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A moksa-mordvín fokozás. 
A moksa-mordvín nyelv a közép- és a felsőfokot igen sok

féleképpen fejezi Ip. E tekintetben a legősibb, finnugor eredetű 
„valamitől nagy "-féle szerkezettől kezdve a kétségkívül új keletű 
orosz jövevényszókig a kifejezésmódoknak tarka képe tárul elénk. 

A moksa fokozásról lehetőleg teljes képet szeretnék rajzolni, 
de helykímélésből csak a legszükségesebb példákat sorolom fel; 
bővebb adatokat készülő moksa-mordvín szótáramban szolgáltatok. 

Előre kell bocsátanom, hogy a moksa-mordvín nyelvet csak 
könyvekből ismerem, s adataim mind cirill-betűs nyomtatványokból 
valók. Pontosabb hangjelölést tehát nem lehet tőlem várni, bár 
PAASONEN és PELISSIER nyomán könnyű feladat lenne; mégsem tehe
tek egyebet, mint hogy a cirill-betűket latin betűkre írom át, a 
nélkül, hogy akár a palatalizálás jelét is odavetném egy-egy más
salhangzóra. A szövegeimben előforduló „helyesírási következetlen
ség" pedig a különféle moksa szerzők különféle írásmódján alapszik. 

I. A középfok. 

1. ablat. -da, -de, -da + alapfok. T'aftama itnen pdleda la-
mosna ulendiyfi kitskoryj 'az ilyen gyermekeknek több mint fele 
görbe szokott lenni'. Vetetne fkefkada astsi%t 10 vajgel'pede itskoze 
'a falvak egymástól több mint tíz kilométerre vannak'. Kdtsonza 
dstedenza seri bajdek 'kezében nálánál (is) nagyobb bot van'. Sonde-
donza simi lomatt velesonok asol%i 'nála iszákosabb emberek falunk
ban nem voltak'. 

Son kdazdenga %itraj 'ő a rókánál is ravaszabb'. 
Tagadással: Avatna af 18 kizoda otna 'a tizennyolc évnél 

nem fiatalabb asszonyok'. Af kovna misendi tovarda af kolma íozatt 
tsalkovajn pitneda krza 'minden hónapban legalább (tkp. nem ke
vesebb) háromezer rubel értékű árút ad el'. Sin Parizd'a itskizi ist 
patskotsna kozonga 'Párizsnál messzebb sehová sem jutottak'. 

2. elat. -sta + alapfok (egy adat). Fedeen uliy$ sisem' sterenza; 
kona tuj m'alezt, sitsan saffama: otéuda jomblaf, jomblasta otsuf, 
jomblada otsuf, samaj serednajf (népdal) 'Fede-nek hét leánya van ; 
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amelyik tetszik, azt vesszük (feleségül): a nagynál kisebbet, a 
kicsinél nagyobbat, a kicsinél nagyobbat, éppen a középsőt'. 

3. éada, éad + alapfok. 
a) névszóval. 
a) melléknévvel és melléknévi igenévvel: Kindi i mzarda éada 

staka ? 'kinek nehezebb és mikor ?' Putosf fke pal'ksf ombotsef lanks 
— kona éada otéu, hona éada jombla ? 'tegyétek egyik részt a má
sikra — melyik nagyobb, melyik kisebb?' Uli%t éada alijaj sarast 
'vannak tojósabb tyúkok' Kda min tani kandövotma éad-ingoltsen 
mokson arafti 'ha minket most elvinnének a régi moksa életbe'. 
Mzarda katonáéka ulé éad od, son pdk tsebársta kuntsos serxt 'mi
kor cicánk fiatalabb volt, nagyon ügyesen fogott egereket'. 

Tagadással: T'asa semba éada afnatska 'itt minden kevésbbé 
nedves'. Méaroksf Oavan éada af láma? 'hányszor kevesebb van 
Gava-nak ? Lofké lajf goras kotoksf éada af kirxka 'a gödör hat
szor sekélyebb a folyónál'. 

Fabrikatesa ulé éadonga láma, kimenteken főien 'a gyárban 
még több, körülbelül tízezer volt*. Vaj, durakt koéa afatna, éadonga 
durakt koéa avatna (népdal) 'hej, ostobák a gazdag emberek, még 
butábbak a gazdag asszonyok'. T'adde (1926 k.) . . . , árajndi 
(1927 & . ) . . . , arajndi (1928 h.) .•. . , éadanga arajf (1929 k.) 
'az idén . . . , jövőre . . . , két év múlva . . . , három év múlva'. 

S'adivik orzal i viékel' son vajgeleis 'még élesebb és erősebb 
volt hangja'. 

(3) főnévvel: Kov éada vetta samovarf asa, tov éada viskd fan
tanté 'minél több víz van a szamovárban, annál erősebb a „szökő
kút"'. Antsak éada afatna fani moksoks korxtaxf, a otna afol'a 
mastixf 'most csak az öregebb emberek beszélnek, a fiatalok pedig 
nem is tudnak moksául'. 

Tagadással: S'ada af vizks ulel tejnek tonú ingsot 'kevésbbé 
szegy elnök magunkat miattad'. 

y) határozószóval: S'ada pák kdeidé falóé 'a tél (még) jobban 
megharagudott'. Kov éada tov, tov éada tevsna kaMav 'minél tovább 
(halad az idő), annál rosszabb a dolguk'. Suvixna atsesf semba éada 
alu i alu 'a (kút-) ásók egyre lejjebb és lejjebb hatoltak'. S'ada 
méla risavandada kemon kruzokonat 'azután rajzoljatok tíz kö-
röcskét'. 

Tagadással: Sin kulixf éada af pdk orzasta 'ők kevésbbé 
élesen hallanak'. 



A MOKSA-MOKDVIN FOKOZÁS 1 1 5 

5) határozóragos és névutós szóval: S'ada lamoksi af uli 
'nincs többé'. Sié araj kuvakasta éada, a veé nuryjcalgadi 'a nap
pal hosszabb lesz, az éj pedig rövidül'. Son éada pesta-pes sorma-
dozd, koda son vani td tevf lanks 'alaposabban megírta, hogy mint 
vélekedik e dologról'. Ombof karmatama pantsfnen vartssema kasfni 
gldntsek patsk; sadombof molyjama sadu 'más alkalommal a virá
gokat fogjuk nézni nagyító üvegen át ; ismét más alkalommal a 
kertbe megyünk'. 

S'ada abed siresa astsi t'aftama kruzok 'délebbre van ilyen 
egylet'. Tov, éada virt' siri kasé gudrav snavé 'távolabb, közelebb 
az erdőhöz, a tekergődző borsó bújt meg'. Moliyí ningd éada kud siri 
'még közelebb mennek a házhoz'. Lisevat, antéak nezekstt éada jotnon 
mar%ta 'kikerülhetsz (a bajból), csak inkább eszeddel dolgozzál'. 

e) határozó igenévvel: Sin karmast éada kemoz vanoma se 
tevti 'bizakodóbban kezdtek nézni e dologra'. Tani suvié karmáé 
rabotama éada selma vanoz 'most a (kút-)ásó óvatosabban kezdett 
dolgozni'. S'ada pauzádon pite uleda 'legyetek éberebbek'. 

b) igével: Kodama solcaen sorots éada satsi ? 'a földmívesnek 
milyen gabonája terem jobban ?' Afavi éada drekstopíoms rabotaé 
'a munkát jobban fel kell lendíteni'. S'ada vanoda melganza 'job
ban vigyázzatok rá'. Datsdf pandomats éada íozdalgats 'az adó
fizetés könnyebb lett'. Sin ningd éada kenantst' 'még jobban meg
örültek'. Sin ingoltéa kizotnen kofas lamoda éada kifftaz skatinan 
uradmat 'ők a múlt évhez képest sokkal jobban csökkentették a 
háziállat-betegségeket'. Stoba Mikolas éada vanol'xtsen zuvatatnen 
'hogy Szent Miklós jobban óvja a háziállatokat'. Son l'upstasi nengd 
éada 'ő még jobban elnyomja'. 

Kida traksé urmav, tak sdvonda, %ut son sadonga tuza mdlezt 
ha beteg a tehén, ne vedd meg, bármennyire tessék is neked'. 

S'aduvak palsi pil'gana 'még jobban megfagytak lábaim'. 
Tagadással: S'ada isf pantsa sinn meld 'kevésbbé üldözték 

őket'. S'ada idndé tol pra, krovatkdi bokonanzon dravixt' tijmos 
kolma vaksonú sersa 'hogy a gyermek ne essék le olyan könnyen, 
az ágyacska oldalait három arasznyi magasra kell készíteni'. Tstobi 
sin éada tdlez soda i éada tdlez mu, kindi éormatft nat éormatná 
'hogy ők ne tudják meg és ne fedezzék fel olyan könnyen, hogy 
kinek írták e leveleket'. S'ada vers tdl sudd, son modasa da gulusa 
kerft' pandozá 'hogy a vér ne folyjon tovább, sárral és hamuval 
zárta el a (vágott) sebet'. 

8* 
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éada és sad a sd (PAAsoNBNnél se) 'az' névmás ablativusa. A sadonga 
és éadivik, éaduvak végzete az 'is' jelentésű -nga és -vik (PAASONEN-
nél -vők) függelékszócska. — A felsorolt példákból láthatjuk, hogy 
a mai moksa nyelvérzék a sada (sad) szót valóságos középfoki határozó-
szónak, sőt elöljárónak tekinti. 

4. tada -h alapfok. A marnék afafé karmaj kepodema fada 
visksta 'és egyáltalában az élet erősebben kezd föllendülni'. T'ada 
tsebdf ifvdnd af mujat 'jobb menyet nem találsz'. Kov t'ada itskizden 
t.ovaré, tov fada pit'nesta sfaj 'minél messzebbről való az áru, annál 
többe kerül'. T'ada pak karmáé kaznindama, fada láma noldaé 
verda 'dühösebben kezdett kivégeztetni, több vért ontott'. 

fada a td (PAASONENnél fe) 'ez' névmás ablativusa. A fada-va\ 
való szerkezet nagyon ritka, úgy látszik, csak egyes nyelvjárások
ban fordul elő. 

5. gofas, kofas + alapfok v. éada-val való szerkezet. Mes velesa 
apák tonafnek lomandd os gofas láma ? 'miért van több tanulatlan 
ember falun, mint városban T Tefna moksotnen jotksa rusnen kofas 
moli%f kaMavsta 'a munka a moksák között rosszabbul halad, mint 
az oroszok között'. Titd bajdékf cisa pejn kofas kurok arefaé prd 
'ezzel a bottal (az ősember) gyorsabban védekezett, mint fogával'. 
Poezté ardi in viskd lismof gofas pak 'a vonat a leggyorsabb pari
pánál (is) jobban száguld'. 

S'anksa tovar%nd sembd misendixnen gofas éada utsest 'ezért 
az áruk olcsóbbak, mint bármelyik kereskedőnél'. Bajaron modaé 
sada láma maksseksneé sora sokajf modants gofas 'a földesúri föld
birtok többet ad, mint a földmíves földje'. 

Tagadással: Lotké lajf gofas kotoksf éada af kirxka 'a gödör 
hatszor sekélyebb a folyónál'. Matsidonza ufkanzon gofas kolmoksf 
éada af láma 'lúdja háromszor kevesebb, mint kacsája'. 

gofas, kofas, valamint gofavá, kofava és tőszavuk: koré, kofa 
(PAABoisBNnél koré) jelentése 'szerint, után, nyomán'. Pl.: Zilf gofas 
Misa sodazd kelunaf serents 'M. árnyék után megtudta a nyírfa 
magasságát'. Se svedenijatnen kofas naeviy sto . . . 'e felvilágosítá
sok alapján látható, hogy . . .' Ast ten gofava zadatsa 'mondj ennek 
alapján egy feladatot'. T'ann kofava as koda korxtama, koda korx-
nixf koj kona jalganek'a 'e szerint mi nem beszélhetünk úgy, ahogy 
némely barátaink beszélnek'. Son zakonts koré rabotaj 'ő a törvény
szabta módon dolgozik'. Son vijs kofa lezdi 'ő erejéhez képest 
segít'. 
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6. Az orosz lutsi, lutsse 'jobb; inkább', bolsi 'többet', xuze 
'rosszabb', néha megelőző éada szóval. Min mostam azorodondama 
sinn goras lutsista 'mi jobban tudunk uralkodni, mint ők'. Afavi 
tazu alasat vadendems af kafkst, a kolmoksf'; stane éada lutsi 'a 
rühes lovat nem kétszer, hanem háromszor kell bekenni; így jobb', 
Jotkozost sofams fke funt prastoj aksa vina, a lutsi tsisti vinni 
spirt 'egy font közönséges pálinkát kell közéjük keverni, de jobb 
tiszta szeszt', lutsi, tsem, — lutsse, tsem 'inkább, mint'. — A erest 
sin antéak kin nebud telasa, bolsi kosonga af dravisf 'azok pedig 
csak valakinek testében élnek meg, másutt sehol sem élhetnek 
meg'. Botéi mezevok asest karma kar%tama 'semmit sem szóltak 
többet'. — Son tüze pineda 'rosszabb ő a kutyánál'. Zverda %uza-
tad 'rosszabbak vagytok a vadállatnál'. S'akot, kda ninga af éada 
xuzt, mvatatna 'ugyanolyanok, hacsak nem még rosszabbak, a 
háziállatok'. 

[A mértékhatározó ragja ablativus: Sinngsost maksf fozdn 
vajgal', lamoda láma jotaj kotskamatneú goras 'ezren szavaztak 
rájuk, sokkal többen, mint a múlt választásokon'. Kelundf serets 
269 santimetroda éada seri skolat goras 'a nyirfa magassága 269 
centiméterrel nagyobb, mint az iskoláé'. Nasta ksterté 4 kesakt, a 
Dare gorazonza 2 kesakta láma 'N. négy matringot font, D. pedig 
két matringgal többet, mint ő'. Kolmon kémon kizoda ingold 'har-
miuc évvel ezelőtt'. Marenaf langsta mozno mumos lamoskada éada 
láma 'almafán meglehetősen többet lehet találni'.] 

7. Az ősi finnugor középfok jele tudvalevőleg *-mp ~ *-mb, s 
ez a mordvinban -mb alakban őrződött meg. A mordvin nyelvből 
azonban eleddig mindössze a tombale, tombaíe 'túl, a túlsó oldalon', 
ombo 'más, másik, túlsó' és em'b's 'ha, mikor' szók ismeretesek, 
mint amelyekben az ősi finnugor középfokjele van meg (NyH7.103). 
Ezeken kívül még Öt moksa-mordvín szóban állapíthatjuk meg az 
ősi középfokjel megvoltát, de megjegyzem, hogy a PAAsoNEN-említette 
em'b'e szót a rendelkezésemre álló meglehetősen gazdag anyag-
gyüjteményben nem találom. 

ulxkamba, idyjkomba 'nemrég, a minap'. Jjlykamba ved kundast' 
kolma fitserxt, latseé (az azonos erza szövegben: Ved ulko kundast 
kolmo ofitsert, mastiz) 'hiszen a minap három tisztet fogtak el, s 
agyonlőtték'. Ulxkamba . . . , a tani 'nemrég . . . , most pedig', 
Ulxkomba semb'a potrebü'stseknen éolgondoz 'nemrég az összes állami 
e'árusítókat becsukták' -** idxka (BüDENznél ulhka, PAAsoNENnél uVk-
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(a)-Jc'igs) ua.: Ul%ka lektsija tejnek moraftst (az erza szövegben: 
TJlko lektsija tenek lovnosl) 'nemrég előadást tartottak nekünk'. 

métámba, mélámba 'tavaly'. Mélámba min lád'md 5 usft tiseda, a 
fadode 10 usft 'tavaly öt szekér szénát kaszáltunk, az idén pedig tizet'. 
Vartssemaé ulé tif mélámba kizonda 'a vizsgálatot tavaly nyáron tartot
ták'. Taniga son stama, kodama ulé mélámba, manamba i kémen 
kizoda méla 'most is olyan az, amilyen volt tavaly, két évvel és 
tíz évvel ezelőtt'. Mélámba 75 lomatnenezda skolasa saratsl 45 loman 
'tavaly az iskolában 75 tanuló (tkp. ember) közül 45 betegedett 
meg'. Melamba-manamba tosa ulsf kolma komnotat, a tani latst 
fk'a 'egy-két évvel ezelőtt három szoba volt ott, most pedig csak 
egy maradt'. -* méla, méla (PAASONENIIÓI m'ele) 'után, később': Mi-
nutta méla fkdé azdodost tanga karmáé mafama jaksamt 'egy perc 
múlva egyikük megint kezdte érezni a hideget'. S'ada méla risa-
vandada kemon kruzokonat 'azulán rajzoljatok tíz köröcskét'. Méla 
monná kosfnemaz kozf lanksa 'később levegőn szárítottak engem'. 

Az alapszó jelentése tehát 'után', mégis nyomós okaink van
nak a származtatásra. Ismét idézem a fentebb említett mondatot: 
Tániga son stama, kodama ulé mélámba, manamba i kémen kizoda 
méla 'most is olyan az, mint amilyen volt tavaly, két évvel ezelőtt 
és tíz év u t á n ' . Az ,után' szónak azonban itt kétségkívül nem 
,múlva', hanem ,óta' a jelentése; ugyanolyan szemlélet, mint pl. a 
magyarban: (Most,) tíz év múlva máskép látjuk ezt és ezt a dolgot. 
A méla, méla szó második jelentése különben is 'tavaly': Uisilis-
tsatne lezdft sizgemen utsilstsas, méla 150, t'adde 220 'az iskolák 
hetvennel szaporodtak, tavaly (volt) 150, az idén 220'. Af méla, 
af ladda 'se tavaly, se az idén'. Mzara kasé tinn serenta i stal-
montá meldn kizon goras 'mennyit gyarapodott magasságotok és 
súlyotok a múlt évhez képest?' Mzara % % fadodeú falóé melándd 
nurxkdna? 'hány százalékkal rövidebb az idei tél a tavalyinál?' 
— Származékai melaten, melaten, melatse, meldtse 'tavalyi': Son 
ujfté rabotama melaten nojabrt pestonza 'tavaly november végén 
kezdett dolgozni'. Azosi melaten ili faddán nat pizá lopatna 'mond
játok meg, tavalyiak vagy ideiek-e ezek a zöld levélkék'. Vesost 
jursta melatsen rozl 'keressetek gyökér alapján tavalyi rozsot'. 
Tonaftorna tevti noldafol melatset kofas 3 millionda láma 'tanügyre 
a tavalyinál három millióval többet költöttünk'. 

manamba 'két évvel ezelőtt'. Tdnigd son stama, kodama ulé 
mélámba, manamba i kémen kizoda méla 'most is olyan az, amilyen 
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volt tavaly, két évvel és tíz évvel ezelőtt'. Mariamba kizonda srax-
mantsa sazendevsf semb'a pefa vasst 'két évvel ezelőtt nyáron min
den kertet tönkretett a jégeső'. Mélámba- manamba tosaulsf kolma 
komnotat, a tani l'atst fk'a 'egy-két évvel ezelőtt három szoba volt 
ott, most pedig csak egy maradt'. •*= mana ua.: Mel'a-mana son 
btakatsnes, tijs kripitsen tiema lapas, . . . no sast' osal pingonza 
'egy-két évvel ezelőtt nagyszerűen dolgozott, téglákészítő félszert 
épített, . . . de aztán hanyatlani kezdett (tkp. de jöttek rossz idei)'. 
Kda, puioms t'a rabotas mel'an-manaú kizotnen rabotasnon vakss 
'ha ezt a munkát az egy-két évvel ezelőtti munkákhoz hasonlítjuk'. 
Meíavék, manavek velesonok ul's otsuvon skola, no mon azen jaka 
'tavaly is, tavalyelőtt is volt falunkban felnőttek iskolája, de én 
nem jártam (oda)'. — Származéka: manatse 'két évvel ezelőtti': 
Arafs meta-manatset koras lamoda tseb'argats 'az élet az egy-két 
év előttihez képest sokkal jobb lett'. 

PAASONEN szerint mana jelentése 'das vorletzte jahr', én csak 
'vor zwei jahren' jelentését ismerem. 

ildtemba 'korábban este'. Udoma lanks vov jarxtsamas af kon-
ddsti . . . S'anksa jarxttsemska efavi ildtemba ka ftáska-kolmaska 
tsastta madmada ingold 'íme, közvetlenül a lefekvés előtt (tkp. le
fekvésre) enni nem jó . . . Ezért enni is korábban este kell, körül
belül két-három órával a lefekvés előtt'. =̂ Hat (PAAsoNENnél il'et) 
'este, abends': Misas tusonts sokama i Hat sovdasta sokamsta sa
sonts kudu 'Misa szántani járt és a szántásból csak későn este 
járt haza'. 

Bár az ildtemba szóra csak egyetlen adatom van, hitelessé
gében még sincs okunk kételkedni. 

semhd, sembe, semb'a, simba, semd (PAAsoNENnél ssm'h'e, éem's) 
1. 'mind, az egész, összes; 2. mindenki, minden; 3. mindig, egyre; 
4. egészen'. Tsehdrsta arsef! — livatsf semhd serxnd marsa 'helyes 
gondolat! — kiáltották egyszerre az összes egerek'. Son semb'a 
vients putnesi sandi 'minden erejét arra fordítja'. Pedi urmasa 
madi semb'a sem'jas 'ragályos betegségben fekszik az egész csa
lád'. Semd bajartnin ates pirdazen, sem'' odt-lomátnen ates kotskazen 
(népdal) 'az öreg az összes földesurakat összegyűjtötte, az öreg az 
összes fiatalembereket összeszedte'. Semd mire javozs kaf tova 'az 
egész világ két pártra oszlott'. Modan ufadama masinada senara, 
tsto satjxf sembondi 'annyi a mezőgazdasági gép, hogy elég min
denkinek'. Kizos sembendi maksi draf, semhd kendndist son lambd 
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sintsti 'a nyár mindennek életet ad, minden örül melegének'. Pazaré 
sembá kelemé i Jcelemé 'a tűz mindig jobban terjedt'. Mokserzatna 
semb'a kirixf 'a mordvinok egyre fogynak'. Ittná avotst i tust las 
Jcoé; sembá jombla Vasas iz avod 'a gyerekek megijedtek és el
szaladtak ; az egészen kicsi Vasa nem ijedt meg'. Son af semb'a 
tseb'arsta mozet rabotams i tejnza ninga láma dfavi tonafnems 'ő 
nem képes egészen jól dolgozni, s (ezért) még sokat kell tanulnia'. 
Td e-i Ujat moksófná azsaz i-ks: vile-veld, simbá-semba 'ezt az e-t 
némely moksa i-nek ejti k i : vile-veld ('falu'), simbd-semba'. -= orosz 
BCÍ (többes sz.) 'mind'. Ez az orosz szó igen gyakori a moksa felsőfokú 
S7erkezetekben, még pedig vagy tiszta orosz, vagy, ami sokkal gya
koribb, moksává átgyúrt és moksa ragokkal ellátott alakjával: svex 
Isebár 'legjobb', sex láma 'legtöbb', sax jonu 'legokosabb'. 

Kétségtelen, hogy a svex és sex, sax az orosz B C Í X I átvétele 
(vö. PAAS. Chrest. 123. 1. 854. sz.), ez pedig a BC£ orosz genitivus-
ragos alakja (a BCEXT, >- svex viszonyára vö. BCHKÍH =- moksa vsakaj, 
féaki »- évakaj, svakaj 'mindenféle'). Sok esetben aztán az orosz 
eredetű vse-, illetve sve- lövőn moksa genitivusi ragot találunk : 
fsen sidesta 'leggyakrabban', sven sidesta ua. Sőt a sex, sax szót is 
tovább ragozzák: seyja láma 'legtöbb' (ablat.), sexton tsebár 'legjobb' 
(ablat. és génit.) (Bővebben 1. 12., 15., 16., 18. sz. a.) 

Az, hogy a sembd szónak 'mindig' jelentése is van, csupán 
az orosz nyelv hatása: az orosz Bce jelentése 'mind; mindig'; ilyen 
hatás még: az orosz Bce O^HO = moksa sembá-fká 'mindegy', Bce 
paBHo = sembá-éaka 'mindegy; mindazáltal'; Bce Tarai = semb'a-tiki, 
semb'a-tiki 'mindazáltal'. 

A sembd -«= BCB származtatást, azt hiszem, bátran elfogadhat
juk, annál is inkább, mert, amint megállapíthatjuk, a moksa-mord
vin -mba, -mbá jelnek alig-alig van augmentatív szerepe. 

II. A felsőfok. 

8. jel nélkül. Otsu sternantsti kafksa kizot, ombotseti kota i 
pizidnantsti antsak kizot jpálet 'legnagyobb leánykája nyolc éves, 
a másik hat, és csecsemő gyermeke csak féléves'. Avas áras ska-
monza jombla idnanzon marxta; otsu sternantsti uls antsak nilá 
kizonat 'az asszony kis gyermekeivel egyedül élt; legidősebb leány
kája csak négy éves volt'. 

9. ablat. -da, -ta, -de, -fa (-donga, -denga) + a szó ismétlése. 
Tovar%na pitneda pitnixtelxt 'az áruk roppant drágák (tkp. drága-
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nál drágábbak) voltak'. Loftsf- arunastada (elat. + abl.!) arunasta 
eravi kfdems 'tejet a lehető legtisztábban kell tartani'. Alasati 
tantstidonga tantsti tuvon sivel' makssek, af sevsi 'ha a lónak a leg
ízletesebb disznóhúst adod (is), nem eszi meg'. Tsebdrdonga tse-
bafks arás ingol'tsen pelks atams 'az azelőtt félelmes villám a leg
hasznosabb lett'. Son kelidonga keli krqa pars 'ő a legtágabb torkú'. 
jonudonga jonu 'a legokosabb'; sovdadonga sovda 'a legostobább'; 
tasttonga tasta ea legócskább'; bednajdentfa bednaj 'a legszegé
nyebb' stb. hipstaftonga Jupstafoí, p'akstaftonga p'akstafol 'a lehető 
legnagyobb mértékben el volt nyomva, le volt igázva'. Al'as ma-
éenniktonga masennik '(ez) az ember a legDagyobb gazember'. Ton 
romdonga rozat 'te vagy a legarcátlanabb (tkp. pofánál pofább)'. 
Tifa ftaldonga ftalu l'atf veía 'ez a legelmaradottabb falu'. 

10. semhoda, semda (sembd, scmd ablativusa) •+- alapfok. Kona 
klass skolastont semhoda otsu ? 'melyik osztály legDagyobb iskolá
tokban?' Semhoda kuvaf aítsos tosa kapstas, no i sonnegd kereé 
'a káposzta maradt ott legtovább, de azt is kivágták'. T'asavok min 
semhoda ftalotama 'ebben is a legelmaradottabbak vagyunk'. Kodama 
imes semboda teest kolavi ? 'milyen gyümölcsük romlik meg leg
inkább?' Kosa sin semda mel'a jatsel'xt' (egy vers sora) '(hogy) oda 
ők legutoljára hatoljanak be'. 

Sembodonga viskol%f buntnd Ekaterinai pingsta 'a lázadások 
Katalin idejében voltak a legdühösebbek'. 

11. sembodonda, sembodnda, sembonda1) + alapfok. Son luvsaz 
sembodonda lutsiks sembd mirt dsa 'ezt tartják a legjobbnak az 
egész világon'. Sembodonda gozda dzdodost kolma, konaftoma ras-
tenes af dfavi 'három közülük a legértékesebb, melyek nélkül a 
növény nem élhet meg'. Sembodnda otsu t'anitenn zadatsaks idi sa 
'az lesz a mostani legnagyobb feladat'. Son sembodnda jomblás 'ő 
a legkisebb'. Datsasnon sin kajasaz sembonda ingold 'adójukat ők 
fizetik meg leghamarább'. Son sembonda p'ak afol'maé naj 'ő gyű
löl minket legjobban'. 

Tagadással: Son sembonda af tsebdrs 'ő a legkártékonyabb'. 

*) Ez alakok a sembd -da ablativusi, -n genitivusi és ismét -da ablati-
vusi ragos alakjai. A fejlődési sor: sembodonda ̂ - sembodnda =- sembonda. Le
hetséges, hogy a sembonda önállóan alakult az -ú génit, és -da ablat.-ból, de 
az előbbi származtatásra az orosz eredetű divad(o)ndans =- divandams 'csodál
kozni', guTad(o)ndams 5*- guTandams 'mulatni, paráználkodni' stb. igék alakja 
miatt gondolhatunk. 
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12. sexta, sdxta, sexta, se%t (a sex, sa% "* orosz BC-BXI. abla-
tivusragos alakja). Samaj éanksa kulsiyj sexta láma min mastor-
sonok idnada 'éppen azért hal meg országunkban a legtöbb gyer
mek'. Dájan loftékdé sexta tsebdr, sexta topotsti jarstsama palé pizd-
idndti 'az anyatejecske a legjobb, legtáplálóbb eledele a csecse
mőnek'. Jarxtsama pdlenzonga idnat kirdijt kelmd vastsa: matfsa 
ila kelmii vetsa, sáxta pdk kizonda 'a gyermek eleségét is tartsd 
hideg helyen: pincében vagy hideg vízben, főképpen nyáron'. Sexta 
jonutnd, serxkodijxnd 'a legokosabbak, értelmesebbek' (tovább nem 
közölhető). Se%t meld sats astsems pdldjonti 'legutoljára a féleszű-
nek kellett őrködnie'. 

13. sembodon, sembodn (a sembd szónak -da ablativus- és n 
genitivusragos alakja) + alapfok. Son af sembodon kaldavé 'nem ő 
okozza a legnagyobb bajt (tkp. nem ő a legrosszabb)'. Aravi sem
bodon láma mai putoms 'a legnagyobb lelkesedést kell tanúsítani'. 
T'afla trakst' dzda sdvvi sembodn láma loftsé 'ilyen tehénből lehet 
a legtöbb tejet fejni'. Sembodn pdk kasftsi trakst loftsonts kormo-
voj jakstera rdpsé 'a takarmányrépa adja a tehénnek a legtöbb tejet'. 

14. andedon, andedon (egy-egy adat; az dn 'leg-' ablativus-
és genitivusragos alakja) + alapfok. Son velesonok andedon kozaé 
'falunkban ő a leggazdagabb'. Td andedon kozaé velesonok 'ez a 
leggazdagabb falunkban'. — An otéu spasiba astama 'igen hálásan 
köszönjük (tkp. legnagyobb köszönetet mondunk)'. / dzkiga kuts-
seza dé posilnajnts dn klók doktorti 'és rögtön a legfőbb orvoshoz 
küldte küldöncét'. 

dn azonos a 20. sz. a. tárgyalt tatár eredetű in 'nagyon, leg-' 
szóval. Az a <^ i viszonyára vö. dé ~ ié 'maga', az <*> iz a tagadó ige 
múlt idejű sing. 3. személye, ksd ~ ksi 'kenyér', ksnd ~ ksni 'vas' stb. 

15. sven, fsen (az utóbbira egy adat; az orosz BC£ moksa -n 
genitivusragos alakja). Tsimbirkaé sven opasni urmaé 'a szibériai 
dögvész a legveszélyesebb betegség'. Kie af sodasi, sto sven láma 
uratsnist tuvada lembe pingone? 'ki ne tudná, hogy a legtöbb 
disznó meleg időben pusztul e l? ' Sven sidesta tiendist predo%ra-
nitelni kefsemat 'leggyakrabban óvó oltást alkalmaznak'. Tsimbirkaé 
sven pek sodaf urmaé 'a szibériai dögvész a legismertebb betegség'-
Kedneke fsen sidesta arest rdazuft 'leggyakrabban kezeink szoktak 
piszkosak lenni'. 

Vdrtsci taratti ozas 1 narmon, alonza taratti rets ozast 7 nar-
mott, a sven-bodi aluda taratti setéé 1 narmon 'a felső ágra ült 
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egy madár, az alatta levő ágra sorba ült hét madár, a legalul levő 
ágra pedig egy madár szállt'. Sven-bidi pek láma pul'da tii inza-
maé 'a legeslegtöbb port a boronálás veri'. 

-bodi, -bidi a határozatlan névmások lüggelékszava (orosz 
6yRb); sven-b. jelentése tehát szabad fordításban körülbelül ez : 
'minden lehető eset között leg- . . .' 

16. sexton (a sex r< BCBXT> -ta ablativus- és -n genitivusragos 
alakja) + alapfok. Sexton tsebáf, vai loftss ladi odarti kol'ma 'a 
legfinomabb, zsíros tej a tőgyben romlik (tkp. marad romlani)'. Od 
tsoratnd arsesi sexton ingold, sints molsf tolt' lanks 'az ifjak álltak 
föl legeiül s maguk rontottak a tűzre'. 

17. -n genitivus + alapfok (egy adat). Sufton tsebef umarinaf 
(népdal) 'fák között legszebb, (ó) almafa!' 

18. svex (egy adat), sex, sax (-* orosz Bcfexi.). + alapfok. 
Svex tsebdf tises stama, kona kuvat kasi 'SLZ olyan fű a legjobb, 
amelyik sokáig nő'. Soldatnd ulsf lie natsienn, sex láma jotksost 
uls ruz 'a katonák különféle nemzetiségűek voltak, orosz volt a 
legtöbb közöttük'. Son sax sarxkodi loman, sax jonu lóman, sax 
viju loman, sax tsebdr keígoma loman 'ő a legértelmesebb ember, 
legokosabb ember, leghatalmasabb ember, legjobb s legszeretetre-
méltóbb ember'. Sax otsu oss 'a legnagyobb város'. 

19. gofas: sembon-g.. sexton-g. + alapfok. Uovan tevonza sem-
bon gofas kal'd'aft 'L'ova-nak van legrosszabb dolga'. Sexton gofas 
kdzi 'legdühösebb' (tovább nem közölhető). 

20. in 'nagyon, leg-' (-= tatár irj) + alapfok. Kudu latst antsak 
in siretna di itnd 'csak a legöregebbek és a gyermekek maradtak 
otthon'. In otsu osoneékondi margixt' Mosku 'fővárosunkat (tkp. 
legnagyobb városunkat) Moszkvának hívják'. In ndjma vastsonza 
sonn portredots 'legláthatóbb helyén van az ő arcképe'. Sardofí 
lambd vers sinnd in kdgoma jarxtsamkssna 'a rénszarvas meleg 
vére legkedvesebb eledelük'. In ftala ózafneft dtská-noska pejxt', 
kamakst 'leghátul vastag, tompa fogak, a zápfogak vannak elhe
lyezve'. 

Tagadással: Ldjs uls atdi in af pelma vastots 'a folyó volt 
az öregnek a legkevésbbé félelem tárgya'. (L. még dn, dndedon 
14. sz. a.) 

21. kl'ok + alapfok. Sd sembd urmatnen dzda Mok t'ozdds 
'minden betegség között ez a legenyhébb'. Afavi tsebdrxnen dzda 
katsksems kl'ok tsebdf zuvatatnen 'a jó állatok közül (is) a legjob-
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bakát kell kiválasztani'. Klók atsu i klók aluldon zadatsanesk 'leg
nagyobb és legelemibb feladatunk'. Tonafni tetmakna ozsosf azemna 
lanks kíok ingoli 'a tanuló ifjak legelőre ültek lócára'. 

Sembodon Moh generálé 'a fővezér'. 
Moh jelentése 'rviaBiraö, caMHH íviaBHHH • nepBOH; fő, legfőbb; 

első'. Eredetét nem tudom. 
22. orosz lutsi fsevo 'legjobb', bolsi fsevo, bolsi vsego1) leg

inkább', sami, samaj 'leg-'. Lutsi fsevo tuvos vanmos zarazindav-
moda 'legjobb a disznót óvni a fertőződéstől'. Jastsurs jakaj bol'si 
fsevo traksnen langa 'a nyelvrák leginkább a tehenek közt járatos'. 
Skarlatinaf azda bol'si vsego idmorne kulsist 'a gyermekek leginkább 
vörhenyben halnak meg'. Sami tsebar sredstvaé stama, konants af 
staka kutsa timos astejnek 'az a legjobb eszköz, amit magunknak 
sem nehéz otthon elkészíteni'. Samaj viska kepodemas ujfts éok-
senda 'a leghevesebb lázadás ősszel kezdődött'. 

JUHÁSZ JENŐ. 

•*) Az orosz Bcero szót tudvalevőleg fseuo-n&k kell kiejteni. Mégis igen 
valószínű, hogy a moksa szövegben vsego-nak kell olvasni. T. i. éppen az egyik 
moksa iró említi, hogy az oroszok kinevetik és mindjárt megismerik a nem 
orosz anyanyelvűt, különösen a mordvint, arról, hogy az orosz -aro. -ero, -oro-t 
-ago, -ego, -ogo-n&k mondja, s nem -auo, -euo, -owo-nak. Az orosz Bcero szót 
tehát, ha nem is minden, de bizonyára igen sok moksa vsego-nak ejti ki. 




