uok rot. t'és serd'i'iMas i zaisg da nivsg vgtlas. i pridannei 

37. 
l.#Bégen élt-volt egy nagyon szegény legény az anyjával. 

A legénynek meg (csak) egy fél rubelje volt. És ezt ő felváltja 
ezüst öt-kopékásokra és elküldi az anyját a kereskedőhöz egy 
csetverik-mértékért. Az anyja odamegy és hoz (egyet). És a fia 
minden résbe beledugja a pénzét. És az anyjával visszaküldi a 
kereskedőhöz. Az anyja elviszi, és a kereskedő átveszi. A mikor 
az anya elmegy, a kereskedő megnézi a csetverikjét ós meglátja 
a pénzdarabokat. És gondolja: «Gazdag ember, a pénzét is 
csetverikkel méri». És a kereskedő kezdi a leányát neki föl
kínálni. A szegény legény elveszi feleségül és az apósánál 
kezd élni. 

Valamikor a holmijáért küldi a kereskedő a vejét és két 
lovat fog be. A vő elindul a holmijáért. És hozza. De az csak 
egy nagy rossz láda volt. És ő hozza ezt. Az após kimegy a 
ládáért, megnézi: hát csupa rossz rongy. Az após megharagszik 
és elkergeti a vejét és a leányát. Hozományul egy tehenet ad 
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nivli mgs éetas. i sije'zda gozjgn mune'ni gorta'nis. i sije'sli nem-
tor éoini abu. 

2. kor-kg mii-kg baba'is tedg'ma kupeU-dine tgva'rla mun§. 
i udzgn bostas das sait don. i koras kupe\Ues tsaijuni kgkja'mis 
Uasgn. i mgd kupeU-ding mgdas i tgzg bostas utdzgn sait das 
don i tg%g koras gkmis Uasgn. i sija petg ses i koimgd lavkag 
mung i ses bostas tgzg sait das don; i koras das Uasgn. sija 
gortas loktg vgQd'íg i muziki'sli viéta'las. suas: «te eni mun gort-
éid i lok kgkja'mis Uasgn, kodg leitíéj, dai pondi gorzi'ni da 
matti'sni. a me — suas — teiid pglgvintsik-vilg séta i pet. 
•vgfág pir ekmis Uasgn i tg£g pondi maiti'sni. i me teng ista i 
te pet. a vgtdzg pir das Uasgn i me muna, a te kol't'Ui. i kupeU-
Je'zdg in vosji, i med aina'nis pisjg'ni». « 

3. kor-kg mii-kg i kgkja'mis tsas voas i gíik kupeU piras, 
a samgvar abu-na puze'ma. pondas kivni: muii'kis mat'tiée'mgn 
loktg. a kupeU i suas : avai kiíUi-kg dzeb meng lavii's-gor-ulas, 

a leányának. És ők ketten hazamennek. Nekik meg semmi enni
valójuk nincsen. 

2. Valamikor az asszony egy ismerős kereskedőhöz megy 
áruért. És hitelbe vesz tíz rubel árát. És meghívja a kereskedőt 
teára nyolcz órára (tkp. teát inni nyolcz órakor). És elmegy 
egy másik kereskedőhöz és szintén tíz rubel árát vesz hitelbe 
és szintén meghívja kilencz órára (tkp. -kor). És onnan kimegy 
és egy harmadik boltba megy és ott (tkp. onnan) szintén tíz 
rubel árát vesz és meghívja tíz órára (tkp. -kor). Azután haza
jön és elmondja az urának. Mondja: «Te most menj el hazul
ról és gyere nyolcz órakor, tettesd magad részegnek és kezdj el 
kiabálni és káromkodni. Én meg — mondja — majd (pénzt) 
adok neked egy fél üvegre (t. i. pálinkára), és te menj ki. Az
után gyere be kilencz órakor és szintén kezdj el káromkodni. 
Én meg elküldelek téged, és te menj ki. Azután gyere be tíz 
órakor, és én elmegyek, te meg maradj. A kereskedőket ne 
bántsd, hadd fussanak el maguk». 

3. Valamikor nyolcz óra lesz (tkp. jön) és bejön az egyik 
kereskedő, a szamovár azonban még nem forr. Kezd hallat
szani: a férj jön káromkodva. A kereskedő meg így szól; 
«Nosza, rejts el engem valahová a pad alá, hogy meg ne 

20* 
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moz addzü. i kupets piras. muéik piras i pondas matti'éni i 
matti'ée zev dir. i baba'is pglgvintéik-vilg éetas. muzik boétas i 
pet§. a mgd kupets i voas. a tsai puzg'ma. pondas pukég'dni 
kupe'Jégs tsai juni. a muzik bgran lokég. kupets povzas i suas: 
«vai kittéi-kg dzeb mengf)) a baba suas: apaté-vilas ka, si sek 
oz addzi». kupets kaas, a muzik i piras. matti'se matti'ée i baba 
istas muii'kgs. midik i petg. mujgn petg muZik, i voas koimgd 
kupeté i tg£g pukéas tsai juni. mujen pukéas, kgza'in bgran i 
piras, a sija dzebsas krevat-gor-ule, a baba pisjg kerka'ié. 

muíik pondas matti'éni i suas: «meam baba pisji kupeté-
je'sket, a me — suas — kerka'es eztán, kupé'tejes povza'sni 
kerka'in, a petni oz liéti'ni. sija kerka'se geger lep kiska'las i 
ezti'las i bére kuse'das. suas : «oz sottéi tája. luttse — suas — 
kerka'am meskes pirta, liéti'ni ponda i jevse juni». 

4. kor-kg mii-ke kupét'é-getir pervei kupéfói'slen voas si-dine-

lásson)). A kereskedő meg bemegy (a pad alá). Az ember 
bejön és elkezd káromkodni és nagyon sokáig káromkodik. Az 
asszony meg egy fél üvegre (valót) ad neki. Az ember fogja 
(a pénzt) és kimegy. De a második kereskedő is megjön. A tea 
már föl van forralva. Kezdi a kereskedőt leültetni teát inni,. 
De megint jön a férj. A kereskedő megijed és mondja: «Eejts 
el valahová!)) Az asszony meg így szól: «Mászszál föl a kemen-
czére, akkor majd nem lát meg». A kereskedő fölmászik, az 
ember meg bejön. Káromkodik, káromkodik, és az asszony el
küldi az urát. Az ember ki is megy. Alighogy kimegy az ember, 
(már)is jön a harmadik kereskedő és szintén leül teát inni. 
Alighogy leül, megint bejön a gazda, az meg az ágy alá bújik,, 
az asszony pedig kiszalad a szobából. 

Az ember elkezd káromkodni és mondja: «Az én felesé
gem megszökött a kereskedőkkel, én meg — úgymond — föl
gyújtom a házat. A kereskedők megijednek a szobában, de ki
menni nem mernek. Az a háza köré forgácsot hord és meg
gyújtja és megint eloltja. Mondja: «Ez nem ég. Jobb (lesz) — 
úgymond — (ha) beviszem a tehenet a szobámba, megfejem és 
megiszom a tejét». 

4. Valamikor odajön hozzá az első kereskedőnek a fele-
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i jua'las : «iz-e vevli muM'ke?)) a muMk suas: na menam baba'e 
'ken-ke gula'ite te muziki'dket». kupeíé-getir suas: «vai, vuzav 
meste. muja korán?)) — «« mui — suas — tenéid komi? so 
íselke'vei d'énga da et-pir kara.)) kupeíé-getir oz segláéi'ííéi i suas: 
so íé§lke'vei séta, a síje og». — «wo on-si, i me og vuzav.)) ku
peíé-getir dumd'iííée i suas : «muja me so t'éelke'vei ig ial'eit, a 
•§t-pir sij§ karni (et-pir éetli'ni) zaíe'itah) i segldéi'ííéas. vodas, 
a muMk i karas. i suas: «tensid baba'te da te diréa'id i tivka)). 
a kupéié laviíé-gor-ulié vitdée'das. kupeíé-getir suas: «med-a'suv 
meste vajed.h) i muzik segldéi'ííéas. 

kupeíé-getir pete i med kupeíé-getir voas i jua'las: «iz-e 
vevli menam mu&i'ke?)) — «a mui — suas — menam baba'e te 
muz'iki'dket guíd'ite.» kupeíé-getir jua'las: «on-e meste vuzav ?» — 
«a muja og vuzav? so íéelke'vei vai da et-pir vodlam.)) kupeíé-
getir éo íéelkg'vei éetas, a vodli'ni oz segláéi'ííéi. a muzik i suas : 
naJAid tedan. éo-vile og vuzav». i baba segldéi'ííéas i vodas. a 

eége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az uram?» Az ember meg 
igy szól: «De az én feleségem valahol kószál a te uraddal». 
A kereskedő felesége mondja: «Nos, add el a tehenedet. Mit 
kérsz?» — «Hát mit — mondja — kérjek tőled? Száz rubel 
pénzt és egyszer (coitust) csinálok (veled)». A kereskedő felesége 
nem egyezik bele és így szól: «Száz rubelt adok, de azt nem 
én». — «Nos ha te nem (teszed meg), én se adom el.» A keres
kedő felesége gondolkozik és mondja: «Mit, száz rubelt nem saj
náltam, de egyszer azt csinálni (egyszer odaadni magamat) sajná
lom?)) És beleegyezik. Lefekszik, az ember meg (coitust) csinál. 
Es mondja: «A te feleségedet bizony a te jelenlétedben...)). 
A kereskedő meg a pad alól nézi. A kereskedő felesége mondja : 
«Holnap hozd el a tehenedet!)) Az ember meg beleegyezik. 

A kereskedő felesége kimegy és jön a második kereskedő 
felesége és kérdezi: «Nem volt-e (itt) az én férjem?» — «De 
mi t ,— mondja — az én feleségem a te uraddal kószál». A ke
reskedő felesége kérdezi: «Nem adod-e el a tehenedet?)) — 
«De miért (tkp. mit) ne adnám? Adj száz rubelt és egyszer 
feküdjünk le.» A kereskedő felesége száz rubelt ad, de (melléje) 
feküdni nem akar. Az ember meg így szól: «Magad tudod 
{hogy mit csinálsz). Százért nem adom el». És az asszony bele-
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muíik vili'sas kaas i suas: «tensid baba't§ da te dirja'id i kara»„ 
a suvta'sni i kupeis-getir suas: «meste med-a'suv vajedf» 

sidz-ze i koimed kupet's-geti'res muii'kis dirsa karas. i bera 
kupeis-getir mes tsektas vaje'dni med-asu'las. a baba mune. 

5. muja tája? kud'dza kupeiéje'zde vizivi'tni? «med-£§ — 
suas -— kerka'am ifáas pirta'la i ezta.» §{i iíá"£as-binm§d pirtas 
i medla pete. a kupe'Ujes povza'sni i pisje'ni eíi derem ke£e. 
muáik bet ifáasje'zde petkeda'las i vidli'las patto-zepje'zde. i sure 
bid palto'is zele'tnei Uasen i kujim tisáisa deúga'en. 

med-asu'las medas mes nue'dni kupet's-orde. i iliéed'z-na 
pondas gorzi'ni: uvai deúga'te, mui sizin. i tene-z§ me kari». 
kupeis-getir kilas i kazaféikai'sket d'énga istas i suas: nmed 
nue'das gortas messe*. 

muzik' i med kupeié-dine mede'das messe i bera ilisedz gorze. 
kupeis-getir kilas i d'énga istas i suas: «med gortas nue'dasi). 

egyezik és lefekszik. Az ember meg reá mászik és így szól: 
«A te feleségeddel bizony a te jelenlétedben csinálom». Föl
kelnek, és a kereskedő felesége mondja: «Holnap hozd el a 
tehenedet!»• 

így tesz a harmadik kereskedő feleségével is az ura jelen
létében. És megint parancsolja a kereskedő felesége, hogy hozza 
el másnap a tehenet. Az asszony meg elmegy. 

5. Mi ez? Hogy rázzam le a kereskedőket? — «Hadd 
vigyek be — úgymond — a szobámba szalmát és meggyúj
tom.*) Bevisz egy köteg szalmát és kimegy a másodikért. De a 
kereskedők megijednek és egy szál ingben megszöknek. Az em
ber visszaviszi a szalmakötegeket és megnézi a felöltőzsebeket. 
És mindegyik felöltőben egy-egy arany órát és 3000—3000 pénzt, 
(rubelt) talál. 

Másnap elindul a tehenet a kereskedőhöz hajtani. És már 
messziről kezdi kiáltani: :<Add ide a pénzedet, a mit ígérték 
Veled is bizony csináltam (coitust).» A kereskedő felesége meg
hallja és a cselédjével pénzt küld ki neki és mondja: «Hadd 
vigye haza a tehenét*. 

Az ember meg a második kereskedőhöz hajtja a tehenét 
és megint messziről kiált. A kereskedő felesége meghallja és, 
pénzt küld és mondja: «Hadd hajtsa haza». 
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a muzik koimed kupeds-dine mede'das messe, i beran sidz-íe 
gorze. kupeüs-getir kilas i d'énga %stas. 

a muZik m§s vaje'das gorte. vil dem streitas i en-na-na 
tergu'ite. 

Az ember meg a harmadik kereskedőhöz hajtja a tehenét . 
És megint ugyanúgy kiált. A kereskedő felesége meghallja és 
pénzt küld (neki). 

Az ember pedig hazahajtja a tehenét . Új házat épít és 
még most is kereskedik. 

J e g y z e t e k : 1. peUi'núik <c or. HOJTTUHEHKTJ | pjat'a < or. 
naTb (zürj. -a képzővel) | v§zjrni 'iiacHJiaTb' | olas cHMynj,eeTBo\ 

2. t§d§'ma ^HaKOMBiH5 ; t§de'ma mórt v. tgdsa mórt c3Ha-
KOMMH qejiOBBK'b5 I iáit das don cpy6jreií Ha ^ecaTt TOBapy' [ 
in vosji cHe Tporan5 . 

3 . kitísi-k§ v. kitís§-k§ \ loks§ ' i w n . ; cjiHnmo H^eTi.'; 
rot'ssdn (rotUis) lokse CH3T. POCCÍH, OTT> pyccKHXL H^eTi.3 | si sek 
oz ad'd'zi CTO Tor^a OHI> He yBH^HTi.'; 1. még 38. mese 2. jegyz. | 
krgvat < or. KpoBaTL | led cm,enKH5. 

4 . me ten§ kara cego coitum tecum facio5 | da i te dirsa'id 
'H npn TeÖ-fe'. 

5 . vizivi'tni < or. BBISKHTB | binmgd cCBa3Ka5 | eii d§rem 
keze v. §íi d§r§m keéié ' B Í o,n,HOÉ pyőainKB5 j pal'to < or. najiBTO [ 
síéin co6:fciH,ajia5 | kazajsika (or.) 'cjiyjKaHKa, paőoTmma5 . 

38. 
1. va£§n ole'ma-vil§'ma p§U da p§l'. i p§l! pondas éoríni 

k§dzni. §t-pir ked'élas i silgn oz yetav. sija i mgdis kgfízas. 

i silgn beran oz petav. i koirne'djez ke(dzas. i snas: «a, ié§rt 

snim! peta'le, dak peta'le, a oz-si, aj!sis t§das». tsertli i ruka 

38. 

1. Eégen élt-volt egy öreg asszony és egy öreg ember. 

Es az öreg ember kezd répát vetni. Egyszer vet, de a répája 

n e m terem meg (tkp. de neki nem kel ki). 0 másodszor is 

vet. Es megint nem terem meg. Es harmadszor vet. Es így 

szól: «Ej, vigye az ö rdög! (Ha) megterem, há t megterem, de 

ha nem, ő maga tudja (ér tsd: az ő dolga, t. i. az ördög dolga)». 
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oug. i sija pondas bid lun kiska'vni, a sortni zev gdjg pon-
das tűni. 

gt-pir pgl i prgid'itas sorini-mu-dorti, a sortni zev itdéid 
tug'ma. i sija mgd-asu'las loktg sortni bosni i tsertis tgzg lökte. 
i oz pondi setni pgl'li. i piná'sni ponda'sni. tsukl'a i suas: 
«sorini'is sili loug, kodnim mgd-a'suv tsudnei zveren voam». 

2. mgd-asu'las muzik babai'sli tsgktas kul'éi'ni, a aj'sis vili'-
sas voz-vo£ sglas i tsgktas babai'sli bgrgn-sita'ngn munni. a ísukl'a 
loktg verbtu'dgn. i suas muéi'kli: akujsgm évergn-ja me loktih) — 
«he ! — suas — verbl'wdid i tan mian vijim! a vot mene tgd, 
kutsem zvergn lokti !» 

{éukla vidli'élg, vidli'élg, i oz vermi tgdni. «no — suas — 
vistav, kuttsgm zver-jai). a muzik suas: «kujim-so Uelkg'vei vai, si i 
vista'la» Uukla pisja'lg denga'la i vajas, a muzik suas : «nimis 
talgn nimtgm évem. ísukta'li t'sudng log'i pondas jua'vni: 
amujgn-ja taje te verdan?» — «ul' jajgn.)) — «noU — suas — 

Az ördögnek ez tetszik. Es ő mindennap kezdi öntözni, a répa 
meg nagyon gyorsan kezd nőni. 

Egyszer az öreg ember elmegy a répaföld mellett, hát 
nagyon nagy répa nőtt. Es ő másnap jön répát vinni, és az 
ördög szintén jön. És nem akar adni (tkp. nem kezd adni) az 
öregnek. És elkezdenek veszekedni. Az ördög meg így szól: 
«A répa azé lesz, a melyikünk holnap csodálatos állaton jön». 

2. Másnap az ember megparancsolja az asszonynak, hogy 
vetkőzzék le, maga meg lovagolva a hátára ül és megparan
csolja az asszonynak, hogy háttal-farral menjen (előre). Az ördög 
meg tevén jön. Es mondja az embernek: «Vájjon micsoda 
állaton jöttem én?» — «Hah! — mondja — teve itt minálunk 
iá van. De nézd, én rólam (tkp. engem) találd ki, (hogy) micsoda 
állaton jöttem!» 

Az ördög nézi, nézi és nem tudja kitalálni. «Nos, — 
mondja — mondd meg, vájjon micsoda állat.» Az ember meg 
mondja: «Adj 300 rubelt, akkor megmondom)). Az ördög elfut 
pénzért és hoz, az ember meg így szól: «Ennek a neve n é v 
t e l e n á l l a t » . Az ördög csodálkozik (tkp. az ördögnek cso
dálatos lesz). És megkérdezi: «Vájjon mivel táplálod ezt?» — 
«Eleven hússal.» — «Nosza —- úgymond — mutasd meg.» —-
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petk§'dli.)) — «a una-§ setanhr — nkik-so séta.)) sija kik-éo setas 
$ suas: <tvot vit<%é§d, ul' jaise séta da kiiUed'z big oz m§d, setísed'é 
oz p§t» tsukl'a pondas mikrd'sni i vifáe'dni; i pondig nimt§m 
éverlen big petni. tsukl'a sid'z i pisji. 

«De sokat adsz-e ?» — «Kétszázat adok.» Ő kétszázat ad és 
{az ember) mondja: «Ime, nézd csak, eleven húst adok és 
a meddig hab nem jön, addig nem lakott jól». Az ördög elkezd 
lehajolni és nézni. És a n é v t e l e n á l l a t n á l hab kezdett 
jönni. Az ördög így el is futott. 

J e g y z e t e k : 1. U§rt énim = or. qepTi> c t HHMI. | dak <C 
or. ,n;aKT> (cTaieb5). 

2. voé-voz 'szétterpesztett lábbal, a hogy lovagolni szok
tak5 | verblud < or. Bepéjno^T. | si i vista'la cúgy (akkor) megmon
dom5 ; a hangsúlytalan -si cha' jelentésű (éo Uelkg'vei seta-si, 
ndnt§ setan-§? cha száz rubelt adok, ideadod-e a gabonádat?' 
vö. 33. mese 2. jegyz.); 1. még az előbbi mese 3. jegyzetét. 

39. nebival'stsina. 
1. vaien oli-vili gozja. sije'slgn véli kujim pi. i sija stavse 

g§tra'lis tsets. nili kovmis medni ugeddae vera'vnis. nije'slen 
tom baba'jes oz koUtsi'ni gorta'nis. kujim kev dumdit'íéi'sni, akud'é 
taj§ miian k§éaiinje'zde kose'dni». nija bosti'snis nilié (nije'slié) 
épiískani'se i muéi'kjes loii'ni bit§m. asuv suvti'sni muzi'kjes 
v§dz i medi'sni jag§. a olas iz vidli'vni mgdjez. nilen véli tejtée'ma 
v§drd'éa lunas stav zapa'sse. muÉi'kjes muni'ni jage babaje'slen. 

39. L e h e t e t l e n s é g . 
1. Eégen élt-volt egy házaspár. Nekik három fiuk volt. 

És ők (tkp. ő) mindnyájukat egyszerre házasították meg. Nekik 
ki kellett menniök az erdei kunyhójukba vadászni. Az ő fiatal 
feleségeik nem (akarnak) otthon maradni (értsd : egyedül). A há
rom sógornő tanakodott, «hogyan (lehetne) ezt a mi férjeinket 
visszatéríteni?)) Ok elvették az ő gyújtójukat és az emberek most 
tűz nélkül voltak (tkp. lettek). Keggel korán fölkeltek az embe
rek és elindultak az erdőbe. De a holmijukat nem néztek meg 
másodszor. Nekik már előtte való nap minden szükségletük össze 
volt rakva. Az asszonyok férjei elmentek az erdőbe. Odaértek a 
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voii'snis kerka-dore. pemdi i űzni lettéi'sni. itdzid vok kesjas 
pusi'ni, a kik póni vok pondi'sni pes karni. i(dzid vok pondis 
koréi'ni épitéka, a silen abu, i vese'ma. sija suiis : «épitéka — 
inas — menam abu. vail§ ti/» a ser-kos vok i suiis sili : nte-na — 
suiis — in i boéli gortéid épitska'ten. i sija vidli'lis i silen abu. 
no i pondis matti'éni sija: «kitté § tája miian loii épitéka h> 
i sije éorni'se kilis póni voknis i suiis nil{: (dokte'mnid pre-
misiennikjes i épitékani'de abu boét§'mnid/ mujen ine kesja'nnid 
óvni tatén h) itdzid vokis i suiis: avai épitéka't§, vijim-si». póni 
vok muni taska-dor§. p§rttéis táska, koréi'éli, koréi'éli, i iz éur 
épitéka .i nija loii'ni settée kujvmnan vokis bit§m. 

2. i^Uid vok i suiis: «mui tattée dumd'itni? vai-ze me,— 
éuas — kala pu§, oz-e ken-k§ mui-ke tydav oli'éjes». sija kaiis 
pue, vitdze'das, tida'le bi. no sija lettéis setié puéis i medis bi-dore. i 
voiis bi-dore. sen bi-doras puka'le póni pel, ajléis gird'dza-kuza, a 

kunyhójukhoz. Besötétedett és lementek meghálni. A legidősbik 
testvér főzni akar, a két kisebbik testvér meg fát kezdett vágni. 
A legidősbik testvér gyújtót kezdett keresni, azonban neki nin
csen, elveszett. 0 így szólt: «Nincs — úgymond •— gyújtóm. 
Adjatok ti». A középső testvér meg így szólt hozzá: «Te — 
úgymond — nem is vittél hazulról gyújtót». És ő utána nézett, 
és neki sincsen. Nos, el is kezdett ő káromkodni: «Hová lett 
ez a mi gyújtónk ?» És ezt a beszédet meghallotta a legkisebbik 
testvér (a kis öcscsük) és így szólt hozzájuk: «Eljöttetek, ti 
vadászok, és nem hoztátok el (tkp. nem vittétek) a gyújtótokat. 
Mivel akartok hát itt élni?» A legidősbik testvér így szólt: «Add 
ide a gyújtódat, ha van.» A legkisebbik testvér odament a 
tarisznyájához. Szétbontotta a tarisznyáját, keresett, keresett, és 
gyújtó nem került elő. És ők hárman testvérek tűz nélkül ma
radtak ott. 

2. A legidősbik testvér így szólt: «Mit gondoljunk itt ki? 
Nos, — mondja — én fölmászom egy fára, nem látszanak-e 
valahol valami lakók ?» 0 fölmászott egy fára, körülnéz, tűz 
látszik. Leszállt onnan a fáról és elindult a tűz felé. És oda
jött a tűzhöz. Ott a tűz mellett egy kicsiny öreg ember ü l ; 
maga könyöknyi, a szakálla meg ölnyi. Mondja: «Adjon Isten, 
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tosis siv-kuza. suas: «zdere'v§, pele. ionti'sni ledé)), pel suiis: 
% usontiév. — «wo vot, pele, — suas — sid'z i sid'z, mi loiim 

taíU§ biteg. on-e set bité?)) a pel suiis sili: «nebivalstsina-ke 
kuían vista'v?ii, tak séta bi. a on-ke kuz vista'vni úebival'stéina, 
dak mj,skusid tasma jera». sija dumá'itt'si, dumá'itísi, da i vié-
ta'lis sili, mui sija karis babai'sket pervei oinas. i p§l suiis sili : 
tutaja tenad abu úebival'stéina. taje — suas — mui aj'sid kar in, 
sije i viéta'linn. pel! silié kulis misku'éis tasma. 

i itdzid vok ber medis biteg i voiis vokjes-din§. ijuali'sni silié 
póni vokje'sis : «éuri-e biidh) a sija suiis nili: «ainid vetlev. 

3. no i é§r-kos vok kaiis pue. i ad'd'éis bise, kodorin, i 
letíéis pusis i sija medis bi-dore bila. i muni i voiis bi-dore. 
puka'l§ pel'. Hzdere've, t'selem, pete!)) •— dok, pie!» — «p§l'§, 
bité on-§ set miian ? sid'z i sid'é, loiim tatíée biteg.» pel' suiis sili : 
«úebivalstsina-ke kuéan vista'vni, séta bi. a on-ke ku£ vista'vni 
úebivalétéina, seki misku'éid tasma jer a i biteg letdza)). 

apó. Engedj melegednem». Az öreg szólt: «Melegedjél.)) — «Nos 
nézd csak, apó, — úgymond — így meg így (tkp. úgy meg 
úgy), mi itt tűz nélkül maradtunk (tkp. lettünk). Nem adsz-e 
tüzet?» Az öreg meg így szólt hozzá: «Ha (valami) lehetetlen
séget tudsz mesélni, úgy adok tüzet. De ha nem tudsz lehetet
lenséget mesélni, úgy a hátadból szíjat hasítok». Az gondolko
zott, gondolkozott és elmondta neki, a mit ő első éjjel a fele
ségével csinált. És az öreg így szólt hozzá: «Ez a te (meséd) 
nem lehetetlenség. Azt — mondja —•, a mit magad csináltál, 
azt mondtad el». Az öreg a hátából szíjat vágott ki. 

A legidősbik testvér visszament tűz nélkül és megjött a 
testvéreihez. És kérdezték tőle az öcscsei: «Akadt-e tüzed ?» 
És ő így szólt hozzájuk: «Magatok menjetek)). 

3. Hát a középső testvér fölmászott a fára. És látta a 
tüzet, (hogy) hol (van), és leszállt a fáról és elindult a tűz felé 
tüzért. Es ment és odaért a tűz mellé. Egy öreg ül (ott). «Ad
jon Isten, üdvözlégy, öreg!» — «Gyere (ide), fiam!» — «Apó, 
nem adsz-e nekünk tüzet? így meg így, tűz nélkül maradtunk 
itt». Az öreg így szólt hozzá: «Ha lehetetlenséget tudsz mesélni, 
adok tüzet. De ha nem tudsz lehetetlenséget mesélni, akkor a 
te hátadból szíjat hasítok és tűz nélkül bocsátlak el». 
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ser-kos vok dumá'ifösis vista'vni nebival'stsina. sija vista'vni 
nem-tor iz kuz. sija viéta'lis sije-Ze, mui karis pervei oinas 
babai'sket. i fel suiis sili: «taja — suas — tenad abn nebival-
stsina». sija pel! si,lis miskwéis bera tasma kul'is. 

no sija ser-kos vok bére muni bitgg i voiis vokjes-ding. 
i juali'sni silis : «súri-g biidh) a sija suiis: «kole-si, ainid vetle 
bii'sla!)) i póni vok pondis ni-vilg vidni: «ti •— suas — on ere 
bi vaini. med-zg •— suas — me vetlalo 

4. no i póni vok kaiis pu§. i vifáe'das, kodorin biis. 
i ad'd'zis bisg. leííéis pusis i medis bi-dore i muni i voiis bi-dorg. 
«t'selem, pgl'e, olan-vilan, sonti'élan bi-dorad. pelg, menim bité on-e 
set? mi tatíég loiim biteg kujim vok i o'g ere oi uznh. «no — 
pgí suiis sili — nebivaUtsina-ke kuzan vista'vni, tak séta. a on-ke 
kuz, miéku'sid tasma jera». póni vok suiis sili: «me •— suas — 
vista'la tenid nebivalstsina, tg'l'ki — suas — in su, ste He ile'd-
lárí. i jééli-ke sijg te suan, ste Hle'dlan, seki me tesid bité bosta 

A középső testvér gondolkozott, hogy lehetetlenséget mond
jon el. 0 semmit se tudott elmondani. 0 ugyanazt mesélte, 
(hogy) mit csinált első éjjel a feleségével. És az öreg mondta 
neki: «Ez a te (elbeszélésed) — úgymond — nem lehetetlen
ség)). Az az öreg megint szíjat vágott ki a hátából. 

Nos, az a középső testvér tűz nélkül ment vissza és- oda-, 
jött a testvéreihez. És kérdezték tőle: «Akadt-e tüzed?» Az meg 
így szólt: «Ha kell, magatok menjetek tüzért!» És a legkisebbik 
testvér elkezdte őket szidni: «Ti — úgymond •— nem bírtok 
tüzet hozni. Hadd menjek — mondja — én!» 

4. Hát a legkisebbik testvér fölmászott a fára. És körül
néz, (hogy) hol van a tűz. És meglátta a tüzet. Leszállt a fáról 
és elindult a tűz felé és ment és odaért a tűzhöz. «Üdvöz légy, 
apó, adjon Isten, melegszel a tüzed mellett. Apó, nem adsz-e 
nekem tüzet? Mi hárman testvérek itt tűz nélkül maradtunk 
és nem bírunk meghálni». — «Nos — szólt hozzá az öreg — 
ha lehetetlenséget tudsz mesélni, úgy adok. De ha nem tudsz 
a hátadból szíjat hasítok». A legkisebbik testvér így szólt hozzá: 
«En — mondja — mesélek neked lehetetlenséget, csak — úgy
mond — ne mondd, hogy 'te hazudsz5. És hogyha te azt mondod, 
hogy 'hazudsz', akkor én elviszem a tüzedet egészen és a hátad-
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kus i misku'sid kujim tasma kul'a veim)), pel suiis sili: avistav 
nebival'stsina, i og su, ste Hé ile'dlarív. 

5. póni vok i pondis sili vista'vni nebivatstsina. «mi — 
suas — va£§n olim gortin i kivlim, more med pelin veilala'sni 
gutket mgsje'zde. me — suas — gortis §kti zev una gut i^zid 
kud-dzinja sepis-tir. me muni more m§d p§le i pondi veila'vni 
gutket m§sje'zd§. a kodi mijsa kime'sjem gut, si-vile éeta'sni 
m§sk§n kukd'nen. meni/m setís§ zev una m§s loii. i kol§ gorte 
nue'dni. ne-ku&z og eri nug'dni more-k§tts§b. me dumd'iti more 
posji'ni ristgn i pondi me mgsje'zde liéti'ni, jev tiezni. me jev 
tsggi una zev i ristié pos kari more kgttsgb i me vujdze'di vosa 
mesje\s§s. a §íi kutse-k§ siteé bgza kukán kol'i i pondi sije me 
vu^lzg'dni, a sija zev jonas turlja'lg. i sija kukd'úis vosa ris-
poskes pazg'dlis i kikna'nnim usim more'as. me sili kutísi'éi be&as 
i garo'vti b§£s§, mog me p§d. sija kukán men§ moresg vu(dz§'dis 

ból három szíjat hasítok egymás iitán». Az öreg mondta neki: 
«Mondj el lehetetlenséget, és én nem mondom, hogy cte hazudsz »\ 

5. A legkisebbik testvér meg kezdett neki lehetetlenséget 
mesélni. «Mi — úgymond — régen otthon éltünk és hallottuk, 
(hogy) a tengeren túl (tkp. a tenger másik felén) legyeket tehe
nekért (tkp. légygyei teheneket) cserélnek be. Én — úgymond — 
hazulról nagyon sok legyet szedtem össze egy teli, nagy fól-
kosárnyi zsákkal. Én átmentem a tenger másik felére és kezd
tem a legyekért teheneket becserélni. A melyik meg szóphom-
lokú légy, azért tehenet adnak borjastul. Nekem ott nagyon 
sok tehenem lett. És haza kell őket vinni. Sehogyse bírom 
(őket) a tengeren átvinni. És kigondoltam, hogy a tengeren át 
hidat csinálok túróból (tkp. a tengert túróval áthidalni) és el
kezdtem a teheneket megfejni, tejet fölhalmozni. És nagyon sok 
tejet halmoztam föl és túróból hidat csináltam a tengeren át 
és átvittem a teheneket mind. Azonban egy valamilyen ganéjos 
farkú borjú maradt (még) és én kezdtem azt átvinni, de az 
nagyon erősen rugdalódzik, és az a borjú az egész túróshidat 
elpusztította, és mindketten beleestünk a tengerbe. Én bele
kapaszkodtam a farkába és (a kezem köré) csavartam a farkát, 
nehogy belefúljak. Az a borjú átvitt engem a tengeren és a 
szárazföldre értünk, és én nem bírtam elereszteni a farkát (tkp. 
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i voiim kos-vilg i ig ud'it me minti'éni bgzéis. sija meng vartg'dis 
l'ok úur-vilg i me bgzsis minti'éi da inmi úur-éinmg i veji tup! 
telki tida'lg kie da jurg. vi^dzg'da, loktg kgt'é nur-vivti. téul'kié 
üévl'kg téetíéas i me dumd'iti, ajsim süi bgZas kut't'éi'éni. no sija 
kgt'é vartis me-dinti'ig. me sili kuíUi'éi bg&as. bgz sügn dzenid. 
menam kirim minis. vgtd

rzg vi^'ég'da, a loktg ur. med-ég — 
suas — me süi kutíéi'éa bgZas. ur vartis me-dinti, me süi 
kuUéi'éi bg&as i garo'vti kigs. ur meng d'erni'tis nur-sinmié, kigs 
ig ud'it minti'nü ur meng katis voía potg'mg. no me seííse % 
sibdi. muja taüse dumd'itni? kud'd'éa me tatis seda? me let't'éi'li 
puéis i vetli gortg t'serla. i lokti da pusg pgrg'di. i vügn sedi 
me puéis». 

6. «no — pgl' suiis süi — te tajg üe'dlin». a póni vok 
éuiis süi: ate tai in kgsji hmi, stg cile'dlan\ tak — suas •— 
vai-£e bitg, dei miskwéid kujim tasma kutan. 

kiszabadítani magam a farkából). Az egy rossz mocsárra hur-
czolt, és én kiszabadítottam a kezemet (tkp. magamat) a farká
ból és belejutottam a mocsár szemébe és loccs! elmerültem, 
csak a kezem és a fejem látszik ki. Körülnézek, egy nyúl jön 
a mocsáron. Zsombékról-zsombékra ugrik és én elhatároztam, 
hogy magam belekapaszkodom a farkába. Nos, az a nyúl én 
mellettem fut el. Én belekapaszkodtam a farkába. A farka rövid. 
Az én kezem lecsúszott. Tovább nézek, hát egy mókus jön. Hadd 
kapaszkodjam — mondja — annak a farkába. A mókus mel
lettem futott el, én belekapaszkodtam a farkába és a kezem 
köré csavartam. A mókus kirántott engem a mocsárszemből, a 
kezemet nem bírtam kiszabadítani. A mókus fölvitt engem egy 
kétfelé ágazó fenyőre. Én meg beleakadtam. Mit csináljak (tkp. 
gondoljak ki) itt ? Hogyan szabadulok ki innen ? Én leszálltam 
a fáról és hazamentem fejszéért. És odajöttem és kidöntöttem 
a fát. És csak akkor szabadultam ki a fából.» 

6. «No — szólt hozzá az öreg — ezt te hazudtad.» 
A legkisebbik testvér meg így szólt hozzá: «Hiszen te nem 
akartad mondani, hogy 'hazudsz5. így — mondja — add csak 
ide a tüzedet, és a hátadból három szíjat hasítok». 
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kujim tasma kul'is, bi bostis dai muni vokjes-dine. vokjes-
din§ voiis, vokjes zirgg'ni biteg. no i suii'sni póni vokU: «voiin, 
biid suri-§?» póni vok suiis nüi: «suri bi)). vejl'ze. sija nili 
vista'lis, kud'é pel'§s ilg'dlis i kudz miékwsis tasmaje'zdg kul'is. 
nija kujim vok ois§ uzi'sni da mgd-aswlas mgdvsni b§r gorta'nis. 

Három szíjat hasított, fogta a tüzet és elment a bátyjaihoz. 
Odajött a bátyjaihoz, a bátyjai nyögnek tűz nélkül. És így szól
tak az öcscsükhöz: «Megjöttél; akadt-e tüzed?)) A legkisebbik 
testvér így szólt hozzájuk: «Akadt tüzem». És azután elmondta 
nekik, hogyan csapta be az öreget és hogyan hasította le a 
hátából a szíjakat. Ok hárman testvérek megháltak (ott) éjjel 
és másnap visszaindultak haza. 

J e g y z e t e k : Ennek és a következő mesének a jertim-
din falvától l*/a versztnyire levő k§rt-tuvja (#. KopTTVBCKaa) 
falvából való Kacs in (BacHJiiii CaBBaTÍeBH*iB Kamrai) a közlője. 

A mese tartalmilag előbbi gyűjteményünk 16. sz. meséjére 
emlékeztet (FOKOS 98—109). 

nebivalstsina < or. He6biBajn>ni;HHa. 
1. ug§'d'd'a < or. yro^Ba 'jiBCHaa H36ynma, r^B xpaHATca 

OXOTH. npunacEi' [ épiUka < or. cnimKa | olas '6a.ra.iKb, HMy-
mecTBo' | nil§n vgli tej'ée'ma . . . zapa'sse szerkezetkeveredés: 
'nekik össze volt rakva a készletük5 X fők összerakták a kész
letüket5 > cnekik össze volt rakva a készletüket5; vö. 34. mese 
2. jegyz. | prgmisl'enúik < or. npoMBinnieHHHKB j loktg'mnid, bos-
te'mnid vö. 33. mese 2. jegyz. | táska < or. Tannta K̂OTOMica'. 

2. zdgrg've < or. s^opoBO [ dak 1. 38. mese 1. jegyz. j 
jgrni 'BBiHHMaTt, BH^epriiBaTb". 

3. Uglem < or. qejiOMB (1. KALIMA 153). 
4. telki < or. TOJIBKO | bit§ bosta kus ca Becb oroHB B03BMy' j 

veign CO^HHB 3a ^pyniMB'. 
5. itdzid kud-dzinja sepis-tir ÖOJIBIIIOÉ MBUIOKB, Ky^a XO^HJIO 

HOJIB öojiBmoro Kopoőa' | vosa CBCB5 j ku(tse-ke, rendesen kuttsgm-
k§ (FROLOV uszt'- sziszol'szki származású nyelvmesterem szerint, 
ki néhány éven át a Luzamenti BeKmopB falvában tanítósko
dott, a luzai nyelvjárásban is használatos a ku(ts§ alak) | turkja'le 
'őpBiKajica HoraMH, maTae/rca' | garo'vti c3aMOTaJiB Ha pyKv' | 
mog < med og \ nur-éin COKOIÜKO, OTBepcTie BB ŐOJIOTB' | tup ! 
'TIOITB! ŐVJI£>KB!5 (hangutánzó) | űul'k fKoqKa' | vil'en TOJIBKO Tor^a, 
JIHHIB Tor^a, nOTOMB'. 

6. zirgg'ni 'cTOHyTB, njia^yTB'. 
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40. svad'ba jilié. 
1. oli'ni-vili'ni gozja. silen muM'klen baba'ü kuli. sija get-

rd'sis med-p§v. süi suri baba tom. muéik medis are'se. no sija 
muni uged'daas. baba'U tsektis lun med mis táska kati'nü i baba 
süi táska katis. i pondi'sni nija pusi'-ni, soini. baba'is jua'lis 
muziki'slis : nkiíiéi-ja te moti'tíéan ? ken-ja jenmid ?» — «esten 
kerka-sajas pi-pu vijim; pi-pu-tsattas motiiisi'lav. baba péti 
motiUsi'ni i. pondis motittsi'ni: ujenme, med-ke menam taítie 
muzi'ke loe sintem i p ettem, moz ad'd'zi, ni moz kiv». muzik s%lié 
motiiUe'mse kilis. vefáe pukéi'sni u£nd'itni. muii'klen pondis sin 
viéni uind'iti (uznd'itig) kostiis, i petis pondis viéni. i oi uzi'sni. 
asuv suvti'sni. baba pondis medni bére gortas. baba i suiis 
műéi'kii: «kudz-k§ verman moged letíéi'ni górtad». muzik suiis 
süi: avat mun, lettéi, kudz-ke me leiiéa vazja prime'ta kuzav. 
no baba leíűis gortas. a muzik köti jagas, sen sija dir-Xi skere 

40. L a k o d a l o m r ó l . 
1. Élt-volt egy házaspár. Annak az embernek a felesége 

meghalt. 0 másodszor megnősült. Neki fiatal felesége akadt. 
Az ember elindult őszi vadászatra. Nos, elment az erdei vadász
kunyhójába. Az asszonynak megparancsolta, hogy két nap múlva 
vigye el (az erdőbe) a tarisznyáját. És a felesége fölvitte neki 
a tarisznyáját. És elkezdtek ők főzni, enni. Az asszony meg
kérdezte az urától: «Hová (fordulva) imádkozol? Hol van a 
szentkóped (tkp. az istened) ?» — «Ott, a ház mögött egy nyárfa 
van, a nyárfa ágához imádkozom. Az asszony kiment imádkozni 
és elkezdett imádkozni. ((Istenem, hadd legyen az én férjem itt 
(tkp. ide) vak és süket, hogy se ne lásson, se ne halljon!» Az em
ber meghallotta az ő imádkozását. Aztán leültek vacsorázni? Az 
embernek elkezdett a szeme fájni vacsora közben, és a füle 
kezdett fájni. És megháltak. Reggel fölkeltek. Az asszony ké
szült visszamenni haza. Az asszony így szólt az urához: «Yala-
hogyan talán haza bírsz menni». Az ember mondta neki: «Menj 
csak, menj (haza), valahogyan (haza)megyek a régi jelek után 
(igazodva)». Az asszony hazament, az ember meg az er-dőben 
maradt. Ott ő sokáig vagy rövid ideig élt és hazaindult és 
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oli i gortas medis i voiis gortas. éinte'men i peUe'men vosjis 
• baba'is-din§. baba sije pirtis sod-pomis ki-pele'dis. mu%ik loema 
sintem i pétiem, baba'li sija ruka loema zev. 

2. med-asu'las baba'len nim-lun. sija puiis-pez'a'lis tses-
jezde, Min kistis. baba'len saika'li. muzik pats-viv-dórin kuile. 
sintem i pettem. mui kei! kar, oz kiv, ni oz ad'd'éi. muzik baba'lié 
kőris vintevkase. «vaili — suas — menim pistsa'les, me siket 
lubit'üsi'stao. baba sili vajis pistsa'tse i setis sili paüs-viv-doras. 

baba muni veleéte drugse komi ebedd'itni. süen muzik 
vgeddae vetlig kosti lad'ite'ma drug. muéik drugse korig kosti 
pat's-viv-doras vintevkase zarad'i'tis. baba, sija oz i viÜ'éis, ste 
muéik menam adtt'éas i kilas. i voii'snis baba da drug. pondi's-
nis ebedd'itni, a mu&ik kuile paU-viv-dorin. baba suas drugli: 
«w pov, ni in vitísis, menam muéik sintem i pettem. mui kole> 
sije i karam». 

hazaért. Vakon és süketen jött a feleségéhez. Az asszony a 
lépcső aljától (tkp. végétől) fél kezénél bevezette (a szobába). 
Az ember vakká és süketté lett. Az asszonynak ez nagyon kel
lemes volt. 

2. Másnap az asszonynak nevenapja van. Főzött, sütött 
ételeket, lepényt készített (tkp. öntött). Az asszonynak elkészült 
a főztje. Az ember a kemencze tetején (tkp. a kemencze tete
jének a szélén) fekszik. Vak és süket. Akármit csinálsz, nem 
hall, se lát. Az ember a puskáját kérte a feleségétől. «Hozd 
ide — úgymond — a puskámat, én kedvemet lelem benne». 
Az asszony odavitte neki a puskáját és odaadta neki a kemencze 
tetejére. 

Az asszony elment a faluba, a szeretőjét (tkp. barátját) 
ebédre meghívni. Mialatt az ura odajárt az erdei kunyhóban, 
szerezte a szeretőjét. Az ember, mialatt (az asszony) a szerető
jót hívta, a kemencze tetején megtöltötte a puskáját. Az asszony, 
az nem is várja, hogy caz én uram lát és hall'. És megjöttek, 
az asszony meg a szeretője. Elkezdtek ebédelni, az ember meg 
a kemencze tetején fekszik. Az asszony mondja a szeretőjének: 
«Ne félj, és ne is óvakodjál, az én uram vak meg süket. Ami 
tetszik, azt tegyük is». 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 21 
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3. pondi'sni éoini. tseé kata'Us pizan-vile i baba'U dum-
vilas uéi: umian-na — suas — tatén pina a,bu. me — suas — 
vétla vina'la, a te tan pukav)). baba muni vina'la, a drug koli 
pizan-saje. muzik paié-viv-dore'sié (dórié) suvtis i boétis vintevkase 
kiás, druglipezge'dis i liis. drug gats-moz péti. muzik leííéis paU-viv-
dore'sié, druges boétis pizan-sajié i pukée'dis dzodí-vilas, laviíé-
dorla'nis jurse gats-moz karis. i vemas drugi'sli §labis-tirjis tojis. 
a aj'éis skere\dzik bére paié-viv-doras kaiis, moz baba'is ad'd'éiv 
süié elabis-toje'mse. baba voiis vinala'ié. muzik kuile pat'é-viv-
dorin vaz-ée moz. a drug uée'ma dzodz-vile, vemas tirjis elabis. 
«mui tatíée loema tenid?! me — suas — tenid vüe iéistees 

peSa'vli, a te me-vetíéim guéen éoje'mid i dzagavte'fáid*. 
mu£ik sili kivli'éis: He — suas -— muja karán? tenad me 

vetlig kostie mui dumdite'mid ?» muiik paié-viv-dórié let't'éis, 
kert-sompurse boétis i pondis baba'se latéki'ni. i pette\d'éis lat'ékis 

3. Elkezdtek enni. Ételeket hordott föl az asztalra és 
eszébe jutott az asszonynak: «Nekünk — mondja — még nincs 
itt pálinkánk. Én — úgymond — megyek pálinkáért, te meg 
ülj itt». Az asszony elment pálinkáért, a szeretője meg az asz
talnál maradt. Az ember fölkelt a kemenczéről és kezébe vette 
a puskáját, a szeretőre (czélozva) elcsattantotta a kakast és 
lőtt. A szerető hanyatt vágódott. Az ember leszállt a kemen
czéről, fogta a szeretőt az asztal mellől és leültette a padlóra, 
a pad szélére hanyatt fektette a fejét. A szeretőnek a száját 
meg teletömte lepénynyel. Maga meg hamarosan visszamászott 
a kemencze tetejére, hogy az asszony ne lássa, hogy ő lepényt 
tömött (a szerető szájába; tkp. hogy ne lássa az ő lepény
tömését). Az asszony megjött a pálinkáért való útjából (tkp, a 
pálinkáért-ból). Az ember a kemencze tetején fekszik úgy mint 
előbb, a szeretője azonban a padlóra esett, a szája tele van 
lepónynyel. «Mi történt itt veled (tkp. neked)? Én •— úgy
mond — csupán tereád (azaz teéretted) sütöttem, te meg én 
előlem titokban ettél egészen a megfulladásig». 

Az ember felelt neki: «Te — úgymond — mit csinálsz? 
Mit gondoltál ki, mialatt én odajártam?)) Az ember leszállt a 
kemencze tetejéről, fogta a vas töltővesszőt és elkezdte a fele-
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i suiis babai'sli: o-kitíse kei vosti drugte, sin menüm moz ad'd'zi/r> 
miiM'kis tsektis drugse petke'dni. i seki sikas véli svad'ba. «no — 
suas — drugte bos i nu svad'bais-sod-vüe i suvted kriUse-doras. 
a/sid i su : 'prekeée'ili-sur-kes petke'de /' a atUid sod-gor-ulas pir». 

4. baba druges nuiis, kril't'se-dore suvte'dis. baba'is i suiis: 
•«prekeze'ili sur-kes petke'de !» perveijez oz kivni, medjez suas, da 
•oz kivni, i koime'djez suas: «prekeze'ili sur-kes petke'de /» a 
act'éis sod-gor-ulas piras. vü' melé'iit'sa sur-kesjen pete i suas sili : 
•aprekeáei, ju!» prekezei oz kivlié, sija i medjez suas: «ju/» prekezei 
bera oz kivlis. vü' melé'Ufsa sur-kes-nud-pomnas tikni'tas, prekezei 
i use sod-pome\d'éis. i uée'msis kule. nije'zda oz i javitli'ni ne-
kodli. 

a si svad'ba'e vole'ma pop i süen veée'ma velis. a si pgra'e 
velis voe'ma. sije prekege'jes popis-vev vüe puksedi'sni i domla-
li'sni, moz us. pop korsi'ée vevse. ad'd'éis: mu£ik nue^das v§vse. 

ségét ütni. És jóllakásig ütötte és így szólt a feleségéhez: ((Akár
hová tedd a szeretödet, hogy ne lássa az én szemem I» Az 
ember megparancsolta, hogy vigye ki a szeretőjét. Akkor meg 
lakodalom volt a faluban. «Nos — mondja — fogd a szeretődet 
és vidd a lakodalmas ház lépcsőjére és állítsd a lépcsőbejárat 
mellé. Magad meg mondjad r cAz utasnak hozzatok ki egy edény 
sört!5 Magad azonban a lépcsőföljárat alá menj». 

4 . Az asszony vitte a szeretőjét, a lépcsőbejárat mellé 
állította. Az asszony meg mondotta: «Az utasnak hozzatok ki 
^gy edény sört!» Először nem hallották, másodszor mondja, de 
nem hallják, és harmadszor mondja: «Az utasnak hozzatok ki egy 
edény sört!» Maga azonban a lépcsőföljárat alá megy. A fiatal 
menyecske kijön a sörös edénynyel és mondja neki: «Utas, 
igyál!» Az utas nem felel, ő másodszor is mondja: «Igyál!» 
Az utas megint nem felel. A fiatal menyecske a sörös edény 
nyelének a végével meglöki, az utas meg leesik a lépcső aljáig 
(tkp. végéig). És az esésbe belehal (tkp. az esésből meghal). 
Ők nem is jelentik ezt senkinek. 

Arra a lakodalomra jött egy pap, és annak elveszett a 
lova. Arra az időre azonban megjött a lova. Azt az utast föl
ültették a pap lovára és odakötözték, hogy le ne essék. A pap 
ieresi a lovát. Lát ta: egy ember viszi a lovát. A pap elkezdte 

21* 
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pop pondis vidni. muzik oz kivlié. pop muni si-dine, zor bostis 
kiás, mortli éut'éki'stis. muzik uéi vev-vilié i bera kidi. sija véli 
ti-dorin. sen véli kulemáéi'élen piz. pöp muzi'kes bostis i pukée'dis-. 
piée. i kiri'mas éetis pelis. i jotskis Has. muzik bovja li, bovja'li, 
dei kulem-dore tsukis. kulemá'éié lökte i vi^ze'das: kod-ke ku-
le'mse kiiée. sija piza'is vele'ma bereg-doras. a kulemá'éié %$%%$ 
zor boétas i mune piáwis-dine Uevtíéen. i kulemá'éié sili zornas. 
suiékas. muzik piíié titrbi'UUas tias i ped§. 

szidni (az embert); az ember nem felel. A pap odament őhozzá, 
kezébe vett egy dorongot, az emberre sújtott (vele). Az ember 
leesett a ló hátáról és megint meghalt. Az a tó partján volt. 
Ott volt egy hálóvetőnek a csónakja. A pap fogta az embert 
és beleültette a csónakba. És az evezőt a kezébe adta és el
lökte a tóba. Az ember himbálódzott, himbálódzott és a hálóba 
ütődött. Jön a hálóvető és nézi: valaki kifogja a hálóját. Az a 
csónakos a part mellett volt. A halász meg egy nagy rudat 
fog és megy lopva a csónakoshoz. És a halász rácsap a rúddal. 
Az ember kifordul a csónakból a tóba és elmerül. 

J e g y z e t e k : 1. ar§s 'oceHHaa oxoTa' moMUi'ni < or. 
MOJiHTbCH | moged 'MoateTb, MoateTh öbiTb' [ prime'ta < or. npn-
MtTa. 

2. tseéje'zde cpa3Hbia KymaHta, acTBa' | saika'li fKOMHJiacb-
CTpaima5 j kei < or. XOTI> (haugalakját hangsúlytalanságának 
magyarázza meg; ennek következtébe i (. i. nem-első szótagban 
palatalizált mássalhangzó előtt állván, o^fánhangzója nem -e-, 
hanem -e- \ vintS'vka < or. BHHTOBKa m sik§t l'ubit'Ui'sta 
ca nojiioőyiocB CL HHMT.5 j veleéts CBT> cejio, BT> jiepeBHio' ( < or. 
BOJiocTb) | ladrite'ma c3aBejia, Haii'jia, Haji a ^ H Í ,' j zarad'itvi < 
or. sapa^HTb. 

3 . peége-dis ccnycTnjn> KypoKb3 J §labis rojra^ba, ajia^ba' j 
skere'tdzik cno CKopBe' | tenií vil§ t'éistees BCC ^Jia Te6a j^omiCTa' [ 
vet'űim < v§dz-éim c előlem5 j tenad mui dumáite-mid í IITO TM 
Bbi^yMajia, y Teöa KaKaa ,a,yMa?' | sompur < or. moMnojrb (1. 
KALIMA 140) J pette\d'éis ^ocbrra (jóllakásig, eléggé)' j prekgzei 
< or. npoxoariíí j sod-gor-uv 'MÍCTO nô ,T> Kpbuibu,OM,b\ 

4. mele it'Ma < or. MOJio^Hija | tikni'tas rTKHyjia, TKHeTV | 
bovja'li 'Kaiiajrca' | Hié§ 'kifogja az ő halát5 | turbi'KUas cCKa-
TBaca, onpoKHHyjica'. 
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41. tergeveijes. 
vaien ole'ma-vile'ma eti ozir mórt. i sija meda'las muzik-

je'zde tevar nue'dni. mune'ni, mune'ni, da i sike voa'snl. judsa'sni 
űzni mu£ik-orde. muzik i letd'éas űzni. oise muzik pete i doid-

jesni'sse bergedas mede're. voas asuv i muzikje'sis doid'd'ala'sni 
vevjesni'sse. m§da'sni i voa'sni bére górta'rás. i gtpraviiUa'sni 
sije'zda bera. voa'sni si sike i mune'ni sije sikse pir i sije'zda 
suvta'sni ju-dore. ve'lema juis kinme'ma. sije'zda jukmes ka-
.ra'sni. % ponda'sni rok puni juas. eűk piz-mesek kista'sni 
jue i sije'sle?i rok oz sukmi. boéta'sni i medes, kista'sni i berak 
sijes'len oz sukmi. sitd'z§n sije'zda kista'sni siéim mesgk i si-

je'slgn vekse oz sukmi. sije'zda i ista'sni eti mortes vidli'vni. 
sij§ viitsa'sni, i mórt oz pondi voni. amuja — sua'sni — tája 
stav rokse sojas.f» i ista'sni med mortgs. med mórt piras i sija 
oz pondi voni. ve,dze i koimgd éuvéas jukme'se. i sija oz pondi 

41. A k e r e s k e d ő k . 
Bégen élt-volt egy gazdag ember. És ez fölfogad embe

reket árút szállítani. Mennek, mennek és egy faluba érnek. Egy 
emberhez kéredzkednek meghálni (tkp. kérdezősködnek egy em
berhez meghálni). Az ember engedi őket meghálni. Éjjel az 
ember kimegy és megfordítja a szánjaikat a másik irányba 
<(azaz: visszafelé). Jön a reggel és az emberek befogják a lovai
kat. Elindulnak és visszaérnek haza. És ők megint elindulnak. 
Abba a faluba érnek és azon a falun keresztülmennek és meg
állapodnak a folyó partján. A folyó be volt fagyva. Ok léket 
vágnak (tkp. csinálnak) és elkezdenek kását főzni a folyóban. 
Egy zsák lisztet öntenek a folyóba, és az ő kásájuk nem sűrű
södik meg. Vesznek még egy (zsákot) (tkp. vesznek egy másikat 
is) és beleöntik, és az ő (kásájuk) megint nem lesz sűrűbb. így 
hét zsákot öntenek bele, és az Ő (kásájuk) egyre csak nem 
lesz sűrűbb. Ők hát az egyik embert küldik meg nézni. Vár
ják őt, de az ember nem jön (tkp. nem kezd jönni). «Mi
csoda, — mondják — ez megeszi az egész kását». Egy má-
•sik embert küldenek. A második ember bemégy és ő se jön 
meg. Azután a harmadik is alámerül a lékbe. 0 se kezd jönni. 
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voni. v§íd'é§ i med berja'is éuvéas. i sija ad'd'zas, stg titen i(d£id 
pozgm sula'lg. i pgzem-gor-ulin bi sottéas. i sen sulalg'ni i rok 
pug'ni. pozemié uée kot i sije'zda dumáita'sni, stg jenmis nárt 
kresi'tas. vgfizg vgtti zere'ma sen i ses pusis zeris pgrta'nis 
tojéa'lg. sije'zda dumáita'sni, stg jenmis va setas roka'nis. vgflze 
sije'slgn rok puéas. éoja'sni i meda'sni jukm§s koréi'ni, petni 
vilg. koréiég'ni, koréiég'ni, a sije.sli jukmes oz éur. i sen gn-na 
ole'ni da vüg'ni. 

Azután a legutolsó is belemerül. És ő látja, hogy ottan egy nagy 
fenyő áll, és a fenyőfa alatt tűz ég, és ott állnak és kását főz
nek. A fenyőről egy toboz esik le, és ők azt hiszik, hogy Isten 
kenyeret morzsol (azaz: aprít a kásájukba). Azután előbb esett 
ott az eső, és onnan a fáról az eső az üstjükbe csöpög. Ok azt 
gondolják, hogy Isten vizet ad a kásájukba. Azután megfő a 
kásájuk. Esznek és elindulnak a léket megkeresni, kijutni fölfelé. 
Keresgélik, keresgélik, de nem találják meg a léket (tkp. nekik 
nem kerül meg a lék). És még most is ott élnek meg vannak. 

J e g y z e t e k : étik piz-mesgk 'egy zsák liszt'; vö. sur-kgs 
'egy edény sör' 41. mese 3. 4. | bgra, bgran onaTt' | krgsi'tni 
< Or. KpOIHHTL. 

42. rúté da keié. 
1. vazgn oli'ni-vili'ni ruís da kgts. sije'zda dumáiti'sni kerkay 

streitni. rúté pondis jiis, a kgté popsié, sije'slgn kor-kg kerka'jes 
esti'sni. i pondi'sni óvni. oli'ni, oli'ni i goígm voiis. i rutélgn 
kerka sili. sija mgdis kgté-ordg juá'éni óvni. nkgj'éé'jg, téojg, meng 
űzni ledrz». keté iz ledz pervei. sija i mgdjez pondis juá'éni: 

42. A r ó k a és a n y ú l . 
1. Régen élt-volt egy róka és egy nyúl. Ok kigondolták,, 

hogy házat építenek. A róka jégből kezdett (építeni), a nyúl 
meg póznákból. Valamikor elkészült az ő házuk (tkp. az ő 
házaik) és kezdtek élni. Éltek, éltek és jött a nyár. És a róká
nak a háza elolvadt. Ő elindult a nyúlhoz kéredzkedni, hogy 
ott lakjék (tkp. élni). «Nyulam, húgom, engedj engem meg
hálni*). A nyúl először nem engedte. Másodszor is elkezd. 
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akgjéé'jg, Uojg, ibgs-pgrgg gor-ulad kei led'z/fi i keié sije letd'zis. 
ibgs-pgrgg gor-ulié sija i paié-vüg kais. pat'é-vilié i pglaie kais. 
kgtisgs kerka'éis vgtlis i stav kgié-pisg éojis. kgis muni i soiíégm 
pu-dorg pukéis i bgrdni pondis. 

os lokt§ i kgiélié jua'las : «keféé'je, t'éojg, muja berdan ?» 
kgié suiis: «vot me-ordam jud'éis rúté uzni. ajéi'mgs vgtlis dei 
stav pia'ngs éojis». os kgjégs i mgdg'dis ru(isgs vgtli'ni kerka'ié. 
kerka-ding voiis'ni. os i gorg'ii'éis: «bu-a-u-a, bu-a-u-a! kgn 
rujsis?)) ruié pglai-dórié iéeiíéas i gorg'iiéas: nkarlan-vezjgs 
vezja'la, toin-pisgs pisa'la, éint§ viiékgb ZÚP>. os povzas i pisje. 

2. k§t'é bgran vaz mesig'as pukéas i bgra bgrdni pondas. 
si-ding kgjin loktg i jua'las: ukeféé'je, iéoje, muja bgrdanh) — 
«a vot — suas — me-ordam rúté juáéis uzni, stav pia'ngs éojis 
i ajéi'mgs vgtlis.» — umgdim ing, me vgtla sijg.» kgié i suiis: 
na kié — suas — tenid vgtli'ni? os vgtli'éi, vgtli'éi i iz eri 

kéredzkedni: «Nyulam, húgom, engedj legalább az ajtóküszöb 
alá !» És a nyúl beeresztette Őt. Az ajtóküszöb alól a kemen-
czére mászott. A kemenczéről az ágypolczra mászott. A nyalat 
kikergette a házából és az összes nyúlfiakat megette. A nyúl 
ment és egy megégett fa mellé ült és elkezdett sírni. 

Egy medve jön és kérdezi a nyúltól: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz ?» A nyúl mondta: «Nézd, énhozzám kéredzkedett a 
róka meghálni. Magamat kikergetett és a fiaimat mind megette. 
A medve (magával) menesztette a nyulat, hogy kiűzzék a rókát 
a házból. Odaértek a házhoz. A medve elkiáltotta magát: 
ubu-a-u-a, bu-a-u-a! Hol a róka?» A róka fölpattan az ágy-
polcz széléről és kiáltja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
húrral (tkp. a malomkőforgató rúd húrját fölajzom), a mozsártörő 
mélyedését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A medve 
megijed és elszalad. 

2. A nyúl megint a régi helyére ül és megint elkezd 
sírni. Odajön őhozzá a farkas és kérdezi: «Nyulam, húgom, 
miért sírsz?» — «Hát nézd csak, — mondja —• énhozzám 
kéredzkedett a róka meghálni, a fiaimat mind megette és ma
gamat kiűzött)). — ((Menjünk hát, én kikergetem őt». A nyúl 
mondta: «De hogyan (tkp. honnan) — mondja — lehetne 
neked őt kikergetned ? A medve kergette, kergette és nem bírta 
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vetli'ni)). — «a medim — suas — me vetla.v> sije'zda muni'ni i 
riiís i gore'tísis: nkarlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sintg 
viískeb lia». kejin povéas i pisje. 

3. a k§U va£ mest§'as puksas i berdni bera pondas. si-dine 
petuk lökte i suas: itkejéé'je, t'éojg, muja b§rdan h> — o-avot — 
suas — r ú t é jud'sis űzni i stav pia'nes sojis dei aj'éi mes v§t-
lis.9 — «m§dim — suas— me vetla.v — «a kis ténid vetli'ni? 
os vetli'éi dei iz eri vetlini. k§jin vetli'éi dei teze iz eri vetli'ni. 
a kis tenid vetli'ni í» — «a m§dim — suas — vetlam, moged i 
vetla,» sije'zda mune'ni i kerka'§ pira'sni. rut'é i gore'űsas : 
«karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, éinte v%Ukeb Ua». petuk 
oz povéi i veitísa gorg'Usas: «kukure'llu petusok, ken menam 
kosa, ken menam sablah) rúté i povéas i gori'sfs gerd'd'éd'séas i 
suas: «karlan-vezjes vezja'la, toin-pises pisa'la, sinte viUkeblia*. 
petuk beran si-dine téetíéas i gore'ttéas : akukurellu petusuk, ken 

kikergetni)). — «De menjünk — mondja — én kikergetem». 
Ők odamentek és a róka kiáltotta: «A malomkőforgató rudat 
fölajzorn húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a sze
medet egészen kilövöm». A farkas megijed és elfut. 

3 . A nyúl meg a régi helyére ül és megint elkezd sírni. 
Odajön őhozzá a kakas és szól: «Nyulam, húgom, mit sírsz?» — 
«De nézd csak, — mondja — a róka meghálni kéredzkedett 
és a fiaimat mind megette és engem magamat kiűzött». — 
-«Menjünk, — mondja — én kikergetem*). — «De hogyan tud
nád kikergetni? A medve kergette és nem bírta kikergetni; 
a farkas kergette és szintén nem bírta kikergetni. Hát 
hogyan tudnád te kikergetni (tkp. honnan neked kikergetni)?)) — 
«De eredjünk, — mondja — menjünk, talán kikergetem)). Ők 
odamennek és bemennek a házba. A róka elkiáltja magát: 
«A malomkő forgató rudat fölajzom húrral, a mozsártörő mélye
dését ráillesztem, a szemedet teljesen kilövöm». A kakas nem 
ijed meg és viszont kiáltja: «Kukorikú, kis kakas, hol van az én 
kaszám, hol van az én kardom ?» A róka is megijed, és össze
szorul a torka, és mondja: «A malomkőforgató rudat fölajzom 
^húrral, a mozsártörő bemélyedését ráillesztem, a szemedet tel
jesen kilövöm». A kakas megint őhozzá ugrik és kiáltja: «Kuko-

\ 



ZÜEJÉN SZÖVEGEK. 317 

menam kosa, ken menam sablah) ruís povzas i ibes-pereg-dore 
Uetísas. a petuk si-dine t'setísas bera. ruU povéas i epremet 
pisje. a keié da petuk ponda'sni kiken óvni. 

likú, kis kakas, hol az én kaszám, hol az én kardom?* A róka 
megijed és az ajtóküszöb mellé ugrik. A kakas azonban megint 
őhozzá ugrik. A róka megijed és hanyatthomlok menekül. A nyúl 
és a kakas pedig kezdenek ketten élni. 

J e g y z e t e k . 1. str eitni < or. CTpoiiTB j póté: a kerítés 
vízszintes póznái, a melyek összekötik egymással a földbe szúrt 
karókat, a melyeknek maj§g a nevük | ibe$-p§reg gor-ulad: az 
ajtónyílás alsó gerendája alá, a küszöb alá bent a szobában j 
mede'dis 'noanajTb, OTíipaBHJiT., *ITOŐM BMÍ>CT'I> nouiJin' | karlan 
'najiKa Ha atepHOBt, q*MT> BepTart acepHOBB? j vezja'vni VrpyHy 
HOJIOÍKHTL' I karlan-vezjes . . . : ca malom kotorgató rudat meg
hajlítom, íjat csinálok belőle, húrt teszek rá, a nagy mozsár
törőt meg láillesztem, mint a nyilat a bevágásánál, és mint 
valami nyíllal kilövöm vele a szemedet' | viUk§b 'COBCBM'L'. 

2. medim 'noM^eMt, nonijin' (russicismus) | vetli'éi 'űzte, 
űzte', tehát ' p r ó b á l t a kiűzni'. 

3 . petusok < or. n^TymoKi. í g. gerd'd'éd'ésas 'ropjio ÓĤ ,bTO 
•CnaBHJio' [ epremet < or. onpoMeTbio. 

43. Ion, itd'£as i gaid. 
Ion, i(d

réas i gaid meda'sni tűje. i sije'zda mune'ni zev dir. 
i voas sije'sli jol'. i zev soge use'ni: akud'dza taje mi jol'se vu-
dzam h) i dumáiííévni zev dir. Ion i suiis : «vai — suas — gaid'd§, 

43. A s z é n , a s z a l m a ( s zá l ) és a h ó l y a g . 
A szén, a szalma(szál) és a hólyag útnak indulnak. És ők 

mennek nagyon sokáig. És egy patakhoz érnek (tkp. és nekik 
egy patak jön). És nagy bánatba jutnak (tkp. nagyon bánatba 
esnek). «Hogyan kelünk mi át ezen a folyón ?» És nagyon sokáig 
gondolkoztak. A szén mondotta: «Nosza — mondja — hólya-
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te-vilad ifáa'skgt s§lam i vu(dzam.» a gaid sije'sli suiis:. «teT 

i^l'éas, vai, vod, a mi lonkgt te vivti'id i vutdzam.i) itdzas sgg-
lasi'íUis i vodis. a Ion pondis vudíni. sgre\d'zis voiis, ifízas tsegi 
dei Ion vaas usi. a gaid sera'li, éera'li da setíée i poti. 

gom, a szalmaszállal együtt fölülünk te rád és átmegyünk.* 
A hólyag azonban így szólt hozzájuk : «Te, szalma, nosza,, 
feküdj le, mi meg a szénnel együtt te rajtad át is kelünk.» A 
szalmaszál beleegyezett és lefeküdt. A szén meg át kezdett kelnL 
A közepéig jutott, a szalmaszál eltörött és a szén a vízbe esett. 
A hólyag meg nevetett, nevetett és ott (tkp. oda) meg is pukkadt. 

44. strei da babéi. 
1. vaZen olg'ma-vile'ma strgi da babéi. strgi pondas si 

tsupni, a babéi gla'bis kisti'ni. babéi pete i jua'las : «strgjg, strgjg, 
siid tsupéis-ght — úz-na. babé'je, bab'g, glabisid kiéti'ééis-ghi — 
«iz-na.» strei pondas si tsupni, a babéi gla'bis ki'étini. babéi 
beran pete i jua'las: «strej§, strgjg, siid tsupsis- § ?» — «iz-na. 
babé'jg, babg, glabisid kiéti'séis-gh) — «iz-na.» i sije'zda bgra 
ponda'sni rg'bitni. i babéi bgra petg i jua'las: v. strgjg, strgjg,. 

44. A g ö m b ö l y í t ő és a g u z s a l y t a l p . \ 
1. Eégen élt-volt egy gömbölyítő és egy guzsalytalp. A 

gömbölyítő kezd istállót faragni, a guzsalytalp meg lepényt 
önteni. A guzsalytalp kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombo-
lyítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) — «Még nem. 
Guzsalytalpam, guzsalytalpam, elkészült-e (megöntötted) (már) 
a lepényed?» — «Még nem.)) A gömbölyítő kezdi az istállót 
faragni, a guzsalytalp meg a lepényt önteni. A guzsalytalpam 
megint kimegy és kérdezi: «Gombolyítóm, gombolyítóm, meg-
faragtad-e (már) az istállódat?*) — «Még nem. Guzsalytalpam, 
guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepényedet?)) — «Még 
nem.» És ők megint hozzáfognak a munkához (tkp. kezdenek 
dolgozni). Es a guzsalytalp megint kimegy és kérdezi: «Gom-
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siid tsupéis-§?» .— «tsupéis. babé'jg, babé, glabisid kiéti'ééis-e?» —• 
«kiéti'ééis.» 

strei piras ela'bis éoini, a babéi pete si vidli'vni. babéi 
§(i pelg'sgd isko'vtas : vilid, vilid, med pele'sed isko'vtas : vilid, 
vilid, koimed pele'sgd isko'vtas: vilid, vilid, úoled pele'sgd is
ko'vtas: sita'nas pekil piras. i pondas strejgs komi: «streje, 
streje, lok taílée. sita'nam pekil piris.» strei pet§ i pondas jerni. 
sili oz sed. babéi surttas i strgili kim§'sas sid'ée. strei i kule. 

2. babéi bgrde, b§rde i m§das berdiéje'zde koréi'ni: gir vgv, 
serdin dóid, tóin oris. pukéas, kols! sutskas i vartas. vgitíéa os 
tese. i jua'las : uosé'je, téoje, kuza'n-g b§rdni?» — «kuza.» —-
anoli •—' suas.ii •— abu-a-u-a, bu~a-u-a.» — «kuéan, kuzan. vai, 
púkéi.)) i bgran-ze sije'zda v§td'é§ meda'sni. i sije'sli vgitUa k§jin 
tese. i babéi jua'las : nkgjine, Uoje, kuéa'n-g bgrdnih) — «ku£a.» — 
anolw — éuas — «lul-lulu» — «kuzan, ku%an. vai púkéi.)) vartá'sni, 

bolyítóm, gomb oly ítóm, megfaragtad-e (már) az istállódat?)) — 
«Meg, Guzsalytalpam, guzsalytalpam, megöntötted-e (már) a lepé
nyedet?)) — «Meg.» 

A gömbölyítő bemegy lepényt enni, a guzsalytalp meg 
kimegy az istállót megnézni. A guzsalytalp az egyik sarkon 
csuszkái lefelé: sima, sima (az). A másik sarkon csuszkái végig: 
sima, sima (az). A harmadik sarkon csuszkái végig: sima, sima 
(az). A negyedik sarkon csuszkái lefelé: a farába egy tönk megy 
bele. És kezdi most a gombolyítót kérni: «Gombolyítóm, göm
bölyítem, gyere ide. A faromba egy tönk hatolt bele.» A göm
bölyítő kimegy és kezdi kihúzni. Neki nem sikerül. A guzsaly
talp durrant egyet, és a gombolyítót (a tönk) homlokon találja. 
A gömbölyítő meg is hal. 

2. A guzsalytalp sír, sír és elindul siratókat keresni: 
mozsár a lova, teknő a kocsija, mozsártörő az ostora. Fölül, 
rácsap (a lóra) és hajtat. Találkozik a medvével és kérdezi: 
«Medvém, néném, tudsz-e siratni?)) — «Tudok.» — «Mutasd 
csak,» —mondja. —• «bu-a-u-a, bu-a-u-a.» — «Tudsz, tudsz. Nosza, 
ülj föl.» És megint tovább indulnak. És egy farkassal találkoz
nak. És a guzsalytalp kérdezi: «Farkasom, néném, tudsz-e 
siratni?* — «Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — ntul-twlu.» — 
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl.» Hajtatnak, hajtatnak, egy nyúllal 
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várta'sni, sije'sli, k§U tesg. ijua'las : «kgjéé'jg, Uoje, kuía'n-gbgrd-
ni h) — ku£a.» — noli» — inas — ftt'&p, (ap, t'ap.» — «kuzan, kuían. 
vai, paksi doid'dg.» i vgfág bgr berggtíéa'sni. varta'sni, várta'sni, 
sije'slgn i zavertka'nis ore. babéi i istas oskgs zavertka'la. sija vajas 
pekil'. sija i kg'jines istas. k§jin vajas kos bed. sija i kgj:'sgs istas. k§t'é 
vajas baid-Uat. sije'slgn oz ged'i'tísi zavertka'e. i babéi aféis mgdas. 
mung, a vetlig kosta'is os i vgvsg sojas, a kgjin da kg(s pisjgni. 
a babéi i gn-na sen bgrdg. — pom. 

találkoznak. És kérdezi: «Nyulam, néném, tudsz-e siratni?* — 
«Tudok.» — «Mutasd csak,» mondja. — «t'ap, íap, íap.t> — 
«Tudsz, tudsz. Nosza, ülj föl a kocsira.» És azután visszafordul
nak. Hajtatnak, hajtatnak, és elszakad a (szánrudakat odaerősítő) 
kötelék. A guzsalytalp a medvét küldi kötelékért. Az egy tuskót 
hoz. 0 a farkast is küldi. A farkas egy száraz vesszőt hoz. 0 a 
nyulat is küldi. A nyúl egy füzfaágat hoz. Az ő (dolgaik) nem 
alkalmasak köteléknek. És a guzsalytalp maga megy. Megy, és 
mialatt odajár, a medve megeszi a lovát, a farkas meg a nyúl 
pedig elfut. A guzsalytalp meg még most is ott sír. — Vége. 

J e g y z e t e k : strgi cMOTajro'; babéi 'iio.H.CTaBKa CL BTVJIKOÍÍ, 
ua KOTopyio B îfeBaeTca KaTyniKa ci> HHTKaMH upn HaMaTbiBamu 
Ha MOTajio'. 

1. si XJT£BT> ^jia CKOTOBB TeHjiBiH5 ('téli istálló') j isko'vtas 
'cnycTHJiacb, cKaTHJIacb, | pekil' ' lypóaHt'. 

2. kol's! CXJIOHT> !' j zavertka < or. 3aBepTKa (VBMT> orjioÖJiH 
npHKpinjiaiOTi. KB caHaMt3) | ggdíi't'si'ni < or. ro^HTBca. 

FOKOS DÁVID. 



Ismertetések és bírálatok. 
J)v. K i s - E r ő s F e r e n c z : A magyar nyelv rendszeresen vizsgálva a nyelv

filozófia,-a finnugor összehasonlító, a magyar történeti nyelvtan és a magyar 
nyelvjárástan alapjairól. — Nagy 8-rét, XVI4-603 1. — Szerző tulajdona. 
Kapható a polg. tanítónőképzőintézetben Kalocsán. 1915. Ára 10 kor. 

Nyelvtudományi irodalmunkat, mint az újkori tudományosságot 
általában, jellemzi a részlet-munka. Az egykor oszthatatlanul egysé
geseknek vélt szakok ezernyi ezer ágra szakadtak, aprólékosan fürkésző 
kutatás foly mindenfelé, hogy bevilágítson a legrejtettebb zugok sötét
jébe is. Igazi tudomány valójában csakis részletmunkán alapulhat. 
De időről-időre szükség van az összefoglalásra is. Nemcsak azért, hogy 
megállapítsa az elért eredmények mérlegét, hogy feltüntesse a vizsgá
lódás arányait: hol és meddig haladtunk eléggé, hol vannak még 
pótlandó hézagok és hiányok; hanem a következő nemzedék nevelése 
miatt is elkerülhetetlenül szükséges az egészet felölelő összefoglalás, 
mely nélkül lehetetlen a rendszeres áttekintés, és az, a ki a tudo
mánynyal megismerkedni kíván, tájékozás nélkül elvész a kérdések út
vesztőjében. Az ilyen összefoglaló művek megalkotása nagyon nehéz 
feladat. Szükséges erre a föltétlenül biztos jártasság a tudományszak 
minden részében; szükséges az ítélet az elért eredmények mérlege
lésében ; de ezenfölül a bölcs mérséklet is az anyag kiválasztá
sában, hogy a lényeges megmaradjon, a lényegtelen pedig kiküszö-
böltessék. 

Ezt a nagy és nehéz feladatot vállalta a czímbeli könyv szerzője, 
a ki saját szavai szerint: «magasabbfokú magyar nyelvtudományi 
oktatásunk összes főbb irányait és távlatait legalább főbb vonalakban 
rendszeres keretek közé» akarta foglalni. E mellett még szorosabban 
határolt czéit is tűzött ki magának, hogy t. i. kézikönyvet írjon a 
polgáriskolai tanítóképzők hallgatói számára. Én azt hiszem, hogy 
ez a második, gyakorlatibb czél volt igazi rugója a munkájának. 

A polgáriskolai tanító- és tanítónőképző intézetek nyelvi szak
csoportjának első évfolyama heti öt órában (ebből egy óra szeminá-
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rium) foglalkozik általános nyelvtudománynyal és részletes . magyar 
nyelvészettel; fölötte áll tehát az elemi képzők magyar nyelvi tanul
mányának, de természetesen nem érheti el sem terjedelemben, sem 
tudományos részletességben az egyetemi fokot. Korlátozza az arány
talanul kevesebb óra és az a követelés, hogy a kiszabott időn belül a 
tárgyat teljesen be kell fejezni. Ennélfogva az általános részből, hogy 
úgy mondjam, csak a dolgok gerinczóvel lehet foglalkozni: a nyelv
tudomány elveinek ós módszereinek velős bemutatásával, legfőbb meg
állapodásainak rövid közlésével, minden kitérés, legfőképen vitás 
kérdések hosszas tárgyalása nélkül. Ez az első félév munkája, míg a > 
második félévre a magyar nyelvtan részletes fejtegetése, az elemi 
képzőben nyert alap kibővítése jut. Az anyagnak kiválogatása és 
összeállítása igen nagy munkájába kerül a tanárnak, mert a követel
ményeknek megfelelő kézikönyv eddig nem volt. Ezen a hiányon akart 
segíteni KIS-EBŐS FEEENCZ a czímben jelzett könyvvel, felölelvén benne 
mindazt, a mi a polgári képzőben szükséges, ós megtoldván még 
többel is, hogy kedvet és ösztönzést adjon a jelölteknek önmunkás-
ságra és továbbképzésre. 

Sajnos, ez a jó szándék nem járt a remélt eredménynyel. A hallga
tónak, ki biztosan és világosan magyarázó kalauzt vár a könyvben, 
el kell rettennie az anyag szertelen tömegétől, az adatok, czímek és 
utalások sokaságától, melyben eligazodnia szinte lehetetlenség; az 
előadó tanárt is nem kevesebb rémület fogja el, hogy heti négy órá
ban, egy rövid esztendő lefolyása alatt el kell végeznie ezt a tömér
dek tárgyat, mely még akkor is, ha az előszóban jelzett kisbetűs 
szöveget kihagyja is, legyőzhetetlen munkát ró tanárra és hallgatóra 
egyaránt. A szakember pedig bosszankodó csodálkozással kérdi, hogyan 
lehetett ennyi jóakarattal és szorgalmas elszántsággal ilyen — ABANY-
nyal szólva — bruttó keveréket egy könyvbe sajtolni. A felelet erre 
csak az lehet, hogy az alkalmasint pályája kezdetén álló szerző még 
nem volt megérve erre a feladatra sem mint tanár, sem mint tudós. 
A tanárnak hosszú gyakorlatra ós végtelen finom tapintatra van 
szüksége, hogy abból, a mit ő maga az egyetemi szigorlatokon tudott, 
a mit később hozzátanult, mit és mennyit válogasson ki hallgatói szá
mára. Igaz, a tanárnak legalább is tízszer annyit kell tudnia, mint a 
mennyire a tanításban közvetlen szüksége van; de jaj annak a tanítás
nak, mely csak arra való, hogy a tanár egész tudományának kiraka
tául szolgáljon. A tudósnak pedig tisztában kell lennie avval a czél-
lal, melylyel könyvét írja: a kutatás eredményeit adja-e elo világosan 
és szabatosan összefoglalva; vagy a tárgyába tartozó kérdések fejlő
désének történetét-e; egyes homályos és vitás pontok újra való föl-
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vetését, új adatokkal és szempontokkal való megvilágítását; vagy 
merőben új utak és czélok föltárását és kitűzését ? 

A szerző könyvében m i n d e n t akart s épen ezért teljesen elvé
tette föladatát; művére egészében illik a paradox igazság: kevesebb 
több lett volna. A mit HALÁSZ PÉTEE e könyvről írt (MNyv. XI. 400), 
nem lehet sorrul-sorra, szórul-szóra nem helyeselnem; ezért nem 
ismételem meg mindenben helyt álló kifogásait, a psedagogiai hibák, 
módszerbeli vétségek és tárgyi tévedések felsorolását, csak egynéhány 
megjegyzéssel bővítem ki bíráló fejtegetését. 

Mindenekelőtt feltűnő egy tanuló kezébe való könyvben az 
irodalomnak olyan módon való felsorolása, mint a szerző teszi. 
Előszavában megmondja, hogy nem törekszik teljes könyvészetre, csak 
a legfőbb irodalmi jelenségeket tünteti föl. Ha pedig a fejezetek előtt 
álló czímeket nézzük, hiába keresünk bennük elv- és tervszerű válo
gatást : teljesen elavult, csak történeti értékű művek mellett az újabb 
és legújabb tudományos kutatás nagyon különböző nemű és értékű 
czímekkel van képviselve; majd egy nagy, rendszeres szakkönyv, 
majd egy elrejtett értekezés, itt egy bevégezetlen vita iratai, ott egy 
futólagos megjegyzés; azután az a sok exotikus czímű könyv; kül
földi tudósoknak hosszú névsora; hazai tudósok műveinek avult ki
adásai, melyek újabb átdolgozások által fölöslegesekké lettek. Másutt 
meg igen fontos munkák teljesen hiányzanak, különösen a mi tudó
saink könyvei és czikkei. — Hogy csak egy-két példát mondjak: 
a rokonértelmű szavak fejezetének élén (221. 1.) ott van FINÁLY 1870-i 
értekezése, BÉLTEKY Nyelvőr-beli czikkei, de PÓBA FEEENCZ szótáráról 
(1907), mely eddig egyetlen minálunk, még nem történik említés; talán 
azért, mert SIMONYI Magyar Nyelv-ének (1905) irodalmába még nem 
vehette föl (vö. MNyv. IV. 114). — A nyelvújítás tárgyalásában eljut 
BuGÁTig (260. sk. 1.); a múlt század második felének mozgalmaiból 
azonban TOLDY, BALLAGI stb. kimaradtak, pedig nélkülök SZABVAS GÁBOE 
nem érthető; teljesebb képet rajzolhatott volna róluk, ha ismeri 
például KOMÁEOMY LAJOS összefoglaló értekezését: Orthologia és neolo-
gia. (Tanítók Könyvtára 2. sz. 1881.) — A szótárak irodalmát részle
tesen közli addig, a meddig MELICH értekezése vezeti, PÁPAI PÁEIZ 
FEEENCzig (270 sk. 1.); azután —• miért, miért nem — FINÁLY HENEIK 
latin szótárát említi, majd CzF.-t. a NySz.-t, az OklSz.-t, a NyÚSz.-t, 
& MTsz.-t és a készülő EtSz.-t, kimaradt azonban BAEÓTI, SÁNDOE 
ISTVÁN, SIMÁI, KEESZNEEICS, KASSAI, a Tzs., BALLAGI, FOGAEASI, SIMONYI-
BALASSA, KELEMEN stb., pedig ezek vannak olyan fontosak, mint FINÁLY. 

.. A sok könyvczím azt a látszatot kelti, mintha a szerző vele 
könyvének tudományos tekintélyét akarná emelni; holott a szöveg 
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maga szinte nem egyéb, mint közkézen forgó művek kivonata vagy 
alig módosított kiadása. Mint régi ösmeró'söket üdvözöljük főleg" 
SZINNYEI és SIMONYI alapvető munkáinak szövegeit, melyeket itt-ott 
meg nem értett vagy félreértett mondatok tarkítanak. És kérdem, 
mit tanulnak a polgári képző növendékei, kiknek semminemű ilyesféle 
előképzettségük nincsen, az ilyen rájuk nézve rejtelmes mathematikai 
képletekből, hogy a gyakorító «-g [fgr.*-^ oo *-7jg]» ; meg hogy a felté
teles mód jele <í-ná, -né [fgr. *-« + *-k o o * y] — mozzanatos képző -4-
-/, -j (o: i) [fgr. -^-fecvj^-yjs ; hogy a fokváltakozás elmélete milyen 
«áthidalhatatlan rést üt a finnugor és török nyelvszerkezet közt» ? 
Mire való a mondat meghatározásáról való nagy és ellenmondáeokkal 
teli vita, ha utána SZINNYEI (a középiskolák III. osztálya számára írt) 
Bendszeres M. Nyelvtanának idevágó fejezetét olvassuk, közbeiktatva 
SIMONYI Helyes Magyarságának egyes bekezdéseit ? 

Külön fejezetet lehetne szentelni a könyv aránytalanságainak 
és helytelen beosztásának. Azokon kívül, miket már HALÁSZ PÉTER 
említett, rámutathatnék «A régi magyar nyelv, illetőleg a magyar 
történeti nyelvtant) fejezetére (89—129), mely harminczkilencz lapon 
kétségbeejtő részletességgel beszél a régi nyelvről; PÁZMÁNY PÉTERnek 
pedig s a tőle máig terjedő fejlődésnek csupán egy lapot «szentel». — 
A hangtan 43 lapot foglal el, a jelentésváltozások magyarázata hármat 
(38. és 241—242). — Az elszigetelődés, szóvegyítés (o : vegyülós), ki-
következtetés, népetymologia egyszer aránylag bőven (34—37), egyszer 
meg nagyon mostohán (238—240) van tárgyalva, s úgy tetszik, mintha 
erről a fölösleges ismétlésről a szerzőnek nem is volna tudomása. 

Mutatványul még egy-két tárgyi tévedést. Az r képzésének 
magyarázatából kimaradt a nyelv hegyének rezdítése (165); itt azt is 
meg lehetett volna említeni, hogy van zöngétlen r, l, m, n is. Hogy 
az uvularis r-t (p) miut rendes hangot egy nyelv sem használ t 
(180), az nem szabatos, mert az északi franczia és a nyugati ném 
nyelvterületeken egészen rendes. Ma már nem lehet a képzőkről 
kereken kijelenteni, hogy «eredetileg mind önálló szók voltak, a szó
képzés pedig eredetileg összetétel* (233), különben is a szerző ellent
mond magamagának a következő lápokon, hol a)—g) pontok alatt 
másféle keletkezést is említ, de minden magyarázat nélkül. A mai 
minta szó nem egyszerűen sajtóhiba útján lett a latin moneta-ból,. 
mint nfőveg < söveg, nemtő < nemző (268); története megtalálható a 
Nyr. XLI. kötetében (34. 1.). A jelző keletkezéséről és mivoltáról való 
hosszú, elvont bölcselkedés, de kivált a jelzőnek az állítmányi igére 
való vonatkoztatása egyáltalában nem ide való és kiválóan alkalmas 
a tanuló megzavarására; annál is inkább, mert az utána következő-
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fejtegetésekben ilyen kétségek és kérdések felmerülhetésére semmi
nemű alkalom nincsen. 

Nem lehet czólom a mű minden hibáját és tévedését tűhegyre 
szednem. HALÁSZ PETEK bírálatából s a tőlem felhozott kifogásokból 
eléggé kitűnik a könyv értéke. A nagy szorgalom és igyekezet nem 
tagadható meg a szerzőtől, csak az sajnálható, hogy többet vállalt, 
mint a mennyit elbírt, s ezért törekvésének eredménye nem lett más, 
mint egy hatszáz lapnyi kötet, mely tudományos műnek nem tudo
mányos, tanuló használatára való kézikönyvnek pedig alapjában el van 
hibázva. 
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Kisebb közlemények. 
Néhány -ei végű szláv személynév a magyarban. 

Endre. 1138/1329, 1236, 1257, 1264, 1272, 1277-i magyar ok
levelekhői egy End-r ei co Endrey olv. Endrei személynevet idézhetünk 
(Mon. Strig. I. 91 ; KOVÁCS 226). Ez az ei kettőshangzóra végződő 
szláv Ondrej vagy Andrej (lat. Andreas) keresztnévre megy vissza.*) 
Minthogy már legrégibb adatainkban az első szótagbeli mély hang 
helyett e-t találunk, nem állapíthatjuk meg, hogy a magyar név
alaknak a cseh-tót Ondrej co Ondfej vagy a szerb-horvát Andrej volt-e 
az eredetije. 

A szóvégi kettőshangzót a XIII. század eleje körül é váltotta 
fel. Az így átalakult név írása az 1206 ban feltűnő Endre (KOVÁCS 
225) és az 1086 (?), 1234, 1272, 1295, 1310, 1330: Endree (CSÁNKI 
I I I . 229 Endréd'alatt , KOVÁCS 225—6 ; CZIHÁR 139 ; Zala Oki. I. 134 ; 
Anjou Okm. II . 484). Az 1211-i tihanyi összeírásban felbukkanó 
Endrék végső ft-ja szintén az előtte álló magánhangzó hosszúságát 
jelöli ; hasonló alak lehet ugyanabban a Jureh személynév : a horvát-
cseh Juraj (lat. Georgius) Juré elváltozása. Az Endre szóvégi nyílt 
szótagjában álló hosszú magánhangzó az epé(-t): epe-féle eredeti 
szavaink analógiájára megrövidült. Az Endree helyesírást mutató 
adatok tanúsága szerint a hosszú hangzó megérte a XIV. század 
közepét; addig az Endre formának is jórészt bizonyára Endre az 
olvasása. MBLICH az Endre eredetijéül előbb szláv-német Andre, ké
sőbb szláv Andrej alakot vesz fel (Szláv jövevényszavaink Iá. 155 és 
MNyv. VI. 157).**) Az Andre névalak származásáról, a mely pl. egy 
1219/1276. adatban Andreas-szal együtt fordul elő (Mon. Strig. I. 
223), ez idő szerint nem mernék határozott véleményt mondani. 

*) Az idegen névalakokkal való összevetésnél a MELICH Szláv jöve
vényszavaink ez. művében található összeállítást tartom szem előtt. 

**) TMNy. 287. 1. szerint André-ból (tótul ma is Ondrej) *Endré, s 
ebből Endre és Endrei lett. 
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Hogy az Endre: Endre névalakot a lat. Andreas-szal nem 
mindig vették egynek, azt mutatja egy 1225-i pannonhalmi oklevél 
a Endre cum fratre suo Andrea» adata (Pannonh. Sz. Benedek r. 
tört. I. 671); 1270: Endre, Andreas fia; 1275: Farcasius fii. Andree 
és Endree fii. Endre pozsonyi várjobbágyok (Árpád Okm. VIII. 325 ; 
IX. 113). Az Endre névalak máig közhasználatú maradt a lat. 
Andreas-bó\ fejlődött András változataként. 

Az Endre: Endre a XIII—XIV. században Enderé: Endere 
írva Endere változatban is előkerül (XIII. századi adatok: KOVÁCS 
225; 1330, 1341, 1357 : Zala Oki. I. 247, 581 ; Anjou Okm. IV. 151); 
1211-i tihanyi összeírás: Endereh v. ö. Endreh; van még 1225: 
Endure olv. Endiire,- 1288: Enduru olv. Endürü; 1245/1278 : Endarej 
(KOVÁCS 225, 226; Árpád Okm. VII. 197). Ezek úgy keletkeztek, hogy 
ebben az időben a magyar szótagolás három mássalhangzó össze
kerülése esetén egyet az első szótag végén hagyott, az átvitt kettő 
torlódását pedig egy magánhangzó közbeiktatásával gátolta meg. Az 
1327: (/.Endre et Andree fii. Endere» adat (Oklsz.) példája annak, 
hogy a családi összetartozás és személyi megkülömböztetés jelölésére 
ugyanazon név változatait használták. 

Találkozunk 1240, 1248, 1270: Endry, Endri olv. Endrid 
1277: Endury olv. Endüri alakokkal is (KOVÁCS 226). Ezekben a 
szóvégi ei diphthongus i-vé vált, mint az -i melléknévképző fejlő
désénél is látjuk (de nb. szláv Andrij). Az 1268: Endeer (CZINÁR 
139); 1260/1391 : Enderoo Endre (Zala Oki. I. 38) olv. Endér, Ender 
alighanem az -i mellóknévképzőnek felfogott szóvégi i elvonásával 
állott elő (vagy talán Endrei: Endrő beczézőből a demin. -ö el
vonásával ; v. ö. Oldró',> Oldor, MELICH MNyv. X. 251). 

Az Endre: Endre demin. -d képzős származéka Endréd írva 
1138/1329: Endredi (Mon. Strig. I. 93); Endreed, Endréd (Oklsz. és 
KOVÁCS) 1082 (?), 1263: Endered változattal (CSÁNKI II. 603; I I I 
229; KOVÁCS 225). Hogy a -d valamihez tartozót kifejező functióval 
járult személynevekhez, arra például szolgálhat a veszprémmegyei 
Endréd helység nevének kialakulása : 1086: «Villa Andree episcopi» 
és «Villa Endree Pyspuky» ; 1230-tól: Eidred (CSÁNKI I I I . 229). Az 
ei-ből fejlődött é helyébe a -d előtt a magyar -ő deminutivum lépett 
az Endröd alakban : 1461, 1495: Endreud, Endrewd; 1470: Endréd 
helység Békésben (CSÁNKI I. 650). Felmerül Endrid változat is : 1. 1314: 
Endrid; 1295, 1428: Endréd; 1464: Endre; ma Endró'd Vasban; 
2. 1338: Endrid; ma Endréd Somogyban (CSÁNKI II. 746, 603). 

Beczéző formák még: 1. demin. -s képzővel EndrésooEndrŐs 
(Endrém) írva 1247, 1252: Endres; 1239, 1297: Endreus (Mon. 

22* 
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Strig. I. 371 ; KOVÁGS 226; CZINÁR 140; Pallas N. Lex. VI. 158: 
téves olv.: Endres); 2. -cs deminutivummal Endrejcs: Endrécs írva 
1269, 1275, 1299: Endreych, Endrech (Zala Oki. I. 77 ; KOVÁCS 226; 
CZINÁR 139); Endreicz: Endrécz olvasással lehet szláv alak i s ; 3. a 
név megcsonkításának -üs deminutivummal való megtoldása Endüs : 
Endös írva 1211-től Endus (Oklsz., KOVÁCS) V. Ö. MELICH MNyv. X. 
196; egy 1275-i oklevélben «terre Dominici fii. Endrech* ós «orientem 
Enduserezteyni voc» (Zala Oki. I. 77); a szóvégi - s > - c s fejlődéssel 
Endüs: Endes-böl változik el Endecs írva 1263: Endech szn. (KO
VÁCS 225). 

Máté. XIII. századi magyar oklevélkiállítók magyar népelemek 
köréből való embereket Matej vagy Mátej hangalakban ejthető néven 
jegyeznek fel; pl. 1211-i tihanyi összeírás : Matey Zalából és Somogy-
ból; 1237: Mathey libertinus (Mon. Strig. I. 322); 1240 körül: 
Mathey Asvantv és Salya birtokokon, a salyai után Matheus (Pan-
nonh. Sz. Benedek r. tört. I. 782); 1270, 1289: Mathey fii. Mutud 
(Árpád Okm. YIII. 317, 325; IX. 496). Ez az ei kettó'shangzóra 
végződő névalak a lat. Matthaeus keresztnév megfelelői közül a több 
szláv nyelvben meglevő Matej formával egyeztethető ; a szláv nyel
vek egy részében a lat. Mathias szintén Matej. Az 1211-i tihanyi 
összeírásban többször előforduló és a másolatban Matey-jal is válta
kozó Mathoy, Matoy olv. Matoi forma olyan esetet mutat, melyben 
a Matei végső kettőshangzójának e-jét az illeszkedés a rákövetkező i 
palatalizáló hatása ellenére is mély hanggá változtatta. Valószínűleg 
ilyen alak az 1259 : Motoy olv. Motoi helynév is (Árpád Okm. XI. 
464). Figyelembe kell azonban vennünk ezeknek a származtatásánál 
a hazai szlovénben Mátaj formát (1266: Mathay nob. Blinens. KOVÁCS 
428). A magyar kicsinyítő gyanánt felfogott ei oo oi kettőshangzót 
a Matei co Matoi co Motoi alakok végéről az -ou kicsinyítő szorította 
ki az 1211: Matou, Motou és -us kicsinyítő az ugyancsak 1211: 
Motus adatok szerint; van azonban 1211. egy csonkított Mot forma, 
s az -ou, -us deminutivumok járulhattak ehhez is. Valószínűleg 
deminutiv -a-val alakult az 1237: Mathey-t tartalmazó oklevélben 
előforduló Matha olv. Mata v. Máta szn. (Mon. Strig. I. 322). 
A többi elváltozással szemben megmaradt általánosnak az -ei-ve vég
ződő Matei forma, és ebből lett ei ~> é hangfejlődéssel a most is élő 
Máté (1299: Mathe Oklsz.). 

A Máté mellett alakult a lat. Matthaeus-hól Mátyus (keletkezé
sére nézve 1. 1275: Maí/wwsharaztha Zala -Oki. I. 77) és Mátéso^ 
Mátis: 1. 1415, 1461 : Maíftesfalwa ; 1486—7, 1487: Mathys-, Matis-; 
UU: Mathyus-; 1459, 1460, 1464, 1480: Mathe-Somogyban (CSÁNKI 
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II. 628); 2. 1458, 1474: Mathesíeláe ; 1536: Mathys-; 1475: Mathe-
fewlde szintén Somogyban (uo.)'; 3. 1385: Mantha al. nom. Mathes-
haza; 1395: Matheus- Zalában (uo. III. 81). 

Balozsaj. XII—XIV. századi okleveleinkben mint személynevek 
kerülnek eló': 

1. 1138/1329, 1211, 1219. 1255, 1266, 1270, 1271, 1273/XVIII. 
-sz., 1295: Bolosoy (Mon. Strig. I. 92; Pannonh. Sz. Benedek r .tört. 
X. 504, 512—3; Cod. Dipl. Vili. 202; Árpád Okm. VII. 407 ; Cod. 
Dipl. IVs. 346; Zala Oki. I. 80—82; Árpád Okm. VIII. 339; IX. 
33; V. 138); 

2. 1211, 1239, 1256, 1258, 1266/73, 1270-90, 1272, 1275, 1276, 
1286, 1294; XIII. sz. vége: Bolosey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. 
X. 506; Árpád Okm. VII. 78; Cod. Dipl. IVa. 404; IV2. 459; Mon. 
Strig. I. 535; Árpád Okm. VIII. 331 ; III. 275 ; XII. 161; XII. 186; 
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. X. 144, 
432, 452) ; 

3. 1237, 1255, 1256, 1286, 1291 körül, 1298/1333, 1340; 
Balasey (Árpád Okm. XI. 300; Mon. Strig. I. 421 ; Zala Oki; I. 29 : 
Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII. 301—2; Árpád Okm. V. 59 ; 
2ala Oki. I. 115, 374). 

Az egyh. lat. Blásius keresztnévnek a csehben Blazej, a len
gyelben Blazej a megfelelője. Ilyen alak magyarországi személyek és 
helyek nevében is feltűnik : 1231 : villa et domus Blasey, ua. ok
levélben Blasio; 1255: vallis nomine Blasey szláv nevekkel együtt 
(Árpád Okm. XI. 229, 421). Az átvétel lehetősége mellett szól az, 
hogy a magyarság a csehekkel már a XI—XII. században érintke
zésben állott, és lengyel népelemek nyomai elszórtan még hazánk 
nyugati részén is felbukkannak. Midőn a Bolosoy stb. alakok erede
tijót keressük, a lengyel változatot azért sem lehet figyelmen kívül 
hagynunk, mert az 1138/1329. oki. a Tamach faluban élő Bolosoy-t 
Lengén ( > lengyel) társaságában említi. 

A cseh-lengyel névalak magyar ajakra átkerülve először nyilván 
Bldsei-nek hangzott. A szláv z megfelelőjéül azért veszek fel magyar 
.s-t, mivel azt hiszem, hogy hangrendszerünkben ekkor még aligha 
volt meg a zs. Bldsei-bő\ a szóelei hangtorlódás megszüntetésével és 
a nyilt d zárt a-ra válásával Bdlásei lett; a szóvégi kettó'shangzó illesz
kedésével pedig a Bdlásái forma keletkezett, mely a XII—XIII. szá
zadban a zártabb o-val hangzó Bolosoi alakkal váltakozott, sőt az 
1240 körül felmerülő Bulusoy adat (Oklsz. Buna) tanúsága szerint 
Bulusoi-nstk is ejtették. A XIII. században előforduló Bolosey olv. 
Botoséi lehetett a Bdlásei elváltozása, a minek utóbb megint helyet 
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adott: egy 1286. oklevélben ugyanaz a személy: Bolosey, Balaseyr 

Balassey (Pannonh. Sz. Benedek r. tört. VIII.. 301 —2); de fejlőd
hetett Bolosoi-hól is úgy, hogy a végső diphthongusban az i-nek erőseb
ben érvényesülő palatalizáló hatása az o-t e-re változtatta; megjegyez
hetjük itt, hogy az 1211-i tihanyi összeírás fogalmazványában elő
forduló Bolosey helyett a másolat Bolosoy-t ír (Pannonh. Sz. Bene
dek r. tört. X. 512.)*) 

A Bolosei és Balasei formákból a szóvégi ej kettőshangzó egy
szerűsítésével Botosé és Balasé alakok keletkeztek: 1. 1292 körül: 
comes Bolose fii. Borla (Árpád Okm. X. 107); 2. 1256: . caput 
rivuli Balase (?) voc. Bazin határleirásában ; 1329, 1366: Balase fii. 
Panth (Panch)c^ l340: Balasey fii. Pan th ; 1339: Nicol. fii. Balase; 
1360: Joh. fii. Balase (Árpád Okm. II. 270; Zala Oki. I. 237; 75 . 
jegyz., 374, 353, 619). 

Az oklevélbeli előfordulások száma alapján a szláv eredetiből 
fejlődött névváltozatok meglehetősen sűrű használatára következtet
hetünk. A régibb feljegyzésekben majdnem oly gyakran találkozunk 
velük, mint az egyh. lat. Blasius formával, míg a valószínűleg az. 
utóbbiból alakult Bálás ( > Balázs) csak a XIII. század második 
felétől kezdve jelentkezik szórványosan. 

A latin és szláv formákat nem mindig vették egy névnek: 
1. egy 1270. oklevélben a testvérek egyike a Bolosoy, a másika az. 
apjától átvett Blasius nevet viseli (Zala Oki. I. 80—2); 2. 1299. kör. 
adat szerint pedig comes Blasius és Bolose Borla fiai, a kikkel együtt 
más Blasius is szerepel (Mon. Strig. II. 474—5); 3. 1298/1333:: 
Johannem et Blasium fii. Balasey (Zala Oki. I. 115); 4. 1270-90: 
Bolosey fii. Bolosey és Steph. fii. Blasij (Árpád Okm. VIII. 331).. 
Megjegyezhetjük itt, hogy az egyh. lat. Blasius sem maradt nyel
vünkben változatlanul: 1. egy 1255. oklevélben ugyanaz a személy 
Blasius (kétszer) és aBlaseus et duo filii eiusdem Blaseus et Abraam» 
(Zala Oki. I. 28); 1330: Blasio fii. Blasei nok de Nogwagh Bara
nyában (Anjou Okm. II. 470); 2. 1234. oki. másolata: Vi%i Balasij 
fii. Apa (Árpád Okm. VI. 553); 3. 1247 : Balaseus cum Buc filio^ 
s u o c o l 2 5 5 : Buc filius Balasey (Mon. Strig. 1.364, 420); egy 1304. 
oklevélben találjuk «terras Balasei prope villám Wamus» (Zala Oki.. 
I. 123), a mi nyilván az 1295 : Bolosey fii. Laurentii fii. Pous de 
Wamus birtoka (Árpád Okm. V. 138), tehát Balasei lehet a szlár 

*) ERDÉLYI László szerint az 1211-i tihanyi összeírásból idézett
formák olvasása Balaső, Balacsd, Bolocsej, Bolocső, Bölcsé (Pannonh. S'fc 
Benedek r. tört. X.263, 377, 421). 
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eredetű névalak, lehet azonban mint birtokos jelző a Balaseus forma 
.genitivusa is az ua. oklevélben eló'forduló «terras Mathei» kifejezés 
példája szerint. 

A szláv névalak változatai mutatkoznak a következő helynevek
ben : 1. az 1317-ben említett Balasey tulajdona 1338: Balasefeláe ; 
1348: Simon fii. Balase de Balasef&lua,; 1426, 1449, 1450: Balase, 
„Balasewfalwsb Baranyában (CSÁNKI II . 470); 2. 1403, 1404; Balasse, 
Balasee Somogyban (uo. .II. 588); 3. páp. tiz. 1. : Balase, Balafe, 
Blase, Balaso; 1481: Balase; 1482: Balasse Valkóban (uo. II. 292); 
4. 1348: Balasey; 1349: Balase; 1429, 1472, ma: Balazsér Bereg
i e n (uo. I. 413). Egy vasmegyei helynévben a szóvégi kettó'sbangzót 
illeszkedve most is megtaláljuk : 1255 körül: Bolosey; 1323 : Bolasey ; 
1331, 1350: Balasey; 1275 (?), 1295/1402, 1342: Balase; 1498: 
Balasay (CSÁNKI II. 735; Zala Oki. I. 259); Lipszkynéi: Balosaj; 
m a : Balozsaj. MELICH arra gondol, hogy talán ebben a helynévben 
és az 1255: «Buc fii. Balasey* adatbeli személynévben a szóvégi 
kettőshangzó a birtokképző -é eredetibb hangalakját mutatja (MNyv. 

X 156). 
A hosszú -e-vé fejlődött szóvég további átalakulását tünteti fel 

egy hunyadmegyei család neve: az 1404-ben szereplő tompafalvai 
Balázs (CSÁNKI Y. 239) fia 1421, 1430, 1443, 1449: Nicolaus fii. 
Balaseoo BalazeOD Blasii ; ennek fia 1475, 1480: Albertus Balase; 
1480: Albertus Balasy; 1483: Albertus de Balassa;; 1508: Blasius 
Blasko dictus ugyancsak ebből a családból való (CSÁNKI V. 153). 
A Balassi családnév végső i-je is valószínűleg a Balasei-höl fejlődött 
Balase alak szóvégi e-jének elváltozása, a milyen esetet az imént idézett 
1480 : Balasy (Balási: Balázsi) adatban is látunk. A Balassi formát 

;a költő családnevében a szláv Balassa kicsinyítő váltotta fel, a mi a 
hunyadmegyei család neveként szintén feltűnik a Blaskó kicsinyítő 
mellett. 

Pentele. Egy 1238. oklevélben «abbas ecclesie S. Pantaleonis 
de insula Danubii», egy 1277-ikiben «monasterium S. Pantaleonis* 
fordul elő; ezekben az adatokban a mai fej érmegyei Duna,-Péntekről 
van szó (CSÁNKI III. 342). Az itt szereplő, szent neve az egyh. la t .ban 
Pantaleon; nálunk a Münch.-k és Batth.-misek, naptárai mint Pan-
taleo co Panteleo-t említik, a hol a lat. eon helyett álló eo MELICH 
szerint olaszos (Szláv jöv. la. 201); 133571449: Panthaleomolnahely 
(Oklsz. Malom). 

A Duna-Pentelé-re vonatkozó feljegyzések a helynévnek követ
kező alakjait ismerik: 1329: Poss. Pentekymonostora, és Penteley 
<oiv. Pénteki; 1330, 1350, 1448, 1469: Penthelemonostm és Penthele 



3 3 2 KISEBB KÖZLEMÉNYEK, 
i 

olv. Pentelé vagy Péntek; 1424: Penthelew olv. PentelŐ; 1414, 1415 r 
PmíAe^monostra-val együtt Penthelethonysíja, nevű halászóhelyet emlí
tenek (Oklsz. Tanya és CZINÁE 344); a szintén fejérmegyei Sár-
Pentele nevét 1479: Penthele formában írják (a FEJÉR-féle 1377 r 
Pentulae nyilván hibás másolat). Ezeket a lat. Pantaleon és az idé
zett olasz-magyar Pantaleo oo Panteleo formákból egyaránt bajos 
hangtani tekintetben kielégítő módon megmagyarázni. U. i. nemcsak 
az 1329. adatbán jelentkező szóvégi ei diphthongus okoz nehézséget, 
hanem a túlnyomóan mély hangokat tartalmazó szó magas hangúra 
válása a magyarban legalább is szokatlan volna. 

A helynév eredetére nézve útbaigazít bennünket az, hogy az 
1329. adatban «Poss. Penteley monoBtox&n mellett ezt olvassuk: «ubi 
begine sive moniales grecales [!] condam commorabantur». A görög 
apáczáktól az ott lakók a szent nevét bizonyára annak a nyelvnek 
az alakjában hallották, a melyen azok beszéltek. A görög üavre-
X e/] fjtcov pedig a görögkeleti szlávban Pantelejmon, Pantalej alakok
ban volt használatos; adatom nincs ugyan rá, de a nyugati bolgár 
Pantelé is a mellett tanúskodik, hogy ezeken kívül volt még Pantelej 
is, ámbár lehetséges, hogy az utóbbi nálunk rövidült a Pantelejmon-
ból. Ebből válhatott a magyarban az első szótag illeszkedésével Pentelej 
azután Pentelé (Pentelö) közvetítésével Pentelé. 

* 
A tárgyalt nevek közül Endre, Mát-e' és Balozsaj XI—XII. 

századi átvételek, a melyek annál inkább elterjedhettek és meghono
sodhattak a magyarban, mert végződésük összeesett a még ekkor 
élő eredeti magyar -ai {-oi)oo ei kicsinyító'vel. Sőt gondolhatunk arra 
is, hogy a kettőshangzóval végződő névalakok magában a magyar
ban keletkeztek oly módon, hogy az egyh. lat. formák csonkítását az 
-ai {-oi) co ei kicsinyító'vel toldották meg. A Pentelé később került 
magyar ajakra és csak helyi használathoz jutott. 

A fentebbi összeállítás adalékul szolgálhat a szóvégi ei diphthon
gus fejlődésének ismeretéhez. 

PAIS DEZSŐ.. 

A szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős. 
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