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A vopl nyelvjárások szóragozása. 

I I . Középlozvai vogul nyelvjárás. 

A) Névszó-ragozás. 
1. 8. Névszó- tő . 

A középlozvai, valamint a déli vogul nyelvjárások általában, 
igen gyakran tüntetnek fel fogyatkozott hangtestű grammatikai 
végzeteket és szótőket a megfelelő éjszaki vogul alakhoz képest. 
Mint ilyen körülmények között rendesen történik, föllépnek bizo
nyos hangtani föltótelek mellett a csonka tőalakok eredeti telje
sebb másai, illetőleg ezeknek sajátnemű elváltozásai is s változa
tossá teszik a külömben egyszerű grammatikai szerkezet képét. 
Ilyen esetek a névszókra nézve a középlozvai nyelvjárásban a 
következők: 

1. A puszta (nem mássalhangzóval kapcsolt) tővégi y spi
ráns csupán a nyílt a, a, magánhangzós végzetek előtt marad 
meg föltétlenül ez alakjában, egyébként i magánhangzóvá olvad, 
pl; jdy-: nom. jái atya, acc. jdimé, lat. jdiné, birtokosragokkal : 
jaim,jain, de 3. szem. jdyd, plur. 1 szem. jdyau, 2. sz. jdydn \ tay- : 
nom. tai ág, loc. tait, birtokosragokkal: taim, tain, taya, tayau \ 
sdy-: nom. sái hajfonat; sdim, sdin, sdyd. A tőnek hosszú magán-
hangzója? vagy diphtongusa után megmarad a y az é kötőhangzós 
végzetek előtt is, míg a csonka alakban a nyomába lépő I esetleg 
el is tűnhetik, pl. woqi erő (woqital erőtlen): lat. woqn, instrum. 
woqryél, birtokosragokkal: woq,yém, woqyén, woqryd, woq,yau, woqydn || 
lü düh, harag (éjsz. law) : lüyém, ínyén, lüyd \ ne nő (nétal nőtlen, 
nején nős): néyém, néyén, néydt, néyau, néydn | mo fold (moyas 
földfelület, meyén földes): m&yém,, möyén, möydt, möyau, möydn. 
Ezekben: 11 fark, ri hőség a csonka tőnek I véghangzója elnyeli a 
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2 A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. 

megelőző hosszú magánhang?ót (v. ö. éjsz. lei, rei s töbeli Uy-, 
réy- megfelelőiket) s analógia útján átvivődik a teljes tőbe is, így: 
lat. llné, riné; birtokosragokkal: llyém, Ilyén, liyá, liyán (és Hm, l%», 
liya), szintígy: riyém, riyén, riyá, riyau. 

2. Az éjszaki vogul ly, ry, ny másssalhangzó-csoportokon vég
ződő tők (mint kwály-, éry-, jány-: nom. kivált kötél, erV ének, janV 
nagy) középlozvai alakjaiban a y részben i-vé olvad, részben a meg
előző mássalhangzóhoz assimilálódik s e meliett a töbeli hosszú 
magánhangzó, vagy diphthongus megrövidül. Az előbbi alak alkalma
zása az éjszaki vogul csonkább tőével, az utóbbié a teljes tőével egye
zik. Példák: kivoqli kötél: loc. kivoqlit, lat. kwoqlin ; de instrum. hival-
lél, plur. nom. kwallét, birtokosragokkal: kivallém, kwallén, kivallá \ 
tqli vonó háló (éjsz. vog. tqli\ tő : tqly-) : plur. nom. tqllét, birtokos
ragokkal: tqllém, tqllén, tqllá \ jeri ének: plur. nom. jerrét, birto
kosragokkal: jerrém, jerrén, jerrá \jdni játék (éjsz. vog, joni t ő : 
jony-) : instrum. jönnél; janném, jánnén, jánná | ivoqni erdő : loc. 
tvoqnit, plur. nom. ivannét:; wanném, wannén, wanna. 

3. A középlozvai lel láb, met máj, tőt ruhaujj, peí arcz, pofa 
szóknak magánhangzóval csatlakozó végzetek előtt teljesebb lail, 
mait, tait, pait töveik vannak, melyek az eredetibb éjsz. vog. la'il, 
majt, tájt, pajt alakok maradványai, pl. acc. leimé, metmé, loc. petté, 
tetté; de birtokosragokkal: lailém, maitén, paita (de v. ö. ezek elle
nében az éjsz. vog. má'il mell, mair tuskó, ta'U teli, najt varázsló 
szók középlozvai mail, mair, tail, najt változatlan tövű megfelelőit). 
Ugyanígy van a középlozvai peél falu (éjsz. vog. paul) mellett: 
pqilin falusi, pqilém falvam stb. (de v. ö. éjsz. vog. tqul szárny, 
melynek középlozvai alakja szintén tqul). — Efféle tőgyengülés 
mutatkozik a nel orr, jel hely (éjsz. vog. nol, jolj szókban is, 
melyeknek nalém, nalén, nála; jalém, jalén, jalá ragozott alakjaik 
vannak (de v. ö. éjsz. vog. kwol ház, yol reggel = középlozv. kwdl, 
khwql). E melk t t : kat kéz (kat-poql fél kéz, kat-pát' tenyér) a teljes 
tő koqt alakú (v. ö. éjsz. vog. kát), pl. instrum. koqtél, birtokos
ragokkal: koqtém, koqtén, koqtá (de éjsz. vog. át haj, sát, hét, vat 
harmincz ±= középlozv. et, soqt, veát). 

4. A tővégi ÍV, ha csak mássalhangzó nem előzi meg (mint 
pl. az oqkw nagynéne, oqnkhw anya, lékív férjem bátya, ráyw eső 
szókban) az egyes nominativusban s magánhangzó nélkül kapcsolt 
végzetek előtt vocalis (u) alakot ölt s mint ilyen esetleg a tőnek 
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•*/, 11 magánhangzójával pótló nyújtással egybe olvad, pl. squ bőr: 
lat. squné, ace. squmé ; de birtokosragokkal: sqwéni,sqwén, sqwá, 
sqwqu, sqnan \ káu malomkő : dual. nom kciwi [| lü ló: acc. lümé; 
birtokos ragokkal: lüni, lün, luá; de luivou; dual. nom. luivi | pü 
fiú: püm, pun, pua (és puföi) ; de jái-piiwins (és -pufim) atyafiak. 
Változatlanul marad meg a tővégi w újiw fa szóban: acc. jhvmé, 
lat. jiwné ; birt. jiivém, jiwén, jiwtd. — Ha mássalhangzó előzi meg 
a w-t, ez az é kötőhangzóval u-vi olvad; ellenben megtartja, ép 
úgy mint a tővégi j , eredeti alakját az a, a magánhangzós végze
tek előtt, így a fenti példák birtokosragokkal való alakjai: oqkum, 
oqkun, oqkiva, oqhuqu; lakúm, lékun, lekwii. Szintígy ragoztatik 
jekiva asszony: jekum, jékun, jekwat. 

5. A tőgyengülésnek gyakori alakja a nasalisnak elenyészte 
a reá következő mássalhangzó előtt, midőn egyszersmind a teljes 
tő hosszú magánhangzója megrövidül, pl. khup hab (éjsz. vog. 
yump) : plur. nom. khumpét; de loc. khupté \ ket sapka (éjsz. vog. 
kent): acc. ketmé; de birtokosragokkal: kantém, kentén, kéntá \ khut 
háti batyu (éjsz. vog. yünt) : khüntém, khüntá \ja-sut folyótorkolat 
(éjsz. vog. sünt): birt. 3. sz. sünta \ kwcis köröm (éjsz. vog. kwons): 
birt. 1. sz. kwánsém \ khus-iviít' húgy; v. ö. khunúem hugyozom. Az 
nk, nkh, mássalhangzó-csoportból ily gyöngülés esetén y lesz, pl. 
l'oy út (éjsz. vog. Iqny): birt. 1. sz. lönkhém \ seyw köd (éjsz. vog. 
sényw); v. ö. sankwén ködös | l'iy szeg (éjsz. vog. tank) : nom. plur. 
linkét | láy beszéd (éjsz. vog. lány) : nom. plur. l'ciiíkhét. Szemben 
ezekkel elég gyakori eset a közóplozvai vogulban az is, hogy ana
lóg hangtani helyzetben nem esik ki a nasalis, pl. oqrnp eb, tomp 
állatorr, tump sziget, tűnt réczefaj, tüns földi giliszta, khüús bél
giliszta, tcinkw gyújtó moszat, oqnkhw anya stb. Hogy elvétve az 
éjszaki vogulban is fölmerül az itt tárgyalt tőgyengülés, volt alkal
munk föntebb kimutatni (1. 1. §. c). 

6. Mint az éjszaki vogulban úgy itt is gyakori, hogy a több
tagú szók utolsó tagjának a, á hangzója a nominativusban s a 
kötőhangzó nélkül csatlakozó végzetek előtt é-vé gyöngül, pl. tqrés 
arasz: instrum. tqrasél, ostér ostor: instrum. ostarél, napék papi
ros : nom. plur. napákét. E mellett ansuy meglett férfi, öreg (mely 
•e helyett való: ansukw, t. i. diminutiv képzése az éjsz. vog., ürís öreg 
szónak) a plur. nom. ansdkwét, a birt. 3. sz. ansékwdt. Ép igy 
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4 A VOGUL NYELVJÁKÁSOK. 

viszonylanak egymáshoz az éjszaki vogulban: vapsukwé (demin.. 
képzése a vaps vő szónak) és birt. 1. sz. vápsákém. 

7. A második zárt szótag é magánhangzójának elisiójávaJ is-
származnak többször tőváltozások, pl. pásén liszt: loc. pasént, bir
tokosragokkal: pasném, pasnén, pasnát; puyéú köldök: puyném,. 
piiynén, piuyndt. Megesik ilyenkor, ép úgy mint az éjszaki vogul
ban, hogy az összetorlódott mássalhangzók elől a teljes tőnek 
nasalisa elenyészik, pl. woantép halászó horog: instrum. woatpéL 

2. §. Viszonyragok. 

1. N o m i n a t i v u s . — Egyes számi alakja az előbbi pont
ban előadottak számbavételével egyezik a szótővel. A többes kép
zése ép úgy történik, mint az éjszaki vogulban. — A k e t t ő s 
s z á m képzője a teljes tőhöz kapcsolódó -i,1) mely előtt a tővégi 
egyszerű mássalhangzó néha megnyúlik2), pl. siimi két szem (sing. 
Som), kiü'íli két ház (sing. kwál) \ )dyi két folyó (sing. ja), meyi 
törmi ég és föld | jerri két ének (sing. jéri), kwalli két kötél (sing. 

x) A kettős szám képzőjének egyéb casusokban való előfor
dulására csak kevés példát találok gyűjtéseimben. Ezek: khat tqli-
tujin set suml'éy sár tails hat télre-nyárra (évre) száz éléskamra 
alig volt elég ( Taxiién Pqskér jeri) \ pessa ki tan sáma kwan 
at vájlija a két kesztyűről (tkp. a kesztyű kettőről) le nem vette 
szemeit (Töma-jéri) \ dkwi járté uttém kwalán-sumVékhan 
néilés (a vándor hős) egy helyen épített házhoz és éléskamrához: 
érkezett (alp-jeri). Az utóbbi példákban a duálisnak képzője -a 
alakú, mire az éjszaki vogulban is találunk eseteket (1. Ny. Közi. 
XXI, 327. 1.); v. ö. itt a középlozvai -a iranslativus ragot, melynek 
az éjszaki vogulban szintén-í' felel meg rendesen, de egyes név
utókon -á is. 

2) L. ugyané hangjelenség példáit alább a translativus rag
nál, melynek éjszaki vogul megfelelője ép oly alakú mint a duális 
képzőé, t. i. -ái', -V. Megjegyzendő, hogy a mássalhangzó megnyú
lása rendes eset a praet. dual. 3. személyének középlozvai alakjában^ 
ha az é kötőhangzó ki nem esik, pl. khajtémléssi (ketten) megfutot
tak, soréytéssi (ketten) veszekedtek (de: unélsi ketten ültek), szint
úgy mint az éjszaki vogul változó tövű igéknél: missV (ketten) 
adtak, vissV, tessV, vassV, jissV (1. fönt 9. §.). V. ö. itt kondai vogul:• 
laila öywtés ali kerilésya lábai kőbe botlottak; de tatsq hoztak 
(ketten). 
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kivoali) \jasi egy pár hótalp (sing. ja sä) || töp ágas karó (éjsz. vog. 
-sap): dual. nom. säppi \ khum férfi: khummi \ sir rúd: sirri. A ν i s ζ o-
n o s s á g i d u á l i s képzőjének alakja: -ins, -ins, pl. ogr anyai 
részről való rokon: oqrins ketten rokonok egymáshoz | min úüpiús 
-ösmen mi nászrokonok vagyunk (мы сватовья съ нимъ) | U kwalté 
Jäni jekwä puwins öliji ebben a házban egy öreg asszony és a fia 
lakik (старуха съ сыномъ). A plurális -í hozzájárultával e képző a 
v i s z o n o s s á g i p l u r a l i s t (több személynek, vagy dolognak 
•egymáshoz való tartozását) jelöli, pl. tan jai-puwiúét ők atyafiak, 
man sqkha oqriúst mi mindnyájan anyai rokonok vagyunk. 

% A c c u s a t i v u s . — A középlozvai, valamint általában a 
-déli vogul nyelvjárások különbözően jelzik a tárgyi viszonyt, ha a 
tárgy h a t á r o z o t t , azaz valamely már ismert, bizonyos dolog, 
Tagy ha h a t á r o z a t l a n . Az előbbinek ragja a középlozvaiban : 
•mé, -m (mely az 1. és 2. személyü birtokosragok előtt esetleg el 
is maradhat), az utóbbi a nominativus alakjával fejeződik ki. Pól-
•dák : и j voltet-kel, ρ änkätä m, kät täpäm kivän-qnkhivsiän ha 
medvét (a vogulban tárgyrag nélkül!) ölnek a fejét és kezeit (tárgy
raggal!) levetkőztetik (Ethnographiai jegyz.) \uj ütä-poqltän a-ra-kh, 
úoid uttau; memné parlilau: «qrq,khkicé äjin, noul tqjin/» — 
^?nitentet,pänk khwqsset a medve elé pálinka, hús helyeztetik; a 
néptől megvendégeltetik : «pálinkát igyál, húst egyél!» — szólnak, 
fejet hajtanak (u. о ) | ujmé khqt khqtél jekwiän, a medvét hat napig 
tánczolják (u. o.) | kat'imé kivän-tqrtäln! ereszd ki a macskát | 
•eumé jel-püntilém beteszem az ajtót | ti jiwте táraséi mortilém ezt a 
fát araszszal mérem || tau am koqtém puumtit ő az én kezemet 
fogja | tujä woqnit suorp alsém-kel, ié-urél nukh-töslilém: úel'voqrem. 
•tara met kit säp tustem, säppi-tärm ή él'- sir рипёт, nehsir-tärm 
pal-silUm noul' täyem; ton jel-poqlt toqt paltem; toqt-rlné nout 
-kwän-tösi, tül ή о и l'ä m ju-khuntiäm: ha tavaszszal jávort öltem az 
•erdőben, ilyen módon szárítom meg (a húsát): szárító bakot készí
tek. Szabad helyen két ágas karót állítok föl, a két ágas karóra 
keresztrudat teszek, a keresztrúdra fölszeletezett húst akasztok. Az 
a,lá tüzet rakok; a tűz hevétől a hús kiszárad, azután húsdarabjaim 
haza czipelem a hátamon (Ethnogr. jegyz.). 

3. L o c a l i v u s . — Ragja -te, -t ép oly alkalmazású, mint 
az éjszaki vogulban. Különös használatára példa: khöjtépuusté 
üstöknél fogva ragadta meg. 
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4. L a t i v u s . — Ragja -né, -n ; de ez egyszersmind mint a 
•nél ragnak kopott alakja a b l a t i v u s értekkel is fordul elő; sőt 
e s s i v u s s egyébféle viszonyokat is jelezhet. íme néhány példa 
változatos használatára: lüni dk menj el-jartkhats, dr in at mini 
lovam egy helyben megcsökönyösödött (Ha MÉCTL- ynepjiacb), nem 
megy tovább | áhv' ián úild menjáytau egy kenyér négy részre 
vágatik | lelné lákwáltén! boralj t é rdre (lábra; na,a,HH a Horn)! || 
opán ríáurá oqt'ém mát ér uj ninc3 semmilyen állat e rösebb a 
medvéné l (Me^Bi^a HHKaKOH 3Btpb He Rjrikiree) J ariinné ari 
ősén vas tagabb egy rőf n é l (eme TOjime apuiHHy) || náu soqu 
khum-kha Iné perjen, dk khum-és kwán at perjen te sok férfi közű 1 
válogatsz (TH H3i> MHoro MyjKHKöBT. Bbiőnpaeinb), még sem válasz
tasz ki egy férfit sem || nánmé pal-jáytit ii mát án a kenyeret köze-
p é n ketté vágja (no eepcuKfc, no nojiaMT, paspiateTT.) | jiwmé t i t ti
tán jel-saurépáslém a fát t övéné l levágtam || kat-tinné joutem, 
li nné joutem kész pénzen (tkp. kéz-pénzen) vásárlók (Ha ,a;eHbrH 
Kyn.iio), evetbőrért vásárlók | ákw'-t'é t i n n é joutáln! ugyanez 
á r o n vedd meg (3a Ty-ace írbHy Kynn)! || (essivus) nqrné jálili 
meztelenül (HanmiOMt.) jár | am qrqkh soqu djem, t'ok-pél sáin é 
ősém én sok pálinkát iszom, de mégis józan (józanul) vagyok 
(a BceTaKH TpesBbifi). V. ö. itt a -né, -n ragos mód- ós mennyiség
határozókat (1. Ejsz. Vog. Nyjárás és ugyanitt 5. §. c) 

5. T r a n s l a t i v u s . — Ragja: -á, mely előtt a tővégi egy
szerű mássalhangzó esetleg megnyúlik. Példák: lütlá ircfiroszszá 
(Hit rossz) lesz (xy^ofi őy^erb) | khul-jqyél ákw'-tárm pás káppá 
punau a szárított halszeletek egymás fölé halomba (kap Kyqa, 
6yropi>, tője: kdmp-) rakatnak (Ethnogr. jegyz.) | ivüipqséná inti 
a víz tisztává lesz | dm táwám jurta vilém én őt t á r su l veszem J 
nán nilá urtd, jáytau a kenyér négy részre vágatik | töiém khul jayld 
loqyau a száraz hal jqyél-n&k neveztetik (Ethn. jegyz.) | dm püm 
jámés jánitá intenti, khum-poqlá joytenti az én fiam jókora nagy
ságúvá fejlődik, fél férfivá válik (t. i. termetére nézve; MOH CHHT> 
poBHHHKOft, öojibmoH pocTerb, nojiMyaíHKa CTaHerb). 

6. I n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i v u s . — Ragja, mint az 
éjszaki vogulban, kötőhangzóval csatlakozó -l s birtokosragok 
után: -tél, pl. lü pomél nukh-tékti a ló tele eszi magát szénával | 
jámés átél pasi jó szaggal illatozik \\jiw jánitdtél méné páts a fa 
egész nagyságában földre esett. 
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3. §. Birtokosragok. 

A birtokos személyragozás a középlozvaiban egyszerűbb, 
mint az éjszaki vogulban. Nincsenek meg ugyanis benne a kettős 
birtokot jelölő alakok, melyek hangbeli változásukkal jórészt egybe
estek a többes birtok megfelelő alakjaival; a mely esetekben pedig 
ez nem történt, ott az analógia egyenlítő hatása következtében 
szorultak ki a nyelvhasználatból. Csak némely t. i. p á r o s fogal
makat kifejező szóknál (mint pl. szem, láb) találjuk még nyomát a 
kettős birtok egykori jelölésének, jelesül az egyes harmadik sze-
mélyű birtokos (pl. az ő két szeme) külön alakű végzetében. íme 
pár tőalkotás tekintetében eltérő példa a birtokos ragok bemuta
tására: 

kwcil ház lü ló jéri ének 

a) E g y e s s z á m ú b i r t o k 

Egyes számú birtokos. 
kwdlém házam lüm jerrém 
kwdlén házad lün jerrén 
kwdld háza lud, ludt jerrd 

Kettős számú birtokos. 
kwülám kettőnk háza ludm jerrdm 
kwaldn kettőtök « ludn jerrdn 
kivalan kettőjük « Inán jerrdn 

Többes számú birtokos. 
kwdlou házunk luwou jerrau*) 
kwaldn házatok ludn jerran 
kwaldn házuk ludn jerrdn 

b) T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
Inam jerram 
ludn jerrdn 
ludn jdrran 

kwdldm házaim 
kívdlán házaid 
kwaldn házai 

per na kereszt 

pernem 
pernén 
perndt 

pernám 
pérnan 
pérndn 

pernau 
perndn 
pernan 

pernam 
perndn 
pérndn 

*) Némely szón-a/í alakban is hallható személyrag, pl. oq,kwau 
nénénk, sawau bőrünk. 
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Kettős számú birtokos. 
1. kw alánom kettőnk házai luánám jerránám pernánam 
2. kwálán kettőtök « luán jerrán pernán 
3. kwálán kettejük « luán jerrán pernán 

Többes számú birtokos. 
1. kwálánou házaink luánou jerránan pernánau 
2. kwdlan házaitok luan jerrdn pernán 
3. kwdlan házaik luan jerrdn pernán 

c) K e t t ő s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes szám 3. szem. Példák: sümén khum sámd kwdn at 
vdjlrjd szemes férfi az ő két szemét le nem veszi róla (Töma-jeri) \ 
samá j'inifii szemei nagyok || táu luánjámési az ő két lova jó. 

Megjegyzendők: 
Az egyes birtokra vonatkozó egyes 3 személyü birtokosrag 

alakja magánhangzón végződő tőknél: <dt,• mássalhangzón vég-
ződőknél rendesen -á / de néha -at is, pl. tör kendő (éjsz. vog. tar) : 
torát kendője | poj, pojlay gazdagság: poját, pojlayát || lü ló (tő : 

luiv-): luá és luát \ n&l orr: nalá és nalát. Néha a teljesebb éjszaki 
vogul-féle -tá alak is előkerül, pl. khum férfi: khumta \ üp néne: üptáj 
il-poql előrész: uj ütd-poqltán qrqkh punau a medve elé pálinka 
tétetik (Ethnogr. jegyz.) Eagok előtt rendesen egy még bővebb, 
•étá alakú 3. személy lép föl, pl. ndm név: námétám nevét \jáU 
i j j : jáitétám \ löy ú t : l'önkhétán útjára | oqmp eb : oqmpétán ebé
nek || pánk fej: pdnkétám és pánkám fejét. Úgy látszik az utóbbi 
alak a kétféle (-á és -tá) harmadik személyü rag összetétele és 
szabályos gyöngülése útján keletkezett a mint a magyarban is ala
kultak, ilyen módon szarvája, majája alakok a nyelvjárásokban 
(1. Nyelvőrkalauz 101. 1.). 

2. Mint az éjszaki vogulban néha itt is tapasztaljuk, hogy a 
névutók teljesebb végzettel jelentkeznek a személyragozásban, pl. 
mas-évi, miatt: at-khafikha at nqmsi ám-mqsám (éjszaki vogulúl: 
am má'éslém) senki sem gondol én értem (felőlem) | nüpél felé : 
oqmp ndu nűpldn sautéylenti (éjszaki vogulúl: nan nüpélén) az 
eb feléd örül (örvendve fut eléd). Itt nyilván a lativ -á végzettel van 
dolgunk, mely a puszta szóvégről lekopott. Ugyanígy hangzik: ám 
tarám én felém, ndu tarán (nem : tarém, mint pl.: kwdlém, pernem); 
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v. ö. éjsz. vog. torV ellen, szembe, felé. — Az éjszaki vog. voipi 
<«hasonló, minőségű» szó (1. 3. §., 5.) személyragos voipilém, voi-
pilén alakjainak megfelelöleg a középlozvaiban is van: dm uipldm 
khum magamféle ember, ndu uipldn kh. magadféle e., tdu uipld; 
min uipldm khummi mi kettőnkhöz hasonló emberek, nin uipldn, 
tin uipldn ; man uiplau, nan uiplin, tan uipldn. 

4. §. Névmások. 

a) S z e m é l y i n é v m á s o k . 
Nominativus: Sing. dm én, ndu te, tdu ő 

Dual. min mi ketten, nin ti ketten, tin ők ketten 
Plur. man mi, nan ti, tan ők 

Accusativus: Sing. ön, nan, tdwam (vagy: tdivétdm) 
Dual. mindm, nindn, tindn 
Plur. manau, nandn, tanán 

Dativus: Sing. ön, nan (vagy : önémné, ndnné), tdwdn 
Dual. mindm, nindn, tindn 
Plur. manaun, nanan, tanán 

Ablativus : dm-poalém, ndu-poalén; man poalau stb. 
Nyomatékosított személyi névmások: dménk (vagy dmk), dmki, 

ámkém én magam, ndnk te magad, tákw ő maga; mink csak mi 
ketten, nink, tink; mánk csak mi, nank, tank; vagy összetóve az 
egyszerű személyi névmásokkal: dm-dmk, ndu-ndnk, tdu-tdkív, min-
mink stb. Viszonyraggal látunk egy ilyfajta névmást e példában: 
Idy tdhvtan at tqrti szót nem enged magához szólani (CJIOBO He 
^onycKaeT'L #0 ceöa). 

Külön «ipse» jelentésű névmás: tdkw-asd, pl. khep tdkw-asd 
pal kh&lps a ladik maga magától repedt meg (caMa coöoio pacKO.10-
Jiácb) | dm lüüé-kdrkém tdkw-q,sd (tdkw urat) jq,mi az én kisdedem 
maga jár (nem kell neki vezető). Ez az asd nyilván a 3. személyű 
birtokosragot tartalmazza végzetében; alapszava pedig a «maga» 
jelentésű finn itse, mord. es, cser eske, zürj. as, votj. as (tő: ask-; 
a kazáni dialektusban: aském, askéd, askéz) és ac: acim, acid stb. 
vogul megfelelője.*) 

*) Noha nem éppen szorosan egyező «maga» jelentésben, 
megtaláljuk eme középlozvai as-nak mását az éjszaki vogulban is. 
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Az önálló b i r t o k o s névmások a személyes névmások s a 
khqr szó személyragos alakjainak összetételével, keletkeznek, pl. ám 
khqrém az enyém, táu-khqrá az övé, min-khqrám a mi kettőnké, 
nan-khqrdn a tietek. Ez a khqr egyébként jelző szókhoz (mellék
nevekhez) szokott csatlakozni, midőn mellőlük a jelzett szó a 

Ennek tartom t. i. ama interjectionalís természetű vou (szigvai 
oss) szót, mely a taw voss mini (ő h a d d menjen), tan voss mine'it 
(ők hadd menjenek) imperativ szólásokban alkalmazódik. Bármily 
képtelenségnek tessék is első tekintetre ez egybevetés, meg kell 
engedni valószínűségét, mihelyt a megfelelő déli vogul szólásokat 
figyelembe vesszük. A középlozvaiban «ő hadd menjen!» így hang
zik: tau tiikw mini /; «ők ketten hadd (tkp. m a g a ) menjenek!» : 
iin tink miniji!; «ők (többen) hadd menjenek" ' tan tank minét.. 
Ugyané kifejezés járja a pelymi és kondai vogulban is; csak a tav-
daiban tér vissza az éjszaki voss ilyen alakban: uss (pl. tou uss 
mini/). A magyar maga is használódik a székelységben a vogul 
voss, tcikw ily módjára, pl. m a g a hadd el! «lass es d o c h sein!» 
(Budenz MUgSz.), m a g a ne mondja!: «c s a k ne mondja!» (Simo-
nyi: Kötőszók. 195. 1.). Látni való már ezekből is, hogy a voss-n&k 
jó okkal vehető fel «maga»-fóle alapjelentése; de kétségtelenül 
erre utal e szónak superlativusi értelme a voss jui-aul (alsólozvai 
ni jol-khar) 1 e gutolsó, vöss jcinV pV 1 e gnagyobb fiu-fóle szerke
zetben, melyet t. i. az előrebocsátottak számbavételével csak mint 
az orosz c a M t IIOCJIÍ^HÍH « m a g a az utolsó» ( = legutolsó) kife
jezés mását magyarázhatunk alkalmasan. Magánhangzójának 
mélységével és zárt hangszínével úgy viszonylik a vog voss (ossr 
uss, qs) az idézett rokon nyelvi magashangú alakokhoz, mint köz-
vogul pos- «mosni» az egyjelentesű finn p<se-, mord- peze-, zürj. 
peslal- és a magy./esi- szókhoz. — Alkalmilag megjegyzem, hogy 
a kimutatott ugor «maga» névmásnak magyar nyomát is találjuk 
az öz-vegy szónak előrészében. A -végy utórész vogul másai: közép-
lozv. vet'ép, alsólozv. vat'ép, tavdai vatip, éjsz. vog. vot'ép özvegy, 
árva (pl. vot'ép %um özvegy férfi, vot'ép ne özvegy nő, v. nawrém árva 
gyermek), mely alakilag úgy v:szonylik a magy. vegy-hez, mint 
vog. qntép, öntép agyvelő a magy. agy-hoz. A szóközépi vog. t 
ugyanis nt helyett való az at\ at'im «nem, nincs» szóban is (v. ö. 
osztB. ant, antom) s ha a vot'ép í-je esetleg úgy alakúit volna, mint 
pl. a püt'i «kebel» szóé, azaz eredetibb kt hangcsoportból (v. ö. 
osztlrt. pöyos, oszB. püyol busen): a magyarban így is fejlődhetett 
belőle gy, mint az egy «unus» szóban (v. ö. cser. ikte, finn yhte 
egy). Az öz-vegy etymonja ezek szerint: «maga-árva, magával-
árva»; olyan kifejezés, mint, maga-teheteilen ( = magával tehetet
len), maga-biró, maga-gondolt, magakellő stb. 
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kifejezésben elmarad, pl. tdu jilké-khqr Ő az első ( = táujilké khum 
ő az első ember), widin-khqr koqréy nedves kell (t. i. n. fa), sernél-
khqr vöyi feketét kér (t. i. f. kenyeret). 

b) M u t a t ó n é v m á s o k : té, téí.hqr ez, dn-té, té-ndnki 
íme ez, dkw'-té ugyanez, titdk itteni, ezen oldalbeli (pl. tdu ja oqlém-
poql titdk poqlné mp-unsés ő a folyónak túlsó feléről erre a felre 
átjött) | td, td-khar az, dkw'-td ugyanaz, tdt'dk ottani, túlsó íja taták 
poql a folyó túlsó oldala) | ton azon, amaz (pl. khot khqtél jel-marén, 
ton khqtél jiun a mely napon megszorulsz, azon napon eljössz I 
tonjüi-poqlt azután, ton jd-poqlt azalatt, ton-mos azért). — M i n ő 
s é g m u t a t ó k : tim-khar, tim-kharép ilyen, dkw'-tim-khar ugyan
ilyen, tdmli olyan, tdml'i-khar id. 

c) K é r d ő és v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khankhd ki, 
kicsoda; mar mi, micsoda, mar-tdmli micsoda? (pl. nan mar-tdmli 
téls ? téged micsoda lelt; Teőt UTO-Tanoe cntaajiocb?) | khot mely ? 
melyik, amelyik, pl. (khot khum öls üt melyik ember, v. kiesőd i 
volt itt, KOTopoli l̂ejiOBljKi. 6bijii> 3,n,rfecb; khot khqtél jiun í mely 
napon jössz?); mdii-maypd minő (pl. mdn-m. pásén visén? minő 
lisztet vettél? Kanyio MyKy b3s.it>? mdn-m. khqls í micsoda ember?) || 
mdn s~at hány, mennyi? t'é sat, té sat-si ennyi, td sat annyi. 

d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : dl-khdnkd, khankhd 
valaki (pl. khankhd khum-püné dnk puaum valamely legény meg
fog engem, leánykát. Sint-ja oqijéri), at-khankhd senki, khqls id. 
(pl. khqls tit at ölés senki sem volt itt) J to.. ,to, khot... khot 
némely, egynémely . . . más (pl. to khum khansi, to khum at khansi 
némely ember tudja, némely nem; khot khum khansi, khot khum 
at khansi id.) | dl-mdr valami, at-mdr semmi, mdndér, mater bár
mely, valamely (pl. mdndér vuor-uj pusné öli bármely erdei állat, 
mind van, KaKOH-őbi 3Btpb, Bee ecTb; öpdn ndiird oqtém mater vj 
a medvénél erősebb, nincsen semmilyen állat, tkp. bármely á.); 
dkiv'-mdtér egy valamely, mdtér-püt: khwqsd mini, vöt mini, mdtér-
püt poj khum-poqlné, tü joyti hosszú ideig megy, rövid ideig megy 
v a l a m i gazdag emberhez, oda jut el (qlp-jéri) ; mdtér-püt mater 
tüt lattés valamicsodát mondott ott | miit valamely, valami (pl. mdt 
khwqsdt at öls valami régen nem volt, He ,a,aBHO 6UJLI> ; jiwd tara 
mdt méné néilsau valami fája gyér vidékre érkeztünk. Sint-ja oqi 
jeri) ; dkw-mdt egy valamely (pl. dkio'-mdt tqulén uj valamely szár
nyas állat, dkw'-m.dt sit egyszer, valamely időben); tdmlé-mdt 
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ilyesmi, ilyesféle (t. m. ülém ülmejásém ilyesféle álmot álmodtam); 
cin-mát loqltqti m&yi-törmi khanné titá, (suorpmé) tot áláslém valami 
ég és föld egybeérö szélét (torkolatát) emlegetnek, a jávort ott 
öltem | ál-mán ma%pá valamilyen (pl. ál'-m. m. uj KaKOÍi-TO 3Bfcpb), 
at-mán maypá semmilyen | mbt, möt-khqr más, másik | mötén.. 
mötén egyik másik. 

5. §. Határozók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . 

N é v m á s i tőből származottak: t'it itt, tát', (üt' ott, tit-ié íme 
itt, tá(-tá íme ctt, ákw'-tit ugyanitt, ákw'-tát ugyanott | til innen, 
t'ül onnan | ti ide, t'ü oda, il-ié íme ide, t'ü-tá íme oda, ti-t'ü ide-oda || 
khwqt, khot hol, khwqtél, khotél honnan, khivqtaH, khotal' hová; 
at-khot sehol, at-khotél sehonnan, at-khotal sehová, kliot-joytná (pl. 
minen) meddig (mész)? 

Egyéb névszói tövekből valók: 
il (il-qlél quil v. il-quil khum első, elől levő ember, Üké kwál 

előszoba): ilén, üt valaminek elején, elől (pl. tau ilén tunsi ő elől 
áll, ilt joqmi elől, előre jár) | ilá, ilát előre, ilál'-parál, ilá-párá 
előre-hátra | ilél-ilél egymástól kisebb-nagyobb távolságban | il-poql 
elölről (pl. il-p. t'ijájinf elölről jer ide hátrább). Igekötői alakja: 
il, pl. il-kharti elhúz, il-alti megtold. Névutói alkalmazása van ez 
összetételben: il-poqlt előtt (pl. kwál il-p. ház e.), il-poqln elé, 
il-poql elől. 

jüi (jiii-quil utolsó, jüiké kwál hátsó szoba): jüit, jüin hátúi, 
mögött (pl. j . joqmenti hátúl-jár), jüil hátúiról (pl. j . khajti utána 
fut), jííi-poql hátúiról. Névutós összetétele: jüi-poqlt után, jüi-poqln 
utánra, mögé, jüi-poql hátulról, mögől. 

sis «hát» határozói alkalmazásban: sisá hátra, visszafelé (pl. 
s. tqwi hátra evez, OTrpeóaeTCH); névutós alakjai: Süt mögött, sisa 
mögé, sis-poql mögől (pl. toqt sisá tustau a tűz mögé állíttatik). 

pára, párái', pár-tan visszafelé, párén hátúi (pl. táu párén 
khqsát tunsi ő hátul messze áll, OHt ^ajieno CTOHTI, Ha 3a^li). 
Igekötői alakja: pár, pl. pár-jiw visszajön, pár-joqnkhsi vissza
fordul. 

jun benn, a házban, ju be a házba, jüil, jüi-poql belülről, a 
házból. 
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kwün künn, kwdndl, kivün-tari ki, kifelé, kwün-poql kivűlről. 

Igekötői alakjai: kwdn és kwdnél, pl. kívdn-mini kimegy, suorpmé 
kwanél-ojtésté a jávort elszalasztottá, elfutni engedte (oTnycTHJiB. 
Taulén Pqskér jéri.) || kivat-pél kivéve, kivűl (KpoMB; v. ö. éjsz. 
vog. kwoni-pal id.): uj álpd nol-tus kivat-pél jel-pdntau a medve teste, 
kivéve az arczát letakartatik (Ethnogr. jegyz.), | öpd kwdt-pél oqíém 
ndürü vuor-uj a medvén kívül nincs erős erdei állat. 

nun (Nun-Törém — éjsz. vog. Numi-T.; nünké törém felső 
ég, menny), nunén, minkét fölül, fönt (pl. nunén tunsi fönt áll, Ha 
Bepxy CTOHTB; t'é nunén unélpd tul-sup ezen fönt elterülő felhő
darab. Taulén Pqskér j . \ qsjéy mdsés, minkét sqrén-khulmtisés subát 
s fölibe gúnyát öltött); nukhal fölfelé. Névutói összetétele : nun-
poqlt fölött, nuü-poqln fölé, nun-poql fölülről (pl. t'é jdmés khum, 
jurta tau nun-poqld jdmés ez jó ember; de a társa ő nála is jobb, 
tkp. ő fölötte jó). Igekötöi alakja: nukh, pl. nukh-khánghi fölhág, 
nukh-vqyti feldob. 

jel (j&lké törém alsó ég, föld): jalén alant (pl. kit pispd kwiil; 
nunén kival dnsi, jalén kwal dnsi emeletes ház; felül van háza, 
alul van háza), jelül alá. Nóvutói összetétele: jel-poqlt alatt, jel-poqln 
alá, jel-poql alól. Igekötői alakja: jel, pl. jel-juntilém levarrom, jel-
püts leesett. 

kham arczczal, felső részszel lefelé, pl. sun kham kliuji a szán 
tetejével lefelé borítva fekszik (carni HaBajieHH jieataTi.), khöpém 
kham khamita'/ts a csónakom fölfordult; khammas khamitayts telje
sen felfordult (HaBajiHJiacb H 3aKptiJiacB BOBce); kham-tari khuji 
arczczal lefelé (HH^KOMB) fekszik. 

khand hanyatt, háttal lefelé (Hsa türmt háta fölött), pl. khanü 
totémtayü hanyatt támaszkodik; khqnü-tari id. 

ül valamely tárgynak felső része, teteje (pl. kwül-ül háztető, 
suntéy ül láda teteje, dlké peél felső falu): allü, ülül, ülül-tari a 
folyón fölfelé, pl. Luosm-khuost üllü joqmi a Lozva mentében föl- * 
felé halad, ülül-tari sunsi a folyó irányában fölfelé néz. 

lui (lui poql a folyó alvidéke, luiké peél alsó falu): Iqnkhq, 
Iqnkhal, Iqnkhal-tari a folyón aláfelé, pl. Iqnkhál khüuli lefelé evez. 

pui (pui-poql a folyótól fölfelé eső vidék): loc. pujin, abl. 
pujil, lat. pö, pe-tari. Az utóbbi alak egyszersmind igekötő is, pl. 
pö-kharti fölhúz a partra, pe-mini fölmegy a partra. 

nal (nal-poql, nalké-p. a folyó melletti vidék): loc. nalmén, 
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lat. és igekötő a l a k : nal, nal-tari, pl. vötán nal-tatit leviszi a 
parthoz. 

khqnkhá, kwánká át, keresztül, pl. ur-kh. a hegyen át, kwánká 
poql tqwi, vagy porai t. (a folyón) keresztül (BT> nonepeKT>) evez. 

manii hosszában, mentében, végig, pl. narmá t'ok-t'i voqrau: 
ríilá sáp sairau, nila khqut manti titstaut a húsállvány (jiaŐast) úgy 
készíttetik: négy karót vágnak, négy luczfenyőt rájuk végig (hosz-
szában, keresztben) helyeznek. (Ethnogr. jegyz.) 

khwqsá, khqéa hosszú: khwqsát távolra, távol (pl. kh. kwán 
lislém távolra dobtam, ^ajieno őpocHJTb), khuost, khwqst hosszában, 
mentében, pl. khuost sirri punwi hosszában két rúd van helyezve. 
Az utóbbi alak névutó is, pl. khul sisá-khuost pal-siltau a hal 
háta hosszában fölmetszetik, ja-khwqst jis a folyó mentében (no 
ptKt) jött. 

layw kör: laywa körül, pl. két laywa jutmátél Váp-juntem öli 
a sapka köröskörül le van varrva szegélylyel; laywá-tari öliji széjjel 
vannak (nem együtt). Névutói alkalmazásra példa: kwál-laywá 
qléntayti a ház körül hurczolja (Kpyn> M3ŐLI Tam,HTT>). 

akivé egy: ákwát együtt, akivan együvé, pl. mem ákwán átéy-
tentét a nép egybegyűl, tin áktvat öliji Ők együtt vannak || ákw'-oqlt 
pés egymás mellett (pa^OMt), pl. t'é kívüli a. o. p. unliji ez a két 
ház egymás mellett áll); ákw'-lal't pés egymással szemben Cupyri. 
upoTHBi. .npyiKKy) | ákw-jurtél együtt (pl. joytsi jöttek). 

alá közel, közelbe, pl. uj-ansuy alá at loqyit joqmny a medve 
tiltja, hogy közelébe menjenek; ám nan álá tunsém kwálné én köze
lebb állok nálad a házhoz. Névutó gyanánt is használatos, pl. jiw 
kwál álá öli a fa a ház közelében van. 

lakival: pásén t. joqnkhtilém felfordítom (nepeBopoqy) az asz
talt, sqrén-khulém t. joqnkhtilém kifordítom (BHBOpoqy) a gúnyámat. 

Csupán n é v u tó i , illetőleg igekötői alkalmazásban ismere
tesek a következő helyhatározók: 

ültá át, keresztül, pl. ám lánkhém ültá-unsáslén áthágtad (át
gázoltad) az én szavam (iioe CJIOBO nepeniHÖiurb). 

(éjsz. vog. kiivr belső) : kert, két -ben, ken -be, pl. ák kwárt 
-kért tunéén kwán egy ingben állasz az ucczán, kus-két a merőkanál
ban, khöp-kén tqltyati a ladikba rakódik (cKJia^HBaeTca BÍ> jio,a,Ky), 
iémit möt oqná-ken jö/tit a levest más edénybe (BT> ̂ pyryio liauiKy) 
kanalazza át. 
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khal köz: khalt közben, khalné közbe, közé, pl. mem-khalné 
a nép közé. 

jer hely: járté, jarné helyett, gyanánt, -képpen; 1. alább a 
niódhátározók közt. 

jurt társ: jurtél együtt, -vei, pl. uj-jurtél ju-jiut hazajönnek a 
medvével, tau jiirtlii ő vele | ákw jurtél együtt. 

tar mint igekötő : «át, keresztül)), pl. khqtél tar at uokhti a nap 
át nem látszik, pat tar-khajtém jámés vuol récze átfutotta szép folyó 
szakasz (Pirid oqi j . ) . Ejsz. vog. tara alakja mint névutó is hasz
nálatos. 

tari, tara (személjragokkal: tarám, tarán) felé, irányában 
{ = éjsz. vog. torV), pl. ám-tardm maruy mdnten? miért nevetsz 
felém, ám-tardm ul khivqrkhatén.' ne káromkodjál reám, námin qln-
tard ám sussém híres ezüstre néztem én (Kásméy vnor j.) | khumtd-
tari latti férjéhez szól, kwán-tari kifelé, pár-tari visszafelé, álál'-tari 
fölfelé (a folyón), kit tari kétfelé. 

tárm fölé, vlminek tetejébe, tármt -on (rajt), tárm-poql -ról, 
vlminek tetejéről, pl. sun joqfik-t'irmt tayátoqli a szán a jégen csú
szik, jiw tárm-poql jel-pdtsém leestem a fáról. 

saj (saj-me vlmitől félreeső hely, mög): sajné, sajiri mögé, pl. 
ráyw-poql jiw-saj né tunépem az eső elől a fa mögé állok, tüli jiw 
sajin am khinnentidm rejtő fa mögé búvok el én (medve) ólálkodva 
rájuk (Kásméy vuor j.) 

sim szív: simté közepén, simén közepébe vlminek, pl. kwál-
kdn simté úoaklaytém a szobapalló közepén (Ha cepe^Kt) topogok, 
Tűmén simán ánk joytentém a Turnén tó közepére jutok el leányka 
(Sint-ja oqij.)> 

sup «rész, darab» igekötői alkalmazásban: «át, keresztül, szét, 
ketté», pl. sup-jdktit átvágja, ketté vágja, jiwmé sup-saimtit a fát ketté 
töri, setépmé sup-mánitit szétszakítja a czérnát. 

pas: pást táján, vidékén, pasné -ig, pl. meyi-törmi khanné üt 
pást joytásté suorpmé a föld és ég összeérő széle (torkolata) táján 
érte utói a jávort (Taulén Pqskér j , ) . 

poql az ablativus-elativus rendes kifejezése a kiveszett -nél 
rag helyett, pl. oywtésmé nukh-oq,lmilém me~-poql a követ fölemelem 
a földről, poql-poal nukh-kwoqls fölkelt a padról, wuirém koq,tém-poql 
turri csurog a vérem kezemből, wüt-poql pe víwé fölvétetik a víz
ből || ten-poql setép voarau ínból czérnát készítenek || ám-peltémt, 
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vagy dm poqltémt mellettem, nau-peltént v. n. poaltént melletted, tdu-
poqltdt mellette stb. | il-poqlt, jüi-poqlt 1. fentebb. 

mas -ig, pl. taXé/d-mqs a csúcsáig. 
l'átt ellen, szembe, pl. khqtél-íál't a nappal szemben. Igekötői 

alkalmazása van pl. e mondatban: tdwám lált-kivoqlépilém szembe
megyek vele. 

b) I d ő h a t á r o z ó k . 

N é v m á s i alapszóból valók: t'il ezután, ez időtől fogva, 
ű-mqé eddig | tönt azután | t'a%él, iayjldn később, azután (noan-fe); 
v. ö. éjsz. vog. tájé'/ id. || khun mikor, khuí-khun bármikor, khunté, 
khunqlté valamikor (pl. tdu khunté v. khunqlté üt öls QHT> Kor,n;a-
HHÖy^L 3^,tcL ŐHJH)); at-khun soha || khwqnqtél egykor, jövőben, 
később (nodi i ; pl. dn maitép ilém unlau, khicanatél aserém inti most 
meleg idő jár, később hideg lesz, khivqnqtél khqls dkwi jel-khqli, 
kit nat at öli egykor v. idővel úgyis meghal az ember, két életkort 
nem él); v. ö. éjsz. vog. yqnal || moio-khqtél tegnap; v. ö. éjsz. vog. 
möl-ti minap || di-mdnt, di-mdntdn, dm-m'int most, jelenleg; imént, 
v. ö. éjsz. vog. aú-mönt imént, előbb | mdntd, m'intél igei alakokkal 
összekötve: «közben, vlminek lefolyása alatta, pl. töméV-oqnkhwmé 
khinnentilém mdntd a mint, v. mialatt a jávortehénhez lopózkodom 
(Koryi;a a KT» MaTKfc no^Kpa^HBaiocB. Tqulén Pqskér ).), telpajoqn-
khép mdntén soqt artd minné mdntéi újhold idejebeli hét idejének 
lefolyása alatt» (Luop-tit j . ) . 

I d ő t jelentő alapszókból származott határozók: t'é-éit, t'é-sitdn 
ekkor, ebben az időben, td-sit akkor, ákw'-mdt sit valamikor, egy
szer, khwql-sit reggeli időben ; khqtél kitd-éi, khürém-éi khuji körül-
belöl két-három napig (^Ha 2—3) fekszik, joqnkhép-si egy hónapon 
át, sqat-si egy hétig*) | oqrém «idő» : pom ilélén' oqrémté szénahor
dás idején, dkio'-oqrémté egy időben; mdt oqrémté jermilén, vöyáln 

*) A si mint az éjsz. vog. kém az időn kívül (pl. mata-kémt 
qleuw einige z e i t lében wir hier) minőséget is jelez, pl. dm-si khum 
magamféle férfi, dm éiim poj, tdu éidt p. olyan gazdag mint én, 
mint te (TaKL őoraTbifi, KÜKL H) ; dkw' sikwél joqmi egyformán 
egyenlő lépésekkel halad; v. ö. éjsz. vog. am-kémém/um magamféle 
férfi. Úgy látszik a vog. si egybetartozik etymologice a mordvin 
Si, ci «nap» szóval s a magy. -ség képzővel (v. ö. mai napság, mos
tanság) . 
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ön! a mikor reám szorulsz, hívjál engem! \is «kor» : án-te isié 
ebben a korban | törém «ég; idő»: pés is-törémt hajdan, a régi idő
ben, an törémt mostanság, khwql-törémt reggeli időben | soa.it, íé-é. 
rögtön, azonnal (eeitaacb) | pés «régi» ipééné (essivus) régen, előbb, 
pl. khot ndu ölsén pésné hol voltál te előbb (npeaí^e r ^ TH acHJii.); 
pés-tail régtől fogva, pl. p. t. tit öli (,a,aBHO s^fccb atHBeTi,); v. ö. az 
utóbbi adatra nézve éjsz. vog. máú-ta'U kis kortól fogva, mönt-ta'il, 
möl-t. régtől fogva, yünt-t. vlmikortól fogva || té khqtél ma, moto-kh. 
tegnap, ilnén kh. harmadnap, jin khatél (pl. eséltém) éjjel nappal 
(dolgozom), khqtldn nappal | khwolt reggel, khwoltán, khivolit hol
nap | líd este \ji «éj« és «éjjel» (pl. dm ji joytsém én éjjel érkez
tem) | toal tél : toqld télen, tujd-törém tavasz : tujd-poqld tavaszszal, 
tui-törém nyár: tuja nyáron, tdkivés ősz : tdkivsd ősszel; Hal toal él 
minen, pdrdl' tuj iljhvén el télen mész, visszi nyáron jössz (Tan-
lén Paskér). Az időhatár (meddig? mennyi ideig?) kifejezésére urna, 
mulnd igenévi szerkezetek szolgálnak, melyeknek végzete a transl. 
-d ragot foglalja magában ( = éjsz. vog. ürndV várakozásnyira, 
mülnái' elmúlásig), pl. dtd khürém khatél urna, tan pasi illata 
három napig szaglik (Luop-titj.), dt khatél mulnd möm penkhéloqlét 
öt napig részegeskedik a nép (Sint-ja oa-ij.J. 

T é r b e l i fogalmak képes alkalmazásai a következő időhatár-
zók : jani soká (tkp. nagy), vöt rövid ideig (tkp. rövid, pl. jani mdn 
vöt minét soká, vagy rövid ideig mennek); janit régen (pl. janit íii 
ölsém, ,a;aBH0 ŐHJIT. 3,11,'fecb) | khivqéd sokáig (tkp. hosszú, pl. khivqsd 
murim sokáig merülök a víz alá, ,a;o;iro Hbipaio); khiuqsát régen 
(pl. mdt hhw. at öls valami régen nem volt, ne âBHO 6HJTI>) | té khalt 
ekközben, ezen idő alatt, td-khalt akközben, azon idő alatt || drin 
többé, tovább, ezentúl, pl. drin at joyti többé nem jön. 

Ö n á l l ó időhatárzó szók: an most | us már (pl. ué dm kicdn-
miném a yso> yüfly) | ös még (pl. ös mandér voqrén ? hát még mit 
fogsz csinálni? eme xiero Öy^euib ,̂-fcjiaTb?) | tvüinst, wüét, dn-iminst 
éppen most, nem régen, (ceííqacb TOJibKO, pl. toqt ivüinét nukh-
kwdsémlenti a tűz éppen most gyulád föl; mar-mqs minen, icüstjoyt-
sén mért mész el, nem régen jöttél; án-ivüinét úüplayts nem régen 
nősült, He ,a,aBHO TOIKHO ateHHjica) | jatél későbben, azután, jatén-
takh (éjsz. vog. jotél-tay id., pl. tai sajimtilém, at tapi; jatén-takh 
sajimtilém, tölmdti töröm az ágat, nem törik el; azután töröm, leszar 
kad. Kdsméy-vuorj.) \ dnkivant (Reg. írása szerint dn-kwdnt) később,. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 2 
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azután, majd (nocjrfe, pl. änkwänt jäni üpén-poqlt joyten, tau änk
wänt пап né kitilit te azután öreg nénédhez fogsz eljutni, ő majd 
tőled kérdezi stb. qlpj.) 

N é ν u t ó i alkalmazású időhatározók: 
alu át, pl. jl-alu unélsau az egész éjen át fenn (ébren) ültünk 

(всю ночь сидели). 
uil: lunt-ivoant пи kh-ti lém lät; tilnén-u il a lúd falka fölrepül, 

a m i n t repült stb. 
khqnkhä át, múlva, pl. sqat-kh. joyti egy hét múlva jön 

(черезъ неделю будетъ). 
kastél: téné it'ä-kästel äritäptsem ételt estére (къ вечеру) 

hagytam. 
palt mialatt, közben, míg (== éjsz. vog. palit hosszában), pl. 

jäktlaytnät-palt mialatt vágta, jäim-рй urném-palt míg bátyám 
vártam. 

mänt id., pl. su-khurmé tin midtiän-mänt miközben ők (ket
ten) a jávorlegelő szélét megkerülték (Tqulén Pqskér). 

lapéi -ként, pl. khatél-lapél, saat-l. naponként, hetenként. 

c) M ó d - és á l l a p o t h a t á r o z ó k . 
N é v m á s i tőből eredt alakok: tok úgy, t'ok-t'é így, fikw'-iok 

éppen úgy, ugyanígy | khum, khuml'é hogyan, at-khum, at-khuml'é 
sehogyan | k'hatém, khqtém-sak valahogyan (pl. lüm jel-oqrts, khatém-
sak jü-joytilém lovam elfáradt, valahogyan haza juttatom, коекакъ 
я домой пригоню) I mänä: jäin säim ivuirJ äi-mänt t'i pätken ket-
pulä, possä-pulä m ä η ä manéélémlém ! az apád rothadt vére! ha 
most ide (kezem közé) jutnál, sapkadarabokká, kesztyüdarabokká, 
hej h o g y szétszaggatnálak (Kasméy vuor j . ) . 

M ó d h a t á r o z ó i r a g o k : 
1. -is, -s, pl. tösis tisztán (pl. t.jälili tisztán jár; tös tiszta), 

siténs gyorsan (sitén lü gyors ló), úciürs erősen, nagyon (pl. ή. soqul 
äji igen sokat iszik; näiirä erős), kinnaé könnyen (kinnä könnyű). 
Néha bővebb -da alakja is előfordul, melynek magánhangzójában 
nyilván valamely pleonastikus alkalmazású ujabb rag lappang 
(v. ö. az éjsz. vog. -Γ és -ä módbatározói ragokat); ilyenek: irfmérísa 
álmosan, pl. u. nukh-roytsém álomból (tkp. álmosan) fölijedtem 
(со сна заскочилъ) | näurusnisä khösen qmiltuy, marisa at 
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woqyen te oroszul tudsz beszélni, vogulúl nem értesz. Egybevetve 
az éjsz. vog. uhninéin (e h. *ulminsin), rusinis megfelelőkkel, 
látnivaló, hogy a középlozvai ulménéá, rusnisá alakok w-je a nom. 
possessor. -n képző változata. Eltérőleg alakúit mansá, mely e h. 
való *manüéa, ép úgy mint jámsok jól (pl. an-U khqtélmé jamiok 
khicoltáslém ezt a napot jól töltöttem el, xopomo npoBO(a;HJirb) e h. 
~*jámésisákw ; v. ö. éjsz. vog. jqmésákw «jól» s a végzet magán
hangzójának változására nézve: középloz. ansu% öreg és plur. nom. 
•anéákwét. 

2. instrum. -I, pl. mán sirél mi módon? (sir mód, szer), te sirél 
ily módon, khumVé urél milyen módon | loqsél v. lo qsit unli 
lassan, csendesen (THXOHBKO) ű l ; so qul áji sokat iszik, khqjáré l 
•qmiltén hamisan beszélsz, tön sétép o étel pal mánitau az ín czérna 
vastagságnyira (ősin vastag, óéit vastagságú) szótfosztatik || khep 
j)oqyélpunilém a ladikot oldalt helyezem, nqr Iqmtél khultsém 
meztelenül (tkp. meztelen darabbal maradtam); khwqsá khalél, v&i 
•khalél jálenti ritkán, gyakran (tkp. hosszú közzel, rövid közzel) 
járogat. 

3. -n raggal alakultak: martán, mqnákwén egy kevéssé (pl. 
m. tu jálentém egy kicsit odamegyek, He Ha ,ii;ojiro Ty.ua xojKy), 
woan erővel (pl. sár w. voqrentem, atpostém csak nehezen csinálom, 
nem bírom). Világos essiv értékkel mutatkozik e rag e példában: 
•ám qrqkh soqu ájém, (ok -pél sáiné ösem én pálinkát sokat iszom, 
még's józanon vagyok (v. ö. sái józan). 

4. Az éjsz. vog. -I' módhatározó ragnak középloz. -i alakja 
Tan az ükwi «egyre, folytonosan, gyakran» szóban (pl. á. khwqrkhati 
folyton haragszik, ám nán ákwi üsentilém én téged gyakran látlak). 
Más irányú hangfejlődése az -a rag ebben: soyá ferdén, görbén 
{pl. s. éunéi ferdén v. kancsalúl néz; v. ö. só sámpá kancsal szemű), 
mely az éjsz. vog. sqwi alakhoz ép úgy viszonylik, mint khaná 
«hanyatt» az éjsz. vog. ^wi-hoz. 

A cselekvés módjának, különösen intensiv, vagy befejezett 
voltának gyakori kifejezői itt is az i g e k ö t ő k . íme pár példa 
•efféle alkalmazásukra: lailém il-khipsáts lábam elcsúszott; 
toat il-lestilém megigazítom a tüzet | kwálá kwan tajwés háza 
leégett (tkp. kiégett), üsén kwán-telils eszed megzavarodott; 
icoqnit kwán-tips SLZ erdőben eltévedt; saurápém kwán-khwoltitás-

2* 
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lém*) fejszém elvesztettem \jel-q,jaum elalszom, j el-khqli meghalj 
;'el-oqrts elfáradt, jel-jqrihyti elfelejti | rioul' nukh-töslilém m e g -
szárítom a húst, ismit! nukh-istilém fölmelegítem a levest, auméfi-
ölsém, nukh-télsém beteg voltam, fölépültem, lü pomél nukh teleti,, 
nukh-ájtilém a ló füvei jóllakik, megitatom, dm nan nukh-roqti-
lém én téged megraklak | p d l-klavq,rjdytsém megharagudtam, luopta 
p á l-khqhvés a levél elhervadt, drés wüi p a l-sdivi a kvasz meg
savanyodik, nirél pal-séréytaus megfenyíttetett vesszővel | Xdp-
tquy betakarni (pl. gödröt földdel), pdsénmé l'dp-lepilém befödöm az; 
asztalt, tűrém Vdp-lapéps torkom berekedt | nal-pajtilém megfőzöm | 
édm-dlilém agyonölöm, s d m-roqtilém agyonverem, sdm-junitilém 
agyonütöm, sam-pasdtilém agyonfojtom | ur sam-tunsi a hegy 
meredeken áll ( = éjsz. vog. sqrna lüli). 

N é v u t ó i alkalmazású módhatározók: 
jarné, járté gyanánt, képpen (v. ö. éjsz. vog. jorné «helyett»),, 

pl. télpd uj-jarné khummi noss tllentiji repülő állatképpen csak úgy 
repül a két férfi (Teytén ne-oqi j.) \ tüjd söVmaréyti maréytdné jarné 
tüpém maréytoqli mint tavasszal a csörgőkacsa [a vízben] alámerül-
get, azon alámerülgetéshez hasonlóan merűlget alá evezőm (Sint-ja-
°QÍ jO I nqr-eywtés jarné Turnén-simdt tu-té ujtdln! sziklakő gya
nánt sülyeszszed alá a Turnén tó közepén (u. o.) | khöpd ncil niuli 
teyt járté vqytén nal khürém paltné ness p&ywtlenti ladikja nyíí 
üldözte búvármadár gyanánt, kilőtt nyílnak háromszoros távolsá
gára csak úgy pattan (u. o.) 

khajtél -ként, -képpen, pl. öpd-khqjtél kurili medveképpen 
ordít, dkw'-t'é khqjtél voqrén ép így cselekedjél! 

lapéi -ónként, pl. kkumit-l. soqt qln pdti férfianként (minden 
férfira) hét kopéka esik. 

Egyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: sdkd igen,, 
nagyon (pl. s. rén igen meleg) | türéy (= or. B^pyrt) egyszerre, 
rögtön (pl. t. ju-djist egyszerre kiitta, B^pyri. BHnH.iT>) | dkw'-uil icL 
(pl. llnmé eyivtdsél dkw'-uil sdm-vqytdsdsté az evetet egy kővel egy
szeribe agyonütötte | mql'éy gyorsan | dkw'-ölpd, jertal, vaské (— or.. 
BOBce) teljesen, éppenséggel (pl. laild dkw'-ölpd oqt'ém, v. vaske-

*) A megfelelő éjsz. vog. yot igekötőnek (pl. yot-télils, yot-tips,. 
yot-yoltildslém) középlozvai nyoma: khivqt-jqrilayti elfelejti (Taxi
ién Pqskér) e mellett: kwdn-j., vagy jel-j. 
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oét'ém lába éppenséggel nincs, tujt jertal kwdn-tdlés a hó tökélete
sen elolvadt) | tör4oq,mt-t a i l khul'ts egészben, v. csupáncsak egy 
rongydarab maradt meg (MajieHbKaa jiocKyTHHa TOJIBKO ocrajiacb) | 
noss hiába, csak úgy, ingyen (pl. ness-t'ok loayi csak úgy mondja, 
ok nélkül). 

Az állítás b i z o n y o s s á g á t illetőleg v a l ó s z í n ű s é g é t 
jelölő módhatározók: a-a igen, úgy van, t'ok-t'ok úgy, úgy; helyes | 
jérin talán (pl. j . khwasti jdlilem, j . maléy joytem talán soká járok, 
ialán hamar megjövök) | al majdnem, csaknem (pl. táwám al poa-
tentáslém őt majdnem meglőttem, iuoafikhd-kén al pdtsém csaknem 
beleestem a gödörbej | sdr alig, nehezen (pl. soat-éi sdr ints 
;alig van egy hete, soyl mdrrdné sdr khivölyati a mennydörgés alig 
iallik). 

A t a g a d á s kifejezője igei és névszói alakok előtt egyaránt: 
•at, pl. at minem nem megyek, at tutién ösém ártatlan vagyok, at-
Jchankhd senki, at-khot sehol, at-khmí soha, at-khumle sehogyan. 
Az éjsz. vog. at', atí, díim tagadószóknak megfelelőleg itt oat', oat'd, 
•oqtem alakok járják, pl. te nunén unélpd tul-sup naici, mdn oat'? ez 
•a, fönnt ülő felhődarab mozog-e, vagy nem ? (Taulén Pqskér) ; dm 
jurtlém jiun, dl' oat' jössz-e velem, avagy nem? atjium, oat!nem. 
jövök, nem. | (suorpmé) inat khwqsdt at dldslén ? oat'd / dn-mdt loal-
tau möyi-töi'mi khanné titd, tat' dlaslém a jávort nem valami messze 
ölted? nem! valami ég és föld összeérő szélét emlegetnek, ott öltem 
{Taulén P.) \ tdu íit' oaiém ő nincs itt. Az oat'ém alak, mint egyéb 
hasonló végzetű nom. verb. fölveszi a személyragokat is, mint pl. 
-ám jun oaidmém én nem vagyok otthonn (MeHR ^OMa JTfeTy), nau 
oaiámén, tdu oatém; min oatémdm, nin oat'émán, tin oaiémdn; 
man oatémau, nan oaiémdn, tan oatámét. —'A tiltó szó alakja, 
mint az éjsz. vogulban: ul. 

M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek: kitdn 
ketten, khürémdn hárman, nildn négyen, dtné, khatné, soatné, nel-
louné, ontollouné, loune; ák-khajip-louné tizenegyen, khüsné húszan, 
vedtné harminczan, sodtné százan, soatérné ezren | soq,uné sokan, 
pusné mindnyájan | dk ndyémt egyedül, sakha-tail mindnyájan (pl. 
elmentek). — A «hányszor» kérdésre megfelelő határozók az alap
számnevek és por összetételéből alakúinak, pl. ák-por egyszer, kit-
por kétszer, soau-por sokszor. A «hanyadszor» kérdésre felelnek: 
möténta, kiténta másodszorra, khürmenta harmadszorra stb. 
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Egyéb mennyiséghatárzók példái: poqkhwén tai ö s tunéi, ö s? 
khuttém tobzos ág áll fönn még, maradt még. Kdsméy-vuor j . ) \ 
mán-satné v. mdndérné khoji? mennyibe kerül? | dkiv( 

sautél öliji egyenlő számban vannak | mqrs-süsi khqrjés 
egy kevéssé megharagudott (HeMHoro pa3cep^HJica) | dtpén noys 
pdnkné dk-mdtér dlsém, tind at khansilém ötven nyuszt fölibe vala
mit [még] öltem, értékét nem ismerem (Vuorné jdlém khum). 

d) O k h a t á r o z ó k . 
N é v m á s i tővel való szerkezetek: maruy, mdr-mas, mar 

voaruy ? miért, mi czélból, mi okból? (pl. maruy osérlén? miért 
lustálkodol? mdr-mas minin miért mész? mar voaruy liil voqri 
miért tesz ő rosszat, tkp. mit csinálni tesz rosszat?) | ton-mqs azért,, 
azon okból, ü-mqs ezért 

N é v u t ó i okhatározók: 
mqs -ért, miatt, végett, pl. jdmés voqrné-mqs jessilém jeles 

cselekedet miatt dicsérem, at-khankhd at nqmsi dm-mqsdm senki 
sem gondol én felölem (tkp. én értem). 

riil vlminek következtében, hatásától, pl. rdyw-riil ánkjdni-
mdsém, vuot-riil dnk jdnimasém esőtől, széltől növekedtem én fel 
leányka (Sint-ja oqi ].). L. éjsz. vog. re'il id. 

nouné miatt, pl. pasém nouné khayértaum a füsttől ég a tor-
komi OTT. ^MMy ropTiHTT> ropjio), khöp say-nouné pal-khelpés a ladik 
a nap hevétől (OTL mapy cojHua) meghasadt. V. ö. mink jerptaytimen 
nowdm-pes mi szeretkezünk egymással (MH JHOŐHMCA Meagiy 
coőoíi), tin jerptaytiji no wdn-p és ők szeretkeznek egymással. 

c) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k . 
Önálló mondatkötök: 
mdn vagy, avagy, pl. jdmés, mdn oail jó-e, avagy nem? | fit

té dm mándér voarém, jüi-q,il mdn tujim tujmaus í itt én mit csiná
lok, avagy az én utolsó nyaram állott be ? (Kdsméy vuor j.) 

dti vagy ( = or. HJIH), pl. t'ok l'dl'ü, dli at l'dU'i? lehet-e úgy,, 
vagy pedig nem lehet? (JILSH-JIH Tam., HJIH H^TI. ?); amjurtlémjiun, 
dl' oqt' velem jössz-e, vagy nem ? 

kwáS 1. «a mint», pl. il kwds pq,rréms, jer-rats a mint előre 
ugrott, leesett (Biiepe^i. CKOTIHJIT> H najii>), pdr kwds pérémtayti amint 
visszafordul (KaKT> HasaXi> 3aBepHyjicfl); — 2. «habár, noha», pL 
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simné jérné ákwe jéri kuyr-lökhwné kwás toyérsém: toyruyw woayém 
at joyts szivnek kellő egy éneket noha visszanyomkodtam keblem 
zugába: nem tellett erőmből visszanyomni (kitört belőlem az ének). 
Khöntén q,tér j . || tá-kivás noha; hiába, pl. tü-kivás séréytilém, tdu 
puj sangwi hiába vagdalom (ostorral lovam), ő hátrarúg (njieTbio 
CTeraio, Ha3a^Tj jmraeTca). 

ié.., te: tul-sup ié nawi, ié oai a felhődarab mozog i s, nem 
i s (mozog egy kicsit s meg-megáll, meBejnrrca H He HieBejiHTca). 
Tavién Paskér j . 

am-manén, dm-mdlá «ha, hogyha» többnyire a -kel «ha» 
particulával kapcsolatban (1. alább), pl. ám soatéltaytsém: am-
manén ibölném-kel khansán, soat tsri pdnkénmé khatél-poqlné khar-
taln; ám-mdnén jiii-ail tujim-kel ii tujmaus, jiké-poqlné khartáln! 
én ráolvastam: hogyha továbbra való életemet tudjátok, hét daru 
vond fejedet dél felé; hogy ha pedig utolsó nyaram állott be, vond 
éjszak felé ! (Kásméy vuor j.) J am-manén jiii-ail lil-átém ii-kel joyts, 
Tuméri-simát iü-tá ujtálnJ hogyha most utolsó lélekzetem jött el, 
süllyessz alá a Tumén-ió közepébe (Sint-ja oai j.) \ khot khor nan 
sunspi, t'é kher püyén ; ám-máid sakha sisá sumét, id nautanf a mely 
csődör reád pillant, azt a csődört fogd meg; hogyha pedig mind
nyájan hátrafelé szöknek, ne bántsd őket! (alp. j.) 

Szóhoz simuló kötőszócskák: 
-ja »és» pl. ivüs khum-já wüs oai legény és leány, khüs-já 

akwé huszonegy, khüs-ja kitá huszonkettő, soat-já nollou száznyolcz. 
-és tagadó állítmányú mondatban: «sem» ( = éjsz. vog. as 

szintén, is; középi, ös még), pl. nau soau khum-khalné pérjén, ák 
khum-é s kivan at per jen te sok férfi közül válogatsz, [de] egy férfit 
sem választasz ki | pofikén uj ám ösám punén tesán, ákw' ös-é s at 
áritapts a farkas az ón juhaimat mind megette, egy juhot sem 
hagyott meg (o^Hy OBe^Ky, ^TO ecTb He ocTaBHJrt) | ié poélté ákw' 
oai-és oatém ezen faluban egy leány sincs (HH O^HOH ^ B K H H-ETV). 

-pél «ÍB; sem» pl. am-pél náu jurtlén miném én is veled 
megyek; ám t'é-khatél soau jdlsém, t'ok-péljel at oartsém én ma sokat 
jártam, mégsem fáradtam el. 

-kel «ha», pl. kert-kel khajtuy tanyén: möyi-törmi khanné tit 
pamé ön iü joytdln! ha igazán futni akarsz, érj engem utói az ég 
és föld összeérő széléig! (Tq,ulén P.) \ (poqkhw) nán-kel ripitaus : 
oatém pq,néá ön intá ha (a toboz) neked hajittatott, az ember nyila 
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az enyém legyen (Kasméy vuor j . ) . Lásd igei alakokkal való hasz
nálatát alább (30. 1.) 

B) Igeragozás. 
A középlozvai nyelv igeragozásának figyelemre méltó külö

nössége a c o n j u n c t i v u snak külön, azaz a rendes praesensalakok-
tól eltérő megjelölése az alanyi ragozásban. Az itten jelentkező 
alakok egyrésze, melyek a puszta, azaz módképző nélkül való ige
tőnek és a személyragoknak csatlakozásából keletkeztek, egyszers
mind f u t u r u m b e l i alkalmazásban is előfordulnak. A tárgyas 
ragozásban a kettős és többes tárgyat jelölő végzetek — ép úgy 
mint a birtokosragozás megfelelő alakjai — hangfejlődésükben egy
beestek, csupán a praesens és praeteritum egyes számának harma
dik személyében hagyván még meg nyomát az eredeti különféleség-
nek. — A változatlan tövű igék ragozásának mintája a következő: 

6. 8- Alanyi igeragozás. 

Igetők: min- menni, joyt- jönni, pü'/t- fogózkodni, yajteml-
futamodni, pun- helyezni, khul'- hagyni, parit- fedni, nöt- úszni, 
sunst- mutatni. 

1. I n d i c a t i v u s . 

Cselekvő alak. 
Praeteritum. 

minsém, yajtémlásém 
minsén, yajtémlasén 
mins, yajtámlés, püytés 

Dual. 1. minimen, minimé, minim minsam, yajtémlésmen 
2. minin minsan, yajtémlésan 
3. miniji minsi, yajtémléssi, püytéssi 
1. miniwen, miniu minsou, yajtémlésan 
2. minin minsan, yajtémlésan 
3. miriet, minit minést, yajtémlást 

Szenvedő alak. 
Praeteritum. 

joytivasém, sunstawásém 
joytwásén, sunstawasén 

Praesens. 
Sing. 1. minem 

2. minen 
3. mini 

Plur. 

Sing. 
Praesens. 

1. khartaum 
2. khartaun 
3. khartau, khul'wé, netwé joytwés, pántus, sunstaus 
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Dual. 1. khartawám 
2. khartawan 
3. khartawi, pimwi 

Plur. 1. khartawou 
2. khartawan 
3. khartautf khuHwét 

2. C o n j u 
Cselekvő alak. 

Sing. 1. joytém 
2. joytén 
3. jo/ía 

Dual. l.joytám 
2. joytan 
3. joytan 

Plur. l.joytiiven 
2. joytan 
3. joytét 

3. C o n d i 
Cselekvő alak. 

Sing. 1. minnem 
2. minen 
3. minni 

Dual. 1. minnimen, minnim 
2. minnin 
3. minniji 

Plur. 1. minniiven, minniu 
2. minnin 
3. minnet 

4. I m p e r 
Cselekvő alak. 

Sing. 2. khartén! 
3. khartalv. (takw) khartif 

joytwésám, sunstawésdm 
joytwésan, sunstawésán 
joyttcéssi, sunstawéssi 
joytivésau, sunstawésau 
joytwésan, sunstaivésán 
joytivást, pántust, sunstaust 

n c t i v u s . 
Szenvedő alak. 

kharthankivém *) 
khartankwén 
khartankwá 
khariankwám 
khartankwan 
khartankwan 
khartankwan 
khartankwan 
khartankwét 

t o n á l i s . 
Szenvedő alak. 

khart naum 
khartnaun 
khartnau 
khartnawám 
khartnawan 
khartnawi 
hhartnaivou 
khartnawan 
khartnaut 

a t i v u u s . 
Szenvedő alak. 

khartaun l 
(takw) khartauf 

*) Az itt mutatkozó -nk képző nem módjelölő értékkel is elő
fordul reflexiv igéken, pl. éjsz. vog. nanki látszik, középloz. nanki 
(v. ö. MUgSz. néz- czikkét); középloz. jinkuy sötétedni, éjjeledni 
(törém jinkés az ég besötétedett; v. ö. középlozv. j% éj). L. e képző 
tárgyalását Budenz Alaktanában (98. és 48.1.), ahol az evangélium-
fordításokból idézett példák mind conjunctivusok. 
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Dml. 2. khartän/ khartawän/ 
3. (tink) khartiji (tink) khartawi/ 

Plur. 2. khartän/ khartawän! 
3. khartétv. (tank) khartet! (tank) khartaut/ 

Példák a conjunctivus használatára: pimentuy koq,réy, ii 
jcijä meg kell izenni, hogy ide jöjjön (заказать надо, чтобы онъ 
сюда пришелъ), am täwäm jolémtüém, pennä én őt kérem, hogy 
varázsoljon (я его прошу, чтобы онъ поворожилъ) | tau tulments, 
ü-mq,s täwäm séréytuy jeri, ul t и l m entä ő lopott, e miatt meg 
kell vesszőzni, hogy ne lopjon <чтобы не воровалъ), oumé kivän-
poql jiwel vortentilém, pal ul ρηέέέχία az ajtót kívülről fával 
megtámasztom, hogy ki ne nyíljék (чтобы двери не отворились) f 
tau ön urit, am tau poaltän joytém ő engem vár, hogy hozzá jöjjek 
(онъ меня ждетъ, чтобы я къ нему пришелъ); tau, loq,p, паи äm-
poaltém joytén ő azt mondja, hogy te hozzám jössz.— Passiv 
szerkezetek: pilem, wüt'né ul joytankw а и félek, hogy a víz 
eláraszt bennünket; ujné märäu-tail ju teunkwén! hogy a medve 
egyen meg szőröstül-bőröstül! törém khwaséem, näu täwän sötét 
minkwén istenhez imádkozom, hogy szerencsét adjon neked 
(я молюсь, чтобы богъ тебъ· счаспе далъ) | khumÜé te uj-tön pär-
khartau: паи koatän-lailän pär-k hartafikwét a mint ez a med
véin zsugorodik, úgy zsugorodjon össze a te kezed, lábad (Ethnogr. 
jegyz.)· 

Hasonló alakok f u t u r u m és i m p e r a t i v u s jelentésben 
fordulnak elő a következő mondatokban : khot-khqtél jel-marén, 
ton-khqtél jiun a mely napon megszorulsz, azon eljössz (когда 
тебя большая нужда ноимаетъ, тогда придешь; v. ö. az éjszak-
lozv. jiwém, jiwén, jiw jövök stb. alakokat, melyeken szintén nem 
látszik az egyéb igéken alkalmazott prfesensképzö); паи saurapém 
tulmentaslén, am vj-tBn éaritém; tont am l'ül'tén khummé khanti-
lém ; saurapém pär-mäjäln, am uj-ten tont at sä rite m te elloptad 
a fejszémet, én medveinat fogok égetni, akkor majd megtalálom a 
bünős embert; add vissza a fejszém, akkor én nem égetek medve
inat (Ethnogr. jegyz.) | té poqkhw пап-kel ripitaus: oqtém pqúsa ön 
intä; ös äm-mänen ön-kel ripitaus: пап ölä ha a czirbolyatoboz 
neked dobatott, az ember nyila engem érjen; ha pedig nekem 
dobatott, tied legyen! — A täkw használatára való példák: toutmé 
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wid-kén jel-ujtaln, takív pal-titi a bőrt süllyeszd alá a vízbe, 
hadd ázzék által (nymaií pa3MOKHeTT>); tösém ten-poal setép voa-
rau ; tön saurép-menkhwél pal-roatau, koamélta t dkw inti száraz 
ínból czórna készíttetik; az ín fejszefokkal szétveretik, hogy kemény 
legyen (Ethnogr. jegyz.); tan t'i tákívjiwf ő hadd jöjjön ide! 

7. §. Tárgyas ragozás. 

Igetők : roat- verni, jérpt- szeretni, khwanit- (szemet) hunyni. 

a) A cselekvés tárgya egyes számú. 

(ám nan jerptilém : én téged szeretlek). 

1. I n d i c a t i v u s . 
Prsesens PrtEteritüm 

Sing. 1. jerptilém jérptáslém 
2. jerptilén jérptdslén 
3. jérptit jérptasté 

Dual. 1. jérptilam jérpteslám 
2. jérptilán jerptéslán 
3. jérptian jérptésan 

Plur. l.jérptiloiL jerptéslou 
2. jérptilán jérptés lan 
3. jérptian jérptésan 

2. C o n d i t i o n a l i s 3. I m p e r a t i v u s 
Sing. 1. jérpténilém, roatnilém — 

2. jérpténilén, roatnilén jérptaln ! 
3. jérpténit, roatnit (takw) jérptit! 

Dual. 1. jérpténilam, roqtnilam — 
2. jérpténilan, roatnilan jérptélanf 
3. jérpténian, roq,tnian (fink) jérptian ! 

Plur. 1. jérpténilou, roatnilq,u — 
2. jérpténilan, roq,tnilan, jérptélán ! 
3. jérpténian, roatnián (tank) jérptian ! 

b) A cselekvés tárgya többes számú. 

(am tanán roatiám: én verem őket, ám sámáni jel-khwanitiám én 
lehunyom szemeim.) 
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Praesens 
Sing. 1. roqtidm 

2. roqtidn 
3. roatidn 

Dual. 1. roqtindm 
2. roatidn 
3. roatidn 

Plur. 1. roatinqu 
2. roatidn 
3. roatidn 

1. I n d i c a t i v u s . 
Prífiteritum 

roatsdm, khwqúitésdm 
roqtsdn, khwqnitésdn 
roqtsdn, khwqnitésdn 
roqtésndm, khwqnitésndm 
roqtsdn, khwqnitésdn 
roqtsdn, khwqnitésdn 
roqtésnqu, khwqnitésnqu 
roqtsdn, khwqnitésdn 
roqtsdn, khwanitésdn 

2. C o n d i t i o n a l i s 
Sing. 1. roatnidm, khwqniténidm 

2. roatnidn, khwqniténidn 
3. roatnidn, khwqniténidn 

Dual. 1. roqtnindm, khwqniténindm 
2. roqtnidn, khwqniténidn 
3. roqtnidn, khicqniténidn 

Plur. 1. roqtninqu, khwqniténinqu 
2. roqtnidn, khwqniténidn 
3. roqtnidn, khwqniténidn 

3. I m p e r a t i vuö 

roqtdn, khwqnitdn ! 
(tdkw) roqtidn! 

roqtdn ! khwqnitdn ! 
(tink) roqtidn ! 

roqtdn ! khwqnitdn ! 
(tank) roqtidn 

c) A cselekvés tárgya kettős számú. 

Prsesens. sing. 3. sz.: tau sdmajel-k hw qnitia ő lehunyja 
két szemét, sdmén khum sdmd kivan at v aj Ha (v djlij a) sze
mes férfi két szemét le nem veszi róla (Toma-jéri). 

Prset. sing. 3. sz. jasa tquld na tép és a hótalpait [oldalára] 
illeszté szárnyúl ( = éjsz. vog. josdyd tqwlV natépésaya; Tan-
lén P. j.) 

8. §. Igenevek és gerundiumok. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzete: -uy, -uyw, pl.joqmuy,joq-
muyw járni; minuy, minuyiv, menni; pimentuy üzenni. 

2. N o m e n v e r b a l e -né. — Használatára való példák: 
sernél uj ujlentdné vuol'ém fekete állat (vidra) úszó folyószaka
szom (Persd-j.) | jqmés v o q r n é-mqs jéssilém jó cselekedet miatt 
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dicsérem, soyl mdrrdné khwolkhati mennydörgés hallik | tené-khar 
étel, ájné-khar ital, minné-khar elmenő. — A translativus -d raggal 
gerundiumot alkot, pl. dt khqtél mulnd mem penkhéloalet öt nap 
múltáig részegeskedik a nép (Sint-ja oai j . ) ; dtd khürém khatél 
urna pasi illata három napig (3 nap várakozásig) szaglik (Luop-
tit j.) ; ám tdwdm táilnd nukh-tiytaslém én őt jóllakásig etettem 
(tmli elege van, jóllakik), khotjoytnd minén meddig (tkp. hol 
jutásig) mész? — Személyragos alakjaira 1. példákat fönnt az idő
határozók közt (18. 1.). 

3. N o m e n v e r b a l e -m. — Példák participiumszerű alkal
mazására: pat tar-khajtéin jámés vuol vadkacsától átfutkosott jó 
folyószakasz (Pérsd-oqi j.) \ puisém poal pussém nqmt ank vájlém 
az elszökés felől szökő gondolatot veszek [magamba] menyecske 
(Sint-jü oai j.) ; kwoqlém-poql kwoqlém nqmtém t'üt jönkhtau elme-
nés felől való elmenő gondolatom ott megfordíttatik (u. o.) A prse-
teritum -s képzőjéhez is járul s ilyenkor kizárólag part. prasteriti 
értéke van (1. Éjszaki vogul nyjár. 7. §.), pl. jdi tulsém lailén tul 
atyám építette lábas hústartó dúcz (v. ö. túli: ttd-t épít; Vot'ép 
khum j.J; nard wüt'né kélsém vöt kívdlpd tailénpqilém melynek 
falai a vízbe látszottak, harmincz házas, teli falum (v. ö. kéli lát
szik ; Luop-titj.). •— A nom. verb. -m ós nom. possessoris -n képző 
kapcsolatát látjuk e példában: sernél uj tdntmén koqtél eu punsau 
menyasszony-díjat nyusztbőrrel fizető kézzel nyittatik meg az ajtó 
(v. ö. éjsz. vog. tante'im, tantés mlyém KfUtHM'B saima^y, menyasz-
szonyi díjat fizetek; Teytén pqilén cink j . ) . — Állítmányi alkalma
zásban a nom. verb. -ma prseteritum jelölésének egy módja, mely-
lyel a birtokosragok az alany személy viszonyát fejezik ki, pl. suorp-
ansuy khüntté miném a jávorbika valamikor elment (Taulén 
Pqskér j.J-,- cím ulmejdsém Tqulén Pqskdrén ndi Idkwmén én azt 
álmodtam, hogy Szárnyas-P. hozzád lopózkodott (u. o.); Turnén 
vetdn ánk n étimé m a T-tó partjára jöttem ki leányka (Sint-ja 
oai j.J. — A locativus -t raggal időhatározó gerundiumot alkot, 
pl. Hül'nqmtém pdtmdt üokh jerrentilém midőn rossz kedvem jön, 
úgy énekelem meg (Töytén pqilén ank j.J; dtpén jéri voqrsé-
m érnie simné jer né dkw'jeri kuyr-lökhwnétoyrur/w woqfém at joyts 
miután ötven éneket csináltam, szívnek tetsző egy éneket nem volt 
erőm visszanyomni keblem zugába (Khöntéü ötér j.) 

Az éjszaki vog. -imé gerundiumnak középlozvai alakja szin-
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tén -ém, pl. soqt tömtem ölem khumlé intem hét jávorünőm levén, 
[ugyan] hogyan leszek?! (Taulén P.) \ ja p erilém joqnkhi a folyó 
csavarodva fordul, j ekw é m kwán-astét bevégezték a tánczot (tkp. 
tánczoiván elkészültek), khwoitém intilásém megbetegedtem (tkp. 
betegedvén kezdettem). Eeguly idejében még teljesebb -érné alak 
járhatta; a tőle feljegyzett Persá*)-énekben ugyanig ezt a monda
tot találjuk: ankér tql'ékhpá soqu niylasén pqilém j oqnkhém 
(sűrű tetejű sok veresfenyőtől van körülvéve falum), melyben az 
utóbbi szó az eredeti kéziratban így van írva: jqngqmmá. 

4. A p a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s -pá képzője a beszéd
ben a közép-Lozván sem hallható; de bőségesen található az e 
vidéken lakott Jurkin közölte Keguly-féle énekekben, pl. te Ipa 
jónkhép születő hold, újhold (Luop-titj.), laüélminpá lailén uj 
lábbal menő lábas állat (V&t'ép khum j . ) , kwoqlpa khqtél kelő nap 
(Sorni-ötér káj-squ). V. ö. itt e közbeszédbeli szerkezetet: ákwéü 
ö Ip jönkhép minden (létező) hónap. 

5. Az indicativu8 pryesensének egyes harmadik személyét is 
alkalmazza néha az ének nyelve participiumnak, pl. khulmási át 
ötér szűrt öltött öt gazda, noys khánghi sqytén jiw nyuszt hágta 
sudár fa (Peréá j.J. 

6. A föltételnek kifejezése az igén részben utána vetett -kel 
szócskával történik, részben úgy, hogy e szócskának kopott -ke 
alakja az igető és személyragok közé lép, pl. jiun-kel, jajén! ha 
jössz, hát gyere (n^erat, Tant H,HH !); ám sámámt qméltén, testén-kel 
a szememben beszélj, ha mersz (roBopn, ecJiH CMlienib); mátér visém-
kel, törémné tákw khqntqum ha valamit elvettem, büntessen meg 
(találjon meg) az isten; pétér-poql paUtöswés-kel, wiit'né titéltáln ! ha 
a veder kiszáradt, áztasd vízbe ! áserém at ölket: nqr porti nukh-
jániméni hanem volna hideg (ecJiii-Öbi cTyiKH He ÓMJIO), a fü (zöld 
fü) megnőne | t'i-pátkén: máná mánéslénilém ha ide esnél, de szét
tépnélek (Káknéy-vuor j.J. 

*) Megjegyzendő, hogy az énekben szereplő Pérsá őse az én 
középlozvai főközlőmnek, kinek szintén Pérsá (oroszul: üepuraHT.) 
a neve s kinek családja egyedül beszél még e vidéken vogulúl. 
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9. §. Változó tövű igék ragozása. 

a) A teljes tő vég-mássalhangzója y: 
vöy- hívni, nevezni (éjsz. vog. vöw-): Indic. praes. vöyém, 

röyen, vöyi; vöyimen, vöyin, vöyiji; vöyiu, vöyin, vöyét | praet. von-
sém, vousén, vous etc. | condit. vouném etc. | imp. vöy én ! vöyán ! \\ 
Passiv alak: vouwoum, vouwoun, vouwé, vagy: vöyoum, vöyoun, 
vöyou ; vouwám, vomván, vouwi; vouwnu, vouwán, vouwout | praet. 
vomvásém, vouwásén, vouwés ; vouwésám etc. | cond. vounqum etc. || 
Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. praes. vöyilém, vöyilén, vöyit; 
vöyilám etc. | praet. vöslém, vöslén, rosté etc. | cond. vounilém 
etc. | imp. vöyáln ! vöyélan! — Többes tárgy, ind. praes. vöyiám, 
vóyián, vöyián ; vöyinám, vöyián, vöyián; vöyinqu etc. | praet. 
vousám etc. | condit. vouniam etc. | imp vöyan! etc. || Inf. vouy, 
part. vouné, voum || frequ. képzés: vöyent-, reflex, vow/at-. 

töy- öklelni, döfni: Indic. praes. töyém, töyén, töyi',; töyimen 
(töyim), töyiii, töyiji; töyiu, töy in, töyet \ praet. tösém, tösén, tös etc. | 
condit. töunem etc. | imp. töyén ! töyán! || Passiv alak: praes. töwoum 
etc. || Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. praes. töyilém, töyilén, töyit 
etc. | praet. töslém, töslén, tösté etc. | cond. töujiilém etc. | imp. töyaln! 
•töyélan! — Többes tárgy, ind. praes. töyiám, töyián, töy ián etc. | 
praet. tösám etc. | condit. töuniám etc. | imp. töyán! || Inf. töu% \\ 
töyati öklelőzik. 

röy- közeledni, hozzámenni (éjsz. vog. rqw-): Indic. praes. 
röyém, röyén, röyi; röyimen, röyin, röyiji; röyiu etc. | praet. rösém 
•etc. | cond. rouném etc. | imp. röyén/ || Passiv alak: rouwoum,va,gy 
röwoum etc. || Tárgyas ragozás: Egyes tárgy: röyiléni; röslém; rouni-
lém etc. Többes tárgy: röyiám etc. || Inf. röu%, part. rouné || frequ. 
röul- (pl. iuorpné áld at róuloum a jávor nem engedi, hogy közeled
jem hozzá, He ,noiiycKaeTi> Mena KT> ceöt). 

loqy- mondani, szólni (éjsz. vog. láw-) : Indic. praes. loqyém, 
loqyén, loqyi; loqyim ; loqyiu etc. | praet. Iqusém, Iqusén, Iqus, vagy 
loqyés etc. | cond. Iqunem etc. | imp. loqyén! etc. || Passiv alak: 
loqyqum ; lauivásém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: loqyilém, 
loqyilén, loqyit; Iquslém ; Iqunilém ; loqyáln ! — Többes tárgy: loq-
yiám ; lausám ; Iquniám ; loqyáa ! || Inf. lqu%, part. Iquné, Iqum || 
Eeliex. képzéssel: Iquyat- mondodik | Iquyt- Ígérkezni. 

moqy- dugni, betömni (éjsz. vog. mdy-J: Ind. praes. moqybn, 
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monyén, moqyi; moqyim, moqyin ; moqyiu, moqyin, moqyét | praet, 
mqisém, mqisén, moqyés etc. | cond. mqiném etc. | imp. monyén! 
etc. || Passiv alak: moayqum, moqyqun, moqyqu, vagy: mquwém etc. || 
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: moqyilém; mqislém; mainilém; 
moqydln/ — Többes tárgy: moqydm etc. || Inf. mqir/, part. mqiné || 
Mom. képzés: moayémt-. 

püy- fújni (fjsz. vog. püy-) : Ind. praes. püyém, pufin, pufi; 
pufim, pufin; pufin etc. | praet. püsém etc. | cond. punéin etc. | 
imp. püyén! || Tárgyas ragozás : püyilém, püslém, pünilém \püyidm; 
püsdm etc. || Inf. püuy || paliués jel-pülq>u a gyertya elfnvatik. 

tdy- tömni, dugni (éjsz. vog. tay-J : Ind. praes. tdyém, táyen, 
tdyi; táyim ; táyiu etc. | praet. táisém etc. | cond. tdiném etc. | imp. 
táyén/ || Passiv alak: tdyaum etc. || Tárgyas ragozás: tdyilém; 
tdislém; tdinüém | tdyidm etc. || Inf. táu%. 

néy- kötni (éjsz. vog. néy-): Ind. praes. néyem, néyén, néyi; 
néyim ; néyiu etc. | praet. néisém etc. | cond. néiném | imp. néyén ! || 
Passiv alak: neyaum etc. || Tárgyas ragozás: néyilém; néislém; 
neinilém \ néyidm, neisám etc. || Inf. néu%, part. néiné \\ Mom. néimt-, 
néis-. 

sey- törülni (éjsz. vog. séy-): Ind. praes. séyém, seyen, séyi; 
séyim ; séyiu | praet. seisém | cond. seinem etc. | imp. seyén! || Passiv 
alak: séyaum etc. || Tárgyas ragozás: séyilém | séyiám || Inf. séur/, 
part. seiné |j Frequ. séyent, reflex. séyat-, mom. séimt-, sés-. 

b) A teljes tö vég-mássalhangzójaj: 
uj- látni (éjsz. vog. vaj-; v. ö. középlozv. uil- lebocsátkozni 

és éjsz. vog. vall- id; középloz. uin váll és éjsz. vog. va'in id): 
Ind. praes. üm, ün, ui; ujmen, ujne (ujin), ujji; ujiven, ujne, üt \ 
praet. üsém, üsén, üs ; üsmen (usme), üsne (üsdn), üssi; üsiven, 
üsne (üsdn), üst | cond. ünem etc. | imp. ujin! ujdn! || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, praes. ujlém, ujlén, ujté; ujldm, ujldn, 
ujjdn; ujlou, ujldn, ujjdn praet. | üslém, üslén, üsté etc. | cond. 
ünilém etc. | imp. ujlén/ ujldn/ — Többes tárgy: ujjam, ujjdn, 
ujjdn; ujindm (ujndm), ujjdn, ujjdn; ujinou (ujnou), ujjdn, ujjdn \ 
praet. üsdm stb. | cond. ünidm etc. | imp. ujján! || Inf. üyw ; part. 
üné, üm; utal láthatatlan || Frequ. üsent-; ükt- látszani; ujyat-
egymást látni. 

tuj- bemenni (3afî ;TM; pl. a házba): Ind. praes. tüm, tün, tui; 
tujmen, tujin, tujji; tujiven, tujin, tüt | praet. tüsém, tűsén, tüs; 
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tüsmen; tüsiven etc. | cond. tünem etc. | imp. tujin! tuján! || Inf. 
tüyw ; part. tüné, tüm || Frequ. tujent-, tuttiil-; tül- bevezetni. 

vaj- venni (éjsz. vog. voj-): Ind. praes. vüm, vün, vij; vijme, 
vijne, vijji; vijwe, v-ijne, vüt | praet. visém, visén, vis etc. | cond. viném 
etc. | imp..vajén! vaján!\\ Passiv alak: praet. vajwásém || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, praes. vijlém, vijlén, vité; vijlám, vijlán, vijan ; 
vijlqu, vij lein, vijan \ praet, vislem etc. | cond. vinilém etc. | imp. 
vajain! vájlán! — Többes tárgy, praes. vijám, vijan, viján; vijnám, 
vijan, vijan; vijnqu, vijan, vijan | praes. visám etc. j cond. viniám 
etc. J imp. vaján! ||,Inf. vüyw || Frequ. visent-,-vajent-, vájl-. 

máj- adni (éjsz. vog. maj-) : Ind. prass. mem, mén, mij; mijme, 
mijji; mijwen, mijne, met \ praat. misém, misén, mis etc. | cond. miném 
etc. | imp, majin! maján! || Passiv alak: miivém, miwén, míwé etc. j 
prast. májwásém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, prses. mijlém, 
mijlén, mité; mijlám, mijlán, miján; mijlqu, mijlán, miján | praat. 
mislém etc. | cond. minilém etc. | imp. májain! májlán! — Többes 
tárgy, praes. mijám, miján, miján; mijnám etc. | praet. misám etc. j 
cond. miniám etc. j imp. máján! || Inf. miyw ; part. miné, mim || 
frequ. mij léi-; reflex, mikt-. 

láj- dobni, vetni, lőni (éjsz. vog. laj-) : Ind. praes. lem, lén, 
lij; lijme, lijne (vagy: lime, line), Ujji; lijwe, lijne, let | praet. 
lisém, lisén, lis etc. | cond. liném etc. | imp. lájin! Iáján! || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, praes. lijlém, lijlén, lité; lijlám; lijlqu etc. | 
praet. lislém etc. | cond. linilém etc. | imp. lájaln ! lájlán ! — Többes 
tárgy, praes. Ujam, Uján ; lijnám etc. | praet. lisdm etc. j cond. liniám 
etc. | imp. Iáján! \\ Inf. liyw; part. liné, lim || Frequ. lájent-; refl. 
liytsayti eldobja magát. 

tqj- enni (éjsz. vog. taj-): Ind. praes. tém, tén, tij ; tinié, tine, 
tijji; tiive, tine, tét \ praet. tésém etc. | cond. tenem etc. | imp. tqjin ! 
tqján! \\ Passiv alak: praes. téwém, vagy téum etc. | praet. tqjwásém || 
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. ^tUém, '• tlUn, tité, etc. | praat. 
téslém etc. j cond. ténilém etc. | imp. tqjáln 1 etc. — Többes tárgy, 
prses. tiám, tián; tinám etc. | imp. tqján! || Inf. téyw; part. téné, 
tem || Frequ. tqjent-; mom. tqj ép-

jaj- jönni (éjsz. vog. jaj-): Ind. $ríes.jium,jiun,jiu; jiívme, 
jiwne, jiwwi ; jiwwe, jiwne, jiut \ prset. jisem etc. | cond. jinem etc. | 
imp.' jajin! jaján! || Inf. jiyw; part. jiné, jim \\ Frequ. jájint-, 
jiss et.t-. 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNTEK. XXII. 3 
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c) A teljes tő szóvégi mássalhangzója w: 
tqw~ evezni (éjsz. vog. tqw-) : Ind. praes. tqwém, tqwén, tqwi ; 

tqwime ; tqiviwe etc. | praet. tqusém, tausén, tqus etc. j cond. tquném 
etc. | imp. tqwén! etc. || Inf. tquy || Frequ. tqwent-, mom. tqult-. 

now- mozgatni, érinteni, bántani (éjsz. vog. nqw-J : Ind. praes. 
nowém, nowén, nowi ; noivime ; nowiive etc. | praet. nousémetc. | cond. 
nounem etc. || Tárgyas ragozás: nowilém, nouüém, nounüém \ nowiam 
etc. | Inf. nouy || Mom. 7iout-. 

saw- savanyodni (éjsz. vog. saw-) : Ind. praes. sáwi etc. | praet. 
sáus etc. | cond. sáuni etc. || Inf. saii% \\ Frequ. sáwent- • caus. saul-
(savanyítani). 

d) A tő belsejében történő hangváltozások : 
Az igetőbeli nk, nt, né, né mássalhangzó csoportok nasalis 

előrésze el szokott enyészni, ha a ragozásban, vagy képzésben köz-
vetetlenűl (azaz kapcsoló magánhangzó nélkül) mássalhangzó kö
vetkezik utánuk, pl. khankh- hágni: praes. khánkhém, khankhen, 
khánkhi; de praet. khaysém, kha^sén, khánkhés (v. ö. éjsz. vog. 
%ányi; %á%sém) ; kháymil hegyorom (hágó); khayt- hágatni | int-
lesz, válik: praes. intem, intén, inti; de praet. itsém, itsén, its, vagy 
intés (v. ö. éjsz. vog. jemti; jémtsém, jemts) ; junt- varrni: praes. 
juntém etc; praet. jutsém e tc , jutne tulá gyűszű (tkp. varró ujj) | 
kwáns- karmolni: praes. kwdnéém, praet. kwdésém (v. ö. kwaééyti 
kapirgál); áné- habere: prses. dnsém ; praet. désém, part. dáné. V. ö. 
itt khanéém és khöéém «tudok» ; tárgyas alak: kh&éilém; reflex. 
khöéyati (fölismerszik). Az né mássalhangzó csoportból esetleg i 
az elenyésző rész, pl. am kentem püm kiván-a nisté sapkámat fiam 
elviselte (dnéuy viselni, hordani) | dn-ié eémé puéén nukh-khands-
lém ezt a dolgot teljesen kitudtam (pR3ii03HajrL; khanéi tud). Az 
unl- «ülni» igének (praes. unlém, unli) praeterituma: unélsém, unél-
sén, unlés; cond. unélnem etc. 

e) Mint az éjszaki vogulban, úgy itt is a «lenni» igének sza
bályszerű ölem, ölén praesensképzóse «élnij lakni»jelentésben alkal-
mazódik; e mellett a «vagyok, vagy» kifejezései: ösém, ősén; pl. 
dm nan oqrentén ösém ón neked adós vagyok, ndu vér ősén te fiatal 
vagy; a praes. harmadik személye itt is : öli. 
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Középlozvai vogul nyelvmutatványok. 

Kásméy-vuor jeri. 

1 qltén surém-süntémné kwán-kwoqlém, 
sarni soqt sürmémné kwan-kwoqlem : 
ilél-ilél tüjt-loqJmtét. — 
uj khv,rém pát'él il-joqmentásém. 

6 Jani, mán vet joqmentasém, 
tunsin, tutiéin ur-vötán nukh-joamasém. 
miném törém soqt laywa süniem : 
khürém tol khujim wanném, 
qwés wanném sámné páti. 

10 nári pü, nári oqi úitép wanném, 
nári pü, nári oqi süsép wanném, 
qwés-wanném sámné páti. 
jámés poql squ-poqlém, 
táu (qrmli). *) 

15 íií-té am mándér voqrem, 
jüj-qil mán tujim tujmqus ? ! 
jamés-poql kattá-ipoqlél kwán séimtilém. — 
Jani, mán vet joqmentásém, 
kés-pomén kéliné nal-néllém, 

20 soqr-pomén jqmés kéliné nal-néilém. 
nal-sunsém: 
soqt töri, t&ri-voqnt 
nalém tuúsentet, 

*) A félkörű zárójel ( ) Eeguly vogul hagyományainak átírá
saiban azt jelenti, hogy a közéje foglalt szó az eredeti szöveg szerint 
v á l t o z a t l a n u l van közölve. Ez t. i. olyan helyeken történik, 
melyeknek megfejtése vagy éppen nem sikerült, vagy nem eléggé 
biztos. — A szögletes zárójel [ ], mint egyik éjsz. vog. közlemé
nyemben, itt is azt jelenti, hogy a közéje foglalt szók n i n c s e n e k 
b e n n E e g . k é z i r a t á b a n , hanem saját magam kiegészítései. 

3* 



• • A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. .'..",„ 

soqt kher, kher-voqnt 
••'•'• 25 nalém saúrenti-. •, ' ; . 

ám túli pom, sajin, dm khinnentiámy 

túli jiw sajin, dm khlmíentidm. 
uj khürém dtél dm il-t>oqrildm, 
uj pdti jani turél dm voqriám. 

30 soqt kherpd kher-voqnt 
il-sdnghwdsét, 
soqt téri, teri-voqnt 
nukh-sánghwásét. — 
ám soqtéltaytsém : 

85 dm-mdnén il ölném-kelkhansin: 
soqt töri, qlti-teri 
parikén téri pdnkénmé 
khqtél-poqlné khartdln ! 
dm-mdnén jüj-ail tujim-kel ü tujmqus r 

40 soqt töri, qlti-teri 
punkén téri pdnkénmé 
jlké-poqlné khartdln ! 
ti tuj télém nüp teri-pü 

...... pdnkén téri patikám 
45 jlké-poqlné khartitd. 

«jdin sdim ivüir ! di-mdnt ű pdtkén : 
ket-pmlá, pessd-puld mdnd mdnésléniléni />*•• 

Ju téné pom-sdywmé at khqntilém, 
ju téné nir-sáywmé at khqntilém. 

50 khwqsd joqmentdsém, ákw'-mát-éit 
vörép né-oqi oqkum 
törés pdlt khwqsd poqklnw , 
tdu tiltit. 
ám uj kit kottám ákiván roqtéltidm, 

55 uj pdti jani turél t'ut' voqrilém. 
tdu törés-pdlt khwqsd poqkhwmé kwdn-ojtitr. 

:ii ildnü tü\ tilliti, t'ü isápi; 
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matér-püt-mátárt t'üflumpértents,. 
mater-püt-mdtdrt t'üt' l'attés.. ; '.••• ••• ']:• 

«6o dm t'i-télpd joqnkhép mdntéft saqt, '*•'','» 
te törés-palt khwqsd poakhwmé ">•• V.-.\- :• 
dm lánsilém ; nukh-khqntilém, ".•; 
Iqu nispd khq.léfi tusné ju-stunrilém ', 
luoptd ost ndiné titf ndrytaytqum. 

€5 vörép-ne üpém di-mdnt '•••?, 
jdmés jdmés mdtdrt tdu lumpérténts: l <i 
dm khwölsdm, tiiu sujtents:.•.••'.'.•.•;•.-
(ípoqkhwd sdstém poqkJxwén miof x *.i . 
«á% aí khivöléloqlilen, ndu at üsintoqlilén ? 

70 poqkhwd sdstém poqkhwénvúor, : : : .-
Kdsméy-'vuor!^"'—• '• .;-: 
Kasméy-vuor dm ős khaúsilém ; ' . 
ám #• joqmentdsém. .V.w 

Ősin ulpdé-khürné dmjoytem ; 
75 poqkhiü-poqlt, poqkhw-sup.ét khujjéloqlentet. 

poqkhw-poqlt, poqkhw-supét dtéslém. 
t'okh jalléloqlé.oi. nulűi-sunéem: 
poqkhwd sdsti poqkhwén ulpd, .... 
törés-palt khwqsd poqkhwét 

80 tüí tunsentét.— ' •,,..-.'.' ; 
Ám khal éöUé üpém khurél 
nukh-südtém, nukh-lusdtem; 
poqkhwd sdsti poqkhwén ulpd 
poqkhwd roqtem. 

85 sip-qirin kit Iqfii-pükdm, 
Un vqjintaytiji. 
mötén latti: «té poqkhív ön ripitqus» 
mötén latti: «te poqkhív ön ripitqus» ' 
mötén latti: anan-kel ripitq,us, 

-90 tepéliepél oqtdmd . -,x\ -'•;.. -, 
tdut-pdi nqséfi pdnsd ön intd ' 
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ős dm-mdnén ön-ke ripitqus, 
tepél tepél oqtdmd 
tdut-pdt nqsén pqnéd ndn öla/» — 

95 Jel ujlém. Iqu tuldp kit koqtél 
pdl pökhéslidm. 
ujain sdhn wuiri! tdkw blpd sinkwél-kharné 
maruy nquyatin f ! 
tdkw ölpá sinkwél-kharné 

100 mdrUf khanyatin? /» — 
Nukh-suniem : poakhwd sdstém poqkhwén tat, 
ös tunsi, ös khul'tém. 
dm khal Jolié üpéin khurél 
nukh-lusdtem. 

105 dn poqkhwa sdstém poqkhwén tat 
sajimtilém: at tdpi. 
jatén-takh sajimtilém: tölmdti ; 
Iqu tuldp kit kaildm kwdn-ojtaytém, 
khürém tölh jdt-tökhémné 

no tülnopdtqum. >— 
I-poql l-vuotén tdt-td vuotqum, 
khqtél-poql khqtél vuotén tdt-td vuotqum ; 
poj khum oqi jdfd-kwal paffidn, 
jüil süsém mol jdmés paip 

ii5 tdt-td vuotqum ; 
nusd khum oqi oqnkhwd-kwdl pattan, 
jüil süsém tattém jdmés paip 
tdi-td vuotqum. 

Ansuy vossi vossi pümé 
120 poqkhwa süsü poqkhwén vuorné 

namtd peritém. 
Ansuy vossi vossi puné 
té poqkhwa sdstém poqkhwén vuorté,. 
tdt-td joqmlitqum, tdt-td khqntqum. 

125 mol jdmés, jdmés paip iüt retaum, 
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tép jámés jámés paip tüt rotaum. -— 

A nsu% vossi vessi pü 

nqu sitpá sitén nöp voqri. 

nqu sitpá sitén n&pné tdritqum, 

180 najim jdmés, jdmés puné tüt khutmqum. 

najim jdmés, jdmés puné 

mán jani, mán vöt tatwásém, 

ákw'-mát-sit oqi sárri khürné néilimen. 

ötrém jdmés, jdmés pü 

135 tépd nölt (nqalt) sáli kátén voqri. 

(most) koqtpá nétd-oank soqul öli. 

wütté uji khör-lin 

min náprájqumen. — 

najim jámés, jámés pü 

140 tákw saurépoqlém jámés kwálné 

ön túlit. 

tqX etpá kwálén né tustém 

qnkh-jiw turnén kiválné 

tin ön tüliji. 

145 ijin poql khürém khqtél 

ártá múlná 

nákwén nuj jámés pitté 

ám unlentesém. 

námin qln-tará ám sussém. 

150 naur-vöj sunin tasné 

Ijin poql át khqtél 

ártá múlná ám swnstawásém* 

koqtá-per jámés janin 

tüt sunstawásém, 

155 lailá'pér jámés janin 

tüt'-té üsém. 
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A K o s m a k i e r d ő é n e k e . - ' 
(Medveének) ".'..' 

1 Aranyos szádján házam tető nyilasának (azaz: barlangom
ból) kikelek, 

aranyos hét tető nyílásán házamnak kikelek : 
messzire egymástól [imitt-amott] hófoltok vannak. — 
Medvéi három lépéssel eltávoztam [onnan]. 

5 Soká, vagy rövid ideig mendegéltem, 
fölmentem egy magas, magas hegyoldalra; 
A menő égnek hét környékét nézem: , < 
hol három télen át feküdtem, az az erdőm, ^ 
Awés-eiáőm. ötlik szemembe; 

10 gyöngéded fiút, gyöngéded leányt szülő erdőm, 
gyöngéded fiút, gyöngéded leányt ellő erdőin, 
Awés-evdőm ötlik szemembe. 
Jobb oldali fél szemem (csillagom), 
(ő) könnyezik *) 

is «Mit csinálok én itten, [miért könnyezem]?! 
Vagy talán utolsó nyaram érkezett el?!» 
Jobb oldali fél kezecskémmel [könnyem] letörlöm. — 
Soká, vagy rövid ideig mendegéltem, 
sásfüves mocsárhoz érkezem, 

20 kákafüves szép mocsárhoz érkezem. 
Letekintek a vízre: . 
hét daru, darufalka 
áll [ottan] a vízben; 

*) Eeg. az q/rmli szó fölé ezt jegyzi: «tránen». A szótári jegy
zetekben is megvan «qrmli: tránen, weinenw. Ezt á szót— mely 
esetleg speciális medveműszó is lehetett ;— a mai vogul dialektu
sok alapján nem igazolhatom. Hasonlít hozzá hangzásilag rirémli; 
de ez «próbál, kisértw jelentésű, pl. (éj'sz. vog.)í'i'i lü armélilém, 
yumté yajti megpróbálom ezt a lovat, hogyan fut; (kond. vog.) 
tét loammé ormélán kóstold meg ezt a levest. Nem lehetetlen, hogy 
a Reguly-féle adat egy kis írás hibából eredt félreértés; igen jól 
illik t. i.'helyébe: aiimli «folyik» : jobb oldali félszemem folyik = 
könnyezik. 
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hét szarvasbika, szarvasbika-falka '; ^ * - .'*: ií . 
23 kapar (vagdal,) a vízben [ennivaló moszatot fölhányva]. 

En elrejtő fű mögül ólálkodom rájuk, •[ •>' : ' . ' . % ' 
elrejtő fa mögül ólálkodom rájuk. ;; :'..,":[ i : ': sü 

- Medvéi három ugrást teszek feléjük, • . ; (szem) őket. 
medve támadó (eső) nagy ordítással ijesztem meg (cselek-

30 A hét szarvasbikából álló szarvasbika-falka 
eliramodik, 
a hét daru, darafalka :•.-.. • 
föliramodik. -.''-• ••'. : : : •. . •:. '• :• 
En [madár-] jóslatot kérdeztem : 

35 «Ha azt tudjátok, hogy továbbra fogok élni, 
hét, daru, fiókdaru-falka '. - . . ; 

fejes daru fejedet ' .'.•: 
vond déltáj felé; 
ha pedig ím utolsó nyaram érkezett el, . i ;': 

40 hét daru, fiókdarú-falka 
fejes daru fejedet 
vond éjszak felé!» ''• -
Az ezen nyáron született gyöngehúsú darun, 
fejes darufejét :•; .:•-.> 

45 éjszak felé vonja. '. 
«Apád rothadt vére! hej, ha ide jutnál [kezeim közé], 
sapka-rongygyá, kesztyü-rongygyá de széjjeltépnélek!)) 

A megenni való fűdarabkát (azaz: a betevő falatot) nem 
találom, 

a megenni való ágdarabkát nem találom. : --.;-
>•••;. .so Soká járkáltam, egyszercsak :. : :A 
. ; ' .magtörő holló néném-asszony .,-.•••• ;..;••.•: A 

arasznyi hosszú czirbolyatobozt ,;,...< , • . ',--i:'--> :••;;'. 
visz röpülve. \•-.:'. >ar ,:;-:• ±•..-* ,-, •••, 
En medvéi két kezecskémet összecsapom, •: 

55 medvetámadó nagy ordítással ijesztem (ott) meg Őt. 
0 az arasznyi hosszú czirbolyatobozt elejti, 
távolabbra repül, oda száll;. 
valamicsodákat ott motyogott, A , . . . : 
valamicsodákat ott mondott. , ., > - - v.V.'rri 
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60 Én most egy új holdbeli héten át 
ezt az arasznyi hosszú czirbolyatobozt 
keresem; megtalálom, 
tíz fogas közti számba belegyömöszölöm; 
legott levél vastagságú hájjal (tkp. nedvvel) hájasodom. 

65 Magtörő holló néném a minap, 
valami jó jó micsodákat motyogott. 
Én hallot'am [szavait], ő [így] szólott: 
«Czirbolyatobozát termesztő czirbolyatobozos erdőt 
te nem hallottál, te nem láttál ?! 

70 Czirbolyatobozát termesztő czirbolyatobozos erdő 
a kosmaki erdő!» 
A kosmaki erdőt én szintén ismerem; 
ón tehát útnak indultam. 

Sűrű czirbolyafenyves széléhez érek; 
75 fél tobozok, tobozdarabok hevernek [a földön]. 

Én a fél tobozokat, tobozdarabokat összeszedem. 
így járkálván, [egyszer csak] fölnézek: 
tobozt termelő tobozos czirbolyafenyő, 
arasznyi hosszú czirbolyatobozok 

só állanak ottan. 
Én nőstény hölgymenyét néném módjára 
fölkúszom, fölmászom; 
a tobozát termő tobozos czirbolyafenyő 
tobozát leverem. 

65 Nyakörvös két bocs-fiacskám 
czivakodik. 
Az egyik mondja: «ez a czirbolyatoboz énnekem dobódott* 
A másik mondja: «ez a czirbolyatoboz énnekem dobódott». 
Az előbbi (tkp. másik) mondja: «ha neked dobódott, 

90 a táplálékkal, táplálékkal [élő] ember 
tegezfenékbeli ízletes nyílvasa enyém legyen; 
ha azonban nekem dobódott, 
a táplálékkkal, táplálékkal [élő] ember 
tegezfenékbeli nyílvasa a tied legyen!» — 

95 Leszállok [a czirbolyafenyőről]. Tíz ujjas két kézzel 
fűlt övön vágom őket. 
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«Apátok rothadt vérei! a magának élő ördögbélit (azaz: a 
bennünket nem háborgató embert) 

miért ingeriitek ?! 
a magának élő ördögbelit 

100 miért bántjátok?!» 
Fölnézek: tobozát termő tobozos ág 
még mindig van (áll), még mindig maradt. 
Én nőstény hölgymenyét néném módjára 
fölkúszom 

105 Azt a tobozát termő tobozos ágat 
töröm: nem törik le. 
Később [ismét] töröm: leszakad; 
tíz ujjas két kezecském lecsúszik (tkp. leoldódott), 
[ág hegyére esve] hármas *) szügyem közepén 

no nyársaltatom föl. — 
Éjszak felől az éjszaki szél lenget engem ottan; 
dél felől a déli szél lenget engem ottan; 
mint [valami] szép nyírb éj-puttonyt, melyben a gazdag 

ember leánya atyja házpadlásáról 
kelengyekép hozott vagyonát [őrzi], 

ii5 lenget engem ott a szél; 
mint [valami] szép nyírhéj-puttonyt, melyben a szegény 

ember leánya anyja házpadlásáról 
kelengyekép hozott kincsét [őrzi], 
lenget engem ott a szél. — 
A gazda legkisebb fiának 

120 a tobozát termő tobozos erdőre 
keltem föl (fordítom) a kedvét. 
A gazda legkisebb fia 
ezen tobozát termő tobozos erdőben 
(ottan) hozzám jön, (ottan) megtalál. 

125 Vagyontartó szép, szép nyírhéj-puttony, (ott) leveretem, 
Étektartó szép, szép nyírhéj-puttony, (ott) leveretem. 
A gazda legkisebb fia 

*) Az állat mellén három részt külömböztet meg a vadász-
mtinyélv, ezek éjsz. vogul nyelvén: tq-/-sünt a szügy felső része, 
tq,y-tit alsó része, tqy-kwoü közepe. 
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rekettyefűz-keretű keretes bat'tyutartőt csináL r,*,. 
Eekettyefűz-keretű keretes battyutartóhoz odaköt, 

130 gazdasszonyom szép szép fia (ott) hátára vesz." : 
Gazdasszonyom szép szép fia :: IÍ -;? - u : 
soká, vagy rövid ideig czipel, '• . .'. •> ••••''• ir ?'A-A 
egyszer csak leányok sivítgatá helyre (falúszíétoe)r érkezünk. 
Gazdám szép szép fia: ' £í£»űífn EOHI 

185 étke *) éles hangot ad. v ' '- ?jvá*'w r°;; 

2) kezű asszony nagy számban van^ott]^'- >1 
Mint vízben úszó hírnevet/' V. :-;jf :»:(yh>\ a rí*. u<i 
oly lucskosak leszünk [& nyakunkba öntött víztől]'8)! 
Gazdasszonyom szép, szép fia: • *•.; • 

140 maga; ácsolta szép házba 
visz be engem. f" i . 
Osz hajú házi asszony tüzelte (tkp. alított, tűzre rakott) 
szurkos fától szurtos házba / ;:s 
visznek ők be engem. . •: : 

145 Három éj, három nap (tkp. éjestől 3 nappal) '.'••: 
: idejének élteltéig , v ^ 

*) V. ö. e homályos helyre vonatkozólag Eeg. egyéb medve
énekeiben előforduló, részben teljesebb változatait mint: naim 
jonimas pi hql'niqvoürí, tép a na alt ut'á nqalt hatna vöari 
(gazdasszonyom szép fia kiáltást tesz* étke . . >.; yize;. 
kiáltást tesz. íil'-tal'áy ansuyjéri) \tepd noqlt sqal'ung hatna, 
u t'e nqlt sqaling halna (Jévur féri) | qajeng puel piing pugl tépd 
nqlt sqaling hal'n supeluján (lányas falu, fias falu 
éles kiáltásukat felével veszik, fél magasságú hangon kiáltanak. 
Réspoag jéri). A nölt értelme ismeretes ezen kifejezésekben: nölt 
yjap alacsony oldalú ladik, nölt sqs alacsony partú folyócska. 

2) A nekem megfejthetetlen Eeguly-féle most szó előfordul 
ugyané szólásban az id'-tál'ay aúé,uyjéri-beh is, így: must kátpá squ 
qng (m. kezű sok nő). Eeg. ezt jegyzi a közleményünkbeli hely fölé : 
«die' alté, 'die sie bespritzt». Talán figyelembe jöhet itt a Eeg.-féle 
((Menyből való leszállás'*) czímű medveéneknek következő helye: 
mostál hayrép yumitá-he yqnte'in, m ost a l hayrép netá-heryqnte'in 
ha egészséges mellű férfit, vagy nőt találsz (mos betegség, mostál 
betegségtelen, egészséges, ép). 

;
 3) Midőn a szerencsés medvevadász megérkezik zsákmányá

val, az asszonyok elébe szoktak menni és üdvözletül nyakon öntik 
vízzel. -v! 
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sima posztóból való jó fészekben 
üldögéltem én. • J -
[Szememre rakott] jeles (neves) ezüst pénzen át néztem én. 

150 Csikózsírral [telt] boldogságos tálat 
öt éj, öt nap •: 
idejének elteltéig mutattak ón nekem. 
Kózcsavargató szép játékot 
mutattak ott nekem, 

155 lábcsavargató szép játékot 
szemléltem én ottan. 

Ez ének eredeti alakja Reguly déli vogul hagyományaiból 
való. Közlőjére nézze nem találunk semmi följegyzóst; de az ének 
nyelve annyit sejtet, hogy Jurkin lakó vidékéről származott. A mai 
középlozvai nyelvre Michail Grigorics Pérsá (üepniHHi)) magya
rázatai és kiejtése alapján írtam által Taréy-peél'beu. 1888, deczem-
ber 14-ikén. 

,%.Tq,ré%-pailénjekwa Per sá-oai Anna jerrem 
j err á. 

í Tq,ré%-pqilén khqsá vuot, 
pat tar-khajtém jamés vuol', 
lunt tar-khajtém jamés vuol! 
qssá, khwqsá jani kh&pté 

5 untém Anna Mikhadlowna ; 
jártén khqutpa jamés nár-jiwém 
ám poql-koqtémné vijlém, 
jamés pán kéri jani tüpém 
ám poql-koqtémné vijlém ' 

10 khwqsa vuol'ém-khuost khiulentém, 
ámki-mqs jéri jerrentém, 
ámki-mqs mojt mojtentém, 
ámki-mqs Imié lunsentém, 
pqsém t'ok-íé kharilenti, 

15 ám vuol'ém t'ok khul'tenti. •..- '.-..,• 
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P ersá l e á n y a A n n a , P e r s i n a - f a l u s i a s s z o n y é n e 
k e l t é n e k e . 

í Persma-f alubeli hosszú folyószakasz, 
vadréczétől átfutott szép folyószakasz, 
vadlúdtól átfutott szép folyószakasz!... 
Keskeny, hosszú, nagy ladikban 

5 ülök Anna Michailovna; 
nagy lúczfenyőből való jó tolórúdam *) 
én egyik fél kezemhez veszem, 
szép fejű nagy evezőmet 
másik kezemhez veszem; 

ío hosszú folyószakaszom mentében evezem, 
magamról éneket énekelek, 
magamról regét regélek, 
magamról siralmat sírok; 
így tűnik el (alszik el) az [otthoni ház] füstje, 

15 az én folyószakaszom így marad el. 

Följegyeztem az éneket Taré^-peél-ben a szerző A n n a 
M i c h a i l o v n a P ostano zsicha (Pérsá idősb leánya) köz
lése szerint 1888, június 14-ikén. 

3. Vuorné j áj alt ém khum jerrá. 
(Tülilép) 

í Vuorné minsém. khürém oqmp ansém. 
akw* oqmpém: sqr-uilép. — kié, kis, kis! 
möt oampém : khunna-lí-tál'é%. — kis, kis, kis ! 
khurt oampém: suorp-tus-lokhw. — ej, kis, kis, kis! 

5 khürém náyéém supin khul, 
khwarin khul khürém ná%sém 
oqmpám téné-khar jet-punsém. 
pqip-pátné amkém téné khar, 

*) A sebes folyású kisebb vizekben hosszú rúddal tolja ladik
ját a folyás ellenében előre a benne ülő vogul. 
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Iqilin, koqtin alti khwqr [punsem]. 
10 Poau táléy sqat söjim [jálsém] ; 

atpén noys alsém. 
atpén no-/s pánkné 
ák-mátr ; — tina at khansilém. 
Titopél üsne nal-tatáslem. 

15 khürém kopeka milqus s deniski ; 
tn jiij-poqlt il-pertaslém 
khürém poluskát. 
páVa khqsá, Ily a ünkwci, 
sáma jánini: 

20 jani sámpá kher SŐSWCL. 

Az e r d ő b ő l m e g j ö t t e m b e r é n e k e . 
(Bohózat). 

í Elmentem az erdőbe. Három ebem van. [ucczu! 
Egyik ebem L

rneve]: «Lábaszára-ereszkedö». — Ucczu, 
Másik ebem: «Bénszarvas farokvég». — Ucczu, ucczu! 
Harmadik ebem: «Jávorszáj-öble». — Ej, ucczu! ucczu! 

5 Három tokhal-kopoltyút. 
három szárított vagdalékhalbeli kopoltyút 
magammal viszek (teszek) ebeimnek eledelül. 
A nyírhéj-puttony fenekére magamnak eledelül 
láb- és kézdarabokból álló szárított csibeaprólékot [teszek]. 

10 Poíní-folyócska (?) forrásánál levő hét mocsaras bozótot 
[jártam be]; 

ötven nyusztot öltem. 
Ötven nyuszt fölibe 
[még] egy valamit; — értókét nem ismerem. 
Levittem Tobolszk városába. 

15 Három kópékat ígértek érte pénzértékben; 
[olcsóllottam, de] azután eladtam 
három poluskáért (másfél kopékáért). 
Füle hosszú, farka rövid, 
szemei nagyok: 

20 nagy szemű k a n n y ú l [volt]. 



,48 • • . v; , v 4- yoöuf̂  NYBX.VJÍBÍSOK. 

Ez éneknek eredeti alakját Eeguly J e r a s z i m F e o d o r i c s 
Volodkin Tqréy-poél-bQli lakostól jegyezte fel; az itteni átiratot 
T a t j á n a A l e x e j e v n a S zotyinova magagyarázatai alapján 
szerkesztettem 1888, deczember 7-ikén.. . 

M u t a t v á n y a B e g u l y - f é l e k ö z é p l o z v a i n y e l v 
e m l é k e k b ő l . 

Tat-tit paul -béli J u r k i n 
közlése 1843-ban Eeg. följegy
zése szerint. 

1. Sqat soqrp dk Idill 
tust s. 

(Tulilp) 
1. Ám kul dlsluy mindsim. 

kulpt maytsm.pdkualsem, vahen 
joamentdsem, tdkus alu tdix*) 
jommesem. 

2. Ákmdtsit tűit2 pdts. qampn 
mdttr uti3 suiti4. tujommesdm. 
tdut/jdl5 noys uots.& dm po&eltds-
selm,1 tdu jerribüayti.8 qampn 
tű selkats,9 tan, kwen rdts,10 si-
sqltayts,11 dm tű jqmlitdsem. 
jdne 12 simra 13 mqiting pdle nuk 
kdsdrtdmdn.u Án maid piVld-
Idn 15 dt tul16 tdkissem.11 

II. 
E textusnak megfejtése és át

írása az ugyancsak Tat-tit páni
ból való S z o t y i n o v a közlése 
alapján 1888-ban. 
Sdt sarp akw( la'il [tar-

mél] l'üHsét 
(Tülilép) 

Am yul alislankwé mindsém. 
yülpét maytsém, pd-kivalsém; 
[vaninéj vömé jamentasém, tak-
wés dluw ta jqmsém. 

Akw'-mat-ért tiijt pats. dm-
pém mater üti, sujti. tü jq,msém, 
taw t'al noys üts. am pöséltdslém,. 
taw jol-repitayti. dmpém tü sél-
yats, taw yot-rdydts. [ampj iis-
yéltaytés. am tüjq,mlitdsém: jani* 
simri majtin palitd nqny-yasdr-
témand, an-manin pelélidnd. tül 
at-ta kiesem. 

*) Eeguly vogul kéziratának sorfölötti jegyzetei: 1. vso chod-
jil I 2. sneg pal | 3. lait | 4. slisni] 5. odnako | 6. na sobol lait [' 
7. bu£ai | 8. na zemlu viskocil | 9. poimal | 10. nazad zog | 11. zare-
vei | 12. bolsoi | 13. okún | 14. der spitzige rücken — felborzasztá J 
15. von den rückenstacheln gestochen | 16. oteto vreme. |.17. ne 
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3. Taal vuars tákissem. tqale 

Jka£án kvenn menüsem, kuoltdn 

kürt18 nuk poaltaut Tobul uos 

pqsmetl9 jqr qngvdlt20 tuniéldn-

tét.n tu ilá lahteltissiu^ manti23 

ilkátdntiju.M kit poal kukqgt25 

lujdntét,26 jer%n qampt utentét?8 

4. Tü jü ile laytsau.^ kulpdmne 

mendsem. áimálá dk sdmtaí kidne 

perilalmt. kven sáimt30 us dk 

$oag lusmán 31 tunMntét, 

5. Sqy kqtl perr tauentám8* 

kqntsm. aimdlü nqaltp 3S pd kua-

lem kojánti,Si> jql ojqmdii.'05 Ám 

dk sikvdl36 ie tauslisselm s7 tán 

uitne lagolts,B8 neálempoatr" oli, 

nudlid Ám tú taidításem. nuk 

ii puoselmj^ tar ut'ing kotim 

sag 42 nuk pütsl.iS 

6. t'am kvás kqntilm, vuoi ám 

•vuslm.*5 puningná ultái5 supsá-

misl.^ áimant punánná rqga 

imtét. nqlli8 t'u voarsl. i'u dm 

sqatá9petr vuoi téls.50 punuyne 

kotál toáss átt ásim. aimant kdpn 

Tál várs, ta kiesem, teliyqsán 

minásém. — yolitdn kürt nqny-

páltawét, Tüpél-üs posiméi jár 

dnkwdlt HüHente'it.. tü ilélaytélté-

süw, man ti ilyatenteuiv. kit pál-

nél kukkukéi lujyente'it, jar am-

pét ütente'it. 

Tül jüw ilélaytseuw. yulpémné 

minásém. an-manin akw( samtal 

yulné perílimét, yot-saimét, us 

akiv' pqy-lusémaná lutenteHt. 

Sayyqtéljüiv-tqwente'im.yqnt-

sém, an-manin náltép pa-kwálém 

yujenti jol-qjimé. am akw( sikwél 

ti tqwééldsém. taw vitné lakwálts, 

nalém patrali, ne'iléli. am. tü 

taivlitásém, nqfiy ti püydslém. 

tárwitin, yotém-sqy nqny-pattás-

lém. 

Ti am kivoss yqntilém: vöj am 

váslém. punin-tá'ií, ültá sapV sa-

máslém : an-manin punánd rawV 

jémteHt. nal ti váráslém. ti aném 

sátpetér vöj téls. yotál'pununkwé 

tas at qnse'im.a n • máninyápémjar 

lesoval | 18. die ofen heizen | 19. rauch | 20. kak pen | 21. stoit \ 
-22. nacili taskaí | 23. mi | 24. toskamsa | 25. kukuski | 26. kukujut \ 
27. kak sabaki \ 28. lajut (d. h. es war schon frühjahr gewörden) | 
29, domoi taskalis | 30. izgnili | 31 . tolko ribronni kost'i vesitsa \ 
32. nazad jedu lodku \ 33. krahal! | 34. lezit] 35. usnul | 36. j a 
tihanko | 37. podgrebuvaisu | 38. nemid | 39. potrasatsa | 40. opei 
mchodjit | 41. poimal 42. na siló, kak to tak | 43., edva podfiál \ 
44. da \ 45. uvidjel | 46. poperog | 47. rezal | 48. svaril | 49. sem 
•vedro | 50. salo rodjilsa 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 4 
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mostál51 rquná52 qane. dm t'e soat 
petr vuoi visdm. kaykérn soqs-
sám.5S Tu luil54 t'e tauentasm.56 

us kváling 56 mdnd ju kqtm táti" 
jám.hn 

7. Miitd tatt kűri dimant kvdnt 
ols.5<3 intkualitá 60 akar61 kap-
kuorta kván tataytem. jdne sqrt62 

íi lagolti.ls dn toat kuriná ti 
sieltayti, dn dmtd roytám,u roy-
temsitdmtel65 kqm rqutlaytsem.^ 
dn soat petr vuoi kqm tqulaytsn.61 

ja pociid vuoil aumuls68 sun 
kqntilásem69 vislm10 kqm soas-
selm.11 

8. kotál! lagoltém ténd máttr ütt 
imts. aimant kinz'em qllsem qs 
voqnenti joamentdsem. dkmdtsit 
oampm kqrrti suiti. dm tu t'e ka-
itsm.tu neilásm.^ánmálá soat so-
qrp dk lal poal tdrmelt tunMntét. 

9. Ám álla tu t'e lákkátsem.78 

An lál poalán oampm kortalti, 
dm ti sit sqiráltém, táu kqrtem 
jeli pqnsem, ám sqirn mám jell-
pqnnsem. táu kortalti. dm ti 

mostál and. am ti sat petér vöj 
vislém, yáp - kiivérné sqsáslém. 
Tül-uil ti tqwentásém ; us kwolin 
máné yotém jüw-tatilém. 

Mat ulá-yuri'' an-manin kwo-
nit als. éntép-kwalité ulá-keryáp-
yürté kwon taydP'.ytém. jdnV sort 
ti lakwélti, an ulá-yuriné ti sel-
tayti. an am ta royte'im,- roytém 
jitémtélyqmi rqutlaytsém. an sat 
petér vöj yqmi tqwlayts, ja pala 
vöjil qumáls. sun yqntilásém, vis
lém, yqmi sqsáslém. 

yotdl lakwélte'im ? ! téné mater 
atjémts. an-mont kinsim qlsémr 

qs vömé ti jqmentásém. akw'-
mat-ért ámpémyarti, sujti. am tü 
ti yajtsém, tü ne'ilásém: an-ma
nin sat sqrp akw Wtl-pal tarmél 
luHente'it. 

Am aldV tü ti lakwyate'im, art 
la'il-yálné ámpém yqrtélti. am ti 
ert sairélte'im, taw yqrtimé jol-
pojtém [jol-ponsémj. dm sa'iréné 
műmnél jol-pojte'im, taw yqrtéltL 

51. celo | 52. kak caska j 53. vilii | 54. to£no | 55. i pojechal 
domoi | 56. domoi | 57. kak-nibud domoi vezu | 58. ognivo | 59. 
iz lodku vesitsa | 60. na pojasu | 61. oder: djdkdr; on ognivo \ 
62. hecht | 63. hvat'ilsa | 64. ispugalsa | 65. na to az | 66. ura-
geworfen | 67. salo tudó svalil | 68. polovina reka salo plavot \ 
69. dobro nachodjil | 70. nosit | 71. t'eper navalil | 72. prichozu | 
73. podkralsa. 
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sit sqirdltém, dkmátsit jqll t'd 
pdtst.1* 

10. Kven jaytlesdm.15 himl'e 
jú tátijain, kqlls dt dnsiém. nqmel-
mátsem. úilá tquldkvdn juotsdm, 
vizám nqulám sqkq tü punsdm. 
nung tan dkwdn juotsem, tqn 76 

kven ul pdtilt. Korom tqul! nurr 
koale 77 siltsam,18 tul dkvdn qlt-
sám. aildn tu nesln.19 

11. Tu juti joamentdsn. nurr 
koali aildn jatt usln.80 uslm ju 
kqrtseln, jdum dk poane kul-
tils.81 ántá poanán nur koále qild 
tu neyselissem. poanem nukpelm-
tdsl. dimant poane tajeltaus nurr 
kuale perr sateralts. Án soqrpt 
ju kqrteltauast. 

Poane te taius,^ kven t'e ko-
ldlts.8S Akmdtsit met suite sum-
mels,8i ndling 85 vuársing sui, iu 
ui sqilaut.^ án soqrpt tok jú ii 
joytást. 

am ti-ért sa'irélteim; akw-mat-
ert jol ta patsét. 

yot-jáktlésaném. yumle jüw-to-
tidném?! ne-mat-yqtpa atqnse'im. 
nqmélmatsém; nilá tqwél akwdn 
jüntsém; visdném,nqwéldném sqyd 
tü punsaném. numidnl akwdn 
jüntsaném, tan kwon ul patiWit. 
yürém tqivél nur-ktvalyi siltsém, 
tul akwdn qltsaném • quldn tü 
néydslém. 

Tul jüw ti jqmentdsém. nur-
kwqW aula jot vislém. vislém, 
jüw-yartdslém.jdyémnélakw'pdnd 
yuMlés. an ta pánán nur-kwdW 
aula tü néyséláslém. páriám nqny-
pelémtásléni.an-manifipáríátajél-
tawés, nur-kwálV jüw-éakéráls> 
an sqrpét jüw yartéltawdst 

Parid ti tajivés, yot ti yoldlts ; 
akw' mat-ért mat suj ta sumlés : 
náUn-vársin suj jiwét sa'ilawét. 
an sqrpét toy ti jüw-joytást. 

H é t j á v o r e g y l á b o n á l l o t t . 

(Bohózat). 

1. Én halat fogni mentem. A hálókat kivetettem, fölmentem 
a partra; elmentem az erdőbe, egész őszön át ott jártam. 

2. Egyszer csak hó esett. Kutyám valamire ugat, úgy hallik. 
Oda mentem, [gondolva], hogy ő bizonyára nyusztot ugatott. Én 

74. pali | 75. visvezoval | 76. oni | 77. remén | 78. srezal | 79. 
zavezal | 80. soboju vzal | 81. ostalos | 82. abgebrannt 183. ist schon 
zu ende | 84. djelalsa slisno | 85. suci lomaitsa | 86. djereva lomait. 

4?̂  
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űzni kezdtem [a vélt nyusztot], az leesik [a fáról]. Kutyám hozzája 
kapott, amaz elugrott. Az eb elkezdett ordítani. En oda mentem: 
hát egy nagy sűgérhal májabeli sörényét (értsd: tűskés hátszár
nyát) fölborzalta s im szúrdal vele. Azután nem mentem többé 
vadászatra (tkp. nem kerestem). 

3. Tél lett, ekkor [ismét] vadászni mentem. Télen messzire 
elmentem. — Eeggel befütik a kemenczéket, Tobolszk város [házai
nak] füstje, mint valami fatörzs [oszlopszerűen] áll. Oda kezdtünk 
hurczolkodni, ime mi hurczolkodunk (czipeljük magunkat). Két 
felől kakukok szólnak, úgy ugatnak mint a kutyák. 

4. Azután haza hurczolkodtunk. Elmentem hálóimhoz. íme 
mind egy szemig, hal van [a hálószemekbe] bonyolúlva. Elrothad
tak [a hosszú távollét alatt a halak], egyedül csak a bordaszálkák 
maradtak még meg. 

5. Egy verőfényes napon visszavezgetek. Észrevettem, hogy 
ime egy fűrészorrú búvárkacsa kikelvén a partra heverészik s elaludt. 
En lassan feléje evezek. 0 a vízbe haladt, eltűnik a vízben s [ismét] 
előtűnik. En gyorsan oda eveztem s ím megfogtam. [Nagyon] nehéz, 
csak ügygyel-bajjal (tkp. valahogyan) emeltem föl (juttattam föl). 

6. Most a mint nézem: hát zsírt láttam. Tollastúl keresztül-
kasúl szeletezem: hát azok a tollai morzsákká darabolódnak (lesz
nek). Most letettem [a tűzre]. Ime hét akó (vedro) zsír lett belőle. 
Hogy hová tegyem, nincsen edényem. Ime a ladikom ép olyan 
mint egy ép csésze. En fogtam ezt a hét akó zsírt s beleöntöttem a 
ladikba. Azután [tovább] evezgettem; [gondolván, hogy] majd csak 
haza viszem valahogy házam vidékére. 

7. Valami tűzi szerszám-zacskó künn volt. Az övkötőn [levő] 
csiholó aczél a ladik szélén kicsüngött. Ime egy nagy csuka rohan 
elő s a tűziszerszám-zacskóhoz hozzákap. Erre én megijedek s 
ijedtemben fölborulok. A hét akó zsír kiömlött, a folyó fele zsírral 
folyt. Jószágot találtam, vettem s kiöntöttem. 

8. Hova menjek [immár] ?! Elfogyott (tkp. nem lett) az 
enni való. Előbb vadászatból éltem, most hát ismét az erdőbe men
tem. Egyszer csak hallik, hogy kutyám ugat. En oda futottam, oda 
érkeztem: hát hót jávor egy lábon álldogál. 

9. En oda közel lopózkodom, hát arra az egy lábra el kezd 
kutyám ugatni. En most elkezdem vágni [mint valami fát azt 
az egy lábat], ő megszűnik ugatni. En megszűnöm vágni, ő el-
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kezd ugatni. En ekkor elkezdek vágni; egyszer csak ledőltek [a 
jávorok]. 

10. Széjjelvágtam őket. Hogyan viszem haza?! Nincs eenki-
sem velem. Eájutottam egy eszmére: négy jávor bőrét együvé varr
tam ; fogtam s mind oda raktam a mi húsom volt. Fölül [a bőrö
ket] egybevarrtam, hogy [a hús] ki ne hulljon. Három jávor bőrét 
meg szíjjá hasítottam, azután [a szíjakat] együvé toldottam; a 
végüket odakötöttem [a húsgöngyöleghez]. 

11. Azután ím hazamentem. A szíjkötélnek [szabad] végét 
magammal vittem. Vittem, haza húztam. Apámtól egy fürdőkunyhó 
maradt rám. Ahhoz a fürdőkunyhóhoz kötöttem oda a szíjkötél 
végét. Fürdőkunyhómat fölgyújtottam. Ez a fürdőkunyhó égni 
kezdett, a szíj kötél összezsugorodott s azokat a jávorokat [ilyen 
módon] haza kezdte vonszolni. 

12. A fürdőkunyhó ím leégett, elpusztult; egyszer csak valami 
zaj keletkezett: zörgés, ropogás zaja, fák töredeznek. Ama jávorok 
így kerültek haza. 

I I I . A l s ó l o z v a i v o g u l n y e l v j á r á s . 

A középlozvai nyelvjárás megmaradt végső szigetétől, Tqréy-
poél-től aláfelé haladva a Lozván, mintegy 200 versztnyi távolság
ban kezdődik az alsólozvai vogul nyelvterület. E hosszú folyóvona-
lat jelenleg összesen három falu népesíti, u. m. Lácsa (vogulúl: 
Lqs-tit pöl), Mitjajeva (Jeiu'-tit pöl) és Uszmánova (Or-tit pöl), 
melyeknek vogul lakossága ma már teljesen eloroszosodott. Nem 
így volt ez még Eeguly idejében sem, kinek hagyatékában két köz
leményt is találunk, mely határozottan e vidékről ered: a ((Mitja
jeva falu alapítójától szerzett éneket» (Ivtitt paill voarum kumjéri) 
és az ((Uszmánovai leány, Anna Osipovnának énekét». 

Igen érthető az egykori területi érintkezés alapján, hogy a. 
közép- és alsólozvai vogulság nyelve egyéb nyelvjárásokhoz viszo
nyítva szorosabb egységet alkot. Ehhez csatlakozik ama kiveszett, 
«felsőlozvai» nyelvjárás is, melynek egyedüli emlékei a Eeguly 
hagyatékában található Jurkin és Pachtjár-féle közlemények. Azon. 



5 4 A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. 

vonások közül, melyek az alsólozvai vogulság nyelvét különálló 
nyelvjárássá minősítik, főképpen a v o c a l i s h a r m ó n i a válik 
ki, melynek a vogul nyelv körén belül itt találjuk meg legtökélete
sebb alakját. Mielőtt a szóragozás tárgyalására áttérnénk, lássuk e 
fontos hangjelenségnek néhány példáját a szóképzésben: 

Az éjsz. vog. -yat, középlozv. -khat reflex, képző ugyanilyen 
alakú mólybangú szókon az alsólozvaiban is, pl. nultyati esküszik, 
tuityati rejtőzik, Iqsséyati viszket); de magashaogú szókon -hat pár
ját találjuk, így: mdskdti öltözik, rdytkdti rázkódik, sártkáti dörgö-
lődik, nárkáti tolja magát, sekdti törülközik, jerrékdti éneklődik, 
jessékdti dicsekedik, lépkdti takarózik, pal-minkdti szétterjed, kiUkdti 
csiklandik. Ez a -kdt esetleg a kezdő szótagnak a vocalisa után is 
föllép, mely a vogulban gyakran eredetibb magas hangzónak vál
tozata, pl. alémkdti emelkedik (v. ö. magy. emel-), paltkdti fűtődik 
(v. ö. magy. fiit-), taltkdti fölrakodik (csónakba, szánra), tastkdti 
készül. 

Az éjsz. vogul -tayt reflex, képzőnek alsólozvai alakja mély-
hangú igéken ugyancsak -tayt, magashanguakon ellenben rendesen 
-tayt, pl. junitayti megütődik, khütéltayti hajlik | pilémtá%ti megijed, 
údürémtdyti erősödik, kdrséltdyti javul, gyógyul, péntéltáyti cserél
get, Idkwéltdyti indul. 

A frequ. -ent képző alsólozvai mélyhangú szókon -ant alakú, 
pl. jqmanti járkál (éjsz. vog. jqmenti, középloz. joqmenti), taitanti 
rágcsál, junanti szendereg, vayydtanti verekedik, tunéltanti húrt 
penget, votanti szedeget; ellenben: rossenti sírdogál, sinepenti csó
kolgat, pdtilenti hull. 

Az éjsz. és középlozv, momentán -as, -dt, -ept, -em képzőknek 
mély hangú párjaival alkotvák a következő alsólozvai igék (selém-íd) 
putasi (nyálat) köp (éjsz. yog.pütdsi), songhasi egyet rúg (éjsz. vog. 
sdnkwdsi), khisati elcsúszik (éjsz. vog. yisdti), losati reped, (kh&r) 
punitapti (csődört) herél, pannami fingik (éjsz. vog. pqnnemi). 

Az éjsz. vog. nüw comparativ képzőnek alsólozvai mély
hangú melléknévnél -nu, magashangúnál -úü a megfelelője, pl. 
khwasdnu hosszabb, önkwéúü rövidebb, ilnü távolabb. 

Az éjsz. vog. vqnyd gödör, löptd levél, loltd folt, apa bölcső 
stb. hasonló szóknak megfelelő alsólozvai alakok a magánhang
zóknak egyenlő hangrendűségét mutatják, így: vaní/ha* íqpta, Iqlta, 
apa. Ugyanilyen hangalkotásuak: pol'ta fajd (éjsz. vog. pol'td), 
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Manghwa valaki (éjsz. vog. yanyd),pusa sűrű sör, brága (éjsz. vog. 
fusd), pora tutaj, sara ritka sör, Iqpant lapú. 

A) Névszó-ragozás. 

1. §. Névszótő. 
A tővégi y és ív mássalhangzók elkopásával keletkezett hosz-

«zú magánhangzón végződő névszó-tövek, mint sa hajfonat, ne nő, 
rí hőség, li fark, vq, erő, lü ló, pu fiú — az alsólozvaiban változat
lanok a grammatikai végzetek előtt, pl. birtokosragokkal való alak
jaik : sam, san, sddt; sddndm ; sdanqu stb. | hm, Un, hat \ rim, ridt \ 
püm, püat | lüm, lün, ludt; luam, luan ; luqu stb. || néum, néén, nedt; 
plur. nom. néét \ vaum, veién, vq,dt; vqam ; vqqu stb. Az utóbbi pél
dák analógiájára a jani játék (éjsz. vog. jonV) szó birtokosragos 
alakjai is: janium, janiin, janidt,• míg a sori virág (éjsz. vog. sori) 
szóé: sorim, sorin, soridt. — Az éjsz. vogul ly, ry mássalhangzó 
csoportokkal végződő tövek alsólozvai megfelelői egyeznek a közép-
lozvaiakkal, pl. jeri ének: jerrém, jerrén, jerrdt; kwq,li kötél: kwal-
Um, kwallén, kivallat; úoli kígyó: plur. nom. nollét. Ugyanígy van 
e mellett mesi folyóforduló: meséin ja kanyargó folyó | popi istenke 
(éjsz. vog. pupV) : poppém, poppat. 

A lel láb, mot máj, tot ruhaujj, pet arcz nominativusok 
mellett itt is teljesebb lail-, mait-, tait~, pait- tövek lépnek föl a 
grammatikai végzetek előtt, pl. paitém, maitén, laildt. A. jel ,helyf 

szó (pl. unléné j . ülőhely) birtokosragokkal: jalém, jalén, jaldt stb. 
éppen így van egymás mellett; ja-nel folyóforduló partja, folyófok 
-és nal orr (nalém, nalat), nal-tdldk orrczimpa. Apót kebel szó rövid 
magánhangzója ugyané végzetek előtt eredetibb hosszúságát visz-
szanyeri (v. ö. éjsz. vog.püt'i), így: pötém, pötén, pötdt. 

A szóközépi nasalis elenyésztével is gyakran támadnak tő-
gyengülések az alsólozvaiban, pl. ld% szó: birt. 1. Hdnghém \ ket 
sapka: kentem; sqt szád, nyílás: birt. 3. sqntat \ nis a hal teje, 
mája: ninsin khul tejes hal; sas bolha: plur. nom. sunsét; khus-üt 
húgy: khunsi hugyozik; löé-üt könny: v. ö. éjsz. vog. Imiéi sír | 
khup hullám: plur. nom. khumpét, 

A második szótag a, a, magánhangzója gyöngülésének alsó
lozvai példái: pütép szigony: instrum. putapél, porén vájó fejsze: 
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instrum. poranél, tqrés arasz: instr. táraséi; iörém ég; idő: plur_ 
nom. tarámét (éjsz. vog. tqrmét) \ tul'á ui j : instrum. tul'él, ul'pá czir-
bolyaczédrus: plur. nom. ul'pét, vet part : loc. vetat. 

2. §. Viszonyragok. 

l . N o m i n a t i v u s . — A k e t t ő s s z á m képzője: -i, mely 
előtt az esetleg változó tő teljesebb alakjában lép fel, pl. qmp eb r 
dual. nom. q,mpi, lü lő : lüi; jéri ének : jerri \ khum férfi: khumviK 
Ahlquist szerint: ilu pferd: dual nom. luvvi, küdl haus, stube: 
küdllii), mely példákban a tő végmássalhangzónak afféle megnyúj
tását látjuk, mint ugyanez esetben a fönt (5. 1.) idézett középlozvai 
példákban.*) — A plurális képzése ép úgy történik mint a közép-
lozvaiban, pl. qmpét, lüt, jerrét, kwdlt. 

2. A c c u s a t i v u s . — Ragja az alapszó hangrendje szerint: 
•ma, vagy -ma, pl. óé juh: acc. osma, lü ló: lüma, tq,r kendő: tarma, 
amp eb : amp ma \ kwaré/ tyúk : kwaréymd, peng fej : pengmá, kivárt 
ing: kwartmd. A h a t á r o z a t l a n tárgy itt is ragtalan, mint a 
középlozvaiban, pl. új sörp dls a medve egy jávort ölt | pdsén-tár 
nartem abroszt terítek. Ugyancsak ragtalan a határozott tárgy is 
az 1. és 2. személyű, továbbá a kettős és többes harmadik sze-
mélyű birtokosragok alkalmazása esetén, pl. am ndrdm nukh-khqpe-
jésam én fölrántottam bocskorom, pat punan pal-söghörtésan a vad
kacsa fölborzolta tollát; — de az egyes 3. személyű birtokosrag 

*) Ahlqvist közli a duális tőnek egyéb viszonyragos alakjait 
is, így: acc. luvvima, loc. hitvita, lat. Iwvina, instrum. hivvil | acc. 
küdllime, loc. küdllite, lat. kiialline, instrum. küdllii. En ez alakokat, 
mint egyéb vogul nyelvjárásokban, itt sem hallottam a közbeszéd
ben. Nem igazolhatom a luvvi alak végső magánhangzóját sem. 
A duális képzője tapasztalatom szerint a Lozva alvidékén mély
hangú szóban is -i, ép úgy mint éjsz. vog. kwcAV kötél, joni'' játék is 
(melyeknek végzete az éjsz. vog. duális -«' képzővel azonos alakú) 
nem kwq,U, jani, hanem kwqli, jani alakot ölt az alsólozvaiban. 
Megjegyzem ez alkalommal, hogy Ahlqvistnak egy analóg adatát 
az igénél szintén nem igazolhatom, ezt t. i. «kholim ich sterbe, 
kholin, khöli, khölima; kholsim, kholsin» stb. e mellett «pilem ich 
fúrchte,pilen, pili, pilimd; pilsim, pilsin stb. E grammatikai alako
kat én így hallottam: khallém, khqllén, khq,li, khqlim ; khqlsém, kkql-
sén stb. és minném, minnén, mini; minsém,, minsén stb. (1. alább. 72.1.) 
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után föllép a tárgyrag csonkább -m alakban, pl. naldtam jel-sdrtéstd 
bemázolta orrát. 

3. L o c a t i v u s . — Ragja : -t, -té, pl. pqrld fürdőkamra: loc. 
pqnat, vet part: v&tat, mö föld, moté, tqt tűz: tqtté, törém ég: törémté. 
Ahlquist e ragnak -ta, -te alakját ismeri, pl. «lu pferd: loc. luta, 
Miül haus : küdltea. 

4. L a t i v u s . — Ragja: -na, -na, pl. lüna, osna, dmpna \ 
pengnd, kwdréynd, pdl! fül: pdUnd, kh&r csődör: khörnd. Essivusi 
alkalmazására példák: am tasná l'dttasém minu% én kész lettem az 
elmenésre | ön vérnd ti khartéstd erővel vonszolt engem ide. 

5. T r a n s l a t i v u s . —• Ragja -a, -d, esetleg az egyszerű 
tővégi mássalhangzó megnyújtásával, pl. tör sqrriia kwdn-lqtpi a 
kendő fehérré fakul, hvqli Icista tqrtilém a kötelet lazává eresz
tem | kér tat-két ord soniti a vas a tűzben vörössé izzik, tat-jiw tdlld 
nukh-léki a tűzi fát öllé (tdl öl) rakja. 

6. I n s t r u m e n t á l i s . — Ragja: -Z, birtokosragok után -té 
(— éjsz. és középlozv. -tél), pl. lü ló: instr. líd, üt' víz: üt'él \ pat 
tqulanté l&péstenti a vadkacsa szárnyaival csapdos, sdmanté rdpéi 
szemeivel pillog (rjiasaMH MuraeTt). 

3. §. Birtokos ragozás. 

Mélyhangú példák: os juh, lü ló, kwali kötél, jani játék, jara 
gyalu. 

a) E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. osém juhom lüm kwallém janium jdrém 
Í2. ősén juhod lün kivallén janiin jdrén 
3. osat juha ludt kivallat janidt járat 

Kettős számú birtokos. 
1. osam kettőnk juha luam kivallam janiam járam 
2. osan kettőtök « luan kwallan janian jdran 
3. osan kettejük « luan kwallan janian jdran 

Többes számú birtokos. 
1. osqu juhunk luqu kwallqu janiqu jarqu 
2. osan juhotok luan kwallan janian jdran 
3. osan juhok luan kwaHan janian jdran 
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h) T ö b b e s s z á m ú b i r tok. • 

1. 
2. 
3. 

osam juhaim 
osan juhaid 
osan juhai 

Egyes számú birtokos. 
luam kw állam 
luan kwallan 
luan kwallan 

janiam 
janian 
janian 

járam 
járan 
járan 

1. 
2. 
3. 

osanam kettőnk 
osan kettőtök 
osan kettejük 

Kettős számú birtokos 
-FH luanam kwaUanam 
M luan kivallan 
"~> luan kwallan 

janianam 
janian 
janian 

jaranam 
járan 
járan 

1. 
_. 
3. 

osanau juhaink 
osan juhaitok 
osan juhaik 

Többes számú birtokos 
luanq,u kwallanau 
luan kwallan 
luan kwallan 

janianau 
janian 
janian 

járanau 
járan 
járan 

Magashangú példák: kwdl ház, scí hajfonat, jéri ének 

a) B g y e s s z á m ú b i r t o k o s . 
kwállém házam scim 
kwálén házad sán 
kwálát háza sciat 

Kettős számú birtokos. 
kwálám kettőnk háza — 
kwálán kettőtök « — 

Többes számú birtokos. 
kwálán kettőjük 

kwálau házunk — 
kwálán házatok — 
kwálán házuk — 

b) T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
Egyes számú birtokos. 

kwálám házaim sáám 
kwálán házaid sáán 
kwálán házai sáán 

Kettős számú birtokos. 
kwálánám kettőnk házai sáánám 
kwálán kettőtök « sáán 
kwálán kettőjük « sáán 

jerrem 
jerrén 
jerrát 

jerram 
jerrán 
jerrán 

jerrq,u 
jerrán 
jerrán 

jerram 
jerrán 
jerrán 

jerránám 
jerrán 
jerrán 
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Többes számú birtokos. 
1. kwálanqu házaink sádnqu jerrdnqm 
2. kwdlán házaitok sáán jerrán 
3. kwdlán házaik sádn jerrán 

Ahlqvist a következő paradigmáját közli az alsólozvai birto
kosragozásnak : «lüm mein pferd, lün dein pferd, luát sein pferd. 
Dual. und plural: luam meine pferde, luan deine pferde, luan seine 
pferde.*) 

4. §. Névmások. 

a) S z e m é l y n é v m á s o k : 
Nominativus: Sing. am én, nai te, tdu ő 

Dual. min mi ketten, nin ti ketten, tin ők ketten 
Plur. man mi, nan ti, tan ők. 

Accusativus : Sing. an, nan, tdwdm 
Dual. mindm, ninün, tindn 
Plur. manqu, nanan, tanán. 

Dativus: Sing. qn, nan, tdwán 
Dual. mindm, nindn, tindn 
Plur. manqun, nanan, tanán 

N y o m a t é k o s í t o t t s z e m é l y n é v m á s o k : ank én 
magam, nank te magad, tdk ő maga; ménk csak mi ketten, nenk, 
tenk; mqnk csak mi magunk, nank, tank \ acc. ankém, nangwén 
stb. J dat. aftkémnd, ndngwénnd stb. 

b) M u t a t ó n é v m á s o k : ié, íé-yar ez, ta, ta-yar az, dn-ié 
íme ez, an-ta íme az, ton : toni-pqlt azután. — M i l y e n s é g 
m u t a t ó k : ümtén ilyen, tdml'éfi olyan. 

c) K é r d ő - és v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khangwa 
ki, kicsoda (khannd kinek ?) | mar mi, micsoda | kwdt melyik (pl. 
nai kwdt rat-pql ősén ? te melyik rendből vagy ?) | mdn may minő, 
milyen (pl. m. m. Un ansi? minő ára van?). 

d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : al-khanghwa valaki, 
at-khanghwa senki, at-már semmi, mát valamely (pl. mdt-sit vala
mikor, valamely időben), mater valami, mot más. 
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5. §. Határozók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . Névmási tőből valók: üt itt, tát', íúí 
ott, ti ide, t'ü oda, árí-t'i emide, án-tü amoda, t'il-pql innen, tul-pal 
onnan | khot hol, khqt-tá valahol, khotél honnan, khwat't'él valahon
nan, khutal! hova, khwqt't'á valahová. 

Egyéb helyhatározók közül megemlítjük itt azokat, melyek
nek alakjai a középlozvaitól eltérnek, vagy nem fordulnak elő e 
nyelvjárásban; ilyenek: kívánt künn, púit a parton fönn, nqlt a 
folyón lenn (középlozv. kivan, pujin, nalmén) ; abl. nal-pql, pui-pql, 
kwán-pql \ loi (lóiké pöl öl alsó faluvég) : lün a folyó alvidékén, 
Iqngha aláfelé, loi-pql a folyó alvidéke felől \jü be, khona hanyatt 
(pl. kh. rquléyti hátra veti magát), pora keresztül, át (pl. p. minenti 
keresztül megy), tarra külön, szét (pl. am tarra allém én külön, szét
válva élek | ák pöy-pés egymás mellett (pl. jqmiin járunk), lált-pés 
egymással szemben. 

Névutói alkalmazásuak: két -ben, km -be, kér-pql belől, -bői 
(pl. is-khar qpa-két nqutqu a kisded a bölcsőben hintáztatik, khul 
kqtém-kér-pql kwán-pulsáts a hal kisiklott a kezemből, qmp kwál-
kér-pql kwán-tatéltilém az ebet kiűzöm a házból) || khuta mögé (pL 
jiw-kh. uttém a fa mögé ülök) | supa keresztül, át (pl. üt-supa sup-
susti keresztül gázoltatja a vizén) | khqngha id. (pl. tép-kén-khqfígha 
minentém a gabonaföldön át megyek) || ját -vei, együtt (pl. raéé% 
qüéy-ját jel-télits a rozs összekeveredett az árpával) ;,am-jártlém 
velem, nái-jártlén veled | am-sokhtlam*vélem szemben, nái-sokhtlan 
veled szemben j | tar, tari át, által (pl. üt' surri kivál-pántél-tar a 
víz csurog a házfedélen által, küs-tari kiván-angurmáts az ablakon 
át tekintett) | mantél mentében, irányában (pl. iW-as-mantél állá 
minenti a víz fölszíne mentében a folyón fölfelé megy, ptiöa no Bep-
xy BI> Bepxi. H^eTi)) | tármná fölé, rá (pl. jiw-tármná mqkti a fára 
mászik, sakét sétép tármná kéri a gyöngyöket czérnára fűzi). — 
A khöst hosszában és ult által mint önállósított határzók jelzői 
alkalmazásban is előfordulnak, pl. khöst sétép a vászon hosszában 
menő fonalak, ult sétép a széltében menő fonalak; v. ö. nat-
khost n a minés örökre (tkp. az életkor hosszára, Ha B^KT.) elment. 

b) I d ő h a t á r z ó k . Különös alsólozvai alakok: khqt-tá vala
mikor (pl. kh. ints valamikor történt, Htuor^a CJIV^IMOCB) | Üi ma 
éjjel, moi-it tegnap este, mai khatél tegnap, khqlti, khqltán holnap | 
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tqlá télen, tuja nyáron, tui-pefikté tavaszszal, táywsá őszszel | mai 
tel-tuj tavaly || W-kwátl sit éjfélkor, pei mat sit valamikor régen, 
•akiv-sit egyszerre (pl. sakh jel-alwést ákw'-sit mindnyájan egyszerre 
ölettek le), táu jöttém sit az ő jöttekor | t'i kánt rögtön, azonnal 
(tkp. e helyt) || aimant előbb, régen (pl. a. üt öls előbb itt volt, 
^aBrne S^ÍJCL ŐHJIT.) | önét éppen most, nem régen (pl. t'é ié-kárkivé 
önst jáliluy khanstanéyti ez a kisded csak most kezd járni tanulni, 
khul öúst, nawlenti a hal éppen most ficzkándozik | jqtél, angwált 
később, majd (pl. á. qn ermitalilén később majd megemlékszel 
rólam, iiOMjraemB MeHa) || ala (vlmely időn) át (pl. ít'-qla eséltettém 
egész éjen át dolgozom). 

c) M ó d h a t á r o z ó k : tok így, án-t'ok emígy khwatém-sakh 
valahogyan. — A rendes módhatárző rag itt is -is, pl. náiiris mus-
tayti nagyon kínlódik, talkivés ionéi alacsonyan áll, meténié más
képpen. — Különös alsólozvai módhatározó alakok : tulmakha 
khajU lopva, titokban (Kpa^qn) szökött el | tau amkhaitlam öli 
ő ép úgy él, mint én (no MoeMy JKHBCTI.) | am maré áh nontesallém 
én egy kevéssé kipihenem magam | tüssin amélti hiában (Ha-
npacHo) beszél, tüssin eséltásém, at-már at ints hiában dolgoztam, 
nem lett semmi belőle \jel íal sakepásém, sár pe-máktásém csak
nem belefúltam (a vízbe), nagy nehezen másztam ki a partra. — 
Az «igen, úgy van» kifejezése : a-ha. l g e k ö t ő i alkalmazású mód
határozókra példák: khatél kwat'-khwqlélqls, v. jel-ingils a nap 
elfogyatkozott (napfogyatkozás volt), v. elsötétült, kivat-jarili elfe
lejti, kwat'-tips v. kwán-t. eltévedt, kivat'-rqytés megijedt | kwan-
tiléméls elrepült (yjieTi>jrb), nán kwán-sailém kenyeret megtörök 
(oTjiOMaio) | kq.témpil-áláslém kezem megsértettem (pyKy ynraŐHJit), 
pásén pil-táps az asztal összetörött (iiajiOMajica), khul rén mö'té pil-
khwqlili, pil-soivi a hal meleg helyen megromlik, megsavanyodik | 
táfíér p i l'-téstá szét rágta (ette) az egér, taul' pil'-yattém szót szakítom 
a bőrt (KOJKy H3,a;epy) | át khatél t a r-muls öt nap elmúlt (npomejn>), 
Losm tar-péti v. pal-p. a Lozva (a jégtől) megszabadul, megnyílik 
(pacnajiHTca, OTKpoeTca) | pengém lay-janghémli fejem forog, szédül 
rojiOBa KpyatHTi.), ulmél lay-kültertilém gyalommal körülkerítem 
(HeBO^OMt OKpyaty) | jurta j á t-ulém magammal viszem társul. 
(L. több példát alább a nyelvmutatványokban közölt példamonda
tok közt). 

d) M e a n y i s é g h a t á r z ó k : mán-si mennyi, hány (pl. 
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mán-si khals t'M? hány ember van itt?), t'i-sát ennyi, at mán-si 
semennyi, sehány | mán-si por hányszor, khurém-por háromszor f 
moténta másodszorra (pl. jövök) | ám náyémté joytsém én egyedül 
jöttem, nái náyénté joytsén te egyedül jöttél, táu náyátté joyts ; min 
náyámté joytsam, nin náyánté joytsan, tin náyánté joytsi; man 
náyquté, nan náyánté, tan náyánté. 

e) O k h a t á r o z ó k : máruy t miért, mi okból? már karéy id„ 
(pl. m. k. joytsén mi végből jöttél, tkp. mi kell jöttél?), at-máruy 
semmiért | mas -ért, miatt (am-masüm én miattam, táu mását ő 
miatta). 

f) A m o n d a t k ö t ő h a t á r z ó k közül figyelemre méltó 
különössége az alsólozvai nyelvjárásnak a magyar -e kérdő szócská
nak megfelelő -a, -á ? ( = éjsz. vog. -a f)f pl. am jártlém iwén ? 
jössz-e velem? am-aí én-e? | nás ássén? van e csáklyád? nás-á? 
csáklya-e ? 

B) Igeragozás. 

6. §. Alanyi ragozás. 

Igétők: joyt- jutni, érkezni, jál- járni, min- menni, kit- kér 
dezni, vot- hívni, ojt- oldani, patt- ejteni, surtémt- vonást húzni. 

1. J e l e n t ő m ó 
Cselekvő alak. 

Praesens. 

d. 

Sing. 1. joytém jállém minném 
2. joytén jállén minnén 
3. joyti jáli mini 

Dual. 1. joytim jálim minim 
2. joytin • jálin minin 
3. joytije jálije minije 

Plur. l.joytiw jáliw miniw 
2. joytin jálin minin 
Z.joytét jállét 

Prseteritum. 
minnét 

Sing. 1. joytsém jálsém minsém ojtásém, p attasém 
2. joytsén jálsén minsén ojtásén, páttásén 
3. joyts jáls mins ojtés, stb. páttés stb. 
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Dual 1. joytsam jdlsdm minsám 

Plur. 

2. joytsan jdlsdn 
d.joytsi jdlsi 
1. joytsau jdlsau 

minsdn 
minsi 
minsau 

2. joytsan jdlsdn minsdn 
3. joyjést jdlst minit 

Szenvedő alak. 
Príesens 

Sing. 1. kitwém votaum 
2. kitwén votaun 
3. kitive votau 

Dual. 1. kitwdm votawdm 
2. kitwdn votawdn 
3. kitwé votawé 

Plur. 1. kitivau 
2. kitwdn 

votawau 
votawdn 

3. kitwét votaut 
Prseteritum. 

Sing. 1. kitwdsém surtémtaívdsém 
2. kitivasén éurtémtawdsén 
3. kitivés surtémtaus 

Dual. 1. kitwdsdm stb. 
2. kitwdsdn 
3. kittvési 

Plur. 1. kitivasau 
2. kitwdsdn 
3. kitwdst • • 

Futurum. 
(az int- = éjsz. vog. jémt- «lenni válni» igével szerkesztve) 

Sing. 1. 
2. 
3. 

CO 

Sí 

ittém 
itten 
inti 

Dual. 1. •ea intim 
2. # intin 
3. 

Plur. 1. 
intije 
intiw 

2.' 
3. 

intin 
ittét 
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2, F e l t é t es m ó d . 3. F ö l s z ó l í t ó m ó d . 
Sing. l.joytnem jálnem . — — 

2. joytnen jalnen joytén ! jalén! . min én ! 
3. jojtni jalni joytá I jala! mina 

v. (us) joyti v. (ué) jáli 
Dual. 1. joytnim jalnim 

2. joytnin jalnin joytan ! jalan ! minan! 
3. joytnije jálnije (us) jogtije ! (ué) jálije ! stb. 

Plur. l.joytniw jalni w — — 
2. joytnin jalnin joytan ! jalan ! 
3. joytnét jálnet (us) joytet (us) jollét 
Mint az előre bocsátott példákból kitetszik a vogul pröesens-

képző (melynek a kondai és éjszaki vogulból y alakját ismerjük) 
a sing. 1. ós 2., úgyszintén a plur. 3. személyében k é t f é l e alak
kal jelentkezik az alsólozvai nyelvjárásban, t. i. vagy e ragnak 
kötőhangzójával hosszú e magánhangzóvá olvadva össze, vagy a 
tővégző mássalhangzóval assimilálódva emennek megnyújtásával. 
A prsesenskepzés előbbi módját az igéknek aránylag csak kis része 
követi, azok t. i. melyeknek tövei hosszú, vagy kettős mással
hangzón végződnek, pl. (törém) khwassem imádkozom, (istent) 
hajlongással köszöntök: 3. szem. khwassi, unném ülök : 3. sz. unni, 
jerrem énekelek: 3. sz. jerri, royyém röhögök: 3. sz. royyi, (taut) 
niijjém (bőrt) nyúzok: 3. sz. nüjji \ khutéltaytém hajlongok, intép-
taytem övezem magam; (sel't) oytém (háncsot) hántok; lauktem Ígér
kezem, néiktem hozzákötöm magam; paltém fűtök, teltem fizetek, 
eséltém dolgozom; sartem sütök; nanisém gondolok, taljém öllel 
mérek. A kettős mássalhangzón végződő tövek közül is kiválnak 
és külön eljárást követnek, a melyekben a mássalhangzócsoport elő
része nasalis, továbbá a -kw végzetü igetövek (1. ezeknek tárgyalását 
alább 72. 1.). Az egyszerű mássalhangzón végződő igetövek közül e 
prícsensképzőt vesznek fel, melyeknek magánhangzója diphthongus 
(pl. peilem fürdők, pqitém főzök, sailém török, jautem vásárlók), 
minthogy e diphthongus utórésze mássalhangzói elemet helyettesít. 
Valószínűleg ugyanily okra vezethető vissza az é alakú prsesens az 
efféle képzésű igéknél, mint kitilem kérdezgetek, naritem nyújtok, 
khusetém hasítok, peritem forgatok, mely képzések éjsz. vog. meg
felelőiben (kitil-, narit-, khusat-) az i, a mássalhangzók arra val
lanak, hogy itt a tővégi (képzöbeli) mássalhangzó előtt egy más 
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mássalhangzó elenyészett. — A praesensképzés másik módja több
nyire tőváltozással jár, mely tőváltozás esetleg az alanyi igeragozás 
-egyéb alakjain is jelentkezik (1. erre nézve alább a «változó tövű 
igék» 1. és 2. csoportjait). Tőváltozás nélkül követik a praesenskép
zés e módját az egyszerű mássalhangzón végződő rövid magán-
hangzós képzőtlen igetövek, mint jal-, min-, pil- (félni). Ezekhez 
•csatlakozó képzős igetövek példái: nontesallém megpihenek, meg-
nyugoszom : "ó. sz. nontesali \ sokicérmattém markolok: éokwérmati, 
khajérmattcm ravaszkodom: khajérmati. 

Az alsólozvai vogulban, noha figyelmemet a helyszíni tanul
mányok alkalmával egészen elkerülte,1) úgy látszik van c o n j u n c-
t i v u s, ép úgy mint a középlozvaiban. Erre utalnak t. i. a követ
kező példamondatok gyűjtéseimből: is- karkwé jel-panélilém, ul 
re séd a kisdedet lecsillapítom, hogy ne sírjon (MajieHMtaro 3a-
KJiHKHy, *rroÓH He iLiaKa.TL), nanél majáin, us tan Ul kwan-m ina 
adj neki kenyeret, hogy menjen ki innen (^TOŐH OHÍ, OTT. cejit 
ymejn.) | ampillém, ulünghum én félek hogy meglátnak (H 6OK>CI>, 
*ITOŐH He BH,n;ajra). 

A h l q v i s t közlésében az alsólozvai alanyi ragozásnak az 
itteniektől több tekintetben eltérő alakjait találjuk. íme példái: 

Pnesens 
Sing. 1. kholim%) ich sterbe pilem ich fürchte 

2. kholin pilen 
3. khöli pili 

*) Alsólozvai tanulmány állomásomra, JquX-tit pöl-he 1888, 
augusztus elsején, a legnagyobb nyári munka idején érkeztem meg. 
A népnek rendkívüli türelmetlensége, de meg saját nyomasztó 
viszonyaim is lehetetlenné tették a hosszabb tartózkodást e vidéken, 
hol értelmes közlő híjában amúgy is legfeljebb csak lexicalis anya
gom némi gyarapodását reméllhettem. Lázas jegyezgetéseim köz
ben (mely hat napon át kora reggeltől estig tartott), mint utólag 
•észreveszem, e ^ammat ika egyes pontjára nézve hézagos maradt 
megfigyelésem. így pl. nem találom jegyzeteim közt a passiv igé
nek paradigmáját a föltétes és fölszólító módokra, úgy hogy ezen 
alakokat az igeragozás fönt adott példái közt be sem mutathatom. 

2) Ahlq. eredeti följegyzése szerint: qolim, melyben az alul 
karikás i, mint Ahlq. «Culturwörter d. westfinn. Spr.» művének 
előszavából (XV. 1.) tudjuk «wird wie das russische u (dunkles i) 
-ausgesprocheno. 

JfíELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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Dual. 1. khölima pilimá 
2. khölina pilina 
3. khölii (drtisilbig) • pilii 

Plur. 1. khöliva pilivá 
2. khölina pilina 
3. kholt pilet 

Praeteritum 
Sing. 1. kholsim ich starb pilsim ich fürchtete 

2. kholsin pilsin 
3. khols pils 

Dual. 1. khulsám pilsam 
2. kholsan pilsan 
3. kholsii pilsii 

Plur. 1. kholsau pilsau (nicht pilsaü) 
2. kholsan pilsan 
3. kholst pilst 

Conditionalis. 
Sing. 1. kholném ich würde sterben pilnem 

2. kholnen pilnen 
3. kholni pilni 

Dual. 1. hholnima pilnimá 
2. kholnina pihiiná 
3. kholnii pilnii 

Plur. 1. kholniva pilnivá 
2. kholnina pilniva 
3. kholnet pilnet 

Föltűnik ez Ahlqvist-féle paradigmákon mindenelőtt a vocalis 
harmóniának teljes következetessége, mely nemcsak a praeteritum 
•sam, -sam; -san, -san páros alakú végzeteiben nyilatkozik, hanem 
a prsesens és -i, -i conditionalis -ni, -ni képzőiben, sőt a prset. sing. 
1. és 2. személyű ragjainak (-sim, -sim; -sin, -sin) kötőhangzójá
ban is. Top-tit pöl (Tanysina) falu, honnan Ahlqvist vogul közlései 
szármáznak, összesen pár óra járásnyira fekszik az én alsólozvai 
tanulmány állomásomtól s így mindenesetre különös, hogy emitt az 
Ahlqvist-féle páros alakú, i, i hangzós végzeteket csak egyféle alak
ban, jelesen é, vagy i hangzóval találtam, a mint a névszói duális 
képzőt is csak egyféle (i) alakban igazolhatom az Ahlqvist-féle páros 
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(i és i) alakkal szemben. Itt meg kell jegyeznem, hogy Ahlqvist a 
tőlem e-vel jelzett hangot kondai vogul evangeliumátírásában is ren
desen I (orosz H) betűvel írja, pl. TopbiMt isten, TaTHM hozott, Kaptix 
kell; pedig hogy ez nem i, hanem é, bizonyítja az orosz eredeti is, 
mely az Ahlqivst-féle bi-vel szemben e-t mutat (Hunf. kiadásában: 
torem, totem, kareh), holott ha az illetőhang tényleg i, mindenesetre 
H jegyei írta volna az orosz fordító is. Osztják szótárában is törim 
isten, turin hangos, lengir egér és sok más hasonló alakot ír, midőn 
a tényleges kiejtésben a második szótag vocalisa é. Meglepő az i, 
i vocalisoknak kötőhangzói alkalmazása a prset. -sim, -sim; -sin, 
•sin s a tárgyas ragozás uilim (látom), uslim, unilim alakjainak vég
zeteiben, tudván azt, hogy egyébként i, i sehol sem ismeretes a 
vogulságban mint puszta kötőhangzó, hanem, hogy általában más
salhangzói képzőelem (y, j) helyettese ott hol valamely grammati
kai végzetben pl. (pl. a prses. rati, ratimen, ratilém, a dual. -i, -i, a 
mom. -it, -it képzőkben stb.) előfordul. A -ma, -má; -na, -na; -va, -va 
teljesebb alakú igei személyragokat ismerem én is az alsólozvaiban; 
de csak is néhány tőváltoztató igénél, mint wj-látni: üima, üina, üiwa; 
íMj-bemenni: tuima, tuina, tuiwa; ra;'-venni; urna, ünd, üwa; maj-
adni: mimá, mind, miivá stb. (1. alább 74.1.); rendes tövű khql-,pü-
féle igéken, bármennyi alkalmam is lett volna reá, nem hallottam. 

7. §. Tárgyi igeragozás. 

Igetők: rq,t- verni, dl- ölni, tatélt- kergetni, masep- felölteni.. 

a) Egyes tárgy. 
1. Jelentő mód. 

Praesens. Praeteritum. 
Sing. 1. ratilém alilém rqtáslém áláslém 

2. ratilén alilén rq,táslén áláslén 
3. ratit alit ratástá álasta 

Dual. 1. ratilam alilam ratéslam dlésldm 
' 2 . rq^tilan álilán ratéslan aléslán 
3. ratian alián ratsan álsan 

Plur. 1. ratilau alilau rqtéslqu áléslqu 
. " 2. rátilan álilan rqtéslan aléslan 

3. ratian alián ratsan dlsdn 
5* 



6 8 A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. 

2. F ö l t é t e 
Sing. 1. rqtnilém 

2. rqtnilén 
3. rqtnit 

Dual. 1. rqtnilam 
2. rqtnilan 
3. rqtnian 

Plur. 1. rqtnilqu 
2. rqtnilan 
3. ratnian 

s m ó d. 
dlnilém 
dlnilén 
dinit 
dlnildm 
álnildn 
dlnidn 
dlnilqu 
álnildn 
dlnidn 

3. F ö l s z ó l í t ó m ó d . 

rqtáln ! 
(us) rqtit 

rqtélan ! 
(us) rqtian ! 

rqtélan! 
(us) rqtian ! 

didin ! 
{us) dlit! 

dléldn ! 
(us) dlidn! 

dlildn ! 
(us) dlidn! 

b) Többes tárgy. 

(dn t'i luam kwdn tatéltiam: ezen lovaimat kihajtom) 
(am ndram nukh-masepidm: felöltöm bocskoraimat) 

1. Jelentő mód. 
Prassens 

Sing. 1. tatéltiam 
2. tátéltian 
3. tátéltian 

Dual. 1. taléltinam 
2. tátéltian 
3. tátéltian 

Plur. 1. tátéltinqu 
2. tátéltian 
3. tátéltian 

mdsepidm 
mdsepidn 
mdsepidn 
másepindm 
mdsepidn 
mdsepidn 
mdsepinqu 
mdsepidn 
mdsepidn 

9 

Prseteritum. 
tátéltésam mdsepésdm 

F ö l t 
Sing. 1. tátéltaniam 

2. tátéltanian 
3. tátéltanian 

Dual. 1. tátéltaninam 
2. táteltaninan 
3. táteltaninan 

Plur 1. tátéltaninqu 
2. tátéltanian 
3. tátéltanian 

tátéltésan 
tátéltésan 
tatéltésnam 
tátéltésan 
tátéltésan 
tátéltésnqu 
tátéltésan 
tátéltésan 

é t e s m ó d . 
másepániám 
másepánián 
másepánián 
fnásepáninám 
másepánián 
másepánián 
mdsepdninqu 
másepánián 
másepánián 

masepesan 
mdsepésdn 
mdsepésnám 
másepésán 
mdsepésdn 
másepésnqu 
másepésán 
másepésán 
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3. F ö l s z ó l í t ó m ó d . 
Sing. 1. — — 

2. tdtéltan ! mdsepdn ! 
3. (us) tatéltian ! (us) mdsepidn f 

Dua). 1. — — 
2. tdtéltan ! mdsepdn ! 
3. (us) tatéltian! (us) mdsepidn! 

Plur. 1. — — 
2. tatéitan! mdsepdn! 
3. (us) tatéltian! (us) mdsepidn! 

8. §. Igenevek és gerundiumok. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzete mint a középlozvaiban: -u%, 
pl. ratuy, minuy, diuy \ jéghuy tánczolni, tő : jékw-

2. A p a r t i c i p i u m képzői -né és -m, pl. uj-khul minné 
Xöy madár menő út, tejút-csillagzat, nel séiné tör orrtörlő kendő, 
khuin' jel fekvő hely | kiudn-miném kit khum a kiment két ember, 
tösém pom száradt fü. — E képzőknek egyéb nyelvjárásokból is 
ismert másnemű alkalmazására példák: jdmés alné allém jó éle-
tet élek (^.oöpyio acH3Hb JKHBV) | kwds khantilém: tumén-sqt sujin 
ötér . . . . niulkdtenténdt a mint nézem : a tumén-Xó torkolatbeli hír
neves gazda üldöz (Sint-ja oai j.) \ pés almén-ail előbbi életedben 
(alsólozvai medveének), khun sénghwejdméní hogyan jöttél ámu
latba? (u. o.) 

3. Az alsólozvai nyelvjárásnak egyik figyelemreméltó külö
nössége a még élő -p, -pd participium képző, melyet az előbbi 
nyelvjárásoknak csak régibb nyelvemlékeiben találtunk meg. 
Példák: khul'tap ?ne rengő, ingó föld: khul't- inogni | kdrst ép khum 
javas, gyógyító férfi: kdrst- helyreigazít, gyógyít j sokht alpd khals 
becsületesen élő ember: al- élni, lenni | Idypd kh&p könnyen járó, 
mozgó ladik: Idkív- mozogni | jiw neypd uj fát kopogtató állat 
(harkály): n&gh- orral vagdosni (madárról mondva; picken, KJie-
BaTB) | simém jérpd pü szívemnek tetsző (kedves) fiú: jérpt- szeretni, 
éjsz. vog. ér- kelleni, tetszeni. 

4. Az alanyi ragozásbeli ind. prses. egyes 3. személye Eeguly 
alsólozvai énekeiben is többször előfordul participiumszerű alkal
mazásban, íme pár idézet a középlozvai átírásból: pat khaiti 



7 0 A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. 

khwqsa vuoX vadrécze futó hosszú folyószakasz (Teytén peél j.) \ 
nál niuli teyt nyíl üldözte búvárkacsa (Sint-já oqij.) \ jámés 
tüpá tüjá-sqrt rqusoali jarné khum iüpá rqusénát jó evezője 
mint tavaszi csuka csapdos (farkával), — férfi evezője úgy csapdos 
(u. o.). 

5. Á l l a p o t h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Példák: lu sot-
lani mini a ló száguldva megy: sottali száguld | r essem jel-pansés 
sírván lecsillapodott | khujjim tqnvinti feküvón hortyog. 

6. F ö l t é t e l h a t á r o z ó g e r u n d i u m . — Példák: östér 
t'il! qlkhat, ám ncin khitértanilém ha itt volna az ostor, én rád húz
nék (ecjiH-ÖH iuieTL 3,a,rJfecb ŐHJia, a-ÓM TeŐa iiiopKHyjit) | jáum-pü 
nq,rt sisél lákwsakát, nart khütsét midőn bátyám a falgerendáknak 
hátával neki megy, a falgerendák meghajlanak (Teytén ánk ].). 

9. §. Változó tövű igék ragozása. 

A tőnek változása az alsólozvai alanyi ragozásban igen gya
kori jelenség, mely mutatkozik: 1) a tő hosszú magánhangzójának 
megrövidülésében s esetleg nyíltabb hangszínre vaió emelkedésé
ben; — 2) a tő végi mássalhangzócsoport egyszerűsítésében; — 
3) a tővégi j , vagy w mássalhangzók elenyésztében. Lássuk ezen 
tőváltozások eseteit közelebbről. 

A tőnek hosszú magánhangzója megrövidül s e mellett néha 
az q,, ö nyíltabb a hangra változik minden egyszerű mássalhangzón 
végződő tőben, midőn eme tővégző mássalhangzó szótagot zár 
(azaz a ragozásban megnyújtatik, vagy közvetetlenűl mássalhangzó 
következik rája). íme pár példája az efféle tő változással járó alanyi 
ragozásnak: 

Igetők: var- készíteni, csinálni, nqy- sántítani, tát- hozni, 
vinni, mai- ruhát ölteni | rqt- verni, lap- férni, ál- lenni, khöj- érni, 
érintkezni, rqw- legyinteni, lóbálni. 

1. I n d i c a t i v u s . 

Praesens. 
nqyyém tattém mássém 
nqyyén tattén maisén 
nqyi tuti masi 

Sing. 1. vqrrém 
2. vqrrén 
3. vári 
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Dual. 1 . vqrim nqyim tátim maiim 
2. vitrin nqyin tátin máéin 
3. vérije ügyije tátije masije 

Tlur. 1. vqriw nqyiiv táthv masiw 
2. vqrin nqyin latin máéin 
3. vqrrét nqyyet tattét máééét 

Sing. 1. rattém lappéin allém khajjim raivém 
2. rattéti lappén allén khajjin rawén 
3. rcííi Iqpi qli khoji rqwi 

Dual. 1. raíim Iqpim qlim khöjim rqwirn 
2. m i m Iqpin qlin khöjin rqivin 
3. ra íye Iqpije qlije khojije rqwije 

Plur. 1. rcititv lápiw qliw khöjiw rqwiw 
2. rö^w Iqpin qlin khöjin rqwin 
3. raíteí lappét allét khajjét raut 

Praeterituni. 
Sing. 1. vqrsém tatsém ratsém khajsém alsém 

2. vqrsén tatsén ratsén khajsén alsén 
3. var8 *) táts ráts khöjis qls 

Dual . 1. varsám tatsam ratsam khajsam alsam 
2. varsán tatsan ratsan khajsan alsan 
3. rqrsi stb. ratsi stb. stb. 

Plur. 1. vqrsqu ratsqu 
2. varsán ratsan 

• • 3. varst ratst 

2. F ö l t é t e s mód. 
Sing . 1. var nem tatnem ratnem khajnem alnem 

2. vqrnén tatnén ratnén khajnén alnen 
3. vqmi tatni ratni khajni alni 

*) A magánhangzó hosszúságát a régibb vqrés alak első szó
tagjának nyílt volta magyarázza meg. 
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Dual. 1. varnim tatnim ratnim khajnim alnim 
2. vqrnin tatnin ratnin khajnin alnin 
3. vqrnije stb. stb. stb. stb_ 

Plur. 1. vqrniiv 
2. varnin 
3. vqrnét 

3. F ö l s z ó l í t ó m ó d . 
Sing. 2. vfyrént tatén! rqtén! khöjin! ölén! 

Z.vqrd! tata! ratii! khöjd! ölő! 
Dual. 2. varan! tatán! rátán/ khöjan! ölam 
Plur. 2. varán! tatán! rqtan! khöjan! ölam 

Ezen minták szerint képzik az alanyi ragozás alakjait: tdy- r 
khwqft'd tayi valahová lesz, jut (Ky^a-HHÓy^b .nfeBaeTca): tayyém. 
tayyén, tayi, tayim stb. plur. 3. tayyét; praet. taysém \ söy cnpnaTt. 
(a társas halászatnak egy módja): seyyém, éoyyén, seyi, seyim stb-
plur 3. seyyct || khdt- szakítani: khattém, khdti, khatim; plur. 3 -
khattét, prset. khatsém \ ndt- segíteni: nqttém, nati \ mat- öregedni: 
máttém, mati \ at- gyűjteni, szedni: dttém, ati \ vet- pflücken : vettem,, 
veti || pds- mosni: passém, \msi \ ras- vetni (pl. gyalmot): rassémt. 
rasi | khwds-: panld khivassém kendert tépek (KOHonjiLe TepeŐJiio),. 
khtvdsi || man-: sétép manném czérnát gombolyítok, rndni || nüp-
sülyedni, elmerülni: nappém, napi | lap- emelkedni: lappéin, lapi f 
rep- rázni: reppeni, repi \\ pül- falni: pullém, puli | sel- érteni, 
tudni: sellém, süli \ khql- halni: khqllém, khqli \ khöl- hallani: khql-
lém, khqllén, khöli, khölim etc. plur. 3. khqllét | klml- elhagyni:: 
khütt'ém, khüti || nir-: pom úirrém szénát tépek (CÉHO .nepraio), 
iiiri | mar- hinni, bízni: marrém, mari \ nör- akarni: norrém, nöri | 
ser-: ndn serrém gazdálkodom a kenyérrel (xjitŐT> öepery), seri. — 
A két «küldeni» ige megtartja hosszú magánhangzóját zárt szótag 
esetén is: praes. kettém, ketten, keti, kétim stb. plur. 3. kettét; praet.. 
ketsém stb. 

A nasalis előrészű mássalhangzócsoportokon végződő tők 
mássalhangzóval kezdődő végzet előtt nasalisukat elenyésztetik,. 
mi mellett esetleg a tőbeli hosszú magánhangzó megrövidül s az a-
a-m változik. Az ind. praesensben, ugyanily alkalommal a tő végi 
-kw-bö\ is y válik. Példák: khengh- hágni | vqnkh- vágni, ütnL. 
khané- tudni, khant- találni, int- lenni, válni, jekw- tánczolni. 
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1. I n d i c a t i v u s . 

Sing. 1. kheyyém 
2. kheyyén 
3. khenghi 

Dual. 1. khonghim 
2. khonghin 
3. klwnghije 

Plur. 1. khonghiw 
2. khonghin 
3. kheyyét 

Prsesens. 
khassém 
khassén 
khansi 
khansim 
khansin 
khansije 
khansiw 
khansin 
khassét 

khattém 
khattén 
khqnti 
khqntim 
khqntin 
khqntije 
khqntkv 
khqntin 
khattét 

jéyyem 
jeyyén 
jékwi 
jékwim 
jekwin 
jékwije 
jekwiw 
jekwin 
jéyjét 

Sing. 1. vqysém 
2. vqysén 
3. vqnkhés 

Dual. 1. vqysam 
2. vqysan 
3. vqysi 

Plur. 1. vqysqu 
2. vqysan 
3. vánkhést 

Prseteritum. 
khassém 
khassén 
khansés 
khassarn 
khassan 
khassi 
khassqu 

khassan 
khasst 

itsém 
itsén 
intés 
itsám 
itsan 
itsi 
itsqu 
itsan 
itsét 

jéywsem 
jéywsén 
jékwés 
jéyicsám 
jéywsiin 
jéywsi 
jéywsqu 
jéywsan 
jékwést 

2. F ö l t é t e s mód. 
Sing. 1. vqyném 

2. vqynén 
3. vqyni 

Dual. 1. vqynim 
2. vqynin 
3. vqynije 

Plur. 1. myniw 
2. vqynin 
3. vqynet 

Sing. 2. vqnyén.' 
3. vqnyá! 

D. Pl. 2. vqnyan 

khasnem 
khasnen 
khasni 
khainim 

stb. 

itnem 
itnen 
•itni 
itnim 

stb. 

3. F ö l s z ó l í t ó mód. 
khansén ! khqntén ! 
khaúsá'! khqntá! 
khansan ! khantan ! 

jeywnem 
jéyivnen 
jeywni 
jéyivnim 

stb. 

jekwén ! 
jékwcí ! 
jékwan! 
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Ezen minták szerint ragozódnak: öfigh- ruhát levetni: praas. 
oyyém, eyyén, önghi, önghim stb. plur. 3. sz. öyyét \jangh- forogni: 
jq>yyém} jqyyén,janghi ; jqyyét \ éengh-: nor seyyém czirbolya mogyo
rót török (op'fcx'L mejiKaio), éonghi || nont- pihenni: nőttem, nottén, 
nonti ; praet. notsém \ jont- varrni : jöttém, jonti \ pánt- födni: pat
téin, pánti | unt leülni: uttém, unti | a frequ. -ent képző, pl. pol'-éám 
pátilenti daraeső hull : plur. 3. páttilettét; lü vantettém lovat veze -
tek: sing. 3. vantenti || kané- í rn i : kaééém, kanéi \ pané- nyitni: 
possém, poééén, panéi \ nons- nyúlni, kihúzódni: nossém, nonsil 
süné- nézni: éuééém, sünéi | kerté ébredni: keééém, kénéi \ kiné-
keresni: kiééém, kinsi \ áns- habere: áééém, áriéi | Ioné- sírni: l'ös-
éém, Ionéi || lákw- mozogni, haladni: láyyém, láyyén, lákwi (láypá 
kh&pj. 

A tőváltoztatásnak harmadik módját, a tővégi mássalhangzó 
elenyésztét s evvel kapcsolatos magánhangzó-változásokat a követ
kező igéknél tapasztaljuk. 

a) A teljes tő vég-mássalhangzója -j. 
üj- látni: Ind. praes. üm, ün, üi; üima, üina, üji; üiwa, üina, 

üt | praat. üsém, üsén, üs; üsma, üsna stb. | cond. üném, ünén, üni; 
ünim stb. | imp. üjin! üjan ! \\ Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praas. 
uilém, uilén, uita ; uilam, uilan, uján ; uilau, uilan, uján \ prast. uslém, 
uslén, üstéi; uslam, uslan, üsan; cond. ünilém stb. | imp. ujain! 
stb. — Többes tárgy, praas. ujam, uján stb. J praat. üsam stb. — 
Inf. üy, part. üné, üm || Refl. ükht- látszani. 

tuj- bemenni: Ind. praes. tüm, tün, tui; tuima, tuina, tuji; 
tuiwa, tuina, tüt | praet. tűsem, tusén, tüs ; tüsma, tüsna stb. | cond. 
tünem, tünen, tűni; tünim stb. | imp. tájin! tujan! —Inf. tüy, 
part. tüné, tüm. 

vaj- venni: Ind. praas. öm, ön, üi ; üma, üná, üje ; üwa, üná, 
üt | üsém; üsén, üs ; plur. 3. üst \ cond. ünem, ünén, üni, ünim stb. | 
imp. vajin ! vaján! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. ülém, ülén, 
üta ; ülam, ülan, üjan; ülau, Mán, uján | praet. üslém stb. | cond. 
ünilém stb. — Többes tárgy, praas. ujam, üjan stb. — Inf. üy || 
Frequ. vájint-; reflex, ükt-, pl. am at üktem án-t'ii én nem foglalko
zom ezzel (a He 3aHHMaiocb 9THMT>). 

máj- adni: Ind. praas. mSm, men, mi; mimá, mind, mije; 
miiua, mind, met \ praat. misém, inisén, mis stb. | cond. miném, 
minen, mini stb. | imp. májin ' maján! — Tárgyas ragozás. Egyes 
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"tárgy, praes. milém, miién, mitá stb. | praet. mislém, mislén, mistd 
stb. | cond. minilém | imp. májain! stb. — Többes tárgy, praes. 
mijám, miján stb. | praet. misdm stb. — Inf. mi% | part. miné, mim \\ 
Frequ. méjint-

láj- lőni3 dobni: Ind. praes. lem, len, li; Urna, Und, life; 
liwü, Und, let J praet. lisém, lisén, lis stb. | cond. liném, linén, lini 
stb. | imp. lájin! Iáján! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
lilém, lilén, Utá stb. | praet. lislém, lislén, lista stb. | cond. linilém 
stb. | imp. lájáln! || Többes tárgy, praes. lijám, Uján stb. | praet. lisdm 
stb. — Inf. lr/ | part. liné, lim \\ Reflex, likt-. 

sdj- fonni (sa sáji hajfonatot fon): Ind. praes. sáim, sáin, 
sáji; sájim,, sájin, sdjije; sájiw, sájin, sait | praet. süisém, sáisén, 
sáis stb. | imp. sájin ! sáján .'. 

táj- szőni (TKaTt): Ind. tejim, tejin, teji; tejim, tejin, tejije ; 
tejiiv, tejin, tejit | prát. tisém, tisén, tis stb. | cond. tiném, tinén, 
tini stb. | imp. tájin ! táján! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, prajs. 
tilém, Mén, titá stb. | praet. tislém stb. || Többes tárgy, praes. Ujam, 
úján stb. | praet. tisam stb. — Inf. ti-/ \ part. tiné, tim. 

taj- enni: Ind. praes. tem, ten, ti; timá, tiná, tije; tiwá, tiná, 
tet | praet. tésém, tesén, tés stb. | cond. téném, tenén, teni stb. J 
imp. tájin! táján! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy praes. tUém, 
fiién, titá • tilám stb. | praet. téslém stb. | imp. tajáln! || Többes 
tárgy, praes. tijám, tijdn stb. | praet. tesám stb. — Inf. te% \ part. 
tené, tim. 

b) A teljes tő vég-mássalhangzója: y ('), illetőleg helyébe 
lépő ; (i) : 

ney- kötni: Ind. praes. ne'ém, né'én, néji; nejim, nejin,nejije ; 
nejiw, néjin, ne'ét \ praet. néisem, neisén, néis stb. | cond. neiném, 
neinén, neini stb. | imp. ne1 én! ne'án! — Tárgyas ragozás. Egyes 
tárgy, praes. néilém, neilén, neit stb. | praet. neislém stb. j imp. ne'áln ! 
— Inf. neu%. 

séf- törölni: Ind. praes. seém, se én, séji; séjim, sejin, sejije ; 
sejiw, sejin, se ét \ praet. sésém, sesén, sés stb. | cond. séiném stb. | 
imp. se?én! se'án! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, séilém, séilén, 
seit stb. | praet. séislém stb. | imp. sé'áln ! — Inf. séu%. 

lay- mondani: Ind. praes. la'ém v. laum, la'én v. laun, lq,i ; 
lq,im, lain, lq,ije; Iqiw, lain, la*ét \ praet. laisém, laisén, lás stb. 
cond. lainém, lainén, laini stb. | imp. l(fén! l(fán! — Tárgyas 

l 
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ragozás. Egyes tárgy, praes. lailém, lailén, Iáit stb. — Inf. Iquy || 
laukt- ígérkezni. 

püy- fogni; fújni: Ind. praes. pu'em v. puum, pu'én v. puun, 
püi • pídm, pián, puije; püiw, püin, pu'ét v. puut | praet. püsém, 
püsén, püs stb. | imp. pvüén ! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, 
praes. püilém, püilén, púit stb. — Inf. puuy || Mom. puumt- megfogni, 
pül- elfúni. 

mqy- dugni, betömni: Ind. praes. ma'ém v. maum, ma'én, mai; 
maim, main, mqije; mqhv, main, ma'ét | praet. ma'ésém, ma'ésén, 
ma'és stb. | imp. ma1 én ! mq'dn ! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, 
praes. mqilém, mailén, mait stb. — Inf. mqw/ || Mom. ma'émt-
bedugni. 

c) A teljes tő vég-mássalhangzója w, illetőleg vele válta
kozó j : 

iw- és jaj- jönni: Ind. praes. iwém, iicén, no; iwmd, hona, 
iwi; iwica, iwnd, iwét | praet. iséni; isén, u stb. | cond. iném, inén, 
ini stb. | imp. jaján ! — Inf. jiy. 

netv- tépni (pl. pom neum füvet tépek): Iud. praes. úeum, 
nézvén, newi; newim, neivin, nemije; newiw, newin, neut j praet neu-
sém, neusén, neus stb | cond. neuném, úeunen, úeuni stb. | imp. 
newénf netvdnf — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy; praes. newilém, 
newilén, newit stb. | praet. neuslém stb. — Inf. neuy \\ Frequ. úewent-. 

tqio- evezni; locsolni: Ind. praes. tqwém, tqwén, tqioi; tqivim, 
tqivin, tqwije; tqwhv, tqivin, tqwét | praet. tqusém, tqusén, tqus stb. \ 
imp. tqwén ! stb. — Inf. tqny. 

Végűi megemlítjük itt, hogy az ql «lenni, élni» igének ind. 
praes. 1. és 2. személye, a midőn a «vagyok, vagy« jelentésre alkal-
mazódik, a középlozvaiban i s : tísém, qsén, pl. Nuny-Tqrém jdum-
qsén N. T. atyám vagy (imádság). 

A l s ó l o z v a i v o g u l n y e l v m i i t a t v á n y o k . 

P é l d a m o n d a t o k . 

I. I g e k ó p z ő k . (Frequ.) 1. ja-vötat kit is paipka %an-
tenti: sörp-pdUi folyó partján két kis nyírhéj kosár függ: jávorfülek 
(találós mese) | % tippét-két mater nqwenti BT. KvcTaxi. HTO-HH-
őy^b meBejiHTCfl | 3. reyyéné sujdt untenti: CJIHHIHO 'ITO OHS 
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xoxoqexi. | 4 . am táwám eslátuy tostentilém a ero poŐHTb 
3acTaBJiio | 5. khgtél kivalenti, khulanti cojmue BOCXO,HHTT> M 
saKaTHTca || 6. táu am-taram osetqlenti OHT> Ha MeHa cep^MTca 
7. tán qn s ár a t e n t i t, qn at kqréy ő unszol (HaBejiHBaeTT.) engem ; 
de nekem n e m kell | 8. t'üt sqrríi kliol! Iqtti TVTT. ö l u a a 6epe3a 
öiwrfceTca; j 9. Un sarnia lötpi v. lötpenti Öiuie^ba KOaca őíjia 
CTaeTi. | 10. al-khanghwa rötpeiiti KTO-HHŐy,a;í» CTyitaeTT. | 1 1 . 
soyw nukh-a lémkdtenti TyMaHT. no^HMaTca || 1 2. an-ti lü marsa 
iléli 9Ta Jioraa^b Majio BO3HTT>. 

(Mom.) 13. kiská sük-üí nalémti KOiuKa MOJIOEO JibiateTt | 
14. an-ti kharná sqrmáltén, tau tülémti BTOTO npHMlmaH (He 
nyuian CT> rjia3T>), OHT. BOpyeTT. || 15. kit tqul' setép-tárm ákwán 
k á s l i t a p i , ákwán j o t l i t a p i Ha o^Hy HHTKy %Bk KOJKH BMÉCTÍI 

G03fl,'hBSLGTrb, BMÍCTÍJ couibeTi. || 16. t'i lü sitin, mql'ey koytáli BTO 
Jioma^b ŐOHKO ö'feraeT'b || 17. vatém-pqlté (pőt-pqlté) v aéermati-
lém v. vas erpilém y^apio no mercb || 18. tau an-tipöl-két, tit 
a l m aj i s OHÍ. BT. STOÍÍ ^epeBHi., 3^T»CT. 3aaíHJiT> (itt telepedett le 

ál landó lakásra) || 19. sos-pqr aktvan kii seri v. sukwari öepecTa 
CKOptíHTCa. 

(Eeflex.) 20. jiw tü-tari kham-k hutéltayts ^epeBHHa Ty^a 
HaKJioHHJiacb | 2 1 . kham-lákív éltáytsém, jel-patsém sanHyjica, 
najiT. | 22. qmp üi-pql pe kwali, repéltáyti az eb feljön a vízből 
a par t ra , megrázkódik (cTpaceTca) | 23 . nái jártlé'i l'ál'ptáytem 
MBI CT. TOŐOK corJiacHMca, HSJia^HMca |J 24. sörp jui-pqlt tátél-
tqléyt'ém v. niwlqléytem 3a 3BT.peMb roHaiocb || 25. an-ti jéri 
an-ti khatnél j errékati 3Ta ntcHa 3THMT> TOJIOCOMT. noeTca. — 
(Denom.) 26. tau tülémts, am jéséltáslém OHT> BopoBajiT., a ero 
iipHMlmajiT. (v. ö. jes ész) | 27. tots khqtél eséltem H.ÍJJIOH ^eHb 
paöoTaio (v. ö. es dolog, munka) . 

I I . I g e r a g o z á s . (Activ.) 28. pol'yés jel-oyyém canorn 
CKHHy; Iqpséy jel-önghi v. onsi jionaTHHy (ruhát) CHHMaerb, jel-
ensayti pa3BOJi0KaeTca (levetkőzik) | 29. tu-it-ken jel-nap pém BT. 
CHÍn. 3aBa3Hy | 30. Iqpséy-pql tusjéy kuán-repp ém CT> jionaTHHbi 
KOnoTb (a port) cTpaxHy | 3 1 . sámáni tu at láppét MOH rjiasa 
Ty,a;a He no^HMaiOTca, szemeim nem lá tnak el (nem emelkednek) 
oda | 33. vötan pe- k h ajj i m Ha őeperr. npncTaHeMi. | 32. am kh&p 
vqruy sellem a Jio^Ky ^ laaTb VMÍÍIO; kánsuy at séli nncaTb He 
yMijeTTi | 34. am nan at marrém a Teöti He Bfcpro | 35. án-t'i l'áy 



78 A VOGUL NYELVJÁRÁSOK. 

at khassém ne iiOHHMaio Í)TO CJIOBO || 36. man náérau an-ta möm 
pöstsan Hanii> uapb noöli^HJiL TOTL Hapo^t | 27. törém mS lq& 
6or-b TBopn.'!!. (tkp. mondotta) 3eMJiio. 

(Passiv.) 38. üi Iqltaut, möm túlt 3%-kch cKa3biBaK>T"b, Hapo/Tb 
xy^oit || 39. súk-üi pariéi tail kwassaus MOJIOKO copOMi. HaMii-
majrt | 40. pom sülni a jel kánátaus v. j el-nay ív é s KopoBa 
TpaBy CTOiiTajia | 41. tösém tűrém üt'él minwés Bt cyxoe ropjio 
BO,a,a noniJia, czigányútra ment a víz a torkomban | ^.pisaiéi at 
kh aj tv és He nonajib pyatteMi>5 rosszul czélzott, a puska nem 
érte. 

III. I g e k ö t ő k . 43. üún tör sokhwér-ket kwan-piskertilém 
MOKpbiH miaTOKb BT. ropcríi BbUKMy | 44. kwartém kwan-jqt'aus 
Moa pyőaxa BbiniHTa | 45. kwallém k tv a n-tolpés MOH BepeBKa 
npopBa.iacb | 46. khep k tv a n-khisats jio^Ka crjresaajia ( = CK0Jib3-
Hyjia), a ladik lecsúszott a pártól | 47. an-ti sopla kw a n-taléytilém 
aTOTt KOJit .saBOCTpio | 48. an-ti jiw tqtté kivan tiytem 3Ty ,a,epe-
BHHy Ha orHi coaíry | 49. ker-léy kwan-iltuy at süti rB03,a;b 
BbiTaiu,HTb HeMOJKHO | 50. tus-punam kican-jáytiam őopo^y oőpino |j 
51. qr-l'qy samim f am nan k ivein él-sumilém Bb 3anycKH noro-
HHMca! a Teőa oÖoroHio cTopoHOii. 

52. k ív a t'-rqytés ; j e l-tqljayts ncnyrajica H sa^poacajib | 53. 
suti j e l-tari kivallél caHH 3aBaateTi> BepeBKOü | 54. vj tak álné-yarát 
jel-ramentit Me^Bt^b CBOK) ^oöbmy 3arpe6aeTi> | 55. vj-ansuy jel-
soskhati, sörp j e l-üli, sáir j e l-khtvqlili a medve aláömlik, a jávor 
alárepül, a tehén elpusztul (yMHpaeTt; ez állatok halálának kifeje
zései) | 56. rqs j el-patértans noKOCb yronHjio (tkp. a fövény-part 
eltüntetődött, elöntötte a víz) | 57. ayseriy j e l-tártenéyti MH3rnpb 
(pók) cnycmaeTca KB HH3y | 58. ráywna j e l-titéltawasém OTT* 
.HOÍK^H BbiMOKb | 59. lailan tárm-pál j e l-liktés eb Horb najib (tkp. 
levetődött lábáról) | 60. khqtél jel-onmés ^eHb Kopo^e crajrt | 61 . 
törém j el-m-cpltépjqmés Tenjio CTajio | 62. kámká-jéngém porséljel-
rapwés BopoTy y Mop^bi copoMb 3aHecjio | 63. an-ti ey-penk sqma 
j e l-tonsi STOTÍ apb KpyToit. 

64. nulmém nukh-jalts v. je l-téhvés MOS KopocTa 3asKHJia, 
3apocjia | 65. isém üt'él ön n u k h-jerréltéstá qaeMb (tkp. forró vízzel) 
yrocTHJi'b MeHa | 66. an-ti japt n u k h-naltilém 9T0T"b HOiKHirb Ha 
'lepeHb nocaaíy. 

67. nöram p a l-khiratdst MOH opfesn pa3CbiiuiHCb | 68. qna 
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isém üt-p'ql p a l-losats qaniKa OTT. ropji'ieü B0,a,bi Jioimyjia | 69. sun 
angwél-tdrmt p al-sirrématwés caHH Ha imt. pa3ŐHjracb || 70. taitém 
p dr-sqkhtém pyKaBt Ha3a^T. rnőaio (fölgyűröm) | 71 . ponkhlém 
khqls ii-íü lay-pdtili IIBHHHHH cio^a-Ty^a menaeTca (BajnrTca) | 
72. lüt varén-ken j u-tulan .' KOHH BT> ABopt 3aroHH. 

IV. N é v s z ó - r a g o z á s . 73 . an-ti pasémté at permem BT> 
3T0MT) ^HMy He Tepnjiio | 74. pofik-ötté khatlenti 3a BOJIOCBI Tepe-
ÖHTT. || 75. j esem n á at páti Ha ysrB He iia^eTT. | 78. ah t'i hqulna 
sdr-vqrép sátt'és ezt a húst megköpte a légy | 77. tetép popti jontép-
p a In a HHTKy B^eprHBaeTT. B t ynin HIMBI | 78. dn-ti kér vqntépna 
ídtli 9T0 atejitso Ha y^,oiiKy y^oÓHO || 79. ja pöfikhtdt khus tdl 
iHMpHHa p-feKH 20 caaceHb (pöiikhja HiHpOKaa pt>Ka) | 80. mar jani 
mai ti! qTO-3a őojitmoH CMÍXT, OTOTT, ! 

(Határzók) 8 1 . katéá-két üt Ir/whi BO,na BT, Ka^o^KE nieBe-
JIHTCH, őojiTaeTca) | 82. kwdl-kén say pdts besugárzik a nap a 
szobába | 83 . iialém kér-pql or turri v. surri H3T, Hocy KpoBB 
ötatHTTb (csurog) | 84. üt pétér kér-pql kiván-tqívlüém H3T> Be^pa 
B0;i,y BHJIBK) | 85 . khqtél tar-nili tul kér-pql cojiHue BHÖ^CTT. H3T. 
no^T, MopoKy || 86. kér-té% tármt khanti Ha rB03^;fe BBCHTCH | 
87. pattelim lin jiw-tarmt jel-tqsáps 6í>JiKy CTP^JIMJIT.; 3aBH3Jia Ha 
^epeBHHB | 88 . tdu am-tármámt khalplenti OHT. Ha^o MHOIO 
CMteTca || 89. nar üti mö-khívqst ÖpeBHO TauiHTT, no 3eMjiT> || 
90. tqt-p öyté istdytém BO3JTE orHa rpt iocb | tilt törém láng h a 
vati noro,na Ha HH3T> ^yeTT. | 9 1 . törém-mas votanti no Mnpy 
coönpaeTi., koldul (tkp. istenért kéreget) || 92. möm ndurié röpi 
Hapo^T, mnÖKO yivinpaeTt, BajiHTca (jiw röpi a fa lerogy) | 93 . 
aimarit nai moténis qmiltdsén ^aBHie T H HHa^e CKa3ajiT. | 94. 
tdu am-pqltémné ös jörmi OHT. KO MHB em,e HOCT. npHTKHeTT, (még 
rám fog szorulni). 

2. Jqut-titpqilén uj kéné él tané jéri. 

Uj kénsémldlén, uj sqnyémldlén ! 
khuj vöspenti, khwqtal! rdssén ? 
saya miném kit khum khün séngwejdmén 
pés qlmén-qil tamantén tös ndngivén üslén, 
ndngwén Iqmyejentdslén; 
vöt tör lapné ndj nal-posentidn 
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K u z j i n a f a l u b e l i m e d v e k ö l t ő é n e k . 

(Töredék.) 

Medve ébredj föl, medve serkenj föl 
A hajnal kipirult, hova késel ?! 
Bélé járós két férfitől hogyan jöttél oly ámulatba?! 
Kégebb éledkorodban a zelniczés partot magadnak foglaltad 

[el (vetted), 
magadnak taposgattad; 
a kendőt öltött harmincz asszonyt (kik t. i. zelniczebogyót 

[jöttek szedni) leüzted a folyóhoz 

Ez énektöredék közlője: J e p i m M i c h a i l i c s L a c h t j i n 
1888, augusztus 6-ikán. 
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Adalék a jurák-szamojed nyelv ismeretéhez. 

A szamojéd nyelvek tanulmányának először C a s t r é n Sán
dor, a híres finn nyelvész-utazó, vetette meg biztos alapját. A negy
venes évek folytán, jelesen 1842—43 és 1845—48 években, az 
összes szamojedséget látogatta volt meg, kutatásának főczéljáúl a 
szamojéd nyelvek grammatikai szerkezetének földerítését tűzvén ki, 
a mely addiglan még egészen ismeretlen volt. Fáradalmas útjairól 
visszatérvén, bár megtört egészséggel, hozzáfogott egy nagy gram
matikai munka kidolgozásához, mely mind az öt külön szamojéd 
nyelvet ölelte föl; — de ennek teljes befejezését nem engedte meg 
neki kora halála (1852). E munkát, mely a szamojéd nyelvek hang
tanát s az alaktanból a névszó- ós igeragozást foglalja magában, 
nem sokára a pétervári Akadémia megbízásából Schiefner adta ki : 
«M. Alexander Castréns G r a m m a t i k d e r s a m o j e d i s c h e n 
S p r a e h e n » St. Petersb. 1854. Ehhez hozzájárult a szamojéd 
nyelvek szókincséből való följegyzéseinek kiadása: «W ö r t e r v e r-
z e i c h n i s s e aus den samojedischen Sprachenw St.Petersb. 1855. 
E kötetben még az egyes, nem egyenlő terjedelmű, szamojéd szó
jegyzékek össze vannak állítva] egységes német-szamojed szójegy-
zékkó (Deutsch-samojedisches Wörterverzeichniss), mely az egyes 
szamojéd nyelvek szóegyezését s egyes szóknak sokféle dialectikus 
változatait tanulságosan feltünteti. De még fontosabb ennél, hogy 
legalább két szamojéd nyelvből, a jurákból meg az osztják-szamo-
jedből néhány n y e l v m u t a t v á n y t is közölt a kiadó Castrén 
följegyzéseiből; jelesen : hősi énekeket (311—372.1.) és egyes mon
datok jegyzékét (373—400. 1.) «Materialien zu einer Syntax» czí-
mével. 

Egy új tanulmányforrás, az osztják-szamojed nyelv köréből 
nyilt meg csak 1879-ben a kazáni missionarius-társaság kiadásában 
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megjelent N a r i m-vidéki szövegekben, orosz fordítással. Megjelent 
ilyen négy füzet iskolai és egyházi könyv: 1. Azbuka (ábécés és ol
vasókönyv), 2. Bibliai történet, 3. Imádságok, 4. Egyházi ünnepek 
magyarázata. E szövegek legeslegnagyobb részt ugyan csak fordítá
sok, illetőleg Grigorovszki missionarius szabad szerkesztéséből 
valók, de van az Azbuka ez. füzetben néhány eredeti elbeszélles is 
közölve (és pedig a többitől valamennyire eltérő, azaz népiesebb 
nyelvezettel). 

A j u r á k sz. nyelv, jelesen urai-vidéki dialectusának, isme
retének szolgáltat még anyagot egy R e g ü l y-tól ránk maradt kéz-
irati füzet, melynek ő a «Szamojéd tanulmányok)) czímet adta. 
Benne van — egy szamojédül jól tudó vogul embertől följegyzett 
szamojéd szók gyűjteménye, többnyire német, sokszor meg vogul 
értelmezéssel (5 négyhasábos fólíven) meg alaktani paradigmák és 
rövid mondatok (4 félíven).*) 

Az eddig rendelkezésünkre levő szamojéd nyelvanyag némi 
növelésére, jelesen az alább közlendő jurák nyelvmutatványok 
följegyzésére akadt alkalmam az 1882. év nyarán, midőn néhány 
szamojéd embert hoztak volt Budapestre, s őket ethnographiai lát
ványul az állatkertben az ő rénszarvasaikkal együtt a közönségnek 
mutogatták. A kis társaság öt egyénből állott: egy öreg ember ós 
felesége, egy fölnőtt fiatal ember és leány, meg egy gyermekfiú. Az 
archangeli guberniumhoz tartozó K a n i n félszigetről valók voltak, 
vagyis a jurák szamojedsóg legnyugatibb részéből. E váratlan al
kalmat fölhasználva vagy tizenkét látogatást tettem náluk, rende
sen egy-egy félnapra, mely időt azonban a közönségnek szóló mu
tatványok annyiszor-mennyiszer félbeszakítottak. Tanulmányom 

*) Keguly a följegyzés körülményeiről is értesít e jegyzetben: «A Sigva 
folyó Süketje nevű helységében aug. 16—29. 1844 Vojgmpcing nevű vogul 
közlései folytán, ki gyermek- ós férfikorát az iramtenyésztéssel a szamo
jédek közt töltötte, maga is szamojéd származású levén. Nagyatyját 
Szajnáknak hívták, ki még született szamojéd volt s ki csak 1712-ben, 
midőn megkereszteltetett, telepedett meg Sukerje nevű helységben, több 
más szamojédekkel, kik együtt alapították a nevezett helységet és kiknek 
ivadékaik most már tökéletes vogulok, de kik közül az iramtenyésztéssel 
foglalkozók és ennek folytán a hegyeken lakók még szamojédül beszél-' 
nek. — Némely pótlékok Írattak még Alexej Kasimov sátorában a kis Góbi 
völgyében az Urálon, hol szept. 3—11-ig mulattam.)) 
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czéljára majdnem egyedül az öreg ember szolgált, kinek neve : 
Vaszilij Ignatievics K a n y i k o v ; ő ugyanis oroszul tudott s e 
nyelvet elég helyesen s némely csekély ejtési sajátság mellett egé
szen érthetően beszéllte. De néha megszólalt kérdezgetésem közt az 
asszony is, ki szintén tudott valamit oroszul. Eleinte szókat kér
dezgettem, végig menve a Castrén-féle jurák szógyűjtemény főbb 
szavain, s a fent említett Eeguly-féle szójegyzéket is használva, 
hogy az ő nyelvüknek ejtésbeli sajátságait tapasztaljam. Későbben 
azon voltam, hogy az öregtől néhány összefüggő textusdarabot is 
szerezzek, s ennek legjobb módjául azt találtam, hogy alkal
mas, könnyű nyelvezetű orosz elbeszélléseket az öreggel fordít
tattam. Mondatról mondatra fölolvastam neki az oroszt, ő meg 
rögtön mondta azt szamojédül; csakhogy szokszor vele ismé
teltetnem is kellett, hogy a hallottat biztosan leírhassam. Az ily 
módon nyert fordítást otthon a birtokomban levő segédeszközök 
fölhasználásával tanulmányoztam (értem : Castrén grammatikáját 
és szójegyzéket, meg a Eeguly-féle szógyűjteményt, melyet már 
azelőtt is czédulákra kiírtam és rendeztem volt), a szamojéd alak 
pontos megértésére törekedvén. Másnap én olvastam föl monda
tonként az öregnek a szamojéd textust s ő megtette igazításait, de 
sokszor merőben változtatott is a textuson. Följegyzéseim alaki 
helyességét ezen revisio lényegesen biztosította, a mivel korántsem 
ellenkezik, hogy megmaradtak bennük hangalaki egyenetlenségek 
és ingadozások, a milyenek tényleg a nyelvben létezhetnek s kü-
lömben is egyazon beszéllőnek esetleg változó előadásmódjával vele 
szoktak járni. A mi külömben ezen fordított textusok értékét illeti, 
megjegyzem, hogy az öreg gyakran szabadon bánt az orosz erede
tivel, kihagyogatván és változtatván, általában a tartalmi részle
teket úgy fogván föl, a mint neki könnyű volt szamojédül elmon
dani. Ezek tehát bátran eredetiek számába mehetnek, annyival 
inkább, mert itt-ott bizonyos rhythmikus ismétléseket is alkalma
zott, a melyek eredeti népies előadásmódra mutatnak; de még a 
legsajátosabb szamojéd grammatikai alakok is fordulnak elő 
bennük. 

Az ily módon följegyzett textusaim a következők: 1. «Két 
barát és a medve» ez. kis mese; 2. «A róka és a farkas» mese; 
3. «A róka és a daru» mese; 4. «A halásznak nagyravágyó fele
sége*) ; 5. «Három ember az erdőben*. Az utóbbi mesének megvan 

6* 
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eredeti osztják-szamojed textusa is, a fent említett 1879-diki ka
záni Aztmkában, a melyből az orosz szövegét vettem. Ez tehát egy
szersmind megmutatja, mily erősen külömbözik a jurák és az 
osztják-szamojed nyelv egymástól. 

Még csak néhány megjegyzést kell tennem a Kanyikov-féle 
kanini-jurák nyelv egy-két hangalaki sajátságáról. 

A Castrón és Reguly ismertette jurák nyelvben rendesen nin
csen tiszta vocalisos szókezdet, hanem a kezdő-vocalis előtt még 
gutturalis nasalis hangzik: ~ano csónak, "amadm eszem, "oka sok, 
"il al, ~uda kéz (így írja C, Eeg. meg gn-ve\=n). De már C. is meg
jegyzi, hogy ez a kezdő n tünedező félben van, s a mi kanini nyel
vünk csakugyan már nem él vele (ano, amam, oka, il, uda) ; de 
mégis fölmerül az még, mihelyt a szó nem önálló ejtésű, hanem 
az előzőre támaszkodik vagy éppen összetételbe lép vele; ha ezen
kívül az előszó más nasalison (n, m) végződik vagy régebben vég
ződött, bizonyos az r7-nek (most már mint szóközépi hangnak) meg
jelenése : pl. ríim-na nem vagyok (a-, a- esse, C. ~a-J \ hardu-nörda 
maguk esznek (-du ered. -dun) | janiina föld alatt (e h. jan-ilna, 
jan-nilna) 

Eredetibb szókezdő k-bó\ a jurákban már általában csak 
h van, a mit egyes átvett orosz szók is bizonyítanak (pl. hörova 
tehén, hüca rakás, /mosfcamacska=KopoŐa, Kyia, Koimca), valamint 
a többi sz. nyelvek : tavgi karbutum akarok (j. haruam) \ koba bőr, 
(j. hóba) | oszt. sz. kö fül (ha) ; kuel hal (j. halé). A kanini (Kanyi
kov-féle) nyelvben a valóban külön ejtett szó csakis /?-val kezdődik, 
de mihelyt előző szóval szorosabban érintkezik, mintegy neki tá
maszkodik, a h helyett van az eredetibb explosiv hang g alakban. 
Csak azt kell megjegyezni, hogy a szorosb érintkezés föltétele na
gyon is a beszéllőnek önkényétől függ, úgy hogy gyakran egyazon 
esetben h-val is g-vel is kellett a szót följegyeznem, pl. hüjvin ha-
rua v. -garua menni akarnak | puedaran -gaije (külömben : haije) | 
pirdari -gan, de : han pirdari stb. 

Szintígy válik hozzásimulással a kezdő t hang d-vé : pl. tan 
sdeue (kben teue) tűzhöz jött, tuduj -da v. tudujn-da «adj nekem tü
zet*). De ez nem oly gyakori, mint a h : g csere. Még ritkább p :v, 
pl. non vecalvajse ne búsulj (or. pecalovat'sa) \ haudis pergau meg
verem és haudis /vergau. A szövegekben az így előzőjével egybe
ejtett szó előtt a - jegyet alkalmaztam. 
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Ju rák - szamojed nye lvmuta tványok . 

1. 
Két b a r á t ós a m e d v e 

Sidi nas nenee nida jddoptana hduiden-nd. háuidem maná'aj, 
naju pea-rien tana], tanán ligaraj. naj jdn manaj, habaj-derau haije 
(v.jüsida). hduide nanda teui, iunubaé pedda. jinttamatirndde.pide 
tenuvavi: hduide habaj huirim nide masaptagu. hduide nide masapta, 
pirdari-gaiji. pida ndda tasi ••gdmij, nanda jundirna: hduider ha 5 
mase haot-si? naju madna: «hduide [mas]: nernau tarce naana 
hunuhuit an nun un (udn) jdder (v. nunudn tdnak).y> 

Két barát (barát-, társ-ember) út közben találkozott medvé
vel. A medvét látván az egyik egy fára mászott, ottan elrejtezett. 
A másik a földre borult le, halottnak tettette magát (halott 
gyanánt lett, v. jüsida: halottul feküdt). A medve az egyikhez 
hozzáment, kezdte megszagolni. Visszatartotta lélekzetét. 0 tudta: 
a medve nem szokott holt embert érinteni (tkp. mozgatni). 
A medve nem [isi érintette (mozgatta), elment (visszament). Az 
ő társa leszállt, a másiktól kérdezi: a te medvéd mit mondott 
a füledbe (füleidbe)? A másik mondja: a medve azt mondta: 
«jövöben (tkp. eléfeló, ezentúl) ilyen társsal soha többé ne járj 
útra (v. ne kelj útra)». 

J e g y z e t e k . 1. sor: nas: «barát, társ, testvéri) külömben 
na, v. ö. 6. s. naana e h. nahana ; de van Castrén szójegyzékében 
nas is «vetter». | nida «úton, útközben» : v. ö. 5,2 niedemün; 
2,8 niede; G. neda, nieda «karawanenweg» ; nida ragvesztett alak 
e h. nidana, nidahana (loc.); v. ö. hogy szintigy a prolat. -una h« 
néha csak -u van, pl. 2,23 sdubou e h. -bouna ( = C. savambouna); 
v. ö. alább na \ hduiden : előtűnt a különben lappangó gen. rag (n), 
a következő w«-hoz alkalmazkodva | nd=C. nana «bei, mit»; v. ö. 
4,i puhuceanda na \ manouaj és a 2. sorban tanaj, ligaraj, mq/naj 
nyilván praes.-praet.-beli egy. 3. szem. alakok ; a -j-t bermük új tökép-
zőnek kell vennünk, mert van mana'a is, meg C. tanau, tanambiu 
«treten» (v. ö. 5,9 tanagu és 5,10 tanaj) s másrészt -ajü végű 
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1. szem. alakokat hoz föl C. pl. mönajü «fallen» (v. ö. C. tarpajü 
ausgehen, hervorkommen, teamdajü sich loskaufen [teamdau kau-
fen], puedádm és puedájü ermüden, stb.); tképi értéke lehet bár 
momentán-féle. 

2. sor: pea-nen «fára», szintígy 5,9 pea-úeú; C.-nál nine 
loc. alak («rajt») úgy mint 5,so pea-nine «a fán», de ni «-ra, re»; 
itt tehát nen, nen a teljesebb w-ragos lativ (dat.) alak | hábaj-derau 
«halott gyanánt»: v. ö. 3,16 hábaj adera id., ós C. Sprachpr. 313. 
nie"aedaraha «einem weibe gleich»; a -derem jóformán aderau h. 
való (v. ö. a horova-s-fél éket az é=áé, ~aes levén); adera-
ban pedig alapúi van az d^ae- «esse» igének dde, C. "aeda név
szói származéka (v. ö. C. íukuhana ni "aeda nicht hier befindlich), 
s ehhez járult a -raha hasonlító rag. 

3. sor: teui: másutt teuvi, teuve ; v. ö. Kg. teui «ist gekom-
men, vog. jo/ts, és teunudum=jo/tem, ich komme; e szerint teu- a tö , 
s a teljesb teuvi prset. alak; v. ö. C. tü-=t'üdm, (unudm kommen, 
eingehen, íüvi gekommen. 

5. sor: ha mase «mit mondotto; v. ö. C. Spr. 327. pudar ha 
mán «was sagst du» ; ezen ha kérdő névmás a különben igen hasz
nálatos hu kérdő névmástővel azon egynek vehető; v. ö. még szám. 
oszt. kaj «mi» | mase: közönségos alakja más, mas a praeteritum-
mutató -é raggal, melynek mase még a véghangzóját tartotta meg 
(Reg.-nál az -s=-s rag még -si is). 

6. sor: haot-si «füleidbe»; há-tól van haot úgymint mea' 
(e h. mead)-tól meadot mint több. gen., egy. 2-dik személyraggal; 
a -si nyilván «-be, bele» féle nóvutó, a melyet a si «lyuk» szóval 
lehet magyarázni. | mádna «mond», ma-tól -na képzővel alakult tő 
(és egy. 3. szem.); v. ö. parana- égni (C. paranádm ich brenne: 
paradm bin verbrannt, paradáu ich zünde an) ; a mádna-beli dn 
hangzóerősbülés, mint a lapp nyelvben, pl. sadne= f. sana \ ner-
nau kopott végű prolat. alak, e h. nernauna} mely szintén előfor
dul ; v. ö. C. úer das vordere, nernd vornhin, nernád von vorn, 
nernámna (prol.) vorn entlang. 

7. sor: jáder a verb. neg. mellett álló kopott végű igető 
(ebből: jáderna v. jáderga), v. ö. 4,33 jir niji jade?'; e szerint 
tdnak is a futuralis tánagu tőből rövidült el. 
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2. 

A r ó k a és a f a r k a s . 

Hunana dvde jiliiá vuasako puhuce. vuasako i^uhttcanda la
hana, : nrieskáduj tiripta, man halimaé hantám, halé hada, halé-vuos 
minnérie. ádili, manaáde : iuane árdánda hallija, niede mine hallt ja. 
vuasako handa-nide hámi), íq,nen teui. ni masqpiu, jüsida habéj-
daraha. vuasako jinenda lahana: puhucanda jikéda hq,m. tuonemda 5 
muede vuosdé-ni maciiade. harta ner-jani jádá. iuone űkéndé möj-
pos piejde handa-nide opoj hállekomna, málbuju moijeda. harta 
handa-nida hámi, haiji. vuasako meakanda teui, puhucanda mádna: 
vtuona jikodatabt tamás, puhuca jundérga: niuoner hunana áh) 
avuosin-riine S.» puhuce vuosin teuvi (v. teui), amgalt gösi járná- i° 
vuaskonda tiádoli : asuj tiábaran)). vuasako [mádna]: niuonau hábaj 
niuki á, háuki». 

iuone opoj hucen mái mallaide, harcinte-ni -námdi, ölide. sármik 
minhánde mine. utaraue, kuma/» — atarau, tqrqu, kumanek!» — 
ionian háleduj tdá.U — aharta háde, harta ö~rdan.» — «ma?íjiheram n 
hádas». — «pur jahan -gan, saner aderáde niermean, hále harta 
saneta sakeltáda; puon niermeánad ámdedan, ükén hádagunv. 

sármik nanda ; jahan -gaije, saneta niermean aderáde, ámdi. 
tikene sire zjeuvi. tása pi jámban ámdi, saneta hanime, sálában 
lapciej. sármik jurkotale, sármik jurkasi járni, pida sirna: nie 20 
niermas mind, t'oriná: sármik ládirnára, sármik ládirnára! íikan 
surumbas teue, ládirpos piáda sarmikomda. sármik nauti, saneta 
nikili; sármik úautaé haije, pirdari sirgalda nie. — usáubou suj 
serdan : man sajomnojer saldagun*. 

Valahol élt egy öreg ember [és] feleség. Az öreg a feleségé
nek szól: «süss nekem rieszkát, én elmegyek halászni. Halat fog 
(öl), egy [egész] fuvar halat szállít. Tova hajt, látja: egy róka hosz-
szant kinyújtva fekszik, az út mellett kinyújtva fekszik. Az öreg 
leszállt a szánról, hozzáment a rókához. Az nem mozdul, fekszik, 
mint a halott. Az öreg gondolja magában (eszében szól): a fele
ségnek gallért (gallérnak valót) találtam. Fogta a rókát, rádobta a 
[szán] tetejére; maga pedig elül (szán előtt) ment. A róka akkor le 
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kezdte dobálni a szánról egyenként a halakat, mind ledobta; maga 
a szánról leszállt, elment. Az öreg haza érkezett, mondja a felesé
gének: «egy róka gallért hoztam neked» Az asszony kérdezi: «a 
rókád hol van?». «Rajt van a szánterhen*). Az asszony odament a 
szánhoz, semmit Bem bir találni*). Az öreget szidja: «megcsaltál 
engem». Az öreg [mond]: «a rókám alkalmasint nem volt döglött, 
alkalmasint elment.» 

A róka egy rakásra gyüjté mind [a halat], a farára ült [és] 
eszi. A farkas mellette elment. «Üdvöz, koma!» — «Üdvöz, üdvöz, 
kedves koma!» — «Adj nekem halat!» — «Fogj magad, s magad 
eszel». — «En nem tudok fogni». — «Te eredj a folyóhoz, farka
dat ereszd a lékbe: a hal maga pedzi (harapja) a farkat; [ha] soká 
ülsz a lékeden, akkor fogsz [halat] fogni». 

A farkas szót fogad ; elment a folyóhoz, farkát lékbe ereszti, 
ül. Akkor tél volt. Egész éj hosszat ül, farka megfagyott, a jéghez 
ragadt. A farkas föl akar kelni, a farkas nem bírt fölkelni. 0 körül
néz: asszonyok jönnek a lékből vizet merni, kiáltják: «üssétek a 
farkast, üssétek a farkast!» Akkor oda futottak, elkezdték a farkast 
ütni. A farkas fölszökött, a farkát elszakította; a farkas elszaladt 
(szökni, szaladni ment), vissza sem tekintett.*) — «Ugyancsak 
rá szedtél engem: [de] én majd visszafizetem neked a kölcsönt*). 

J e g y z e t e k . 1. sor: hunana avde «valahol (I^ÍJ-TO)» — 
tkp. «hol volta», a mi a magyar mesék «holt volt, hol nem volt** 
kezdőszólásának"felel meg; avde=a-, a- «esse»-től -vi (-va, -vd) 
képzŐB praet. alak+-áe egy. 3. szem. rag j jiluá: a jile- ige mellett 
a jilud-beli sajátos u a praet. -vi (va)-ra, utal, melynek itt meg 
duális alakja kívántatik; ez meg is van C. Spr. 324. 1. «die beiden 
knaben in diesen gruben lebten (jitevaha*) ; e szerint jilud van e h. 
jileva. 

2. sor: rieskdduj tiripta «rieszkát-nekem süss*) : a távolabbi 
tárgy személyére mutató ragozás, az 1. tárgyszemólyre nézve 
C.-nál -du, itt meg -duj alakja van, mely alább még többször for
dul elé, valamint még teljesebb -dujn is: pl. 5, u tuduj v. t -
dujn -da «tüzet-nekem adj**; 4,26 hdrdaduj «házat-nekem*>, ha-
leduj «halat nekem*); 4,20 jdledujn, ((kegyességet nekem»; de 
-dü is van következő ni előtt: nllicindü ni -dámbi «nyugtot nekem 
nem ád». | halímaé • halászni*): -mas itt azon lativ gerundiumvég 
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mely C. Spr. 377. -maní-nak hangzik : nohomaní haije «er ging 
beten»; hali-meg denom. ige halé «hal» szótól(v. ö. sira, sire hó : 
sira-, sirea- havat ásni) | hall: rendesen halé (1. a 4. szövegben). 

3. sor: ardánda «hosszant, hosszában*), v. ö. C. ardagrösse| 
niedemine «az út melletts; C. minhanda «vorbei»; mine loc. alak
nak vehető e h. minhene; v. ö. Eeg. minahan vorbei durch, s alább 
14.sor: minhánde «mellette el» | masaptu: C. masabta- rühren, be-
wegen; e mellett masapt'u e h. masaptaju reflexív tőnek mutatko
zik || 5. sor: -daraha, 1. 1,2 hábaj-derau || 6. sor: ner-jani elül 
(élőhelyen), Biiepe^H; a jani tehát jána, jahana h. való | mojpos inf. 
alak (-s) ; a mö- «werfen» tő mellett fölhozza C. e származékokat: 
möje-, mqje'pi- «fortwerfen» (szintígy: tae- és taepi- abwischen, 
mi'i- és mipi- gebén; nlkalna-, nikalta- és nlkalpi- abbrechen). || 
7.sor: opoj halekomna-prol&t.«egy hal szerint, egy halonként=egyen
ként a halakat; or. no OAHOÜ PHŐKÍ. | moijeda «dobta (se. őket)«, 
C.-nál 4-dik forma; mada-től madajeda v. madaida || 9. sor. jikodatabt 
«gallért neked» : a -tabt végű alak 2-dik szem. távolabbi tárgyra 
mutat, úgy mint -dü, -duj, -dujn az 1. személyre; de C.-nál ez az 
alak -damd, -tamd, pl. latadamd, meatamd; ide is illik tehát* 
a mit C. Gr. 238. 1. jegyzett meg, hogy «in eimgen dialecten 
wird md in der flexión des affixes zu bt; z. b. halé' wallfisch: 
acc. sing. 2. person halebt statt halend» / egyébiránt még van példa 
tabt-m: 4,19 amgatabte «mit neked [kérsz]» || 10. sor: gösi: az-s> 
teljesebben -si végű ger. (inf.), jama- «nem bírni» mellett rendesen, 
pl. 2,20 jurkasi járni; 5,4 nisij. || 11. sor. suj, teljesen mari suj, az 
egy. 1. szem. névmás accusativusa= Rg. man sum,G. man siem v. 
sim || 12. sor: ríiuki e h. niviki, azaz a ni verb. neg.-nak -vl-iéle 
praeterituma, meg a dubitativ -ki rag («alkalmasint»): 5,23 ám-
dedáki «alkalmasint ül», junakl «alk. melegszik)); meg C. Spr. 
389. jiherau, hanenaki «ich weiss nicht, doch er jagt wol»; jilie-
naki «er ist wol am lében»; 327. niviki tu' «er kommt wol nicht» | 
szintígy hiiukl ebből: hajvlkl. 

13. sor: mallaide többes tárgyra szól («őket)) — a halakat) | 
harcinte-ni: harci «far» olyan i-végű tő mint C. pibtV «ajak», 
mely 3. szem. raggal pibünda || 15. sor. harta tkp. «maga», pedig 
itt «magad)); úgy látszik a majdnem egyenlő hangú (hart, harta) 
2. és 3. szem. alakok összekeveredtek már; leggyakrabban termé
szetesen a 3. szem. harta fordul elé j | 17. sor: saúeta 3. szem. rag-
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gal, a melyet itt egyszerűen determinálónak (articulus-félének) kell 
érteni | niermeánad e h. niermeahanand. 

19. sor: sire-jeuvi: így taglalom a a sirejeuvi följegyzóst, 
mely ezt jelentené : «tél volt»; sira, sire «hó (nix) és tél; az a-, a-
«esse» igének -vi praterituma dvi, illetőleg az eredeti kezdő nasa-
list megtartva navi (C. naevi) vagy akár ndui, náuvi, ehhez pedig 
a sire jeuvi utórésze elég közel ál l ; v. ö. hogy épen az fia- «esse» 
ige, előszóval egybeejtve -gd-Yé is vált a -ges inf. alakban: 5,19 
jasnoj-geé és 5>ÉB neúce-geá\$tl. sor: niermas: nierma- mint denom. 
ige, mintegy «lékelni»= lékből meríteni. | 2)3. sor: sirgalda nie; 
néha hátul áll a verb. neg. ni: 4,69 sllalde ni; 3,16 meharaldi 
ni | 24. sor: saldagun: itt -n vógü egy. 1. szem. van, mely külöm-
ben többesi tárgyra mutat. 

3. 

A r ó k a és a d a r u . 

Luca puedarana ja~m sapka, nieru tönddde: amgari hanerie. 
puedarau t'uone nauti, íauna sírna, jáman manám. hafo tircetq,, 
auradimda piurc hámi ; dde nieron paebtajede, tivin -garuaj, jáman 
mariim, iuone jidi jáderna, hafo apter jidi jáderna ; sittá jiherana, 

5 husir tarbugavnin. íuoiie sidi malhade nautirna ; hafo naj ámda 
láteráde, opoj jánda nü, puijimboj járim vaubide. 

iuone nautirna, madna: «man jujur jin-uti». hafo járim vqiuhi, 
mádna : «maú opoj ji?i-u.» iuone mádna : «hafo salla dvdau járim 
vuaubide puijimboj; ja jor-au jiheráde, minhade sici jamádea. iuone 

10 sitna nautorna, mádna: «man jujur jin-uti». hafo opoj jána nü, 
járim vaubide puijimboj, mádna: urnán opoj jin-u.» 

lücada jámamda mansirmas ta: jámanan amgari hanivd'e. 
iuone namda: hujiri mine ; hunácej nautali, sidi málhade nautorna. 
oberi-gduri mádna: nman jujur jin-uti». hafo müsealma, vauar-

15 malda audaj. iuone sir fia: hafo hdudande-úi manaj, ada vuokelaide, 
meharaldi ni, hábaj adera jüsida. 

lüca nierude jiliede, manaá : iuone da hafo jáman manamaj • 
iuone jámanda nautirna, hafo ni masapiu. a iuone, nena vaevan: 
hafou -gádavan (v. hádaver). lüca hafomda iidgáde jámádede, mái 
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hornade (v. -gornade) : tamna ajede jiepi. tuonemda savihajde tie- 20 
dőli. t'uoríe iiautirna, amgalt jim namas jamá, husir tarbugovnan. 
lüca lahana: «tuone aienar, háudide madiegun karon jemúeit. 
haromda jaman háuhan macitiade, t'uonanda haije. valka surhaV, 
haro tuöda niesimdaide, ioriej: aman opoj jin-uts». ií. — iuone 
harta ji-ukina jikoda as jirime. 25 

Egy ember (tkp. orosz ember) az erdőben vermet ásott, s 
gallyal befedte: valamit talán fogna. Az erdőn át szaladt egy róka, 
fölfelé néz: beleesett a verembe. Egy daru röpült, magának eledelt 
keresni leszállt; a lába beleakadt a gályákba, el akart röpülni, [de] 
beleesett a verembe. A róka búsul (tkp. esze jár, hánykolódik), a 
daru szintén búsul: mind kettő nem tudja, hogyan fognak [onnan] 
kimenni. A róka [a verem] egyik részéből a másikba szaladt (tkp. 
két végébe sz.); a daru egyik lábát testéhez szorította, egy helyen 
áll, az orrával csak a földet vagdossa. 

A róka egyre szalad, azt mondja: «nekem ezer tanácsom 
(v. gondolatom, tkp. ész-utam) van». A daru csak a földet vagdossa, 
mondja: «nekem csak egy tanácsom van». A róka gondolja 
(mondja): «a daru talán bolond voltában csak a földet vagdossa az 
orrával; a föld mély voltát nem tudja, [s hogy azt] keresztül fúrni 
nem bírja. A róka ide-oda (kétfelé) szalad, mondja: «nekem ezer 
tanácsom van»; a daru meg egy helyen áll, csak a földet vagdossa 
az orrával, azt mondja: «nekem egy tanácsom van». 

Jön az ember a vermét megnézni: fogott-e valamit a verem
ben. A róka hallja: valaki jön ; még jobban kezd szaladni, [a verem] 
egyik végéből a másikba szalad. Szakadatlanul mondja: «nekem 
ezer tanácsom van». A daru elhallgatott, megszűnt [az orrával] 
vagdosni. A róka oda néz: a daru az oldalára esett, lábait behúzta, 
nem lélekzik, mint a halott [úgy] fekszik. 

Az ember fölemelte a gályákat, látja: egy róka meg egy daru 
beleestek a verembe; a róka a veremben szaladgál, a daru nem 
mozdul. «Kóka, te igen gonosz vagy: megölted a darumat». Az 
ember a darut kihúzta a veremből, megtapogatja: még meleg a 
teste. A rókát még jobban szidja. A róka szaladgál, semmi gondo
latot nem bír kapni, hogy hogyan fog kimenekülni. Az ember szól: 
«Megállj (várj) csak te róka, megdöföm az oldalaidat a daru miatt». 
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A darut letette a verem mellé s oda ment a rókához. Alighogy 
megfordult, a daru kiterjeszti (egyenesíti) a szárnyait, s kiáltja: 
«nekem csak egy tanácsom volt». Elrepült. A róka az ő [ezer] taná
csával subagallérrá talált lenni. 

J e g y z e t e k . 1. sor: nieru, niero «galy, vessző* (5.2029 
r'iero, neru), v. ö. G. rleru, riero weidengebüsch; itt nieru ragtalanúl 
áll, mint szorosabban a tonda-igéhez tartozó («galyat fedniw), s az 
így határozott igének megint «a vermet» a tárgya, melyre tönddde 
ragja is utal. | amgari a -ri «csak» raggal, mely után még casus-
rag is állhat: 3,6 jarim «csak a földetw | hanerie, a /lane-igétől: 
v. ö. a verb. neg.-tól 5,9 niriem «nem talán [én] » ; ez a -rie tehát 
potentialis módalak, melyet a C. -rava végű optativushoz kell ál
lítanunk (madarává, és m-től: nirava | 2. sor: manam, manim: 
megjegyzendő mint sajátos praet. alak, egy. 3 . ; jóformán nem más 
mint a -ma végű nom. verbale, melyről Schiefner szól (W.-verzeich-
nisse, Vorwort, XXIII. 1.: pl. mansaramaa jau a dolgoztom helyem 
(hely a hol dolgoztam), mari ti teamdamau nienet'e én szarvast vet
tem ember ( = ember, a kitől sz. vettem); itt is, bár nem mint v. 
finitumban, előtűnik a prset. jellem | 3. sor: auradimda : 3. szem. 
távolabbi tárgyra mutató alak (v. ö. 1. szem. -dü, illetőleg -duj, 
dujn fent 2,2); avar «das essen» C.; ilyenek még: 4, 2. haledamda 
4,82 hardadimda, 5, 49 umdimda. C-nél is így van ezen alak : 
-damda \ piuré «keresni, keresve», -s ger. (inf.) ragos alak; v. ö. C. 
Spr. 334. piurt'e «suchend» | ade dábai, lábait» ; de egy 3. acc« 
ciumda 5,3o | tivin: a harua- «akarni» ige mellett -van Yégíí ger. 
használatos C. Spr. 376. jid hamdavan haruadm «ich will wasser 
ausgiessen» ; 4,60 auan ni harua «lenni nem akar» ; 5,46 "para
ván ni harua nem akar égni; úgy mint itt ii-vin van még 5, 1 

hajvin e h. haije-van || 4. sor: sitta jóformán ebből: sidetá, sidenda 
«ketteje»==«mind a kettő» (side-nek eredetibb tője síden ebben: 
siden-tiet nyolcz (két-négy); v. ö. még C. sidetanauna von beiden 
seiten. 

5. sor: tarbugq,vnin: C. Spr.-ben van egy személyragos ge
rundium, mely körülményt (időt, föltételt) kifejező mellékmon
datban, de tárgyi mondatban is mint állítmány-ige áll: egy. 1. 
szem. -banán (-bnan), 2. szem. -banand v. -bat, 3. szem. -bnanda v. 
-bata, -bta; dual. 1. -banán?, 3. szem. -bnandi'; több. 3. -batu ; 
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pl. jurkabanan midőn ébredtem, haroabat ha akarsz, haebnand ha 
te elmégy; höbanan ha találok stb.; hübea havi aebata niu namd' 
nem hallottam, [hogy] ki halt meg; jiheradm hübea hadanobata 
nem tudom, ki fog ölni; hűbe jadabata (v. jadavi aebata) niu manes 
hogy ki lőtt, nem láttam; teamdanobanan jikar nem tudom, ve
gyek-e (v. fogok-e venni). Itt is a jiherana «nem tudják ketten» 
mellett függő kérdést fejez ki husir turbugavnifi, s e gerundium, 
alak, melynek dual. 3. szem.-féle alanya van, C. példái szerint 
-bnandi volna; ennek bátran megfelelhet, bár csonka véggel, a ka-
nini -vnin alakunk. Az ige futuralis -gu, -go képzővel való (tar-
bugo-J, úgy mint a C. teamdanobanan példában (kan. g=G. n). 
Alább 21.sorban: tarbugovnan van, egy. 3. szem.-re, de a személy
rag nélkül (-vnan-da). Megjegyzendő, hogy még egyéb nyoma van 
ily gerundiumnak ezen kanini textusokban: 1. 5,20 pártavam; 
4,75 jileaban és nandorbqta | malhade e h. malhanda | amda ((lá
bát*, másutt dumda; a C. ae-je rendesen a, de néha a is, pl. az a-
meg a- «esse» igében || 6. sor: puijimboj «orrval» : az -mboj, -poj 
ragot instructivus értékkel találjuk: 5,20 nero-poj vesszővel, 
5, n udu-poj kézzel; v. ö. C. Spr. 375. tubka-töl tubkampohon 
«mit meinem beil»; de egyenesen az -mboj, -poj-t említi G. Gr. 
121. 1., mint a locativuson kivűl eléforduló instructivus alakot. 

7. sor: jin-uti, alább 10. jin-u, 24. jin-ut-s (praet. s'-vel): a ji 
«ész» szó tkp. jin, s azért 3. szem. raggal jide (4. sor: jidi); w' 
«út» meg tkp. ud (ut), azért van ut-s meg uti e h. útin «utaim», 
úgy mint mea' (mead)-től meadon «sátraim». | 8. sor : salla ávdan; 
az utóbbi szót ugyancsak 3. ragos gerundiumnak tartom : avda= 
dhata, abta (vagy úgy hogy a szintén eléforduló -b alakhoz, [pl. C. 
töndab, hantab] egyenesen 3. szem. rag járult); a vég %-ban még a 
kérdőszócska ismerhető föl, melyet fordításomban a «talán» fejez 
ki | 9. sor: jor-au, jiherade : v. ö. G. Spr. 382. jék&r hűbe hantab «ich 
weiss nicht, wer fahren wird», hantab rövid alakú -b gerundium
mal; ugyanilyen au, az a-, a- «esse» igétől, e h. aeb \ minhade = '%,u 
minhande, C. minhanda \ sici jamáde: a jama- «nem bírni» ige 
mellett -s, illetőleg -si féle ger. (inf.) kell: az igéje sit- v. sid- ((lyu
kasztani, fúrni» megvan C.-nál: si'i- (1. szem. sViu) «aushöhlen, 
ein lochmachen»,meg: sípi-, slna-, sita- id., si «loch». 

12. sor: mansirmas: 1. 2,2 halimas | jámanan: pótlandó a 
3. szem. rag: jdmananda j hanivde : v. ö. fent 8. avda-u; 2,1 
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avde | oberi-gauri: Kanyikov magyarázata «6e3npecTaHHO, szaka
datlanul)) ; benne foglaltatik ob (opoj) «egy» és gau(hau) «oldal== 
oldalon levő, más», mindegyik -ri «csak»-val: v. ö. 5, isi9 tic-
diri, tiederi | 14. sor: vauarmalda: értelme biztos «vagdosni, KJie-
BaTb» [megszűnt, audaj]; a mi a fentebbi vaubi igéhez való viszo
nyát illeti, azt hiszem, hogy először a gyakori -rna képző járult a 
vau- alaptőhöz elváltozva rma-v&; ehhez meg -Ida képző, melyet a 
következő sorbeli meharaldi is föltüntet: C. meahara- «atmen» ; 
vauarmalda itt a tővel egyező gerundium | dda «lábait»: Íentade\ 
ddera: az a- «esse» igétől ade mint nom. verbale (C. Spr. 383. 
aeda: hkuhana ni aeda «nicht hier befmdlich» ; ehhez meg -ra 
(-raha) hasonlító rag járult: C. Spr. 313. nie aedaraha «einem weibe 
gleichw. 

17. sor: manamaj : duális alak, e h. manamaha'; v. ö. fent 
2. sor. manám, manim | 19. sor: hadavan és hadaver a vi-íé\e praet., 2. 
szem. raggal; a -ver alak egyes sz. tárgyra mutató | 20. savihajde: 
képzése v. ragozása nem világos, de a sava «jó»-hoz tartozó (v. ö. 
saubou, C. savambouna) | 22. sor: at'enar: C. precativusa, egy. 2., 
pl. mada-har | haudide: 2. szem. távolabbi tárgyra mutat («az ol
dalakat neked»): C-nél -dad; v. ö. hogy a -tabte 2. személyre mu
tató ragnak (4,19) is még vógvocalisa van. | 25. ji-ukina: az tó' (ud) 
szónak ugyanaz a ragozása mint a mea? szóé: loc. meakana, több. 
meaka'na ,- meglehet hogy ukina ugyancsak többes-számi alak. 

4. 

A h a l á s z n a k n a g y r a v á g y ó f e l e s é g e . 

Vuasako harta puhuceanda na jaugduhana jilina, jade mivi 
bugirakon jilina, iiarju nar po jilina. vuasako pögana hadábi, halé-
damda nakolorna, puhuce pereád'egu. opoj mueu pögomda möede, 
poganda hapusta tő,; najw mueua möede, tcíner tq,; narimdej mueua 
möede, zolotoj haleko poganda ta. — zolotoj hal'eda nenciau vadau 6 
lahaná: ujaugauan suj -nádéra, mari suj mádéra mirit'e mirmananda; 
amgam haruan (v. amgam -garuan), man teamdagu«. vuasako pissa, 
vuenali; narju nar po nákolarnas, halé vadam opgalt nivi namda. 
hálemde sau'-uadi aderade : ahan, jaugauhat han, paridiene jaugau-
hanad jile. pír tauer ni tára.* 10 
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vuasko sall'e, puhuceanda madna : «man tarcea pissesq,ddm ; 
man halem nakilgdmas, zolotoj halekom; hále maiié vadaunan laha-
nas, jori jaugauan haruas, miritea mirmnande hönajsas: suj madera. 
maii huri saua adimd'egum, tauan haruas. man mueuvan nines 
harua, man jaugauan aderaues.* puhucea tiádoli : «pidar vaevan .' 15 
mueuvan niver harua: höritan mueuver dneres. mane höritau 
(v.'göritau) leakaj.i> 

vuasako jore jaugauan tgaije.mana'dde : hambade ádime. zolo
toj halemda haladé, hdleda töriki jan tq,, halé junderna: uamgatabte 
hanení» vuasako dumda ha'ora: «jáledujn --da, zolotoj haleko ! puhu- 20 
ceau sü teádorna, man nllicetu (v. nUicentu) ni tq,mbi. puhuceanen 
jedaj hörta tara, hőrtau leddehej. zolotoj haleko lahand : uvuasako, 
non ivecalvajse; hartaj íauj num íeabceki. jedaj hörta tanegu*. vua
sako puhuceanda haije: puhucean jedaj hörtade tana. — puhucea 
neuhaldadinda tiddoli: «pir jir jdgu vaevan! pir hörtarid opte 25 
hanen ; höritdd amga polzddaf hdn pirdari, auer ha'ora, hdr-
daduj -gaj.)) 

vuasako jaugauan -gaije, neuhaldadinda hámbede armd; an 
tiki zolotoj halemda hdnade. haleko töriki jdn tö, jundali: «amga 
tara, vuasakoh) vuasako aumda ha'ora madna: «hdleko, maii jale- 30 
duin -da ! puhuceau neuhaldade tiddorna, nllicindü ni -dambi. puhu
cea hdrdadimda hane, nienikepuhucea. zolotoj haleko madna: «nuiíun 
pecalvajse, jir niji jader ! hdrdér tanegu». 

Vuasako harta bügeranda haije, bügerakoda jdgu, drka hdrdas 
adimi ; puhucea siderde siene dmdi. vuaskomda an tiadoli : avaevan, se 
hdrdacen (v. hdraden) zganen. an pirdari -gdn, hdled auer ha'ore ; 
man drerevenskoj habinie duan nim harua, jeru-gavedne duan 
haruam». vuasako an jaugauan -gaije, jaugau neuhaldadinda hám
ba'a. zolotoj hálekomda an hdnada : haleko töriki jdn tö, jundali : 
wmga tara, vuasako?» vuasko dumda ha'ora: «haleko, jdledujn-da/ 40 

puhuceau neuhaldadinda jisialma, nllicendü ni zddmbi; pida jeru-
gabedneé harua*. zolotoj haleko madna: (tiiuúun pecalvajse, hdr-
dat hdn*. 

vuasako pirdari -gaije. amgem manejavde ? drka'ie harad! 
puhuce tancindinda néne nü, hunice -gqbom mud, udanda zolotoj 45 
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ude-jeseade tana, adnanda narjan tobjau mud. hduhande oka mase-

rdnide nü/ haudis pdrjada (v. vdrjade), uöptehatta nudefade. vua-

sako puhuceanda madna: «tq,raue, jeru-gabedne ! pure üeda mdl-

buju maié.)) puhuce ani toriej, hileuhanda aderdde. 
50 sidi nedel'e vuerana, puhuce úeuhaldddinda jisealma : (nvuasako 

ani halekonda haú» -— aderdde, madna : apirdari -gan, halén duer 

ha'ora / man je7'u-gabidne duvan nim -garua, paruvada habedneé 

haruam.» vuasako vuenali, madna: apuhuceau,píran jil'dir jdguma!» 
puhuce úeuhaldddi?ida úiensime, vaskomda pdedaddde: ohusir pori-

5s> san man nanen, jeru-gabedúien f ani jaugauhat han, ninahanda 

nihiri sitté hdnagu». 

Vuasako jaugauan -gaije: jaugau parmij {v.-varmij). an t'iki 

zolotoj hdlemda hanade. haleko töriki jan tö, jundarina : nvuasako, 

amga tdrdh) vuasako haleanda tuju'a: uhdleko, jaleduin -da ! ani 

eo puhuceau vausi jisealma, jeru -gavidúe duan ni harua, paruvada -

gabedneé harua.» zolotoj haleko madna: «jir úijijdder, gaú. puhu-

cear pdruvada-gabedúe dgu.i> 

vuasako puhuceanda -gaije, hduhanda paruvada --gdrada tana, 

puhuceamda paruvada hnradanda manijiede. stol --gauhana paru-

65 vada -gabednes amdi, jeru1 gduhanda nü, maseranas jiled, jau-t'ani 

jidm hamdapitg}, saua auar örina ; sidimanda jierigödide nü, mar-

éoto-úine tupcita ndnda. vuasako mana'dde, vuenali; puhuceanda 

ande manaj, madna: «pdruvada -gabedne, taraue ! íeda ha maiéi ?» 
puhucea silalde ni, maserandte madna: «vuenaltare.'» úoana jieri-

70 göda sappa-haceade ; hujiri pisina. 

sidi nedele vuereé ebea, puhuce úeuhaldddinda jisealma, vasa

konida hqce ani -naderdde. vaskomda hada, vaskomda táda. vas-

konda lahand: vvuasako purdari-gan, halekonda, duer ha'ora ; maii 

paruvada-gabedne duan nim --garua, man jaugau -gabedúeé haruam> 
75 jau jierne jileaban, zolotoj haleko nen nandorbqtq,». vuasako amgalt 

vddan úimtesi jdma. 

Vuasako jaugauan -gaije, mana'dde: paridieúe püroj -naé, 

hámba drma, neuhid'i nimne drma. zolotoj hdlemda haladé ; haleko 

t'öriki jan tq, jundali: nvuasako, amga tdrdh) vuasako aumda 

só ha'ora, madna: apuhuceau paruvada-gabedne duan ni harua, jau

gau -gabedheé harua : zolotoj hdlea nen namdirbqtq,.» 



JURÁK- SZAMOJÉD NYELVMUTATVÁNY : 4 . 0 / 

hdleko amgalt vada ni haji. saneta (v. jdpcota) sdkata, jau-
jordan 'gaije. vuasako jaugauhana at'ena, amgalt aiesi jamáde, puhu-
ceanda pirdari -gaije. manejade: ani neuhi bugordkoda, pőrogda 
íiine puhuce dmdi, háuhanda maUieuvi höritakoda. 85 

Egy öreg a maga feleségével a tengerparton laktak, földi 
kunyhóban (földbe csinált k.) laktak, harmincz három év óta lak
tak [ott]. Az öreg hálóval halászott, magának halat fogott [kerítő-
hálóval]; a feleség fonni szokott. Egyszer kivetette hálóját, a 
hálóban [csak] hinár (káposzta, azaz «tengeri k.», oroszul: mors-
kaja kapusta) jött föl; másodszor vetette ki: [csak] tengeri fű 
(tq>ner) jött; harmadszor vetette ki: egy aranyos halacska jött föl 
a hálóban. — Az aranyos hal emberi szóval szól: «a tengerbe 
eressz engem [vissza], eressz engem drága díjért; a mit kivánsz, én 
váltságul adom.» Az öreg elcsudálkozott, megijedt: harminczhárom 
éven át halászott volt [kerítő hálóval], de hal-beszédet egyszer sem 
hallott. A halat kegyes szóval (jót mondva) eleresztette : «menj, a 
tengeredbe menj, élj a te fekete tengeredben. A te váltságod 
nem kell.» 

Az öreg visszatért, mondja a feleségének: «én ilyen csodát 
láttam (ilyet csodálkoztam): egy halat fogtam volt [kerítő hálóban], 
aranyos halat; a hal az én [emberi] nyelvemen szólt, a mély 
tengerbe kívánkozott, drága váltságdíjáért könyörgött: eressz el 
engem! A mit csak jót fogok jelölni (mutatni), meg akarta adni. 
En [a miket igért] nem akartam elfogadni (elvenni), én a tengerbe 
[vissza] eresztettem.* Az asszony rá förmedt: «te bolond vagy! 
nem akartad elfogadni: fogadtál volna nekem egy teknőt, az ón 
teknőm szétrepedt.)) 

Az öreg elment a mély tengerhez. Látja: hullámzik (hulláma 
látszik). Hívja az aranyos halat. A hal följött a száraz földre, a hal 
kérdezi: «mit kivánsz magadnak ?» Az öreg meghajtja magát 
(a lábát hajtja): «légy kegyes (tkp. adj nekem világot), aranyos 
halacska! A feleségem engem egyre szid, nem ád nekem békét. 
Feleségemnek új teknő kell, a teknőm szétrepedt.)) Az aranyos 
halacska szól: «öreg, ne búsulj; maga a felső isten megadja majd. 
Az új teknő meglesz.» Az öreg elment a feleségéhez. Az asszony
nak megvan az új teknője. — Az asszony [most] még inkább rá 
förmedt: «te esztelen (tkp. eszed nincs) bolond vagy I te magadnak 
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csak teknőt kértél, a teknönek mi haszna ? Eredj vissza, hajtsd 
meg magad (hajtsd a lábad), kérj nekem házat.» 

Az öreg elment a tengerhez: még erősebben emelkednek 
hullámai; megint azt az aranyos halat hívja. A hal a szárazföldre 
jött, kérdezi: «mi kell öreg?» Az öreg meghajtja magát, mondja: 
«halacska légy kegyes ! a feleségem még erősebben szid, nem ad 
nekem békét. Az asszony magának házat kivan, az a haragos asz-
szony». Az aranyos halacska mondja: «ne búsulj, ne szomorkod
jál (tkp. eszed ne járjon)! a házad meglesz.*) 

Az öreg elment kunyhójához: a kunyhócska [már] nincsen, 
nagy ház látható; az asszony az ablakban ül. Az öreget megint 
szidja: «bolond vagy, nekem [csak] házikót (v. házat) kértél. 
Megint eredj vissza, a hal előtt hajtsd meg magadat; én falusi 
asszony lenni nem akarok, úr-asszony akarok lenni». Az öreg 
megint elment a tengerhez; a tenger még erősebben hullámzik. 
Megint az aranyos halacskát hívja: a halacska a szárazföldre jött, 
kérdezi: «mi kell, öreg?» Az öreg meghajtja magát: «halacska, 
légy kegyes! feleségem még jobban bolondult meg, nekem békét 
nem ad; ő úr-asszony akar lenni.» Az aranyos halacska azt 
mondja : «ne búsulj, menj haza (házadba).') 

Az öreg visszament. Mit látott ? Egy igen nagy ház ! Az ász-
szony a lépcsőn áll, nyestbőrt visel, kezén arany-gyűrű van, lábán 
piros csizmát visel. Mellette sok szolgája áll; veri őket, hajuknál 
fogva húzgálja. Az öreg mondja a feleségének: «légy üdvöz, úr-asz-
szony! te most egészen megelégedtél.)) Az asszony megint rákiál
tott, elküldte őt az istállóba. 

Két hét múlik el, az asszony még erősebben bolondult: 
«Öreg, megint eredj a halhoz» — [úgy] küldi, azt mondja: «eredj 
vissza, hajtsd meg magadat a hal előtt; én úr-asszony lenni nem 
akarok, király-asszony lenni akarok». Az öreg megijedt, mondja: 
((feleségem, neked megint elment az eszed!» Az asszony jobban 
megharagudott, az öreget fölpofozta; «hogy mersz te ellentmon
dani én nekem, úr-asszonynak? Megint eredj a te tengeredhez, 
külömben téged erővel visznek.*) 

Az öreg a tengerhez ment: a tenger megsötétedett (feketedett). 
Megint azt az aranyos halat hívta. A hal följött a szárazföldre, 
kérdezi: «Öreg, mi kell?» Az öreg a halhoz imádkozva leborul: 
«halacska, légy kegyes! megint a feleségem szertelenül megbolon-
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dúlt; nem akar [már] úr-asszonynak lenni, királyasszony akar 
lenni.» Az aranyos halacska azt mondja: «ne szomorkodjál (tkp. 
eszed ne járjon), menj. A feleséged királyasszony lesz.» 

Az öreg elment a feleségéhez: előtte (tkp. mellette) királyi 
ház van, a feleségét megpillantotta a királyi házban. Az asztalnál 
ül királyasszonyúl, urak állnak mellette, fölszolgálnak (tkp. szol
gául élnek), tengerentúli bort (tkp. vizet, azaz pálinkát) tölteget-
nek, finom (jó) ételt eszik; jobbra-balra (kétfelé) az ő őrei állanak, 
vállukon fejszéjük [van] rajtuk. Az öreg meglátta, megijedt: fele
ségének lábához borúit, mondja: «légy üdvöz, királyasszony ! most 
vájjon elég-e? Az asszony rá sem tekint, szolgáinak mondja: 
((kergessétek el». Az ajtóban az őr csakhogy le nem vágta; az 
emberek nevettek. 

Elmúlt volt két hét, az asszony még erősebben bolondult, az 
öreget keresni megint küldi [az embereit]. Az öreget megtalálják, 
az öreget elhozzák. Az öregnek szól: «Öreg, eredj vissza, a halacs
kának hajtsd meg magadat; én királyasszony lenni [már] nem 
akarok, én tenger-asszony akarok lenni, hogy a tenger közepén 
lakjam s az aranyos halacska nekem szót fogadjon.)) Az öreg egy 
szót sem bírt kimondani. 

Az öreg elment a tengerhez, látta: sötét (fekete) vihar volt, a 
hullámok emelkednek, az előbbinél magasabbra (régije fölött) 
emelkednek. Az aranyos halat eléhívta, a halacska följött a száraz
földre, kérdezi: «Öreg mi kell ?» Az öreg meghajtja magát, mondja : 
«a feleségem királyasszony [már] nem akar lenni, tenger-asszony 
akar lenni, hogy az aranyos hal [úgy mond] nekem szót fogadjon.)) 

A halacska semmit sem felelt (semmi szót nem hagyott). 
A farkával csapott (farkát csapta) s elment a tenger mélyébe. 
Az öreg a tengerparton várt, nem bírta megvárni, elment vissza 
feleségéhez. Látja: megint a régi kunyhócska van, a küszöbén ül 
a felesége, mellette az eltört kis teknő. 

J e g y z e t e k . 1. sor: jade e h.jánde, dat. alak, 3. személy -
ragal (v. articulussal). | 2. sor: hugirakon: az értelem loc. alakot 
kivan (-hona) ; egy vég -a-nak hasonló kopása van 5,10 n . jam-
puona és jam-puon • 5,1718. hunana és hunan | haledamda 1. fent 3,3 | 
3. sor: pereadegu: az orosz npa^aTb ige, a -gu (C. -nu) continuativ 
(és futuralis) képzővel | möede (nem: möde, möda) : a möe- t ő = C . 

7* 
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möje- (mö- mellett; 1. szem. möjeu, möu) | 5. sor: nenciau vadau: 
az utóbbi szó kopott-végű prolat., vadauna helyett (v. ö. fent 1,6 
nernau); de nenciau gen. alaknak kell lenni, mely C.-nál (Gr. 134.1.) 
nicnecea1-, úgy látszik hogy az eltűnt gen. rag helyébe lépett véghehe-
zet csak a következő v (vadau) hatása alatt vált u-vá: nenciav-
vadau | 9. sor: sau uadi: az uadi (vádi) igető, mely gerundiumul 
szolgál; vada «szó» mellett van C. vadíe- ige «sagen» \jaugauhat  
e h. -hand C.; jaugauhanad e h. -hanand C. 

11. sor: pissesadám: v. ö. 7. sor: pissá; C.-nál -sadam végű 
az s'-es praeteritumnak egy. 1. szem. kérdő alakja pl. madasadam ; 
1. alább 5, gg szintilyen 2. személyt a kérdő -u rag nélkül (miiasin) : 
de megjegyzendő, hogy itt a kérdő alaknak erősen bizonyító értéke 
van, úgy mint a finnben (-ko, -kos, -kö,-kös particulával): lásd Budenz, 
Finn nyelvtan 72. §. 1, b. 114. sor: nines harua: föltűnő niúes mint a 
verb. neg. nt-nek praet. (-s) l.szem. alakja, e h. nimeé v. ríims; talán 
itt is tőismétlés van (5,io ni-ni-na «non est» ; 4,42 nu-nun), úgy 
hogy nines e h. való: ni-nem-s J 16. niver=úivi, 2. szem. raggal, 
mely tárgyra mutat; niver harua «nem akartad)) | höritan e h. ho-
rita-dan «teknőt-nekem»,l. C. Gr. 337.1.1 áneres (aner-es) : a- «esse» 
igétől, -ne, -ni képzős modus (C. conjunctivus), 2. szem. -r raggal: 
v. ö. anis «volna» v. a/neki id., alább 6,15; C.-nál rendesen aejis. 

19. sor: amgatabte «mit-neked» 1. fent 2, y jikodatabt \ 21. 
sor: sü—b. suj, 1. fent 2, u | 23. sor: tauj num: Kanyikov magya
rázata : BepxmH őori.: v. ö. C. fauna, «nach oben» (tője t'au); a 
t'auj képzésére nézve v. ö. ahl «entfernt» (tője aha, pl. aha/na 
«procul»-ban), haeunani «auf die seite gehörend» | t'eabceki: a -ki 
dubitativ rag elhagyásával (1. 2,12 niuki) van üabce-=G. taeibü-f 

a tá- igének dim. képzős alakja | 25. sor: neuhaldadínda; így is 
neuhaldade (alább 31. sor); értelme biztos, az eredeti szerint: 
em,e nym,e (még inkább, jobban, erősebben), de alakja nem vi
lágos; az eleje a neuhi «régi, előbbi» szóra emlékeztet, a vége meg 
3. szem. rag («előbbitől erősen ?») | hörtarid: v. ö. ja/rím 3,6; a -d 
nyilván -md helyett való: «teknődet», s ezt is úgy lehet érteni, mint 
a távolabbi tárgyra mutató alakot: «teknőt-neked» | 26. auer nom. 
alak «lábad»; megjegyzendő a tárgynak nom. alakja imperativusi 
ige mellett (szintígy se auer ha'ore, 51.73 auer Jia'ora), míg az 
indic. ha'ora mellett mindig acc. alak van (aumda: 79.30.40 sor) | 
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hárdaduj 1. fent 2, 2 rieskáduj | 32. sor: hárdadimda 1. 3,2 aura-
dirnda. 

34. sor: lmrdas=harda és as, mely az a- «esse» igének -s 
ger. (inf.) alakja; /?. adimi tkp. «ház levén látszik*) =ház látható; 
így kapcsolva az as translativus értéket is fejez ki: pl. hörovas haije 
tehénné vált (tkp. vacca- esse abi i t=in vaccam abiit) | 36. sor: 
hardacen: a tője (hardace) dim. képzésűnek látszik, v. ö. tupce 
(4,67 ttipcita) «kis fejsze, TOnopHKi*) : tupka fejsze | továbbá az 
•n (szintén háraden-h&n) nyilván egy. 1. személyt mutat, és pedig 
mint távolabbi tárgyat, miszerint ez a szokott -du, illetőleg -dan-
nál (G. gr. 335. 337. 1.) egyszerűbb alaknak mutatkozik | háled; 
alább 51. sor halén van, jóformán halend h. való, tkp. «haladnak» | 
37. sor: auan: a vari-végű ger. a- igétől; ez kell a harua igéhez: 
1. 3,3Íw>m|41. sor: jeru-gabedneé: -é—as, 1. fent hárdas | 42. sor: 
hdrdat e h. hárdahand, úgy mint fent 9 jaugauhat. 

44, sor: manejavde: mana'a- mellett van C-nél még a ma-
nije- tő is (manijeu «ich sehe»; a -v-de alak=-vt pröet.-|--ííe 3. 
szem. rag (a megfelelő 2. szem. -ver, pl. 3,19 hadaver) | 45. tancin-
dinda: tancin-di-nda, az egyik 3. személyrag articulus értékével 
veendő | 46. sor: tobjau szokatlan tőalak volna; azt hiszem, hogy 
az -u csak -m acc. rag helyett van, a kővetkező m (mud) miatt (v. ö. 
hogy jani tőnek accusativusa jam-m helyett jaum) \ 47. sor : haudU 
parjada «veri őket»; ugyanily szerkezettel még: 5,40 nunujud hau-
dis ver «ne verd meg őket (kettőt)» ; 5,58. haudis vergajude «veri 
őket (kettőt) »>; szójegyzékben haudis pergau «verem őt». A «verni» 
fogalom itt két szóval levén kifejezve, az egész csak segédigés szer
kezet lehet, a melyet meg is találunk C. Spr.-ban: 322. mos paer-
nada «macht einen wurf», 335. möépaernada «er warf [ihn]». A se
gédige itt paerna- s előtte van a főige -s'-féle ger. (inf.) alakban. 
Magára a paerna- ige a. m. «tun, machen» : C. Spr. 389. nar amge 
paerna «was macht dein brúder?» (felelet; «ich weiss nicht, doch 
er jagt wol»), s így a mos paernada szorosabban így fordítható «er 
tat ihn werfeno. Ezt a haudis parjada stbi példákra alkalmazva, 
csakis az előszóban kereshetjük a «verni» jelentést, s erre adatul 
szolgál C. szójegyzékében: haudorma «das prügeln», a mennyiben 
ebből hauda-ié\e alapige következik, a melytől haudis e h. haudas 
igenis lehet -s'-es ger. (inf.) alak. A «tun» ige kanini alakban 
(n : g cserével) párna- v. parga- vagy várna-, varga-, s jelesen pár-
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jada a többesi tárgyra mutató alak (C.-nál 4-dik forma: madaida 
v. madajeda), s megmagyarázható előző párfíajeda, pdrnjada-ből. 
Most úgy látjuk, hogy csak teljes -rna v. -rga vógü tőtől valók a 
többi alakok is, a ver-t sem véve ki, a mely úgy rövidült a verb. 
neg. mellett, mint pl. jader e h.jáderna v. jaderga (fent 33. sor: 
jir niji jader) \ uöptehatta több. ablativus, több. 3. szem. raggal; 
C.-nál ez alak -hatatiC végű | 49. mais: C. maes «genug» : a,pure-t 
genitivusnak vevón, szószerint így fordítható: «du hast genugw. 

53. sor: pir an jil'dir jaguma : jagu nincsen-től jaguma- ezt 
teszi «nincsenné lenni» = veszni; meg is van e származók Reg.-nál: 
januma- «sterben»; jildir nyilván 2. szem.-ragos szó, s kell hogy 
ezt jelentse «eszed», csakhogy ezen «ész» szóra (? jilda) nincs 
más adatunk; «ész» külömben j%, 2. raggal jir | 55. sor: úinahanda 
«külömben», a ni- verb. neg.-tói való gerundialis alaknak látszik, 
v. ö. C. Spr. 384. l.jurkanahanda (jurka-től), s így tkp. «ha nem 
[lesz]» | 56. sitten téged» : v. ö. suj (siem, sim) «engem» : C. (padár) 
siet, Reg. (púder) sitté. 

60. sor: vqusi a következő «bolondúlt» előtt lehet bár «szer-
telenűlw, legalább benne van -si «-talán»; de talán a Q.vanu «ver-
stand » szót kell látnunk v^w-ban, miszerint tkp. «esztelenül bo
londult)) | 65. sor: jau tani «tengeren túli, aaMopcKÍö»; jau gen. 
alak,jaw-tól (C. jam: gen. jau) ; tani: v. ö. iahana «hinten» C. | 
68. sor: ande: a (ae)-től dativus, 3. szem. raggal, e h. dhende j ha 
maiéi «vájjon elég-e»; v. ö. fent 1,5 ha «mi» jelentéssel | 69. sor: 
vuenaltare : vuenalta- (C. vuenolta-) «ijeszteni»; alakja=C.madara \ 
70. sor: haceade: a verb. negatívumhoz csatlakozik hacea- mint 
ige, melynek jelentése «csakhogy nem, majdnem* határozóval ér 
föl; haceade egyszersmind az «őt» tárgyra mutató; 1. C. Gr. 437.1. 
pl. haceau mada\ 

71. sor: vueres ebea: az ebea alakot legalkalmasabban dbeta 
(C. aebata) h. valónak vehetjük; a «két hét» alany, mint a mely 
csak összefoglalt két egyesre vonatkozik, nem kívánja meg a duális 
alakot | 72. sor: hqce : -é (-si) ger. ha- (=hö-) «találni)) igétől; a 
hq,- tő végén még consonansnak kell lappangania, mely a e-t 
okozta; $=o- ra nézve v. ö. mq,na-=C. möna- «esni» | hq>da ós 
tqda-ba,n a -da többes 3. szem. rag=C. -du vagy -do'; a C.-féle 
egy. 3. -da Kanyikov nyelvében többnyire már -de \ 75. sor: 
jileaban e h. -banán, 1. fent 3,5 a tarbugqvnin-hoz való jegyzetet 



JURÁK-SZAMOJÉD NYELVMUTATVÁNY: 5 . 103 

76. vadán e h. vadam a következő szó kezdÖ n-je miatt | nimiesi 
tkp. «nevezni» (C. nimde-), a ((szólni, mondani, kimondani)) 
értelemben használva, a finn Kalevalának e gyakori versére emlé
keztet : «sanan virkkoi, nőin nimesi». 

5. 

H á r o m e m b e r az e r d ő b e n . 

N'ar huiri hájvin haraa (v. --garua) árka puedaran. hardam-
pognade lahana: háis tára. ieda puedaran igaije, niede műn siega. 
vl varin teuvi [v. teue], siegas tara; sirim sapkambida. 

vasako siecete muede, piebmete tu nisi jamáda (piebme ni § 
pára) ; piebmete japtuve. puda lahana (v. land): «tieci, udin a 
handa. maiié tu nisijamau». sace tieee-s. aciki nenece peamna -dauna. 
acikarka vuasako nade siecete muede, tu nesi jamáde optarím, tátq 
ni erive-ri. aciki nenece vuasko-náda lahana (v. land): «manpean 
tanagu, tum manas niriem. huiri okauda töue, háríeuesn. pea-nen 10 
tanaj, ninina adna tum mana'a. puda mána: ujam-puona tu ajdi, 
jam-puon tu paraná. pure, vuasako, han». udu-poj -dabetdda. vuasko 
lambidi siera, vuasko haije. íiki tun -deue, opoj huirin teue. harda 
tuda hauhana opurié nü. 

vuasko lahanali : tqrque, naju mdda : tq,rque. nmaúe tuduj -da 15 

(v. tudujn-da) i>. puda mdda: «siecisi tösinuh) naju mdda: ((pieb
me au japtuvis,paraván ni hamvait. «man tum --dágum, pir mán: sa 
jivimdaH «hunána tiecigu, tirde jdguv. íiki huiri lahana: «pir 
husirde tenivan hunán tiecivanda f mari hardn nüm; (am tiediri man 
husilimues meanau hánagu, — (am tiederi jasnoj-geé hdnagu. man 20 
ham jiheram, amgim partavam». vuasakom nero-poj sakkatdde, 
horovaé haije. 

naju tanána atennaga. aceki nenece lahana: dtu-gauhana 
amd'edáki, tü^gauhana jundki». naji vuasku-jánda lahana: «pira 
-gan, vuasko, sir; miertaue tönin, maii handam». vuasko haije, tun 25 
teue ; opoj horovq, mana'a, ndda jagu ; opoj huiri tunda hauhana nü. 
touvi huiri lahana: «man tudujn-dáU) pida m,ada : huíiána jibiegu, 
tiecigu h> naju mdda: «hurían tiecigu, üerde jdgudart. pida mdda: 
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«husir pir tenuvan? man hardnen nüm, hardnen jiheram». námda 
neru-poj ládáda (v. sakkadáde), horovas haije. 

30 pea nine ámdivi nenec aienna, handa. lambidi sierá: nmaiíe 
hardn hantám». tan -deuvi, sidea horovam mana'a ; nájtm jágu, opoj 
hujiri nü. — «man tuduin -da». pida máda: ahunána jibiegu, 
tiecigu?» najii máda: «num -garde (v. harde) t'eniva, man amgalt 
jiheram*. npire husirde jiherandah) pida máda: nnum zgarde 

85 t'etíivá ; man nüm va Mm-ná.* pida mádna: urnán tumda mipim», 
makin puembide, mám pandádé. «öber tajlcun -dait : bbin miil pan
dádé, ut'eda purdari -gan, tu parinagu. t'uku hörovida hánan». pida 
mádna: nhusir alamgun hörovidé ?» naji hujiri mádna . npur-gánin 
űki jáda horovide ; hardu -norda vuavamna. horovajud nana másara, 

40 nunujud haudis ver)). 
pirdarizgaije, tum mana'áde, tüda paraná. jinenda mádna : 

«8idi vuaskq, touga)). t'ikan teave: vuasakojun jágu, tu-ri parana. 
tu nanda ábimda mana'áde : áb'de-min nanaj ha; máda mana'a: 
an nanaj ha. hanahanda haije, nanajda ájsinde puembide. jiedimda 

45 pirie, örnaj, hönaj. 
hunána jálomq,, haneues haije. meakanda haije. sidi hörovamda 

hanehanda puoderngajde (v. searngajde). hörovaj nüljede. meakanda 
teue, hörovida ta'éda. najte nie junderga: amane vuaskau hunána 
haije ?» hörovanda peádanda teubi, umdimda teubi, tása po (v. 

50 tása zbo) jilie. 
opoj maua pea minerie hörouane, meakadanda ádne ni-mue. t'iki 

jáda (v. t'iki jánda) teue, sidi horuade sitta marije. nerkom mue, 
haudis vergajude sidi hörouamda. horovajuda henee-geé haijá. puidi 
mámq,: «nüm sidin horovas háná. man sidajn muénas, maseránas. 

55 peádab nánin teumbinas, üm teumbinas. tieda nüm sidin -guiris háná. 
mane-gáivean pruostlde. t'iki nü taue nanajna t'arkana (v. .taré 
tára). 

nanajda nar jan t'arjeda, hardim -meadimanda haije. hartin 
-niede höida (v. --göida), niede mádna: uhunána muasin, tás po 

6o jágún?» puda mádna: «puedaranzgaijimas, nüm^gorovaé sidin 
zgánáé, an sidajn iguiris hánás,» 
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Három ember a nagy erdőbe akar menni. Maguk között szól
nak: el kell menni. Most elmentek az erdőbe, az úton megháltak. 
Egy mocsár szóléhez érkeztek, meg kell hálni; fölássák a havat. 

Az öreg (öregebbik ember) vette tűzütő aczólját, taplója meg 
nem bírt gyuladni (a tapló nem égett); taplója megnyirkosodott 
volt. 0 szól: «hideg van, kezeim ugyancsak megfagynak; nem 
bírok tüzet kapni». Nagyon hideg volt. A fiatal (köztük legfiata
labb) ember fáért hajtott. A valamivel fiatalabb öreg társ fogta 
tűzütő aczélját, [de] tüzet kapni nem bírt egyazonkópen, a szikra 
csak nem talált. A fiatal ember az öregnek szól: «én fölmászok 
egy fára: nem látnék-e talán tüzet; emberek sokan (tkp. ember 
sokjával) jöttek [erre] vadászni)). Fölhágott egy fára, nem messze 
tüzet lát. Azt mondja: ((Valamennyire innen (tkp. földön-túl: bizo
nyos távolságban) tűz látszik, valamennyire innen tűz ég. Te, öreg, 
menj el [oda]», s kezével megmutatja. Az öreg fölköté hótalpait 
az öreg elment. Azon tűzhöz érkezett, egy emberhez érkezett: egy
maga a tűz mellett egyedül áll. 

Az öreg megszólalt: légy üdvöz, a másik mondta: üdvöz! 
«Nekem tüzet adj!» 0 mondta (felelt): «aczél nélkül jöttél-e?» 
A másik mondta (felelt): «taplóm megnyirkosodott, nem akar 
ógni». «En adok (fogok adni) tüzet, [csak] mondd meg t e : mikor 
lesz meleg?» «Holnap hideg lesz, felhő nincsen». Azon ember 
szól: «te hogyan tudod, hogy holnap hideg lesz? En magam isten 
vagyok; ime most mindjárt (csak most) borulásra viszem [az időt], 
ime most mindjárt derűre viszem; magam sem tudom, mit csiná
lok majd». Az öreget egy vesszővel megütötte, az tehénné vált. 

A két társ ottan várakozott. A fiatal ember szól: ((alkalma
sint a tűz mellett ül, a tűz mellett melegszik)). A másik[hozj, az 
öreghez szól: «te eredj, öreg, nézd meg; [de] kérlek jöjj meg 
hamar, ón megfagyok)). Az öreg elment, a tűzhöz érkezett: egy 
tehenet látott, [de] nincs ott a társa; egy ember áll a tűz mellett. 
Az érkezett ember szól: «adj nekem tüzet». 0 azt mondta: ((hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e ?» A másik mondta: «holnap hideg 
lesz, nincs felhőt). 0 azt mondta : «hogy tudod te azt? én magam 
isten vagyok, magam sem tudom». A másikat megütötte vesszővel, 
az tehénné vált. 

A fán ülő ember vár, fázik. Fölkötötte a hótalpait: «magam 
megyek el». A tűzhöz érkezett: két tehenet lát; két társa nincsen, 
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csak egy ember áll [ottj. «Adj nekem tüzet'?» Ő azt mondta: «hol
nap meleg lesz-e, hideg lesz-e?» A másik mondta: «isten 
maga tudja, én semmit sem tudok». «Te hogyan nem tudod?» 
0 felelt: isten maga tudja, én hiszen isten nem vagyok». 0 mondja: 
«En adok neked tüzet». Beletett a kebelbe (t. i. a fiatal ember keb
lébe ajándékot), a keblet megtöltötte. «A keztyűd add ide» : a kez-
tyűbe bele töltötte (t. i. az ajándékot). «Most eredj vissza; a tűz 
égni fog ; ezeket a teheneket vidd el». 0 mondja: «hogyan fogom 
etetni a teheneket?» A másik ember mondja: «te vidd el oda a 
teheneket: maguk táplálkoznak faleveleken. A két teheneden (tehe
neddel) dolgozzál, [csak] ne verd meg őket.» 

Vissza ment: látja a tüzet, a tűz ég. Eszében mondja (gondolja): 
«a két öreg megjött». Oda érkezett: két öregem nincsen, csak a tűz 
ég. A tűz mellett megnézte a keztyűjét: a keztyűben pénzt talált; a 
keblét nézte: szintén pénzt talált. Szánjához ment, a pénzt beletette 
zacskójába. Megfőzte az üstjét (tbédet főzött), étkezett, lefeküdt. 

Reggel megvirradt, elment vadászni. [Aztán] haza ment. 
A két tehenet befogta a szánba; a két tehén húzta. Haza érkezett, 
elhozta a teheneket. A társainak nejei kérdezik : «az én öregem 
hova ment el (hova lett) ?» A tehenekkel magának fát hordott, 
füvet hordott; egy egész évet élt [így]. 

Egyszer fát szállított a két tehenén, a házától nem messze. 
Azon helyre érkezett, a két tehene visszatartja magát (megcsökö-
nyösödött). Egy vesszőt fogott, megverte a két tehenet. A két 
tehene emberré vált. Ők [ketten] azt mondják: «Isten minket 
tehénné változtatott. Minket tartottál (használtál), [rajtunk] dol
goztál. Fát hordottál rajtunk magadnak, füvet hordottál. Most 
isten minket emberré tett. A mi hibánkat megbocsátotta. Azon 
isten-adta pénzünket [most] osszuk el (v. el kell osztani)». 

A pénzt három felé (tkp. három helyre) osztották, elmentek 
kiki a maga házába. Találták a nejeiket, [kinek-kinek] a neje 
mondja: «hol voltál, egész évig nem voltál?» 0 felelt: «az erdőbe 
mentem, isten minket (kettőt) tehénné tett, most megint minket 
emberré tett». 

J e g y z e t e k . 1. sor: hájvin harua: 1. 3,3 ilvin \ hardam-p. 
e h. hardan-p.; «maguk» mint gen. C.-nál hartu', melynek volt 
vég w-jét a kardán megőrizte | 2. sor: pogna között= C. portana i 
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niede mün, az úton, Ha ̂ oporli)); vélhetnők, hogy a mim prolat. 
végzet -mana helyett; de niede-nek nem is niede- mana, hanem 
úiedauna lenne a prolativusa, s a -mana rövidülése külömben -mna 
szokott lenni. E szerint mün külön névutónak veendő=mtríe: 2,3. 
niede mine «az út melletti) | sapkambida : -da mint több. 3 . = -ÍÍW', 

-doí C. | 4. sor: siecete e h. siecende, 3. ragos nom. és acc. siece' 
(siedace)-től \ tíisi, a jama- mellett kellő -s (-si) ger. alak (3,9 sici 
jamade); tője ni- (C. 1. szem. nVidm) «születni», tu riisi «tűz-
születni» mint egységes fogalom «meggyuladni»; ehhez való, ala
nyul piebmete \ udin a handa: az a=C. ~V «so, in der tat» | 6. sor: 
tu nisi jamau: itt a tu nisi «tűz -születni)) &jamau «nem bírok» 
mellett alkalmasan így érthető : «tüzet kapnia; szintígy 7. sor: tu 
nesi jamade \ peamna -dauna «fáért hajtott)) ; az oroszban ez volt 
«hordott [tűzi] fát, HOCHJIT> ^poBa», följegyeztem volt pedig így: 
peam nadauna, a miből csak «peam,iát» világos, míg a nadauna-ból 
sehogy sem lehet a «hordotta értelmet kiolvasni. Egyébiránt a 
peamna -dauna lectiót sem tarthatom biztosnak; peamna több. pro-
lativus volna («fa után, fáért»), a -dauna, v. tauna praes.-praet* 
3. szem. alak, mint igető = C. tana-, tana- «fahren, jagena, föltéve 
hogy az 1. szótagbeli a-nak a kanini nyelvben csakugyan au felel
het meg, a mire nincs más példánk. 18. sor: ni erive-ri: e h. véve : 
ni jerive-ri, s továbbá: ni jerime-ri, v*. ö. C. jierimea- «treffen a | 
manas: az s az eredetibb tőalakhoz való: C. mand'au, mane'eu, 
manau, maneu, stamm: manesv ; v. ö. szintén s-vel e származékot: 
manserna- «betrachten» (3,12. mansirmas) \ niriem: 1. 3,1 hane-
rie | 9. sor: okauda kopott végű prolativus (-una h.-u), 3. szem. 
raggal; v. ö. a prolativusra nézve C. Spr. okaunajid amhanand 
(<wenn du viel branntwein trinkst» | haneues: hane-töl ger. alak, 
mely C.-nál -vans (-vant), C. Spr. tim teamdavani haije «er ging 
ein rentier kaufena; v. ö. -maé=G. -mani 2,2. 3,12 | 10. sor: ni-
úina=úi-ni ismételt verb. neg.-\-na verb. «esse» | 13. sor: opuris 
«egyedűla, opoj-ri-\-s, tkp. «csak egy levén». 

15. tösinu /kérdő pra3t. alak, azon sajátsággal, melyet C. Gr. 
438. 1. jelez, hogy t. i. a príeteritumi s helyett s van, mely közvet
lenül az igetőhöz járul, pl. mada-töl a megfelelő alak; madasanu\ 
17. sor: jivimda «meleg lesz, öy^eTTb Tenjioa; de talán mégis tkp. 
ezt teszi: «meleget tesza (t. i. az ég v. égisten), v. ö. az -mda kép
zést ebben: ökamda- «hinzufügena vagyis «vermehren» (oka sok)| 
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tiecigu: a tiece, tieci «hideg» szó egyszersmind igéül | tirde jdgu 
tkp. «felhője nincs» (se. az égnek, wwm-nak) | tiecivanda: a tieci 
szintén igéül; vsnda-va, nézve 1. 3,5. tarbugavnin-hoz való jegyze
tet | 19. sor: husilimueé: e szónak C. Reg.-nál semmi nyoma; 
husili itt ((borús, nacMypHO», melytől -me képzős ige = «borússá 
lenni, beborulnia (úgy mint jibi« heiss» : jlbimea- «heiss werden»); 
az -ues úgy mint fentebb haúeiies-ben | jasnoj-ges, ebből: -nás 
(naeé C.) «esse», a kezdő n a szó közepén g-\é válván; 1. alább 
53. sorban iience-ges | 20. sor: partavam : 1. 3,5. jegyz.; megjegy
zendő az m rag, míg másutt csak w-végűek vannak az 1. személyre : 
-banán, -ban. 

23. sor: amd'edáki, junaki : 1. 2,12. iiiuki \ vuasku-jánda e h. 
-nanda, a mely megvan iiada alakban fent 7. sor; egyszerű dati-
vns-rag helyett van a ndn nóvutó a személy-névmásoknál: maii 
nan, puda nanda | 24. sor: tönin : C. szerint nevezve, conjunctivus, 
1. forma: egy. 2. madanin; v. ö. mint -n képzős módalakot: 4,ÍR 
aiierés ; 6,15 diiis\ 28. sor: maii hardnen : fentebb hardn e h.harn ; 
talán kettős n szem. raggal van a hardnen; C. szerint ham gen. 
alak, s C. Spr. van mint nom. hárma «ich selbst». 

31. sor: najun jagu: tkp. «két társam nincsen*) (t. i. azt 
mondja magában); najun e h. úahajun \ 36. sor: makin a locati-
vushoz (makana) csatlakozó dat. alak, a milyen külömben a sze-
mólyrag előtt van: pl. egyszerű dat. meat: -áa-val való dat. mea-
kan-da \ tajlcun «ide» : C.-nál az "ide» taliid', azaz tal-\-na lativusi 
nóvutó; de a wa' helyett más alkalmas névutó is szolgálhat, jele
sen: esond v. esund «bis nach, bis zn» : tal-esund lett végkopással 
tal-isun, tailsun alakon át : tajlcun[miil: nyilván a C. mV «magén, 
das innere» szóhoz tartozó, melynek min, miuj teljesebb tője meg
van a loc. miuiie (innen), miuimne prolat. alakokban; miil alkal
masint dat. alak, e h. miujn: «bele» | 37. sor: hanan, több. tárgyra 
mutató imperativus, egy. 2. szem.: v. ö. C. egy. 2. madan, 3. madai. 
damda \ 38. sor: qlamgun: qlambi- (C. ölambi-) «etetni» igétől, 
fut. -gu alak; -gun több. tárgyra mutató 1. szem. | horovajud «két 
tehened» e h. horovahajud; v. ö. fentebb najun e h. úahajun «két 
társam» | 40. sor: úuiiujud : ismételt imperativusi verb. neg. (tiltó 
ige) ?'m-rm-+dualisi tárgyra mutató alak, egy. 2. alany -jud, e h. 
-hajad ,• C. helyette az indicativusi iiihijwd hozza föl, pedig nála is 
van non «ne ie»=nun \ haudis ver: lásd fent 4,47 haudis párjada; 
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a ver pedig verna tőnek a verb. neg. mellett vége-kopott alakja 
(v. ö. 1,7 és 4,88 jader). 

43. sor: db'de-min: min szintén ml', miuj «belső»-hez tar
tozó nóvutó: e h. miujna «-ben» | 47. sor; puoderngajde duális 
tárgyra mutató alak; e h. -nájuda, -nahajuda (pl. C. madanaha-
juda) ; az ng azért maradt meg, mert az igető is na-végű, úgy hogy 
C. szerint teljesen így volna: puoderna-nahajuda ,- a második n vált 
g-vé s így maradt ng \ nuljede: itt a -de a C. -dV duális szem. rag
nak felel meg | 48. sor: najte, több. gen. egy. 3. rag (C. -ita) \ 
49. sor: peádanda (e h. -damda), umdimda 3. szem. távolabbi 
tárgyra mutató alak, 1. fent 3,3 auradimda | 51. sor: ádne rli-mue 
tkp. «procul non est» ; mue- egy másik «esse» ige, melyet Eeg. a 
vogul ö/-igével fordít (man muadem, púder mucin, puda muá) ; v. ö. 
fent 10. sor: nini-na adna j 52. sor: marije: úgy látszik a C.-féle 
5-dik vagyis reflexív formának felel meg (pl. C. duális 3 . : madaja, 
madajaha'); igéje C.-nál madár-: madarnau, madarpiu «zurück-
halten», és madaridm «sich zurückhalten»; hozzá járul még sitta, 
a személynévmás accusativusának ragos segódszava (v. ö. suj, 
sim, stb.): C.-nál (puda)siü őt, dual. (padi'') nedd-V őket kettőt, 
több. (pudiC) sieddu'; Reg. szerint: pude sitié, dual. pud'in sitti, 
több. pudu sitt'u | 54. sor: mama : alkalmasint mdna h., mint dual. 
3. alak, de van C. Spr. 316. a ma- mondani igének egy m képzős 
származéka is : mamonodu' «[die knaben] sprechen» | sidin, sidajn 
wminket kettőt»=C. siedni v. siedanV j 56. sor: nanajna tkp. 
«pénzeink v. pénzeinket»; C.-nál ez alak: -ina' \ t'arkana : C. sze
rint való 4 formában a több. 1. rag -na? (madaina', madajena') \ 
59. sor: muasin: kérdő praet. alak, úgy mint fent 15. sorban 
tösinu; de az -u el is maradhat: C. Gr. 440. zweite zeit mit fort-
lassung der fragepartikel) pl. 1. madasam, 2. madasan, 3. ma-
dasa stb. 

6. 
E g y e s m o n d a t o k . 

1. nernauna jir jadernaje előre járjon az eszed. — ner-
úauna=G. nernámna «vorn entlang» prolat. j jadernaje: imper. 
egy. 3., C.-nál -jea végű, pl. maddjea. 

2. pure nibat puneriu, manacaktr ha nem hiszel, nézz meg 
[magad]. — nibat a ni- verb. neg.-tól a 2. személyre mutató mel-
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lékmondati ger.=C. -bat és -banand \ puneriu : a verb. neg. mellett 
az igének csak tője kell, s így itt a vég u-t külön járuléknak kell 
tartanunk, a milyenül alkalmas az u kérdő szócska: «ha nem 
hiszel-e=ha talán nem hiszel» | manacakir: C.-nál a precativus 
egy. 2. szem. -har (vocalis után: madahar), de -kar (eltűnő s után : 
wi'i-, mis-tői mikar), vagyis épen úgy lép föl h és k, mint a név
ragozásban a loc. abl. ragokban: -hana, -had és -kana, -had. Az 
utóbbit veszik föl a -d (-t) végű tők is, pl. mea' e h. mead (meat). 
E szerint a manacakir lehet akár manacat-íéle tőtől való. Ügy lát
szik hogy ilyen alakult a mana'a-, manas- «látni» igétől azon -set, 
-sat képzővel, melynek alább (6.) egy példája tarbesati- (C. tarpa-
seti-) «kimenni», (11.) hönoseti- «aludni», s melyet C. frequentativ 
értékűnek jelzett. C.-nál a mana'a-, mane'e- ige mellett föl is van 
hozva ezen alak: maneieú-, a melynek t-]e a manacakir-beli c-nek 
felel meg. 

3. jiri (v. hajar) jale a hold (v. nap) süt. — A jale szó kü-
lömben «nap, világ, világosság)), itt meg igéül szerepel. 

4. maú úau meadas turnas nieboj puone (v. nieboj -vuone) a 
testvérem meglátogatott (IIOCÉTHJIT>, V. ŐBIJIB BT> TOCTH, vendégül 
volt) a múlt évben. — turnas: prset. -s'-vel való; C. türna- «kom-
men», a rövidebb tö- mellett | meadas: -s-es ger. (inf.), de meada-
«látogatni, vendégül lenni» ige egyébként ismeretlen. Alapját lát
hatjuk a mea' (mead) «sátor» szóban, melytől mint denom. képzés 
tkp. «sátorolni», azaz sátorba járni=látogatnia; v. ö. finn kylaile-
«látogatni (falubelit)», tkp. «faluzni». 

5. íuku jale tieci ma (e nap) hideg van. 
6. pin tarbesaűna elmegyünk ki (BOIIT> yxo^HMi.). — C. pin 

és píhin hinaus, pihine aussen | tarbesaűna: megjegyzendő a -na 
(-na) mint több. 1. személyrag, mely C.-nál a 3. 4. és 5. formában 
szerepel, míg másutt-W van; az ige C.-nál egy. 1. szem. tarpa-
setiu, s így egyéb -set képzésű ige is, hozzájáruló l-val, miszerint 
azt lehet sejteni, hogy az ilyen képzésű igéknek csakugyan valami 
köze van az úgyn. 5-dik (reflexív) formához. 

7. pure seanok po ? narju po te hány éves [vagy] ? harmincz 
éves. — Tkp. «hány év», v. ö. C. Spr. side po nu «két év[es] fiú.« 

8. maú ninikau sidi pou (v. puou) árka az én bátyám két 
évvel nagyobb (öregebb). — pou prolat. e b. pouna. 

9. masagu, numda tuju'om mosdom, istenhez imádkozom 
(az oroszban: MOIOCB, MOJIIOCB őory). — masagu: v. ö. C. -nu 
(-gu) képzős igét az 5. (reflexív) formában, egy. 1. -nü végű: 
töndanü. 

10. j'üli jerkene orcedüa délben (nap közepén) ebédelünk. — 
oreedüa több. 1. szem., e h. orcedeva''; orced- igetö örna- «enni» 
mellett; v. ö. a -sat, -set-íéle képzést. 

11. hönosetina lakcembej alszunk egy keveset. — L. fent 
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(6. mondat) tarbesatína \ lakce «egy kevés» az oszt. szám. lakca-
«zerbrechen» igével magyarázható; vagy pedig mint -ce-féle dim. 
alak áll laga «stück, bissenw mellett, v. ö. 4,86 hardacen. 

12. pir i'a sidisatin te mikor kelsz föl (szoktál fölkelni)? maii 
hümer sidisatim én reggel korán kelek. — hümer=C hü' «morgens» 
(s ehhez való: hünana morgen, holnap)-\-mear, mer «bald, 
schnell.» 

13. jánálarajine mi elkéstünk (onos^ajiH). — C. janalarej-
(egy. 1. -rejü) «sich verspáten.w 

14. janoboua jileana lassacskán élünk (JKHBGMT> nOMa-
jieHbKy). — C. janambouna (prol. alak) «etwas ruhigw (jana). 

15. meakana havdne sav? anis (v. dneki) jó volna haza men
nünk (ha haza mennénk). — havdne,: haije- igétől, a -ft-féle ger. 
dual. 1. alakja, mely C.-nál -bnanV (fent 3, s jegyz.) | anis : C. con-
junctivusa: ajnis és aijis (Spr. 376. sava aejié «es wáre gut». | 
aneki: v. ö. C. Spr. 386. hanaki «ist wol gestorbeno; 1. még fent 
2,i2 niuki. 

16. husir jilean hogy élsz (hogy vagy)? husir jileade hogy 
éltek (vagytok) ? 

17. pir jiedesinu te egészséges vagy-e? pire an jiedesidam ti 
megint egészségesek vagytok-e? — A jiedesinu-heli -nu=egy 
2. szem. rag+kórdőrag (u),- jiedesidam: -dam több. 2. r a g + 
kérdőrag; 1. C. Gr. 439.1. 

18. t'auj jileambartje, jedesivi hála istennek, egészségesek va
gyunk. — jedesivi: e h. -vcC J iauj j . : nem szószerint felel meg a 
«hála istennek, cjiaBa őory» szólásnak, hanem csak ily értelmű 
invocatio : «felső isten»! Fent 4, IÍ van iauj num BepxHiö 6OTT> J 
jileambartje=C. jilibeambaeríe, -baerta, jileumbaerte «beschützer 
des lebendigen, d. h. gott» (Castrén, Mythol. 15. «doch dieses wort 
ist eigentlich nur ein epithet von num, und bezeichnet seine 
eigenschaft als wáchter und beschützer der heerden.)» 

19. huni huoska haudorna, piseana volnoj agu midőn a macs
kák verekednek, az egereknél szabadság lesz. — volnoj=or. BOJIBHO, 
volno ; talán helyesebben is így írnok: volno -jagu, t. i. ez utóbbi 
e h. levén fiagu, v. ö. fent 2,19 sire-jeuvi. 

20. januboj jadagun, akuna hantán lassabban jársz, messzire 
(messzibbre) fogsz menni. — akuna=G. ahakuna loc. «weit»; itt 
inkább prolat. illik, mely C. ahakumna. 

21. harna ríáde seu nide sardagu holló a másiknak (társának) 
nem vájja ki szemét (BOPOHT> BopoHy rjra3i> He BHK0JieTT>). 

22. husovaj huiri harta -bidamda haualimbide minden ember 
a magáét (tkp. maga magát) dicséri (cBoe XBRJIHTI,). — -bidamda 
(pidamda) : alapúi van azon pid, pud (v. pida, puda) szó, mely a 
jurákban személyragokkal a 2. és 3. szemólynévmást pótolja: púdat 
(pur, pir) «te», p-ida «ő»; följegyeztem 1. személyraggal is : mane 
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bidu «flyma MOS, lelkem» és ham pidu hadagum «megölöm maga
mat)). Lásd még C. Gr. 357. 1.: «ausserdem kommen in der be-
deutung eines reflexivs einige affixformen von puda vor, welche im 
genitiv u. accusativ gebráuchlich sind: sing. 1. pudan, %pudad, 
3. pudada, pudamdav | hauálimbi: az orosz XBajiH-TB (yyali-)-\-
szamoj. -mbi képző, mely frequ. (continuativ, praesens) jellemű. 

23. nohobigat masaragun, sat saua ordan. paöoTafl #0 HOTy, 
jiynne iioitymaemB (dolgozzál izzadásig, jobban fogsz enni). •— 
Tkp. így van mondva: «fogsz dolgozni izzad vád (úgy hogy iz
zadsz), igen jót eszel» | nohobigat e h. nohobi-go-vat (-bat), lásd 
3,5 tarbugavnin jegyz.; úohobi- e h. nohombi-; rioho- = C noha-
«schwitzen.» 

24. neuyi (neuhi) nau adna savo-s a régi barátom sokkal jobb 
volt (tkp. messze jó volt); — a fordítandó eredeti ez volt: CTapHií 
.npyr'b Jiyime HOBaro (régi barát jobb az újnál). 

25. harne juollcem üúuváu tudom a magam mórtékét (az én 
mértékemet). —juol'cem : juolce'-tö\, 1. birtokos személyragos egy. 
nom. és acc. m-vel (nem -w-val) alakúi a lappangó w-en (') végződő 
tőkön. 

26. mari nini sauiligu én nem leszek gazdag; mari rlivie s. mi 
nem leszünk gazdagok, pudu nie s. ők nem lesznek gazdagok. 

27. mari mirdatau, pir temda haruavat én eladom, ha meg 
akarod venni. 

28. marié nenaen tanevu av ha pénzem (pénzeim) volt volna. 
29. hunohult-ana ni sijegu, pili jirde lahana soha sem hazu

dik, mindig igazat (egyenest) szól. 
30. mari vq,skou has; jilieram, hu si alamgavda meghalt a fér

jem ; nem tudom, ki fog engem eltartani (etetni). 
31. saua num agu, huná mari tüdam jó idő [ha] lesz, holnap 

eljövök. 
32. úiseau haijes, puhuceanda meakanda haijedas az atyám 

elment, a feleségét otthon hagyta. 
33. padana ser jagu nem lehet írni (írni mód nincsen). 
34. mari riiu tagú, hujalt amgalt ni -dámpi [haj én nem adom, 

senki semmit sem ad. 
BUDENZ JÓZSEF. 



Kisázsiai török nyelv. 

Az 1886-ik év május első felében keltem útra Konstantiná
polyból és a Mármara tengerén át Mudániába, egy kisázsiai kikötő 
városba jutottam. Szekéren folytattam innen az utam s velem volt 
Ömer efendi, egy magyar eredetű török szofta; úgy érkeztünk meg 
B?"usszabal) a hajdani székvárosba. A csársi közelében szállottunk 
meg, a török mahalle (negyed) kellő közepébe, közel ahhoz a nagy 
térhez, mely a Karagöz játékok ősmesteréről Küsteri sejh-xöl ,Küs-
teri teró£-nek (Küsteri majdani) van elnevezve. Brussza a hudaven-
digjári.kerületnek (vilajet) a főhelye ós a válijihoz (kormányzója) 
Názif pasához több rendbeli ajánlóleveleim voltak. Az egyik a tö
rök kormány hivatalos bujurulduja (parancslevele), a másik meg 
Ahmed-Vejik pasának a sorai? a ki a válin kívül, még EsreJ &e;'nek 
is írt, Brussza legnagyobb török tudósának. Sziveden fogadtak 
mindketten és míg az előbbi arról gondoskodott, hogy utazásaim
ban meglegyen a kellő katonai fedezet, addig az utóbbi a kisázsiai 
nyélvekről és főleg a brusszavidéki török nyelvjárásról adott becses 
útbaigazításokat. A török tudósok ugyan nem képesek megérteni, 
hogy miért érdekelhet valakit a kába (durva, paraszt) népnyelv, és 
hogy mi czélja a népnyelvi adatok gyűjtésének; de több napig 
tartó vitatkozásunknak még is meg volt az az eredménye, hogy 
nem Ítélte többé utazásom czélját nevetségesnek. Sokat támoga
tott egy brusszai születésű fiatal költő: is Kemaleddin hej, csak 
azt az egyet nem tudta elszivelni, hogy a népdalokban még csak 
metrum sincs, hanem amolyan. parasztos szótagszám (farmok 
hesabi « ujj-számítás »)< r^ Kettős ok vezetett engem a kisázsiai 
nagy, és eddigelé ismeretlen nyelvterület eme pontjára. Először a 

.sztambulitól eltépő: népnyelve, melyet már Konstantinápolyban^ 
•volt alkalmam hallani *; másodszor pedig a vidék lakossága, mely 
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jó részében zejbekiaek vallja magát. A. zejbekeknek Szmirna meg: 
Ajdin ugyan a főfészkük, de területük egész Brusszáig húzódik el 
és nyelvükben, a mint később meg is állapíthattam, sok a közös 
vonás. Mudániánál kezdődik el már a nyelvterületük és Balikeszi-
ren át egész Ajdinig húzódik el, Kisázsiának a nyugoti részén.. 
Külön faj lehetett valaha a zejbek; erre vall egyrészt a többi tö-
rökségtől eltérő ruházatuk meg egész megjelenésük, és különös 
életmódjuk is. Az ájdini kerületből azomban elüldözték őket, és 
így jutottak el valószínűleg Brussza vidékére, a hol földmíve
seknek telepedtek le. Ma már csak a hegyi rablót nevezik zejbek-
nek. Felismerni még őket arasznyi kis sáfárjukról, meg jókora 
hosszú fej viseletükről, melyet gyöngyös kendőkkel csavarnak kö
rül. Külön törzsekre oszlanak, az úgynevezett ásiretekve. Egy né
hányát meg is látogattam a közeli helységekben és mindenfelé 
adott a váli emirnámék&t (rendeleteket), fedezetnek meg zaptiét, 
hogy nyelvészeti kutatásaimnak mi sem álljon útjában. Kényel
metlen a kisázsiai vidékeken az utazás és fáradságos. Lóhátra 
kerül az ember, meg oly otrombán készített fanyeregre, mely 
minden zökkenésre fájdalmat okoz. Karaván-szerájban kell meg-
szállani, vagyis oly nyilvános szállóban, a hol se ágy se ágybéli, 
még kevésbbó kiszolgálás. Első utunk Kirezli felé vezetett, egy 
olympusvidéki hegyi faluba. Zaptie kisért az utamon, meg két 
zejbek fuvaros : Tahir efe meg a fia Mehemed. Kirezliben a falu 
vendégei voltunk és minthogy még szerencsénkre karaván-szérájuk 
sem volt, a kávéházban adtak helyet. Oda hozták számunkra az 
ételt, oda jöttek hozzánk látogatóba, oda tértek meg pihenni ós 
kávézni és ott vetettek ágyat a zaptiónek is, a fuvarosoknak is. 
De azért kellemesen teltek el az esték meg hasznosan. A falu népe 
mind együtt volt ilyenkor és járta a sok nóta, meg a versenyda-
lolás. De tollba mondásra nehezen bírhattam rá őket. Énekelni 
szívesen énekeltek, de ha arról volt szó, hogy ének nélkül mond
janak dalt, megannyija kifogásokhoz folyamodott. Az egyik már 
elfelejtette volt, a másik meg minden áron tudni akarta, hogy mi 
czélból írogatok én. De meg legtöbbjével úgy jártam, hogy eléne
kelni tudták ugyan a dalt, de ha az elmondására került a sor, lép
ten nyomon fennakadtak. Még legtöbbet gyűjthettem az ásiktól, a 
falu lantos költőjétől, a ki a saját szerzeményein kívül jócskán is
merte a népi termékeket is. Kézél-tasnak (Veres-kő) hívták azt a. 
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másik helységet, a hol szintén letelepedtem volt egy pár napra. 
Okulva a tapasztaltakon, az ifjakhoz (deli-kanlé) szegődtem ezúttal 
és az ő kávéházukban ütöttem tanyát, a hol vidámabb volt az élet 
és szaporább a dal. Esténként előkerült a hajlama nevű húros hang
szer, és énekeltek sorjába szerelmi dalokat meg rabló énekeket. Ez 
utóbbiakat ritkábban, csak ha maguk közt voltak. Szöveget annyit 
jegyezgettem össze, hogy tiszta volt előttem e vidék nyelvjárá
sának a rajza és csakhamar átláttam, hogy Szmima felé kell innen 
igyekeznem, meg Ajdinba,, a zejbekek eredeti fészkébe. Mihálidson 
át Bandermába, jutottam és tengeri úton kerültem Szmirnába, az. 
ájdini kerület fővárosába, május vége felé. A milyen európai szi-
nezetű a város frenk negyede, ép oly zejbekes a hegyekre húzódó 
török mahalle. Anatólia legkülömbözöbb vidékeiről kerülnek ide a, 
türkök (kisázsiai parasztok), karamánlik ép úgy mint jürükök, kü-
lömböző tájkiejtésüek és a lehető legtarkább viselettel. Legtöbb az 
ájdini zejbek, mert vasút köti össze a városokat Szmirnával. A tá
vollevő pasa helyett a defterdár Kádri bej fogadott, a kinek nem 
régiben meghalt földink, Stáb kapitány volt szives bemutatni. 
Meglepett a török bejnek fegyelmezett tudása és az az igazi érdek
lődése, melylyel nyelvjárási tanulmányaimat fogadta. Maga is 
sokat foglalkozott a zejbek kérdéssel és arra az eredményre jutott 
velük, hogy a rómaiak maradékainak tartotta őket. De csak is a 
zejbek ásireteket, a többiekben szeldsuki ivadékokat látott. Ez 
utóbbiakból még fenn is maradt három nagy törzs. Az egyik az 
Akce-ko$a törzse, mely Balikeszir vidékén tartózkodik; a másik a 
Gündiiz bej törzse Ak-hiszár, Bej-olaszé, Kézél-éséklar és Denizli vi
dékén ; végül a Kara-tiszaheliek, főleg Meras közelében. Ájdin vidéke 
a szeldsukiak főfészke, mig a zejbekek már akkor is itt voltak, 
mikor a törökök Anatóliába kerültek. Örökös harczban állott egy
mással e két törzs, sőt önállóságukat az oszmán uralom idejében 
is meg tudták őrizni. Csak nagy nehezen sikerült a török kor
mánynak azt a sok vándor törzset legyőzni, melyeknek egyenként 
külön elnevezésük volt ugyan, de összeségükben zejbekek azaz 
hegyi rablók voltak. Mai nap is vándorolnak még e törzsek, s kü
lön főnökeik vannak, az úgynevezett efék; de jó részük letelepedett 
és békés természetűvé lett. Elannyira, hogy ma csak a rabló vallja, 
magát zejbeknek, meg a messze falubeli nép. Főbb helyeik: Ajdin? 
Tire, Názili, Eszki-hiszár, Szeraj-köj, Baljan-bol, Kelés és Csine. Az, 

8* 
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xrtazók személybiztonsága még mindig hiányzik a zejbek vidéken 
•és sok dolgot adnak a szmirnai pasának meg a csendőreinek. Csak 
a kellő kísérettel indulhattam útnak én is, és mindenek előtt 
Ajdinba, igyekeztem, a zejbekek hajdani fővárosába. Ajánlatokkal 
Kádri bej látott él, és egyéb utasításokkal Rémi úr, szmirnai fő-
konzulunk. Június közepe felé érkeztem Ájdinba és egy hánb& 
szállottam meg, az úgynevezett Janék-hánh&. Itt fordul meg a vi
déki parasztság jó része> ide hozzák gyümölcseiket és egyéb 
eladni valójukat és ugyancsak itt tanyázik a török vámhivatal is, 
iiogy megvegye rajtuk a gümrük (vám) pénzt. Délelőttöket töltöt
tem itt e házban és úgy figyeltem meg azt az ember-áradatot, 
mely Anatólia külöinböző vidékeiről tódult ide. Eamazán ideje is 
volt éppen, a legjobb alkalom hozzá. A város előkelőségei közül 
Szelah-eddin bejjel ismerkedtem meg, a vidék leggazdagabb földes 
urával, Oszmán Zekki efendivel a város ügyvédjével és a fiatal 
Dsemil bejjel, a kikkel nem egy kellemes estét töltöttünk el, hol a 
Csakér-oylu nevű mulató kertben, hol meg a Gümrük tér ramazáni 
kávéházaiban. Ha beesteledett és kezdték gyújtogatni a ramazáni 
mécseket, első dolgom volt a kávéházakba való járás. Nem azokat 
a kávéházakat értem, a hová az efehdik járnak, hogy kávéjukat 
meg nárgiléjukat csendben élvezhessék el, hanem a kis zejbek 
mulatóhelyeket, a hová efendi-féle ember még csak el se találna. 
Oda telepedtem le a zejbek legények kőié és hallgattam azt a sa
játságos rabló romanticizmust, melylyel telvék a dalaik. A zejbek 
dicsőségről álmodoznak, a zejbek világ elmultán keseregnek. 
Körbe ülnek valamennyien és egymásután kelnek fel a fegyver-
tánczra, sorban fognak az énekléshez. Közöttük jegyezgettem össze 
& legszebb zejbek dalokat és azokat a rabló énekeket, melyek 
nemzeti hőseikről Dervis eféxől, Gereliröl, Szát'i-zejbekről, Számaeli-
ről és másokról zengedeznek. Itt gyűltek össze a külömböző ásire-
tekhez tartozó türkök, mindegyike máshelyt mulatozott, és más
más árnyalattal mondogatta a dalait. Még érdekesebb e kép heti
vásár alkalmával. Ilyenkor a jürükök is megjelennek és többnyire 
tej félét árulnak, a kurbán hajrámra kecskéket meg juhokat. 
A icbktagéaktörzsének van a legrosszabb híre, kézél-basn&k ve
szik őket és hitetlen számba mennek. Tahtagénak azért nevezik 
•Őket, mert fát, deszkát^ (tdhta) áruinak. Eme törzshez tartoznak 
még a cajlakj kabafrcé, imamlar, üsküdarlé'és ev$i ásiretek. Ajürük 
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törzsek vezetői nem efék hanem bejek, és még sokan élik azt a sá
toros vándoréletet, melyet a kormány újabb idő óta erőszakkal 
akar megszüntetni. Régente csak is sátrakban laktak, a tél három 
hónapján át völgyekben (dere késlasé), kilencz hónapon át meg: 
hegyek között (Upe jajlasé). Ajdin vidékén a következő zejbek 
ásireteket jegyeztem össze: kakán, gubák, kara jaygé, sindel, dériéi, 
ak kogalé, céjan, boz cakal, kara cakal, sara%, hajlamaz, dolgaié,. 
kara kogálé, kuscu, abdal.v. cingel, cardaklé. Tire vidékén pedig, 
a hová szintén kirándultam, a következő ásiretek neveit hallot
tam : $erid, kajar, sacé karaié, musajalé, k'ótekli, cejmi,*) tekeli, 
kézéi-éséklé, arablé,*) sárijaidé, sáré tekeli, torzum, cakal, kara, ke~ 
celi, bürhan (bulhan), ak daylé, farsak, sivri külahlé,**) kézéi keceli? 
kézéi tekeli, havtij, jüngü, piiseli, harmandalé, ingeli, naréngalé? 
késsa boj, karaman, elmaz, turaman, saclé, sáré keceli, ak kojunlu, 
kara Jcojunlu, saz kabaklé, cntel, jeni osmanlé, kara, tekeli, sáré ke
celi, zembilji, sepetci, gündesli, toyan, zijan, kébrézlé, anamaslé. 

Mind ezen ásiretek szétszórtan élnek, állandó lakóhelyük 
csak kevésnek van. De meg a téli tartózkodó helyük sem mindig 
egyazon. Szedik a sátraikat és míg nyáron át a hegyek közt ba
rangolnak és juhot, kecskét legeltetnek, addig a téli időt más-más 
városokban töltik el. Legújabb idő óta, mióta állandó lakóhelyre 
kényszerítik őket, ijesztő mértékben pusztulnak. A hideg láz szedi 
köztük áldozatait és ma már csak a neve létezik sok oly ásiretnek, 
melynek azelőtt jócskán voltak tagjai. •— Ajdinból, hol vagy két 
hetet töltöttem, és a hol kétszáz népdalt és öt népkönyvet jegyez
tem össze, Tirébe mentem. Egy Mehmed nevű zejbek volt ezúttal 
a kísérőm, egy szudáni arab, a kit az áj dini elöljáróság rendelt 
mellém. Ali Rizá bej volt Tire városának a kajmakámja, neki szó
lottak az emir-náméim. Három napot töltöttem e városkában, 
többnyire a Beledie hán nevű szálló udvarában, a hol a zejbekeken 
kívül jürükek is nagy számmal fordultak meg. Innen rándultam ki 
egy nap Cin ovasélm, egy jürük főnöknek, Bitti bejnek a székhe-

*) E törzs arról nevezetes, hogy nagyon sok benne a tolvaj; 
az arablék meg hírhedt lókötők. 

**) Sivri külahlé (hegyes süvegű); úgy tudják ugyanis az esz
tendejük számát, hogy minden évben egy-egy új kendőt kötnek a 
fejükre s az ott marad rajtuk halálig. „ • • 
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lyébe. Lakodalmaztak épp a jürükök és miután elébb kihallgatá
son fogadott a bej, kisérőt adott mellém, hogy végig nézzem a 
lakodalmat és részt vegyek az ünnepélyen.*) Bengi ojunuval kezd
ték meg az ifjak a mulatozást. E mulatság abból állott, hogy a 
vőlegény sátrát, melyet egy vörös zászló diszített, körűltánczolta a 
sok deli-kardé (ifjú legény), fegyveresen és ének-kísérettel. Néhány 
•dalt itt is jegyezgettem, úgyszólván suttyomban, mert féltek a 
plajbásztól ós riadva menekültek a jegyzés elől. Azt hitték, hogy 
megbabonázom vele őket. Másnap már Ödemisben voltam, egy 
vasút-menti városkában és onnan Kelésbe rándultam át, egy zejbek 
helységbe. Minél inkább távolodtam Ajdintól, annál bizalmatla
nabb volt a nép és annál nagyobb fáradtsággal járt az anyaggyűj
tés. Oly primitívek a gondolkodásukban és oly bátortalanak az 
idegennel szemben, hogy még szóba állani is bajos volt velük. 
Elöljárói rendelettel kellett őket a kávéházakba idézni és parancs
szóra énekeltek szegények. A napok elnevezéseiről fogalmuk sem 
volt és arról a városról nevezték el napjaikat, a hol éppen vásárt 
tartottak. Ajdin környékén pl. a keddet ,Dalma pazaré'-nak neve
zik, a szerdát ,Jefá pazaré!-nsik, a csütörtök neve ,Nazili günü pa
zaré', a pénteké ,Seher pazaré.' avagy ,Dernek günü', a szombaté 
meg ,Dalma derneji'. Kelés vidékén ez elnevezések ismét változtak. 
Ott a szombat ,Kösk günü', a csütörtök ,Názili günü', a hétfő 
,Sobé$a günü'; az a nap meg, a mikor Ájdinban van a vásár: 
,Gireji günü', avagy ,Giri günü'. — Jellemzetesek még e törzsbe-
lieknek a neveik. Az iszlám adta arab neveket nem ismerik, hanem 
török neve van mindegyikének, a mit az apjuk után örököltek. Az 
apa pl. Férténa (vihar) volt, s fiának neve lett Férténa oylu (vihar 
fia); egyik ősnek neve : Catal bas (villa fej), az utódoké: Catal bas-
oylu (villa fej fia). E nevek nyelvi szempontból is érdekesek, a 
mennyiben sok oly török szónak maradt bennük nyoma, a mely 
a mai közhasználatból kiveszett. Följegyeztem Ajdin, Tire és Kelés 
vidékén a következőket: Cakma oylu, Kérnatagé o., Enelbuga o., 
Jenaver o. (vadállat), Cakal o. (sakál), Koga iri o. (jó nagy), Sarán o., 
$end o., Camaéérgé o. (fehérruhás), Tasié o. (köves,), Gürgén o., 

*) A zejbekek és jürükök különféle népszokásai és költésze • 
tük jellemzése az ,Anatóliai képekf ez. munkámban (Szépirodalmi 
könyvtár VIII. köt.) találhatók. 
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JCulik o., Biberfii o., (borsos), Külhangé o. (hamuházi), Kestengi o, 
(gesztenyés), Jelek o., Appa o., Koga pabuc o. (nagy papucs), Ko-
zakcé o., Mézzak o., Okcu o. (nyilas), Kiris o., Kapusuz o. (ajtót-
lan), Almagé o. (almás), Aian yavas o., Jajlak o., Purtal o., So
rán o., Gülsün o., Máiéi o„ Cibil o., Gajgém o., Menzilgi o. (őrhá-
zas), Serce o., Ilimangé o. (kikötős), Magár o. (magyar), Kabaklé o. 
•(tökös), Kévéigém o. (szikra), Koga béjék o. (nagy bajusz), Koga 
bai o. (nagy fej), Kara kavuk o. (fekete süveg), Kösek o., Gedikci-
nin o., Kurlu o., Kemmk o., Kocakié o., Sejrekli o. (ritkás), Dumán 
o. (füst), Ogakcé o., Dokangé o., Siiik o., Jamurtale o. (tojásos), 
Bejni o., Kargé o., Sacé karaié o. (feketés hajú) Uman o., Ta-
rakcé o. (fésűs), Samangé o. (szalmás), Japuga o., Kakcé o., Ta-
léngé o., Salgélarén o., Kendilgi o., Idris o., Jérténgé o., Tűz
falé o., Gaz bojlu o. (liba termetű), Kesir o., Kostar o., Rebis o., 
Gökgan o., Késémlerin o., Jarésé ölii o. (fele holt), Ceceron o., Bas<> 
boso. (feje üres), Sollu o., Vojvoda o., Kába sakál o. (durva szakái), 
gerid o., Jandél o., Hajta o. (tolvaj), Gokum o., Kulakséz o. (fület
len), Afagan, Sejrek basán o. (ritka lépő), Takták asan ö., Jel 
aldé o. (szél elvitte), Cömen o., Jel govan o., Jalén ajak o. (mezít
láb), Kajgéséz o. (gondtalan), Deve o. (teve), Ajgér o., Jértégé o. 
(szakító, vérengző), Donsuz o. (bugyogótlan), Célbak o., Etjemezo. 
(húst nem eszik), Beje giden o. (éjjel járó), Karú göt o. (száraz 
far), Gujruksuz o. (farkatlan), gérrék o., Agakgé o., Kellegi o., 
Gallé o. 

Kelésben egy nagy karavánhoz szegődve a Boz-day (Jég
hegy) nevű hegység felé tartottam, hogy elérjem a szmirnai vasút 
másik vonalát, melynek Ala-seher az utolsó állomása. Karavánunk 
jórészt örmény és görög kereskedőkből állott; a legidösebbik volt 
a vezetőnk, egy örmény tiiggar (kereskedő). Az éjszakát egy kis 
hegyi faluban töltöttük el, egy rozzant karaván-szeráj szennyes 
falai közt. A falu emberei mind meglátogattak bennünket és mint
hogy ép a vége felé volt a Ramazán-ünnep, a szokottnál jóval ele
venebb volt a társalgás. A karaván-szeráj volt az ünnepség köz
pontja, oda hozták el a nép mulattatóit is, és így meg volt az al
kalom a jegyezgetésre. Két darab színjátékot gyűjtöttem itt, és 
másnap kiegészítettem Ala-seherloen, a hová az úszta (mester) is 
követett bennünket. E városban vártam be a Ramazán végét és 
úgy indultam el onnan Manisszába,, egy másik vasútmenti városon, 
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Kaszabán keresztül. E vidékek nyelve mind az ájdini dialektust 
tükrözi vissza, de alig volt helység, a melyben egy kis árnyalat-
beli külömbséget nem találtam volna. 

Az ájdini dialektusok részletesebb leírását e tanulmányom 
végére hagyva, ezúttal azokat a szövegeket közlöm, a melyeket 
Brusszábskn és a hozzá közellevő falvakban, továbbá Szmirna és 
Ajdin vidékén gyűjtöttem. Jegyzeteket csatoltam az egyes dalok
hoz, a nyelvi sajátságokról. Hozzá adom még azt a néhány láz dalt 
is, a melyeket Sztambulban, láz eredetű hajósoktól gyűjtöttem. 
E lázok a fekete tenger mentén laknak, a számszuni és trapezunti 
kikötők között, és nyelvük annyira eltér a többi török dialektu
soktól, hogy a sztambuli ember csak ügygyel-bajjal értheti meg 
őket. Gyorsan, majdnem hadarva beszélnek, idegenes hangzású 
szavakat oly nagy számmal használnak és a hangrendet is úgy 
össze-vissza zavarják, hogy szintén romlott töröknek tetszik a be
szédjük. Azt tartják róluk, hogy eltörökösödött idegen faj, 
mely itt-ott még saját nyelvét is használja. A sztambuli kaikcsik 
(csónakosok) többnyire lázok, és így bő alkalmam volt már 
Sztambulban is megismerkedni a nyelvükkel. Többnyire dalokat 
jegyezhettem fel tőlük, részint a csónakosoktól részint pedig ten
gerész katonáktól. Ez utóbbiak közt egy tengerész-tiszt volt a köz
vetítőm ; Ali Rizá efendi. Dalaik külömben is híresek és e néhány 
darabbal csak némi kis mutatványt akartam közölni. Megannyija 
négy soros versek, és mindegyik sora 8 avagy 7 szótagú; a meló
diájuknak laz havasé (láz ének) a neve. 

A szöveg végéhez csatolt szójegyzék-Ajdin vidékéről való. 
Legtöbbjét Ajdinban és Tiróben gyűjtöttem, de sok benne a Mayla 
vidéki és kelesi eredetű is. A szavak jórósze oszmánli szöveggel 
van megmagyarázva, úgy a hogy a magyarázóktól hallottam, 
többnyire írástudó bennszülöttektől. Legtöbbjét beszéd közben 
hallottam és úgy jegyeztem fel mondatostul ós török magyaráza
tokkal. A k-val jelöltek: Kónia eredetű szók. 

További közléseim abból az utazásomból lesznek, melyet az, 
1890-ik év tavaszán tettem. A Hajdar-pasai állomásról indultam 
el ez útra ós Izmiden át folytattam Eski-seher-felé, a hol az új 
'•vasúti vonal épül. Az ángorai útról Küfáhjára, tértem és úgy érkez
tem vissza Brusszára ós ott fejeztem be kisázsiai utáimat, melyeket 
három ízben ós három irányban tettem. Még csak azt jegyzem meg 
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végezetre, hogy kisázsiai szövegeim jó része a szentpétervári csá
szári akadémia kiadásában fognák megjelenni. Legutóbbi utazá
somat egyenesen az ő támogatásával tettem meg és első sorban 
Radlof V. akadémikus buzgóságának és szívességének köszönhe
tem, hogy a török nyelvészetnek e téren is tehettem némi szol
gálatot. 

I. Br us s z a- Aj din. 

1. 
Az almám gyönge meghámozzák, i 
arany tányérba helyezik el; 
a szépet szívből szeretik, 
a rúttól szabadulnak. 

Refrain: A magzatom jovést jön, 
ismét fordulj meg, 
a lábadra veretem a vasfogót. 

A darum a levegőben hangot ad, % 
fülemülét a kalitkában táplálják, 
a bolond legények észre térnek. 

R. Ismét sok hó esett, 
a zöld rétre; 
hét utam van nekem 
a muszka király ellen. 

J e g y z e t e k : alma, egész nyugoti Anatóliában így hangzik 
és nem elma j nazéy: amely hangsor szókÖzépi és szóvégi &(kaf)-ja 
a nyelvjárás területén ^-nek hangzik v. ö. joyus e h. jokus, céyar 
e h. cékar, bayés e h. bakés, cayér e h. cakér, sayér é h. saker, céy-
tém e h. céktém, arya e h. árka. A szóvégen: joy e h. jok, coy e h. 
cok, ogay e h. ogak, bugay e h. bugák, kugay e h. ku$ak, co.fuy eh . 
éo;fuk | sojallar e h. sojarlar. Az r—l assimilatiójára egyéb pél
dák : baslallar és baslar-lar, seveller és sever-ler, savallar és savar-

Almam nazéy-tér sojallar, 
altén tabaya gojallar ; 
giizeli pandan seveller, 
cirkini bastan savallar. 

Bá'rma: Jaurum gelik geli, 
giné dön béri, 
ajayéna vurdurajém cengeli. 

Dumám havada sesleni, 
bülbül gafeste besleni, 
deli oylannar loxlané. 

B. Jine gallar jaymés, 
jesil cömel üstiine ; 
jedi seferim-mar, 
moskof géral üstüne. 
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lar, gideller és gider-ler \ tabaya a sztambuli dialektusban taba'a* 
V. ö. co$uya szt. co^u,a,jaymés szt. jamés, dayda szt, da'da, asté-
$ayéin szt. astéja'ém, gu^ayema szt. kuffima \ gojallar e h. kojar-lar. 
Míg a mély hangsorbeli szóközépi és szóvégi /c (kaf) y-vá változik, 
addig a szókezdő k (kaf) </-nek hangzik, v. ö. gafes e h. fea/e«, gal-
lar e h. kar-lar, galde e h. kaidé, géral e h. kéral, gaplan e h. &&/)-
Zan, f̂oc e h. koc, gan e h. kan, gol e h. fcoZ, gujay e h. kugak, gur-
sun e h. kursun, garanfil e h. karanfil \ geli e b. <?eZir főleg Brussza 
és Kirezli vidékén, v. ö. lejjebb sesleni e h. seslenir, besleni e h. 
beslenir, uslané e b. uslanér. A tatáros adakálei nyelvjárásban szin
tén jellemzetes az ilyen hangzás mint gidej e h. gidijor, japaj e h. 
japijor, bakaj e h. bakijor | duma e b. túrna, szintén csak a mély 
hangsorban pl. douian e h. tousan, dopray e h. toprak, das e b. tas, 
inkább kivételesen és csak a szó kezdetén | cömel rét fü, elválto
zott alakja az oszmánli cimen-nék \ seferim-mar e b. seferim var, 
v. ö. benim-mar e h. -var, főleg Brussza környékén. 

E dal a szerelmi versek közzé tartozik és külömböző mánik, 
négysoros versek összetételéből áll. Csak a refrain a barma (ba-
yérma kiáltás) köti őket dallá össze, és azért oly laza köztük az 
összefüggés. — Egy-egy verssor nyolcz szótagból áll ós ritmikusan 
csendül 4-J-4. A rímek a a a a képletet mutatnak, de van sok rí
metlen sora is. A refrain ríme a b c b. A dalt Kirezliben jegyez
tem föl. 

2. 
i Ben bir Köroylu-jém Én Körólu (vak fia) vagyok, 

dayda gezerim, a begyeken járok kelek, 
esen ürzügjardan a fúvó szelektől is 
hile sezerim ; ellesem a ravaszságot; 
gümüs topuz-élan ezüst buzogánnyal 
base'n ezerim. szétzúzom fejed. 

2 Enise inerken A hegyről leszállván 
geklik sekislim, kő tyúk módra ugróm, 
joyusa céyaryan a hegyre felmenvén 
dousan büküslüm, nyúl módjára hajlóm, 
hiddete gelinge izgalomba jővén 
aslan bayéilém. oroszlán tekintetűm. 
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Camlé-belden asté^ayém A mint Csamli-belt átléptem, 
gördüler, megpillantottak; 
gér atémén sekiiinden pej paripámat az ugrásáról 
bildiler, ismerték meg; 
hu gecen-de goc KÖroylu ez az elvágtató kos Körólu — 
dediler. azt mondták. 

B. Űstü güplan postlu B. Tigris bőrrel fedett 
gér-atém benim. pej paripám. 

J e g y z e t e k : ürzügjar e h. rüzgjar szél. Anatóliában min
denütt kikerüli a népnyelv az r-rel kezdődő szók kiejtését, ezért 
mond Ramazán h. Iramazan-i, Re%eb h. Iregeb, rum (görög) h. 
urum, rüki h. araki; az r-en kezdődő szók külömben is idegen 
eredetűek j basén, az eredetibb n gutt. nasalis hangot egész Anatóliá
ban hallani, pl. onun (azé), göfiül (szív), sana (neked), bana (ne
kem), defiiz (tenger), ben (anyajegy, petty), a genitivusi alak: kövürí 
(k'óv falu), evimifi (ev ház), belinin (bel derék), továbbá a második 
személyű igealakok: nerdejdin (hol voltál), geljoű (gelijorsun jösz), 
sorarsüfi (ha kérdezed), jatarsen (fekszel) | céyaryan, a gerundialis 
iken asszimilatiójára példák: bayaryan e h. bakar iken, dururyan 
e h. durur iken, gonaryan e h. konar iken, umaryan e h. umar iken. 
Külömben már a sztambuli dialektus is dururken, konarken, umar-
ken, bakarken-né rövidíti ez alakokat | goc Köroylu kos Körólu; a 
kisázsiai népköltészet a kos és medve (ajé) jelzőkkel tiszteli meg 
nemzeti hőseit. A «türk» (kisázsiai paraszt) büszke arra ha ajé-nak 
(medvének) szólítják meg, a sztambuli már sértésnek venné. 

A dal a híres Körólurol szól, a kisázsiai legnépszerűbb rabló
regény hőséről. Változata egy népdalnak, mely magában a nép
könyvben is megvan. — A szótagszám tizenegy, vagy két részre 
osztva hat és három. A tizenegy szótagos sor 4 + 4 + 3 ütemes ré
szekre oszlik és ily hosszú sorból rendesen három képez egy vers
szakot. A dal Brussza vidékéről való. 
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3. 
1 Bejler bahcasénda bülbüller sa- A bejek kertjében fülemülék 

yér, szólnak, 
sevdijim josmanen gözleri cayér; a szeretett kedvesnek kékek a 

szemei; 
ben büjün jarémé gördüm, coy ma láttam a rózsámat, Istennek 

nlkür. i hála. 

2 Evlerim evlerim jümsek evlerim, Házaim, házaim, magas házaim,. 
ben onun icinde gönüm ejnerim; azokban mulatozom én; 
mefaséz dünjada jaré nejnerim. hűtlen világban minek nekem a 

szerető. 

s Bejler bahcasénda bülbül juvasé, A bejek kertjében fülemüle 
fészke, 

gene jesillendi Sima ovasé; megint kizöldült a Szima sík
sága; 

betli vuran allahéndan vurasé. a ki engem ütött, Allah üsse 
agyon. 

4 Gide gide bir meséje dajandé, Menése közben egy tölgyhöz tá
maszkodott; 

hasa dizlik al gannara bojandé; a muszlin térdkötő piros vérbe 
festődött; 

seni vuran nasél safia dajandé. a ki téged agyon ütött, hogy is 
tehette azt. 

B. Tallaséndan gectijim, Lí R. Az a kinek a tarlóján átkeltem, 
kelemini bictijim, a kinek a szőlőtőjót met

szettem, 
annak a csuha bugyogóján 

coha saularéna calém olmaz, nem lehet vágás, 
r hogy piszkítanám be azt a vá-

caléména sictijim. gott részét. 

J e g y z e t e k : bahca illeszkedett alakja a bahce (kert) szónak. 
Nyelvjárásunkat ez illeszkedés különösen jellemzi, pl. ajna (tükör) 
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•e h. ajne, enteri (női felső ruha) e h. entari, v. ö. biijün (ma) e h. 
bu-gün \ jümsek (magas) e h. jüksek j ejnerim (teszem, csinálom) 
•e h. ejlerim (ejlemek) v. ö. nejnerim e h. ne éjierim J saular meta-
thesissel^sűrfaw (bugyogó), v. ö. torpak (föld) e h. toprak, 
arvad (feleség) é h . avret. 

Ájdin vidéki rablódal, melynek értelme jobbára elhomályo
sult. Az első három versszakot maga a dal hőse mondja, a negye
dikben a meggyilkoltatása van megénekelve.;— A szótagok száma 
tizenhárom, és három ütemes részből áll. Befrainje homályos. ' 

4. v , 
A borbély boltjában maradtam, i 
jobb karomon eret vágattam, 
a kést megláttam s elájultam. 

A borbély boltja a szegelleten, 2 
a szívemet forralja a tűzhelyen, 
a borbély gyermeke az ölben. 

R. Lovat és legényt adj nekem, 
ugrassunk a versenytérre hajt

sunk, 
szerelmes gyermekem. 

J e g y z e t e k : diikan (bolt) sztambuliásan diikjan, déli Ana
tóliában és a szláv mohamedánok nyelvén dücsarmok hangzik : 
mester (finom kés) e h. nester J berber tazesi a borbély fiatal, ifjú 
lánya. A taze szó voltaképpen «frisset» jelent pl. taze simit friss 
perecz, taze ekmek friss kenyér, de lányokra alkalmazva «fiatalt, 
üdétu jelent pl. taze givan üde ifjú | mejden illeszkedett alakja a 
perzsa mejdan (tér) szónak. - . ' 

A dal egy hős panasza, a ki a küzdő té>re menésekor meg
pillantotta a görög vagy örmény boltjában a fiatal borbély-lányt 
és inkább eret vágatott magán, csakhogy közelébe juthasson. V. ö. 
& népkönyvbeli szerelmes hőst Kerem-et, a ki örmény eredetű 
:ASZUJR kedvéért mind a harminezkét fogát kihúzatta. — A szóta
gok száma nyólcz és két (4+4) ütemes részre oszlik; arimek kép
lete a a a, A dalt Gsekirgéhen jegyeztem fel, Bruösza közélében. 

Berber dükanénda galdém, 
say golumdan gan aldérdem, 
mesteri gördüm bajeldém. 

Berber dükané bagayta, 
gönümü gajnar o^ayta, 
berber tazesi gufiayta. 

B. Bir at bir givan ver bana, 
atalém mejden alalém, 

sevdalem coguy. 
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5. 
1 Denize daldém céytém, 

jevherim aldém céytém ; 
jar bana jar olmadé, 

gönümü aldém céytém. 

B. Mor jazmalém gel, 
gu^ayéma gel. 

2 Denize dalán ne bili ? 
dalmajannar ne bili ? 
gönül atesden gölmek, 
gijmejenner ne bili ? 

B. Mor basmalém gel, 
gerdanéma gel. 

A tengerbe merültem s kijöttemr 

a kincsemet vettem s kijöttem; 
a szeretőm nem vált be szere

tőnek, 
szivem vettem s oda hagytam. 

R. Ibolya kendősöm jöjj, 
az ölembe jöjj. 

Mit tud az, a ki a tengerbe merül ? 
mit tud az, a ki le nem merül? 
tűzből készült ing a szív, 
mit tudja az, a ki fel nem ölti?' 

R. Ibolya keszkenősöm jöjj, 
a keblemre jöjj. 

J e g y z e t e k : jazma a neve annak a fajta kendőnek, melyre 
kézzel festik rá (írják) a czifraságot, megkülönböztetve a basina-től, 
melyre rányomják | bili végkopással=feiíir | gölmek e h. göm-
lek (ing). 

Brussza vidéki tánczdal, két máni-nak az összetétele. A szó-
tagpzám hét, mely négy+három részre oszlik, rímei aa ha. A re-
frain sorjai öt-öt szótagból állanak. 

6. 
i Dervis efem inip gelir inisten, Dervis efém szállva jön a hegy

oldalról, 
d'órt jannaré görünmejer gümüs- négy oldala ki nem látszik az 

ten, ezüstből ; 
ke] billahi kabarém joy bu isten. Istenemre mit sem tudok e do

logról. 

2 Dervis efem biber kimin benneri, Dervis efémnek borsónyiak az 
anyajegyei, 

algán olmés cepkeninin ienneri, piros vér lett mentéjének a széle; 
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ne kötü-dür zaptijenin kinneri. mily gonosz a zsandárnak gyű-
lölsége. 

Dervis efeji Inkajada hastélar, Dervis efét Tnkajáhan fogták 3 
el, 

kellesini dejirmene astélar, fejét a malomra függesztették fel, 
gollaréné gere gere gastélar. karjait jó hátra szorították. 

Inkajanén dereieri harlajor, Inkájának a völgyei susognak, 4 
telli gursun §ijerimi daylajör, csíkos golyó a belsőmet égeti, 
anam bubám aryam séra aylajor. anyám apám én utánam sírnak. 

B. Jandém-da allah jandém, R. Oda vagyok alláh, odavagyok, 
ne aman gafil avlandem. mily könnyen kerültem a 

hálóba. 

J e g y z e t e k : efe: a zejbek törzs így nevezi a törzs főnökeit 
s vezéreit | habar illeszkedett alakja a haber (hír) szónak | kimin 
Brussza \idékén=gibi (képp, képpen) | Inkája, egy sziklás 
hegynek a neve Brussza városa megett | gere gere hátra, azaz vissza
felé, v. ö. geri (hátra) | buba (apa) e h. baba. 

Egy híres zejbek rablónak Dervis efé-nek a dala, a kit 
Brussza közelében fogtak meg a zsandárok és nyilt helyen felakasz
tottak. Az első versszakban a hegyekről száll alá, teljes zejbek dí
szében, hogy szinte ki sem látszik a sok ezüstből. A másodikban 
a zsandárok kezébe kerül, valószínűleg véres küzdelem árán, mert 
piros vérbe festődött a mentéje. A harmadik versszak az elfogatását 
zengi el, meg gyászos kimultát. Az utolsóban magát a rablót szó
laltatják meg, a mint búsan hangoztatja a völgyet, a melyben el
fogták, égetőnek mondja a golyót, mely leterítette, és apját anyját 
emlegeti, kik sírva követelik a koporsóját. A refrainben azon ke
sereg, hogy mily könnyen fogták el ellenségei a zsandárok. — A szó
tagok száma, mint minden rabló dalé, tizenhárom. Brussza körüli 
falvakból jegyezgettem össze. 
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i Dumán basté su daylarén ba
sénda, 

ahém galdé toprayénda dasénda, 

salt biz dejil, gümle alem ba
sénda. 

i Dam basénda garanfilim dizili, 
aulum önünde tenesirim düzül'ú, 

benim cayjrém garséda süzülü. 

s Sujumu cektiler gazán dolunga, 
kefinim kestiler bojlu bojun^a, 

ben jaurvmu saramadém do-
jun$a. 

B. Gahpe Izmir eli bajié geldi-
mi, 

Istambula gecti-mi? 

Köd fedte be a hegyeknek te
tejét, 

sóhajom ott maradt a földjében 
meg kövében, 

nemcsak a mienk, hanem az 
egész világé. 

A padláson a szegfűm felfűzve, 
az udvarom előtt a halottmosó 

deszkám odatéve; 
az én kékszeműm szemköztről 

kacsingat. 

Vizem merítették a kazán teltéig, 
halottas lepedőmet szabták az 

egész termetemre ; 
magzatomat nem ölelhettem ké

nyemre kedvemre (jóllakásig). 

R. Gonosz Szmima keze kötve, 
úgy jött-e, 

Sztambulba, megjött-e? . 

J e g y z e t e k : ca/ér voltaképp szürkés színt jelent, de átvit-
ten a «kék szemet» fejezik ki vele..— Mint az előbbi, ez is rabló
dal. Szmirnában jegyeztem fel és az első strófabeli hegyeken a 
szmirnai hegyeket kell érteni, a melyekre a hős visszasóhaj-
toz. Maga a rabló beszéli el szomorú halálát és a halottmosó 
deszkáját látja meg a kékszemű lánykát, a ki eljött a temetésére. 
A jauru (magzat) alatt a szeretőjét érti, a kitől idő előtt ragadta el 
a halál. A refrain kissé homályos, valószínűleg úgy kell érteni, 
hogy összekötözve hozták a rablót Szmirnába, és onnan vitték 
Sztambulba, a törvény elibe. 
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Dumán vá-dér éw Izmirifi ba* 
sénda, 

•arzum galdé doprayénda dasénda, 

•salt ben dejil efelerin basénda. 

Ferhad deller su daylaré delene, 

ijid deller dóst joluna ölene. 

-Ali-verin gér-atémén gemini, 

áistüne binenner sürsün demini. 

Atémé cektim ben binek daséna, 

-iisanemi astém ejer gaséna. 

Köd van ennek a Szmirnán&k a i 
tetején,' • • 

vágyam ott maradt a földjében 
és kövében, 

nemcsak nekem, de az efék-
nek is. 

Ferhádnsk hívják, a ki e hegye- 2 
ket átfúrta; 

legénynek hívják azt, a ki a sze
retőjéért hal meg. 

Adjátok csak szürke lovam kötő- 3 
fékjét, 

hadd mulassanak, a kik ráülnek. 

A lovamat a felszálló kőhöz 4 
vontam, 

a puskámat a nyeregre akasz
tottam. 

J e g y z e t e k : va-dér: Brussza és Szmirna között, leginkább 
Balikeszir vidékén nagyon gyakori jelenség az igék folyócselekvést 
kifejező alakjaiból a vég r kihagyása, e h. var-dér, v. ö. geli-ve e h. 
geli-ver (gyorsan jöjj). Az r elveszését az önhangzó nyújtása pó
tolja, ép úgy mint az Z-ét is pl. gedi e h. geldi (jött), gadé e h. 
kaidé (maradt) | deller e h. derler (mondják), binenner e h. binenler. 
(binmek ráülni) | binek tasé felszálló kő. Minden előkelőbb házban 
van egy ilyen kő, a lépcsőfő mellett, hogy könnyebben rászállhas-

•sanak róla a lóra | sisane rövidítve ebből: sishane. 
Töredékes dal, szintén rabló ének, Balikeszer-hől való. Egy 

efe útra keltéről van benne szó, a ki kalandok után jár és; kész, 
épúgy mint a népk,önyvbeli Ferhád, a szeretőjéért még nagy he
gyeket is lerombolni. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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9. 
i Evimiz evimiz bizim evimiz, Házunk, házunk, a mi házunk^ 

Balikesir, Ulu-kerkac jolumuz, Balikeszir és Nogy-kirkács az: 
utunk. 

kim bilir-kin nerde galde Alimiz. Ki tudja, hogy ménre maradt a 
mi Alitik. 

2 Manisadan ciytim hajrám et- Mániszából bajrám ünnepelni 
meje, jöttem, 

ücgün hajrám edüp gonup göc- három napi bajrámozás után ide 
meje. oda vendégeskedni*. 

s Kirkacinan Gaja-dibi arasi, Kirkács és Kaja-dihi (Szikla alja) 
közötti hely; 

gojgun-emes Mustafanen jarase. fájdalmas volt Musztafávak a 
sebe. 

4 Séra séra Deve-kövüfí hannaré, Deve-kojnek (Teve falu) egy sor
ban a fogadói, 

ayté gitti Mustafanen gannaré. elfolyt Musztafának a vére. 

5 Arnavudlar atar atar vuramaz, Az albánok lőnek lőnek, de nem 
találnak; 

Sinan zejhek es hay indán dura- Szinán zejbeknek a párja kötelé-
maz. kétől nincs nyugta.. 

6 Sinan-oylu gule japar dasenan, Szinán-fi kőből csinál tornyot; 
g'ózüm doldu ganni dumán jasi- szemem megtelt véres füst könj'-

nan. nyével. 

B. Aman efem tomruk zingir R. Ugyan efém, a vastag láncz 
dar gelir, nagyon szűk, 

bu genclikte öliim bafia ily fiatalon bajos nekem a 
zor gelir. halál. 

J e g y z e t e k : kojgun kisázsiai tájszó, a sebről szólva ((met
szőt, élest» jelent, a hangról pedig «áthatót, messze elhallót». — 
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Szintén zejbek rablódal, Brussza és Szmirna vidékéről. A dalban 
levő város- és helységnevek is mind e két város területéről valók. 
Eét utasról van szó Ali-ről és Musztafá-xó\, a kik ünnepelni men
tek volna a városba, de útközben albán rablók (arnautok) támadtak 
rajok és mind a kettőt megölték. Szinán-fi az albán rabló neve, 
és útfélen a rabló vára, a honnan rá-ráront az utasokra. Ennek szól 
a refrain is, melyben a fogoly panaszkodik a sorsa ellen és fájlalja, 
hogy oly fiatalon kell kimúlnia. 

10. 
Evlerimin önü dasléy dejil-mi? 

benim sana gösterdijim 
bejaz beslik dejil-mi ? 
salla kjagülünü, genclik dejil-mi ? 

A mi házunk eleje nem köves 1 
hely-é? 

a mit neked megmutattam 
nem fehér öt garasos-é? 
libegtesd az üstököd, nem-é ez 

az ifjúság? 

Evlerimiii önü Hajdar-dér gel- A házam elején Hajdár hadd 2 
sin, jöjjön, 

aman gecilsin mengilis gurulsun, óh múljék el s mulatság rende
ződjék, 

aman gelsin, ráki sarab icilsin. óh jöjjön s pálinkát bort hadd 
igyunií. 

Jalénéz jatana ben es olajdém, Bár lennék párja az egyedül 3 
hálónak, 

ela gőz mtüne ben gas olajdém, bár lennék szemöldök kék sze
mek felett, 

su jani dünjaja ben bays olaj- bár lennék átadva e múló vi-
dém. lágnak. 

J e g y z e t e k : men^ilis népies alakja az arab me$lis (gyűlés' 
gyülekezet) szónak; ezúttal mulatózok társaságát jelenti, mint 
megfelelője a perzsa jümbüs-nek. — Az úgynevezett mulatozó 
(köcek) dalok közzé tartozik, melyek melódiájára tánczolni szok
tak. Erre vonatkozik az első strófabeli bejaz beslik fehér ötös, (öt 
piaszteres ezüst pénzdarab), melyet a tánczolónak a homlokára 
szokás ragasztani. A ráki erős pálinka-féle ital, melyet «mastix» 
gyökérből szoktak készíteni, innen masztika neve is. 

9* 
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11 
i Evlerimin cnü jümsek galdérém, 

$anfes selvar séymés hejaz bal-
dérém, 

geryac pamuyundan hejaz bal
déréin, 

a Ibram oylan minareden ünnedi, 
Ismahan géz gulay védi dinnedi. 

3 Hajderinan Mentisenin árasé, 
Ismahanén annénda-dér benneri. 

4 Inge tüter Ismahanén bagasé, 

Ali oldu Ismahanén gogasé. 

5 Alca$éy-tér Ibram oylari hémaré, 
cul pacasé Ismahanén döseji. 

6 Molla Osman Ismahanén dajésé, 

Abdull-oflu bojnuzlarén gérmalé. 

B. Aman Ismahan sevdim seni 
almája, 

alup-ta isterim seni gezmeje. 

Aman Ismahan allé jazmajé sal-
lama, 

jazéy bafia sen gendine ujdurma. 

A házaim eleje magas burkolat, 
kanavász bugyogó szorította fe

hér lábikráját ; 
kirkácsi pamuknál is fehérebb a 

lábikra. 

Ibrám ifjú a mináréról kiáltott, 
Iszmahán leány odafigyelt s hall

gatta. 

Hajdár és Menüse közötti hely, 
Iszmahánnak a homlokán az 

anyajegye. 

Vékonyan füstöl Iszmahánek ké
ménye, 

Ali lett Iszmahánnak a férje. 

Alacsony az Ibrám ifjú szamara, 
nyeregtakaró az Iszmahán ágya. 

Molla Oszmán az Iszmahánn&gy-
bátyja, 

Abdulláh ifjúnak le kell törni a 
szarvát. 

R. Óh Iszmahán, el szerettelek 
volna venni, 

elvettelek volna s úgy sétáltam 
volna veled. 

Ób Iszmahán, piros kendőd ne 
libegtesd, 

kár én értem, magadhoz ne 
csalogass. 

J e g y z e t e k : jümsek : Brussza zejbekjeinél jüksek (magas) 
helyett | selvar (bugyogó) e h. salvar \ ,kérkac pamuyu', a fehérsé-
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géről és finomságáról híres pamut | ünnedi (kiáltott), kisázsiai táj
szó : ünnemek. — Szerelmes vers, melynek főhőse egy [szmahán 
nevű asszony, a ki a mináréról lekiáltozó Ibrámot szerette ugyan, 
de azért a gazdag ^4/ihoz ment nőül. Ily nemű dalok hirtelenjében 
teremnek és idő multával nehéz bennük az összefüggést megtalálni • 
Néha egy gyenge gyanú is elég, hogy dalba kerüljön egy férfi vagy 
egy nő, sőt desztánok (dicsőítő és gúnyversek) is terjednek róluk, 
melyet a helység költője szokott készíteni. De mindig a népdal 
alapján. — Ismahan valószínűleg az Esma hanem (Eszma asszony) 
összevonása. 

12. 
Fadimenin tepelikli fesi va, 
derelerde gojay gojay sesi va, 
üc caldérma fesnen top basma-

sé va. 

Fatmának csúcsoskás feze van, 1 
völgyekbe átható hangja van, 
három csomó feze s egy vég 

vászna van. 

Fadimeji ajvaleyta bastélar, 
saularene giil dolina astélar. 

B. Aman Fadmen nerden geljon ? 
gezmeden ; 
ben-de sandém telli ucyur 
c'ózmeden. 
aman Fadmen nerden gelin ? 
inisten ; 
Fadme gézem éin§i geldi 
jümbüsten. 
Aman Fadmen nerden geljon ? 
tarladan ; 
salé-vemis ak gerdana 
parladan. 

Fatmát a birsalmásban fogták el, 2 
bugyogóját rózsa ágra függesz

tették. 

R. Ugyan Fatmám honnan josz ? 
sétából; 

azt hittem, hogy fonál madzag 
oldásból. 

Ugyan Fatmám honnan jöttél ? 
hegyről le ; 

Fatma leányom most jött meg 
a mulatságból. 

Ugyan Fatmám honnan jösz ? 
a mezőről; 

leengedte a fehér kebelre a 
a csillogó nyakéket. 

J e g y z e t e k r v a e h . var szintén a zejbekek beszédjét jel
lemzi | gojay e h. kojak ugyanazt jelenti, a mit a 9. számbeli koj-
gun, zejbek tájszó | geljon rövidített alakja a gelijorsun (jösz) má-
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sodik személyű igealaknak. Az egész nyelvjárásterületen haszná
latos, pl. ne japijon ? e h. ne japijorsun (mit csinálsz), icijon e h. 
icijorsun iszol. Az első személy alakja szintén rövidített, pl. japijon 
e h. japijorum, gelijon e h. gelijorum, gidijon e h. gidijorum 
(megyek) | gelin szintén rövidített alakja a gelirsin-nek, v. ö. gidin 
e h. gidersin (mész) | Fadmen az irodalmi Fatmem helyett. Az első 
személyi m helyett gyakrabban találkozni Anatóliában az n alak
kal ; v. ö. fentebb japijon e h. japijorum \ singi e h. simdi (most), 
Brussza és Szmirna vidékén egyaránt használatos; Brusszában 
inkább singit mondanak | vemis e h. vermié (adott). 

Az előbbihez hasonló tartalmú dal, csakhogy Fatme (tájkiej
téssel Fadme) még hírhedtebb, vagyis fahise, oruspu. 

13. 
1 Feraji dir deli gönül feraji, Vidám a bolond szív, vidám ; 

türkmen géze gatarlamés deveji, türkmen leány felnyergelte a 
tevét, 

cekiip gider jajlaséna Bin-göle ; húzza és megy a rétjére Bingölbe 
(Ezertó); 

gollaré halhall'é türkmen gézlaré. a karjai karpereczes türkmen 
lányok. 

2 Qeminiíi direji cam-dér dajan- A hajó árbocza tölgyfa, nem 
maz, tartós ; 

tajfamézé gavlet basté ujanmaz, legényinket félálom nyomta el, 
fel nem ébrednek ; 

gérk kisi-jdik hic birimiz uján- negyvenenvoltunk,egyikünksem 
maz, ébred fel. 

B. Garib bülbül ne jatarsén ovada, R. Szegény fülemüle mit fekszel 
a fészekben ? 

jaurularén ferjaz eder juvada. a fiaid siránkoznak a fé
szekben. 

J e g y z e t e k : feraji e h. ferah (vidám) | halkallé türkmen 
tájszó, főleg a vándorló jürük törzsek használják. így nevezik 
ugyanis apró, aranyi pénzekből álló karékeiket \ ferjaz e helyett 
ferjad. — Türkmen dal, Kirezli mellől. 
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14. 
4jrerali dedikleri bir ingeden usay, 

bauna sal baylanér beline gusay, 
•argadasémé sorarsan barmayséz 

arab. 
Djaur-Izmire inersem ejlerim 

harab. 

-Ja-da efeler aryama baytém, 
bes jüz atlé üé jüz jaján ; 

tabániamé cektim ates almádé, 

-ardéma baytém zejbejim galmadé. 

B. Pambuy boyazéna geldim 
•gollarém baylé; 
Ajdin gonayéna geldim, 
•urganém jaylé. 

J e g y z e t e k : Gyaur-Izmir, hitetlen Szmtrnának nevezi 
Szmirna városát a török, mert nagyon sok benne a keresztény, 
főleg a görög. — Gerali vagy Gereli, hires zejbek rabló, a ki egy
szer A'jdin városát is elfoglalta volt. Onnan fenyegette a szmirnai 
pasát és fegyveres zejbekjeivel meg az ,ujjatlan arab* nevű társá
val jó sokáig rémítgette a környék lakóit. A refrainbeli ,Pamuk 
torkolata' egy Ajdin mellett levő helység neve, a hol fogságba ke
rült, s innen hurczolták Ajdinba és Szmirnába,. 

15. 
•Gerelinifí boju selviden uzun, Gereli termete hosszabb a czip- i 

rasnál, 
gezelim daylaré jazile güzün, barangoljuk a hegyeket nyáron 

és őszszel, 

A kit Geraliia.dk. hívnak, nyúlánk i 
egy legény, 

a fejére sált köt, a derekára övet; 
ha a társamat kérded: az ujjat

lan arab. 
Ha lemegyek Gyaur-Szmirnába, 

elpusztítom. 

Oh efék, visszafelé néztem : 2 
ötszáz lovas, háromszáz gya

logos ; 
pisztolyom felvontam,nem adott 

tüzet, 
hátra néztem: zejbekem nem 

maradt. 

R. Pamuk torkolatba jöttem, 
a karjaim meg vannak kötve; 
Ajdin konákjába jöttem, 
a kötelem zsiros. 
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ne ettim nejledim ballézén gézé. 

2 Izmirin icinde oldu bir ojun, 
kanarije doldu gurbanné gojun. 

gelletler geldi-de gay Alim sojun. 

3 Ja Bejday cesmesi harlajép ayar, 
öereli gursunu coy $annar jayar; 
atélmésgumuélar sala kim bayar ? 

B. Gitti genclik elden dedi Gereli. 

mit tettem, mit műveltem sógor
asszony lánya? 

Szmirnáb&n egy játék történt,, 
kanári madárral telt meg akár 

az áldozati bárány. 
Hóhérok jöttek, kelj fel Alim,. 

vetkezz. 

Bejdág forrása csergedezve folyik,. 
Gereli golyója sok lelket éget; 
az odavetett ezüstre és sálra ki 

tekint most? 

R. Elmúlt, oda az ifjúság, azt-
mondta Gereli. 

• J e g y z e t e k : balléz, e h. baldéz (sógorasszony) | feliét iro
dalmi alakban: fullad (hóhér) | gá% népies kiejtése a kalk-nak 
1. 1. jegyz. Az l és r kihagyása pótló nyújtással, főleg szóközépen,, 
a Kasztamuni és Brussza vidéki nyelvjárásokban gyakori, pl. gay-
tém e h. kalktém (felkeltem), göytum e h. korktum (féltem) | gumus 
e h. giimüs, ily hangrendi elváltozások a kasztamuni és a kóniai 
határ felé gyakoribbak. — Az előbbi dalnak egy másik vál
tozata. 

16. 
Gereli termete hosszabb a czip-

rusnál, 
i Gerelinin boju selviden uzun, 

céyalém daylara jazélan güzün, 

Izmirin icinde ballézén gézé. 

2 Urumelinden céytém sükjün ejle-
dim, 

indim Ajdin gonayéna mekjam 
bayladém; 

jürük Musa ben-de sana nettim 
nejledim ? 

menjünk a hegyekre nyáron és-
őszszel, 

Szmirnában van a sógorasszony 
lánya. 

Ruméliáböl eljöttem, megnyu
godtam, 

,4/dmkonákjába mentem, tanyát, 
ütöttem ; 

jürük Musza mit is vétettem, 
neked? 
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Gitjugéytan céytém gollarém ba-
ylí, 

indim ben Ajdine urganém jaylé, 

vurun aslannarém derzejbek Ali. 

Gujufíéy cesmeleri horlajép ayar, 

efe gursiinnaré daylaré jayar, 

toplaré jaj elmés, sala kim bayar ? 

Hamassadan ué mum aldém jay-
' maya, 

jayép jayép gül gemale baymaya. 

B. Ben ayamé gurbet ele jolla-. 
rém, 

ayam gelir deje gönüm ejlerim. 

Kujudsikhol jöttem, a karjaim s 
meg vannak kötözve, 

Ajdinba mentem, a kötelem 
zsiros; 

üssétek oroszlánjaim: így szól a 
zejbek Ali. 

Kujudsik forrásai csergedezve 4 
folynak, 

az efe ólomgolyói hegyeket gyúj
tanak, 

ágyúik szétszóródtak; ki vet ügyet 
a sálra ? 

Hamasszáhól három gyertyát vet- 2 

tem meggyújtani valót, 
és gyújtva gyújtva hogy a rózsa 

szépségre nézhessek. 

R. Az agámat (uramat) idegen 
földre küldöm, 

és megnyugtatom magam, hogy 
majd megjön az agám. 

J e g y z e t e k : szintén Gereli-t dicsöitő rablódal. A hagyo
mány szerint ruméliai eredetű volt; társa, az ujjatlan arab itt már 
Alinak van nevezve. A versszakok egyes részei külömben majdnem 
minden ilyen dalban ismétlődnek és csak egyes viselt dolgaihoz 
fűződnek ujabb verssororok vagy strófák. Kujudsik (kutacska) az 
áj dini kerület egyik helysége. Ajdin mellett jegyeztem fel e dalt, 
Tire nevű helységben. 

17. 
Hamassanen érmaylaré cajlesin, Hamassza folyói hadd folyjanak 1 
gerrah gelsin jarelerim bajlesin; jöjjön a sebész: hadd kösse a 

sebeim ; 
zarraf gézé bas ujunda ajlesin. a pénzváltó leánya hadd sírjon 

a fejemnél. 
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J e g y z e t e k * cajlesin e helyett caylasen (caylamak cserge
dez), v. ö. bajlesin e h. baylasén (baylamak kötni), ajlesin e h. ayla-
sén (aylamak sírni). Ez alakok Muyla vidékén használatosak, Ajdin-
tól délre, a földközi tengerhez közel eső zejbek területeken. — Ha-
mássziai rablódal, töredék.. . 

18. 
1 Ja Gereli dedikleri birgara dana, A kit Gerelinek hívnak, fekete 

tinó az, 
cekti bécayéné uyrade mejdana, kihúzta a kését és küzdő térre 

került; 
hic gihana gelmedi doyuran ana. nem is jött világra az őt szülő 

anya. 

2 Ja Manisa dedikleri güccük ga- Az a kis város, a melynek Manisza 
saba, a neve, 

kesilen kelleler gelmez hesaba, a levágott fejek meg nem szám
iálhatók, 

Ajdin zejbekleri döndii gasaba. Áj din zejbekjei a városba tértek. 

s Ja Jilfiri fin$andan ictijim sa- A bor, a mit porczellán findzsá-
rab, ból ittam, 

inerisem Izmiré ederim harab, ha Szmirnába megyek elpusz
títom ; 

argadasém sorarsan, barmayséz ha a társamat kérded : az ujjat-
arab. lan arab ő. 

J e g y z e t e k : gara dana (fekete tinó), a zejbek hősök dísz
jelzője v. ö. kos és medve ugyanilyen használatát | güccük e h. kü-
ciik (kicsiny) j jilfiri sztambuliasan filfili, az irodalmi fayfuri (por
czellán) helyett. 

Ujabb változata a Gereli-iéle rablóónekeknek, Iznik mellől 
való, a márványtenger partvidékéről. Manisza nagy város Szmirna 
közelében, a régi görög Magnésia. 
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19. 
Jaz gelinge gemilerim jaylanér, Nyár jöttével a hajóim meg- 1 

kenődnek, 
güz gelinge tersaneje baylanér. ősz jöttével az arzenálba kö

tik őket. 

gezairin harmannaré sauridur, A sziget termései megcséplödnek, 2 
sáré saman buydajinen ajrélér, a sárga szalma és a búza szét -

választódik. 

Bénim gongé güliim eller alma- Az én rózsabimbómat mások el a 
sén, ne vegyék, 

gardasémdan gajri kimse sarma- testvéremet kivéve más ne ölelje. 
sén. 

B. Tmius, Tarabalus, Mésér,ge- R. Tunisz, Tripolisz, Egyiptom 
zair, ós Algir, 

soyaylaré mermer daslé, az' utczái márvány kövesek, 
güzelleri kalem gaslé. a szépei iv-szemöldöküek. 

J e g y z e t e k : gezair sziget, átvitten Algir-t jelenti. — Töre
dékes rablódal, ödemis mellől, Szmirna és Ájdin közt. 

20. 
Jemenimin cimcimi, 
dayén gézlir ingimi; 

gac gége dir nerdejdin, 
gojnuméfi güjergini. 

Jemenimin sacayé, 
jar belinin bucayé) 
•Oekirgede ojnijor 
Burusanén gócceji. 

Jemenim jele jele, 
jar gitti gorbet ele ; 

A kendőmnek a czifrája 1 
tűzzétek fel lányok a gyön

gyömet; 
hány éjszaka már hol voltál, 
szivemnek a galambja? 

A kendőmnek a rojtja, 2 
a szeretőm derekának a kése; 
Csekirgében szoktak tánczolni 
Brusszán&k a tánczosai. -

A kendőmet szellőzgetve,, 3 
a rózsám elment idegen országba; 
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gönder bi top a%em sálé, 
sarajém inge bele. 

* Jemenimi jel aldé, 
dört janémé sel aldé; 
gözüm bayop dururyan, 
nazlé jaré el aldé. 

5 Jemenimin alé vá, 
dört janénda dalé va ; 
gelmezsen gelmeji-vé, 
senden kosta-/ jarém-ma. 

küldj egy vég perzsa sált, 
hadd kötöm (göngyölöm) a vé

kony termetre. 

A kendőmet szél elvitte, 
négy felől elvett az ár; 
mialatt a szemem bámult, 
a hamis szeretöt más vette el. 

A kendőmnek pirossá van, 
négy oldalán ága van ; 
hogy ha nem jösz, ne is jöjj, 
külömb a szeretőm mint te. 

J e g y z e t e k : cimcim zejbek táj szó: ezifraságot, czafrangot 
jelent | nerdejdifí összevont alakja a nerde-idifi-nek (hol voltál) | 
bucayé: bucay e h. picak \ cekirge (tücsök), Brussza egy külváro
sának a neve | Burusa avagy Bursa a népies kiejtése Brusá-nak [ 
göccek e h. köéek (tánczós) v. ö. güccük e h. kücük \ gorbet e h. gur-
bet (idegen), a magánhangzók egy fokkal nyiltabb kiejtése szintén 
gyakori, v. ö. bayop e h. bakup (nézvén) | kosták Brussza vidéki 
tájszó. 

A dal mánik összetételéből keletkezett, az egyes verssza
koknak összefüggése nagyon laza. 

21. 

í Kara^a-oylan der jolda bulun- Barna ifjú úgy szól: az úton 
duy, voltunk, 

güzellerin tefterinden silindik, a szépek füzetjéből kitörültek 
bennünket, 

ah ilen uh ilen ömür gecindik. ahhal uhhal (sóhajjal) töltöttük 
el életünket. 

2 Kaia^a-o-flan dtr isimiz nacar Barna ifjú úgy szól: hiába való 
a dolgunk, 
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a%-gézén göjsünde benleri acar, szőke leány kebelén nyílik az 
anyajegy, 

acélán gülleri soldurur gaccar. a nyiló rózsákat hervasztja és 
menekül. 

B. Ben-de seni jaradanén gulu- R. En is annak a szolgája vagyok, 
jum. a ki téged teremtett. 

J e g y z e t e k : tefter e h. defter (füzet) v. ö. a désaré (kint) 
anatóliai lésaré \ gaccar e h. kacar (fut) 1. a 20. jegyz. — Homályos 
és töredékes szerelmi dal. 

22. 
Köselenifi kirezleri benlendi, Köszelének a cseresznyéi meg- í 

pettyesedtek, 
Rajbe hanem bu jellerde dillendi. Rájbe asszony ezen a vidéken 

hírbe került. 

Rajbe hanem gara gomus ha- Eájbe asszony hóba tette a a 
muru, tésztát, 

gojuy-mé-dér Köselenin camuru. sürű-é vájjon Köszelének a sara. 

B. Hajdé Rajbem seninile gacca- R. Nosza Rájbem hadd mene-3 
lém, külök veled, 

ova kövlerine bajra% acalém ; a síkság falvaiban bontsuk fel 
a zászlót; 

defdz dalgalanmadan keljünk át túlra, mielőtt még 
öte gecelim. meghullámosodik a tenger. 

J e g y z e t e k : Rajbe női név, irodalmi alakja Rahbe \ jel -
lerde=jer-lerdef v. ö. deller e h. der-ler \ köv e h. köj (falu), 
1. Deve-kövü (Teve-falva). — Ödemis-ben jegyeztem fel, zejbek 
fuvarosomtól. 

23. 
Kütahja jolunda buldum bi pára, AkiitáhjSii úton egy párát leltem, 1 
ivtira-dir gara-gözlüm ivtira, rágalom én fekete szeműm, rá

galom, 
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mevlam bizi bu derdlerden gur-
tara. 

2 Kütahjanén dejmenneri séngél-
dar, 

güccük hanem altén deje féngil-
dar. 

8 Kütahja jolunda buldum bir in-
Sir, 

ellerim kelepce bojnum-da zin$ir, 

zinjirin jelieri durmajor san$er, 

B. Amanén bisej oldum, 
söjlejin bubámén borguna jan-

dém. 
gara benem tütün benim kejf be

nim, 
kjajam-mé oldu el benim. 

Garpuzé kesiim sulandé, 

jazma bojnuma dolandé. 

Isten szabadítson meg bennün
ket e bajoktól. 

Kütahja malmai zörögnek, 

a lányasszony aranyok után 
áhitoz. 

A kütáhjai úton találtam egy 
fügét, 

a kezeim kalodák, a nyakam 
meg láncz, 

a láncz helye egyre sajog. 

R. Oh jaj valami történt velem, 
mondjátok meg, hogy az apám 

adósságára égtem. 
A szivarkaaz enyém, a dohány 

az enyém; 
a kedv az enyém, más lett-é 

a kjájám ? 
Felvágtam a dinnyét, elvize

sedett, 
a kendő a nyakam köré csa

varodott. 

J e g y z e t e k : ivtira: arab alakja iftira (rágalom) j dejmen 
összevonva = dejirmen (malom) | séngéldar zejbek tájszó, séngélda-
mak (zúgni, zörögni, dörögni); féngéldar jelentés nélküli szó, a rím 
kedvéért van az előbbihez hozzáképezve. Ily rögtönzött szók na
gyobb számmal vannak a kisázsiai nyelvjárásokban, a mint a szö
veg végéhez csatolt szójegyzékből ki fog tűnni. 

Kütahja városáról vagyis inkább a kütáhjai asszonyokról 
szóló dal; híresek a szépségükről és fényűzésükről, amolyan ,uticzif-
rák'. Brusszában jegyeztem fel. 
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24. 
Kütahjanén onbes 030% dérmeni, Kütáhján&k a tizenöt nagy 1 

malma, 
dar-mé geldi ajayéna jemeni; szűk-é a lábodra a czipő ? 
Zümbül hanem urum dejil er- Zümbül asszony nem görög, ha-

meni. nem örmény. 

Atémé hayladém nar aya$éna, A lovamat a gránátfához kö- 2 
töttem, 

avropam dolasté gül ayacéna, az üstököm a rózsafára csava
rodott ; 

aman jellet nasé géjdén bu gana. ugyan hóhér hogyan ölhetted 
meg e lelket ? 

Cuyur-kövün alténda-dér bahca- Csukur-köj (árok falu) alatt van- 3 
lar, nak a kertek, 

senin icün gazán almés ahéelar, te miattad kazánt vettek a sza
kácsnak ; 

Zümbül hanem boycaséné boh- Zümbül asszony a csomagját cso-
calar. magolja. 

Cukur-kövün alténda-dér Kirezli, Csukur-köj alatt van Kirezli, 4 
Zümbül hanémén elinde terezi, Zümbül asszonynak a kezében 

a mérték, 
az-mé geldi jolladéyém gerezi. kevés-e a pénz a mit küldtem ? 

B. Erisin daylarén garé erisin, R. Olvadjon a hegyek hava, ol
vadjon, 

zingir damlaréné seller bürü- láncz fedelét hadd fedje be az 
sün. áradat. 

Jesillendi Camlélanén daylaré, Kizöldültek a Csámlidsa 
hegyei, 

iéinde oturur ayalaré bejleri. benne laknak az agák és bejek. 

J e g y z e t e k : zümbül örmény női név, jáczintot jelent: 
dermen és dejmen=dejirmen (malom) | avropa, a homlokra lelóggó 
üstök, épúgy nőknél mint férfiaknál; a hosszú hajat magár bicimi-
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nek (magyar szabás) is nevezik Anatóliában | terezi=terazi \ cam-
lé$a a török főváros kisázsiai oldalán levő hegycsúcs neve, Szkutari 
szomszédságában. 

25. 
i Laz-oyluju dar soyayta vwdu- A láz legényt szűk utczában 

lar, ütötték agyon, 
gélen gecen bir laz-oylu dediler. a jövő menő azt mondta rá, hogy 

csak egy láz legény. 

2 Laz-oylunun séngérdaylé ma- A láz legénynek CBéngÖs tűz-
sasé, fogója; 

azil olmus Kütahjanén pasasé, letették a kütáhjai pasát, 
céya gelmis Ajse gézen go$asé. előjött az Ajse asszony férje. 

s Mezerimi jol üstüne gassénnar, A síromat az út mentén ássák 
meg; 

gélen gecen $ivan ölmüs desinner. hadd mondja a jövő menő, hogy 
egy legény halt meg, 

B. Aman Ajsem allé jazmané sal- R. Ugyan Ájsém piros kendődet 
láma, ne libegtesd, 

ben jolgé-jéin, beni joldan ej- utas vagyok, ne téríts le az 
lemé. utamról. 

J e g y z e t e k : séngérdak avagy céngérdak egy csengős hang
szer neve | Ajse géz Ajse-lány illetőleg asszony. A kéz szó Anatóliá
ban «nőt» jelent, nem csak lányt | mezer e h. mezar (temető, sír) | 
desinner e h. desin-ler (hadd mondják). 

Egy tós-ifjúról szóló dal, a kit Ajse asszony férje üttetett 
agyon. A harmadik strófát maga az ifjú mondja, a ki bűnös szerel
méért életével lakolt. 

26. 
i Mustafam gaslaré gara-dér gara, Musztafám. szemöldökei feketék, 

feketék ; 
gerdende bennerin séra-dér séra, kebleden az anyajegyek egy. 

sorban vannak, egy sorban; 



KISÁZSIAI TÖKÖK NYELV. I. 145 

bu jel meskjenimiz bura-dér bura, ez idén a mi tartózkodó helyünk 
itten van, itten. 

Dejirmen deresi bir uctan u$a, Malom völgye egy végtől a má- 2 
sikig, 

icinde jatmadém üc giin üc gége. nem feküdtem benne három na
pot és három éjjelt; 

gurbannarkesejimsardéyémgege. áldozatot hozok azon éjjel, a 
mikor ölelem. 

B. Dejirmen deresi bülük-tür bü- R. Malom völgye részekből áll, 
lük, részekből, 

benim fjijergijim delik-tir delik. az én tüdőm össze vissza van 
lyukgatva. 

J e g y z e t e k : gerden e h. gerdan (kebel). — Szerelmi dal 
Kirezli vidékéről. 

27. 
Oda avléséndan cé%tém basém se- A szoba előcsarnokán kimentem, 1 

lamet, a fejem (egészségem) ép, 
carséja céytém ben goptu gijamet; a csársiha (vásárba) mentem, ki

tört az utolsó itélet; 
vurun argadasém allah emanet. üssétek társaim, Allah tartson 

meg. 

Jüsegikten götürsünner Salimi, Magas helyről hozzák elő Száli- 2 
fe-omat, 

•esim dostum sejir etsin halémé. társam s barátom hadd szemlélje 
a bajomat. 

At-pazarénan Tatarlar árasé, At-pazár (Ló-vásár) és Tatarlar s 
közötti hely, 

gojay-mé-dér telli gursun j'árasé, fájdalmas-é a csikós golyó sebe ? 
melhem bulép saramamééninesi. írt nem talált s nem köthette be 

az anyja. 

Üc géz-déy göprü alténda sa%- Hárman voltunk lányok, a hid 4 
landéy, alá rejtőzködtünk, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. \Q 
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aramadéy jer galmadé joyladéy. hely nem maradt, a mit nem 
kerestünk s nem 

volna. 
fürkésztünk 

5 Irmay kenarénda esbabjujannar, A folyó partján ruhát mosók, 
juj ép jujép gül daléna serenner. mosva mosva rózsaágra terítők. 

B. Ben dojdum dünjama Salih 
dojmasén, 

bengilejin evlad jüzü görmesin. 

E. Én beteltem a világommal, 
Szálih ne teljen be vele, 

soh'se lásson gyermek arczot 
úgy mint én. 

J e g y z e t e k : avlé e h., havlu (udvar, előcsarnok). A hang
rend emilyen alakulása, hogy a mélyhangsorbeli u helyett é van, 
nagyon jellemzetes a kisázsiai nyelvjárásokra, v. ö. bakép e h. ba-
kup (nézvén), jatép e h.jatup (feküdvén), bulép e h. bulup (talál
ván), jujép e h.jujup (mosván) \jüsefyik e h. jüksegik, még telje
sebben jüksektfik (jüksek magas) | melhem (ír, kenőcs) e h. merhem | 
esbab népies elváltozása az esvab (ruha) szónak. — Szerelmi dal,, 
értelme elhomályosodott. Kütáhja vidékéről való. 

i Paraié göprüden uyradém gec-
tim, 

egei serbetini tasénan ictim, 
bir gége iéinde gui kimin uctum. 

2 Jiikümü jüklettim gavraném g'óc-
tü, 

jasséja vamadan gus kimin uctu. 

B. Arlamajén gézlar ablanéz ge-
lir, 

gajlé gelemezsiz gurban oluruz, 

bir ijid joluna gurban oluruz. 

A paroli hidon jöttem s átmen
tem rajta, 

a halál italát csészéstül ittam ki, 
éjszaka idején madár módjára 

repültem el. 

A terhemet felrakattam, a kara
vánom elköltözködött; 

mielőtt még az est idő eljött volna,, 
madárként elrepült. 

R. Ne sírjatok lányok, jön a 
nénétek ; 

ha nem jöttök többé, áldozattá 
leszünk, 

egy legény életének leszünk 
az áldozata. 
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J e g y z e t e k : kimin e h. gibi (kép, ként) | gavran, metathe-
8ÍBsel=kervan (karaván) | vamadan e h. varmadan | gajlé kisázsiai 
tájszó, valószínűleg a gajri mása. — Egy hosszú útra kelt ember
nek a dala, a kit úton baleset ért. A refrain egy lányé, a ki a kere
sésére indult és szintén odaveszett. 

29. 
Pencereji aca gomus, 
cil parajé sa ca gomus, 
giizelleri seée gomus. 
Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Penceresi bei harmattan, 
öldüm jare jalvarmaytan, 

aljanay kirez dada/tan, 

Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Penceresi penceresi, 
bu §€§€ %uma gejesi, 
gündüze donmüs ge$esi. 
Emsem ujanmaz ujanmaz. 

Az ablakot kinyitotta, * 
a fénylő pénzt kiszórta, 
a szépeket kiválogatta. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

Az ablakja öt ujjnyira, a 
oda vagyok a rózsámhoz való 

rimánkodástól, 
a piros arcztól meg cseresznye 

ajktól. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

Az ablakja az ablakja, s 
ma éjszaka péntek éjszakája, 
nappallá vált az éjjele. 
Ha csókját szívom is, fel nem 

ébred. 

J e g y z e t e k : mániszerű népdal, melyet a refrain közössége 
köt össze. Az em- (szopni) gyakran használatos a ,csókolnic he= 
lyett, vagyis ,a húst mintegy szopva erősen csókolni.' Brusszai 
tánczdal. 

30. 
Samaeli cam dibinde dolasér, Szamaeli fenyves alján kódorog, i 
goga bécay al gannara bulasér, piros vérbe ragad oda a nagy kés ; 
nazlé jarém aryam séra ulasér. hamis rózsám én utánam sze

gődik. 
10* 
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2 Gitmez oldu su daylarén du- Nem múlt el e begyeknek a köde, 
mané, 

goc jijitler vérmez oldu amané, kos legények nem adnak már 
kegyelmet; 

jarén guslu/ jine gouga zamané. holnap reggeli időben megint 
barcz ideje. 

8 Asté^ayém garlé garlé day olsa, Ha nagy havas hegy volna, a 
mit átlépek, 

indigejim mor sümbüilü bay olsa, ha viola jáczintos kert volna a 
hova leszállok, 

sevdigejim top zülüflü jar olsa. ha göndör fürtű lányka volna, a 
kit szeretek. 

4 Dumán va-dér su daylarén ba- Köd van e hegyek tetején, 
sénda, 

arzum galdé toprayile dasénda, vágyam maradt a földjében és 
kövében ; 

bir ijidin hal galmasén basénda. legénynek ne maradjon baj a 
fején. 

5 Felejin sillesi ejledi sersem, A sors csapása zavarttá tett, 
iflah olmaz derler her kimé sor- a kit csak kérdek, azt mondja : 

sam, nem lesz meg a szerencse, 
iflah olmaz ben bu dertten ölür- ha e bajtól meghalok, oda asze-

sem. rencse. 

B. Gahpe felek beni esten ajérdé. R. A gonosz sors páromtól el
választott. 

J e g y z e t e k : ulasér zejbek tájszó | zülüf (haj), kedvelt kife
jezése a népdaloknak a köztörök sac helyett, perzsa eredetije 
zülf. — Egy híres zejbek rablónak Szamáelinek a dala, a ki szin
tén Ájdin vidékén garázdálkodott. Egyes helyeit v. ö. a Gereli 
énekeivel. Ájdinban jegyeztem fel e dalt. 
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31. 
Sap jüklettim benim kanlém u$u- Tőzeget raktam a taligám végire, 1 

na, 
felejin ettiji gitti güjiime, a mit a sors velem tett, nehe

zemre esett; 
gézén ninesi aylajor sücüme. a lány anyja az ón hibámért sír. 

Ceker ajréléy janarém elinden, Bánt a válás, égek én miatta, 2 

alérém dedi-de döndü sözünden, azt mondta, hogy elvesz s eltért 
a szavától; 

ölem gurtulam hovarda elinden. bár meghalnék s megszabadul
nék e kicsapongó keze közül. 

B. Ellerin devesi gelir üzümden, R. Mások tevéje jön a szőlőből, 
aylajé oldum gözümden. sírni kezdtem a szememből. 

J e g y z e t e k : kanlé két kerekű szekér vagyis taliga | ölem 
gurtulam rövidítve = ölejim és kurtidajém \ aylajé oldum dialektikus 
igealak, az irodalmi nyelvben kevésbbé használatos. — Az Olym-
pus-hegyi falvak közt jegyeztem fel. 

32. 
Saré-zejbek inip gelir inisten, Szőke zejbek lefelé száll a hegy- * 

oldalról, 
her jannaré görünmejor gümüs- semmi része sem látszik ki az 

ten, ezüstből; 
kabarém joy dán gege-ki gümbüs- nincs tudomásom a tegnap éjjeli 

ten. mulatságról. 

Saré-zejbek inip gelir dereden, Szőke zejbek lefelé száll a 2 
völgyön, 

her jannaré görünmejor béreden, semmi része sem látszik ki a. 
sebből; 

hekim napsén, eji olmadé-/ jara- mit tegyen az orvos, ki nem gyó-
dan. gyúltunk a sebből. 

Saré-zejbek su dajlarda jaslanér, SzÖke zejbek ezeken a hegyeken fr 
. tartózkodik, 
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jaymur jayar silahlaré paslanér, eső esik, a fegyvere megrozsdá
sodik ; 

benim jarém gücüjükten uslanér. az én szeretőm kiskora óta esze-
sedett. 

J e g y z e t e k : sáré nemcsak sárgát, hanem szőkét is jelent | 
inip az irodalmi inüp helyett; v. ö. gelip, gidip \ napsén, össze
vonva ebből: nejapsén (mit tegyen) ; v. ö. nedegen e h. ne edegek-
sin (mit fogsz tenni), napában e h. ne japagaksén (mit fogsz csi
nálni). Ájdin vidékén nedegen helyett neggén is használatos, vala
mint nappatérsén e h. ne japarsén (ne japup jatarsén). — Rabló-
ének, melynek a ,szőke zejbek' a hőse. Brussza vidékén jegyez
tem fel. 

33. 
a Sijah davuy depeli, 

gulaylaré güpeli, 
evlen derim evlenmez, 

singi-ki gézlar siipeli. 

% Gül gopardém asmadan, 
fistan japtém basmadan, 
gdyéfi bordán gidelim, 
pulis golu basmadan. 

8 Su daségaldér-sana, 
jélané öldür-sene, 
ganén géz istijorsa, 
geseni doldur-sana. 

4 Pembe üzüm salyémé, 
jarém borda saylé-mé, 
ja veriniz jar érné, 
aldérérém aylémé. 

B. Allé-da basma nine nine jar, 

Fekete tyúk búbosán, 
a fülei függősen; 
mondom házasodjék s nem há

zasodik, 
a mostani lányok kétesek. 

Eózsát téptem a lúgosból, 
szoknyát csináltattam vászonból; 
keljetek fel, menjünk innen, 
mielőtt a rendőrség el nem fog. 

Ezt a követ emeld fel csak, 
a kigyót öld meg csak; 
hogy ha lelked lányt akar, 
erszényedet töltsd meg csak. 

Piros szőlő fürtje, 
itt van-e rózsám elrejtve ? 
vagy adjátok a rózsámat, 
vagy az eszemet vesztem el. 

R. A pirosas is nyomott vászon, 
néne néne lány; 
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pidln-da jazma nine nme jar, a pettyes és rajzolt vászon, 
néne néne lány; 

el oylu benim neme neme jar, másnak a fia mire való nekem, 
az ölelő is bájos, nem mond-

saran-dajosma demedim-mi jar? tam-é lány? 

J e g y z e t e k : sin$i e h. simdi (mostan) | bordan=burdan 
{innen); lejjebb meg pulis=iroá. polis (rendőr). — Mánikból ösgzör 
tett tánczdal, Kirezli mellől. A refrainje meglehetős értelmetlen. 

34. 
Sular almés dejirmenin bendini, 
coy aramés bulamamés dengini, 

tüllü ciceklerden almés rengini. 

Ajva dibi serin olur jatmaya, 

gézlar gelir sürü sürü baymaya ; 

hepsi gitsin, jarém galsén jat
maya. 

Salyém olur su derenin sövüdü, 
géz annen joy kimden aldén övü-

dü? 
onbesinde bir jar sevdim büjüdü. 

Iki ördek day basénda gonaryan, 

ujumés galmésém gerden emer-
ken, 

ben bu keremeti senden umaryan. 
méltem. 

Víz lepte be a malom víztartóját 1 
sokat kereste, nem találhatta a 

. párját; 
különféle' virágoktól vette a 

színét. 

A birsalmás töve hűvös a fek- 2 
vésre, 

a lányok csoportonként jönnek 
nézni; 

mind menjen el, a rózsám ma
radjon feküdni. 

Nagy fürtű e völgynek a nyírfája, s 
lányka nincs anyád, kitől kaptál 

tanácsot ? 
egy tizenöt éves lányt szerettem, 

nagyra nőtt. 

Két récze volt a hegy tetejére 4 
szálló félben, 

elaludtam a mint a keblét csó
koltam, 

e kegyességet a mint tetőled re-
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J e g y z e t e k : tüllü=türlü \ sövüd (nyirfa=irod. söjüt, v. ö. 
köv és köj (falu); meg alább : övüd e h. öjüt (tanács). — Ajdin vi
déki népdal. 

35. 
i Su garsé-ki jvjla ne güzeljajla, E szemközti mező be szép egy 

mező, 
gijamet hasrete galérsa böjle, a végitélet ilyen ; 
ölüm-mar diinjada var helal ejle. meghalás van a világon, menj 

bünbocsátani. 

2 Su garsé-ki daya gectim otüditm, E szemközti hegyre mentem le
ültem, 

Lokman hekim kimin £errah ge- olyan sebészt hoztam mint Lok-

tidim, mán orvos ; 
hic benim halimden bilen olmadé. nem volt a ki bajomat megér

tette volna. 

3 Aském derjaséna attém ben bir Szerelmem tengerébe egy követ 
das, dobtam, 

ne annemmar ne bubam-mar ne nincsen apám se anyám se test
tartási, vérem, 

keskin bécayilen vjgun argadas. éles kés és alkalmatos társ. 

B. Jürü dilber jürii, sacén siirün- R. Haladj bájos haladj, hadd 
sün, kuszálodjék össze a hajad, 

ac bejaz gössünü memefi gö- fedd fel fehér kebled, melled 
rünsün, hadd lássék ; 

evvel benim idin singi kimin sin. előbb enyém voltál, mostan 
kié vagy? 

J e g y z e t e k : ölüm-mar e h. ölüm-var (halál van) | otüdum 
e h. oturdum, az olympushegyi falvakban otödum-ot is mondanak, 
v. ö. getidim e h. getirdim (hoztam) | gössünü e h. göjsünü (göjs 
mell). — Brussza vidéki népdal. 
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36. 
Céytém depenin baséna. 
alt janém dere; 
dislemisler alt janaya, 
ker jani here. 

Céytém depenin baséna, 
alt janém bostan ; 
say golum joruldiii 
sol gola jaslan. 

B. Arabistan gézlaré, 
ne don gijer ne fistan. 

Felmentem a domb tetejére, 
alulról völgy; 
megharapták az ajakát, 
mindenfelől seb. 

Felmentem a domb tetejére, 
alulról gyümölcsös kert; 
a jobb karom kifáradt, 
a bal karra támaszkodj. 

R. Arábia lányai, 
nem viselnek se bugyogót se 

köntöst. 

J e g y z e t e k : dislemek ,megharapnif értelmében tájszó. 
Itten ,megharapással járó csókolást' jelent; úgy megcsókolta, hogy 
a foga helye is ott maradt. — Tánczdal Kirezli nevű faluban. 

37. 
Tovana govun astém, 
a benim mánet dostum, 
ben sana ne söjledim, 
sen bana neden küstün? 

Bahcalarda güz bülügü, 
manet-mi-sin jilz gülü§ü, 
ben senin-im dep dep, 

ellerin oluzu. 

Az ereszre dinnyét akasztottam, i 
óh én makranczos szeretőm; 
mit mondtam én neked, 
miért haragudtál meg rám ? 

A kertekben őszi csirke, 2 
makranczos vagy-é arcz nevető ? 
én a tied vagyok, ezt mondo

gatva 
a másoké levő. 

J e g y z e t e k : tovan e h. taván (eresz), és utána govun e h. 
havun (dinnye); szokatlan zártabb kiejtések Kelés zejbekjei közt, 
Ajdin és Ala-seher környékén | dep-dep összevonva = dejiip-dejiip 
(mondván). 
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38. 
1 Ülkerinen doyar sabah jeldezé, 

bizi jayjé janzérde géral gézé. 

a Jéldézlarén sah és é, 
alemner patsahésé, 
barmayénda hatem jmük, 
golunda altwi bilezik, 
gézgayéz oylana janéy. 

8 Savak atté deller, 
iilker batté deller, 
savak atmaz ülker batmaz, 
anaslé-da betiden gacmaz. 

B. Doya doya sabah jeldezé doya, 
kjauran giran ganné olur, 
doya doya sabah jeldezé doya. 

Ülkerrel kél fel a reggeli csillag, 
megégetett meggyulasztott a ki

rálylány. 

A csillagoknak sábja, 
a világok pádisáhja, 
az ujján pecsét gyűrű, 
a karján arany karperecz, 
a lányka az ifjúba szerelmes. 

Azt mondják: a hajnal pirkadt, 
azt mondják : az ülker szállt le ; 
a hajnal nem pirkad, az iilker 

nem száll le, 
nem kerül el ő sem engem. 

R. Felkél a reggeli csillag, felkél, 
a kerván girán véres lesz, 
ha felkél a reggeli csillag, ha 

felkél. 

J e g y z e t e k : ülker egy csillagzat neve (plejádok) | janzérde 
e h. jandérdé (integetett) | sahésé, patsahési, raghalmozással e h. 
sahé,patsahé, v. ö. a sztambuli kimi-si e h. kim i \alemner e h. alem-
ler (alem világ) | jüsük e h. jüziik (gyűrű) | janik dialektikus szó 
a ,8zerelmesc kifejezésére (janinak égni) | savak e h. sefak (hajnal). 

Eégi jósdal töredéke, nagyobbára értelmetlenné vált. Egy 
brusszai öreg embertől jegyeztem fel, a ki azt mondta róla, hogy 
a csillagokról ezzel a verssel szoktak volt jósolgatni. 

39. 
i Üc géz-édéy Ibrailden aldélar, Hárman voltunk lányok, Brajlá-

ból vittek el; 
ikimiziíi jolda bojnun vurdular, kettőnknek az úton ütötték le a 

fejét; 
birimizi bas gérala verdiler. egyikünket a főkirálynak ad

tak el. 
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Ibrailden haj Ahmedin gézé-
jdém, 

Brajlából Hadsi Ahmed leánya a 
voltam, 

ak hahat üstünde garajazé-jdém, fehér papiroson fekete írás 
voltam, 

anam bubamén géjmatlé gézé- apámnak anyámnak drága 
jdém. leánya voltam. 

Cé%a büsem su bajérén düzüne, Bár fel tudnék szállni e hegy- s 
oldal síkjára, 

ujma dedim ujdé eller s'ózüne, mondtam: ne higyj s hittél a más 
szavának ; 

mail oldém jaurum ela gözüne. megszerettem a galambom kék 
szemét. 

Ibrailin cesmeleri harlajor, Brajlán&k a forrásai cserge- 4 
deznek, 

jaylé gursun ^ijerimi daylajor; zsíros golyó a bensőmet égeti; 
anyámasszony el-elzokog ma

gában. 

sin, 

Varén söjlen garib annem ajle- Menjetek mondjátok: szegény 5 
anyám hadd sírjon, 

piros ruháit vesse le és feketét 
öltsön, 

vigasztalódjék, hogy megjön a 
gyermeke. 

allare cé%arsén gara bajlesin, 

oylum gelegek-tir gönün ejlesin. 

J e g y z e t e k : kahat e h. kjad (kjayéd papir) |géjmatlé e h. 
kijmetli (értékes, drága) | sijim-sijim aylajor keservesen, könnyhul-
latva sír | ajlesin e h. aylasén (sírjon), bajlesin e h. iaylasén (kös
sön). — Balladaszerü dal a három oláhországi testvérről, a kiket 
Brajlából raboltak el. A két ifjút az úton ölték meg, a lányt elad
ták a ,főkirálynak'. Szomorú fogságából énekeli a lány e dalt, 
mely egy másik változata szerint, azzal végződik, hogy visszakerül 
anyjához. Aj din vidékéről való. 
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•40. 
i Varén söjlen anama, 

sandéyimi acmasén, 
cuha saularlaréma 
tel ufr/uru da%masén, 
Arifim, gelir deje 
bu joliara ba%masén. 

2 Ak-isarén zejbeji üstüm atladé, 

gélen gecen a$eb Arif bu-mé-dér 
dedi. 

B. Arifim Arifim 
jangén bajgen Arifim, 
bir josma joluna ölüp 
giden Arifim. 

Menjetek, mondjátok meg 
anyámnak: 

a ládámat ne nyissa ki, 
a posztó bugyogóimra 
finom madzagot ne illesszen; 
azon hitben hogy Árif)a jön, 
ezen utakra ne nézzen. 

Akiszárn&k (Fehérvár) zejbekje 
sodromból kivett, 

a járókelők azt mondták, vájjon 
ez-ó Arif. 

R. Arif ovo. Arifbm, 
heves méla Arifom, 
egy bájos miattmeghaló Arif om. 

J e g y z e t e k : saular metathesissel=salvar (bugyogó). — Tö
redékes dal egy Arif nevű rablóról, a ki elkerült otthonról és úton 
érte utói szomorú sorsa. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 
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A h l q v i s t Á g o s t , kinek korai elhunytát a finn tudomány csak 
imént siratta meg, azt mondja « M u i s t e l m i a m a t k o i l t a V e n á -
j á l l á » (Úti emlékek Oroszországból) czímü könyvében, hogy avepszek-
től nem hozott dalokat azért, mert vepsz dal egyátalán nincs. Határo
zottan állították előtte, hogy olt emberemlékezet óta kizárólag orosz a 
dal nyelve és senki sem tud arról, hogy ott valaha vepsztíl daloltak volna. 
Ebből ő azt következteti, hogy a vepszeknek soha sem is voltak dalaik 
és — teszi hozzá — «nyelvük rendszere is olyan, hogy a runóalkotásnak 
az a módja, melylyel a mi nyelvünk (a finn nyelv) él, ki van és ki volt 
belőle zárva.» 

Habár ez az állítás nincs minden alap nélkül, mégis túlságosan 
merevnek bizonyul azzal szemben, a mit alúlirott az 1889. év nyarán a 
vepszeknél tapasztalt. Az csakugyan áll, hogy a vepsz ember mai napság 
munka és mulatság közben mindig oroszul dalol, oroszul reczitálják la
kodalom, temetés stb. alkalmával a sirató verseket, oroszul mondják a 
ráolvasó igéket is, de azért szó sincs róla, hogy vepsz dal egyátalán ne 
léteznék. Igaz, hogy ha vepsz dal felől tudakozódunk, majdnem min
denütt az az első felelet, hogy ilyen dal egyátalában nincs, hogy ilyent 
soha senki se tudott, és így tovább; de némi idő múlva, a bizalom növe-
kedtével, a gyermekek lassanként mégis eszmélnek egyre-másra s utó
végre akad valami vén asszony, a ki előáll azzal, hogy tud ő egy «igen
igen régi dalt.» 

Kétségtelen, hogy azok a dalok, melyekhez ily módon juthatunk, 
nem valami nagy becsüek. Jó részük gyermekdal és versike. Természetes 
egyébiránt, hogy épen a gyermekdalok vepsz nyelvűek, mert a gyermekek 
általában még nem értik az orosz nyelvet, míg a felnőttek ma már csak
nem mindnyájan. De azért van még néhány szerelmi dal is, melyekben 
az ifjú megénekli epedését a «piros, csinos arcz, a lenolajtiszta szem, a 
tejfölszínű nyak és a fekete, csinos szemöldökök* után, vagy melyekben 
a leány megcsalt szerelméről dalol, vagy igéri, hogy levelet ír a fehér 
czárnak, hogy fogadja el testvérét katonának és engedje haza érte a ked
vesét. Azomban oly dalaik, melyekben bármi csekély mythosi vonás jelent-
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keznék vagy a régibb kornak valamely ismertető jele tűnnék föl, jófor
mán alig léteznek. Csupán egyetlenegyre akadtam ilyenre, de ez aztán 
ismeretes a vepsz lakosságnak egész területén s belőle több változat van 
gyűjteményemben följegyezve. Legyen szabad ezt itt bemutatnom úgy, 
a mint az Ojat folyó partján levő Ladv nevtí egyházközségben dalolják 
és alább mellékelnem hozzá a szó szerinti finn és a magyar fordítást. 

Vepszül: 
Joksin, joksin jogút mö, 
Ulez katsuin: pdivöi pastab, 
Aléz katsuin : kudmoi kustab, 
Jogoid' mö katsuin : venoi ajab. 
«Kénen netse venéhut?» 
Tatoihudén venéhut! 
«Ota tataim venoihe/» 
«Ei le tütóim sijastaié: 
Itse. istun perai&es, 
Jougaiied né nenaiées, 
Káduded né melaiSes. 
Andan mind sinun, t'ütoi, Paivöin 

tóga mehelé.» 
«En mané mind Paivöin taga 
Pitkiks pdiviks pastmaha.» 

«Andan mind Kudmoin taga.)) 
«En mané mind Kudmoin taga 
Pit'kiks üiks kustmaha, 
Viluiks zoriks kistmaha.o 
«Andan mind sinun Tdhthöin 

taga.» 
((En mané mind Tdhthöin taga 
Pitkiks zoriks pilkistumaha. 
Mdnén mind lesk'akan poigan 

taga 
Krestjanskiad radod radmaha, 
Magedad lounat sömha, 
Kanzad zavodmaha 
Lapsid iehmaha, 
Peremenoid' kazvatamha. 

Szószerinti szuomi-finn fordítás. 

Juoksin, juoksin jokea myöten, 
Ylös katsoin : paiva paistaa, 
Alas katsoin : kuu kumottaa, 
Jokea myöten véne ajaa. 
«Kenen tuo venonenh) 
Taattosen venonen! 
((Ota, taatto, venehesen ! 
«Ei ole tyttöni sinulle sijaa : 
Itse istun perdisessd (s. o. pe-

rdssd). 
Jalkaiset ne nendisessd, 
Kdföset ne mehisessa. 

Annán mind sinut Pdivdlle 
vaimoksi.» 

((En mene mind Pdivdlle 
Pitkiksi pdiviksi paistamaan.n 
«Annan mind Kuutamalle.v 
En mene mind Kuutamalle 
Pitkiksi öiksi kamottamaan 
Viluiksi koiteajoiksi loistamaan.» 
((Annán mind sinut Tdhdelle» 
«En mene mind Táhdelle 
Pitkiksi koitteiksi pilkistele-

mddn. 
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Ménen mind leskiaank pojalle, Perhettá hankkimaan, 
Talonpojan työta tekemaan, Lapsia synnyttamaan, 
Makeata lounatta syömaan, Sukupolvia kasvattamaan. 

Magyar fordítás : 
Futok, futok a folyó mellett, Hogy naphosszat sütkérezzek.)) 
Fölnézek: a nap süt nagyban, Odaadlak hát a holdnak. 
Lenézek: hát holdvilág van. «Én biz a holdhoz el nem me-
Nézem a folyót: csónak megy gyek, 

rajta. Hogy éjtszaka fényeskedjek, 
«Kié ez a csónak?» Hűs hajnalban ékeskedjek.* 
Apámé a csónak! Od'adlak hát a csillaghoz. 
«Végy apám a csónakodba!* «Nem megyek én a csillaghoz 
Nincs leányom itt helyed. sem, 
Én ülök a farában, Hajnalhosszat pislákolnom. 
Lábacskám az orrában, Özvegy asszony fiához mék, 
Kezecském a kormányon. Mezei munkát mivelnem, 
Od'adlak én téged leányom fe- Jóizű ebédet ennem, 

ségűl a naphoz. Házi népet alkotnom, 
«En biz a naphoz el nem me- Magzatokat szülnöm, 

gyek, Nemzedéket fölnevelnem.» 
Ilyenféle, habár némileg eltérő szavakkal, ezen dalnak valamennyi 

variánsa, melyek nálam jegyzékbe vannak véve. Néhányszor azt is mon
dották, hogy ez csak töredéke egy igen hosszú dalnak, mely már fele
désbe merült és már a gondolat homályossága is bizonyítja a darabnak 
töredékes voltát. A finn költészetnek minden ismerője észreveszi, miből 
ered ez a homály, nevezetesen, hogy itt tulajdonkép két ballada van 
összekeveredve. 

A finn nép lyrai runói gyűjteményének, a Kanteletarnak III. részé
ben van egy ballada, a ((megszabadítandó leány» (Lunastettava tyttö), 
melynek egyik változata (Kanteletar I I I : 31.) összevág töredékünk kez
detével. Ott egy leányról van szó, a ki 

Föltekinte az egekre, 
Fönn az égen nap süt szépen, 
Letekint a föld színére, 
A föld színén csónak mégyen. 

Apja csónakja ez, s a leány kéri apját, vegye föl a csónakjába, de 
az apa nem teszi meg. Következik azután az anyja, leánytestvére, bátyja 
csónaka, de közülük egyik se hajlandó a leányt csónakjába fogadni, míg 
végre jön a vőlegény, a ki teljesíti kérését. Mily csekélyre s értelmetlenre 
száradt le a vepsz runóban ez a ballada! 

E dal, mely a csónakba kéretőző leányról szól, csak Karjaiában és 
Ingermanlandban ismeretes. Meglehet, hogy eredetileg más ballada ez, 
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mint azon Európaszerte elterjedt költemény a ((megszabadítandó leány
ról», vagyis az elrabolt leányról, a ki hiába kéri apját, anyját, férfi és 
leánytestvérét, hogy váltságdíjjal megmentsék, míg végre a vőlegénye 
váltja ki. Messzire vezetne, ha a balladatárgy eredetét és viszontagságait 
akarnók fejtegetni, legyen szabad e tekintetben csak a bold. K r o h n 
G y u l a professzornak a Virittájá II . részében közölt becses dolgozatára 
utalnom. 

A dal utórésze, hol a leánynak a naphoz, holdhoz vagy a csillaghoz 
meneteléről van szó, szemmelláthatólag egészen más balladakörbe tar
tozik. Egy kissé lazán is függ össze az előzővel, noha majd mindig annak 
folytatásakép dalolják. Talán a dal kezdetén említett nap és holdvilág 
hatott ez eredetileg teljesen különálló balladatárgyak összevegyítésére. 
A dalnak ez a fele összevág ama régi finn balladával, mely a Kanteletar
ban «Suometar kérői» ( I I I : 6.) czímen található. Ebben sokkal bővebben 
elé van adva, hogy miképen jőnek a Snometar kérői különféle helyekről: 

Kérőket a hold is külde, 
Kérő jött a naptól szinte, 
Harmadik a sarkcsillag volt. 

A hold kosarat kap, mert a leány nem akar a «holddal együtt éjje-
lezni» ; de nem hajlik a leány a naphoz sem, a ki tavaly nyáron leégette 
hevével a gabnavetóseket; hanem az a boldog, a kihez a lány elmegy, 
a csillag, mert az «nem kering és nem kanyarog, sem alakját nem cseréli.» 

Sajátságos, hogy ez a Holdról, Napról és Csillagról mint kérőkről 
szóló ballada egész teljességében csupán az észteknél van meg, s a Kan
teletarban található finn dal, úgy látszik, csak fordítás az észtből. Nyu
gati Ingermanlandban, melynek runótárgyai általában egyeznek az 
észtekéivel, sőt Karjaiában is megtaláljuk e dalnak némely változatait, 
habár azok, a melyeket ismerünk, alakjukra nézve meglehetősen rom
lottak. Hogy vájjon az észt és a vepsz alakoknak e párhuzamossága egy
ségük idejéből való emlék-e, vagy csak egy közös (orosz ?) forrásból ered, 
annak vizsgálatába ezúttal nem bocsátkozhatom. 

Mindenesetre ily töredéknek létezése a vepszek között, a kiktől 
eddig egy sornyi runó sem vala ismeretes, igen figyelemre méltó. Egészen 
más következtetésre indít ez bennünket, mint a melyre Alqyist jutott, 
nevezetesen arra, hogy egykor a vepszek népköltészete is gazdagabb volt, 
épúgy, mint egyéb finn népeké. Az eloroszosodásnak hatalmas ereje, mely 
a vepszek szokásaira, világnézetére s nyelvére is hatott, elpusztította, 
elnémította népdalukat is. Nem telik bele igen nagy idő, s a vepsz nép 
megszűnt létezni, úgy hogy majd csak egyes vidéknek fenmaradó finn 
helynevei, mint megannyi sírkő, fogják bizonyítani, hogy ott valaha finn 
nép lakott. SETALA E M I L . 
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A svédországi lapp nyelvjárások. 
Székfoglaló értekezés. 

(Olvastatott a M. T. Akadémia 1889. márczius 4. tartott ülésén.) 

Eégóta hálával vagyok eltelve a Magy. Tud. Akadémia iránt, 
mely szerény működésemet figyelemmel kisérve törekvéseimben 
mindig gyámolított, megkezdett utamon folyton buzdított, serken
tett. Ha valamely tudományos czélt sikerűit elérnem, azt csak a 
Magy. Tud. Akadémiának köszönhetem, mely az ugor nyelvek rész
letes kutatásának fontosságától áthatva czélom elérésére erkölcsi 
és anyagi támogatásában részesített. Csakis az Akadémia segélye
zése tette lehetővé a lappokhoz való utazásaimat, s midőn utazásaim 
eredményének egy része ugyancsak az Akadémia kiadásában meg
jelent, a legnagyobb kitüntetésben részesített, mely magyar tudóst 
érhet: körébe fogadott, levelező tagjául választott. 

A megválasztást szívem mélyéből köszönöm és buzdításul 
veszem jövendő munkálkodásomra. Nem tudom e kitüntetést más
kép meghálálni, mint hogy azt tűzöm ki éltem feladatává, hogy 
azon tudományágat, melyet eddig míveltem, t. i. a magyar és ugor 
összehasonlító nyelvészetet, tőlem telhetőleg mennél nagyobb 
virágzásra segítsem s általában az Akadémia tudományos törek
véseiben tehetségemhez képest mennél hathatósabban közremű
ködjem. 

Engedje meg a mólyen tisztelt Akadémia, hogy jelen szék
foglaló értekezésemnek tárgyát azon tudománykörből válaszszam, 
melylyel az utóbbi években leginkább foglalkoztam, t. i. a lapp 
nyelv köréből. A svédországi lapp nyelvjárásokat, melyekről eddig 
úgyszólván semmi tudomásunk sem volt, szándékozom röviden 
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ismertetni: ki akarom mutatni azon viszonyt, melyben egymással 
vannak és milyen nyelvészeti tanúiságokat szolgáltatnak. 

* * * 

BEVEZETÉS. 

A lapp dialektusok általános felosztása. A svéd-lapp könyv-nyelv. Az eddigi 
népnyelvi följegyzések. 

Ha azon segédeszközöket, melyekkel az indogermán nyelvé
szet rendelkezik, a mieinkkel összehasonlítjuk, elszomorító tapasz
talásra jutunk. Amott gazdag irodalmú, ezer sőt több ezer éves 
múlttal bíró nyelvek kész anyagában búvárkodhatik a kutató s csak 
arra szorítkozik, hogy a meglevő anyagból vonjon le akár egy szű
kebb nyelvindividuumra, akár az összes rokon nyelvekre vonatkozó 
összehasonlító következtetéseket. Az ugor összehasonlító nyelvé
szet terén búvárkodó ellenben mindössze csak két olyan nyelvet 
talál, mely az anyagot nagy terjedelemben, majdnem készen bo
csátja rendelkezésére, t. i. a magyart és a finnt, a finnek egy dialek
tusát, az észt nyelvet is ideértve. Csak e kettőnek van számbavehető 
irodalma, s különösen a magyarnak, jelentékeny múltja is s csak 
e kettőnél van a nyelvi anyag meglehetős teljességgel feldolgozva. 
E két nemzet az csupán, melynek nyelvét saját fiai mívelik, mely
nek nyelvtörvényeit saját fiai kutatják. A többi ugor népek nyel
véről ahhoz képest, a mire szükségünk volna, igen csekély adataink 
vannak. Ezeknek nem hogy irodalmuk, nem hogy múltjuk volna, ha
nem a legnagyobb részének még a szókincse, nyelvtana is hiányosan 
van földolgozva és az élő nyelvet minden tekintetben híven föl
táró adataink csak elenyésző csekély számmal vannak. Az ugor 
nyelvészettel foglalkozónak nemcsak építenie kell, hanem az eme
lendő épülethez a köveket is magának kell összehordania. 

Az ugor nyelvészet történetét kezdettől fogva ez a két irányú 
munkásság jellemzi. Hunfalvynak és Budenznek az elvek meg
állapítása közben folyton az anyag összehordására is tekintettel 
kellett lenniök s midőn az egyes nyelvek grammatikáját megírták, 
midőn összehasonlító tanulmányokat tettek, egyúttal szövegeket 
is kellett közleniök, magyarázniuk. De most is, midőn az épület 
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már nagyjában föl van emelve, sem mondhatjuk, hogy e föladat 
megszűnt volna, sőt követelőbben lép föl mint valaha. 

A részletekben való búvárkodás jellemzi ma korunk minden 
tudományát, ez jellemzi nyelvészetünket is. Különösen az ugor 
nyelvészettel foglalkozók érzik nagyon élénken, hogy az ugor nyel
vek részletes kutatására, az egyes nyelveknek a helyszínén való 
tanulmányozására és minél több népies szöveg és minél terjedel
mesebb szókincs gyűjtésére égető szükség van. A rokon nyelvek 
bővebb búvárlásának szükségét érezte a finn tudományos világ, 
mely egész társaságot, a Suomalais-ugrilainen seura-t, alakította 
külön e czélra és érezte már régtől fogva Magy. Tud. Akadémiánk, 
mely évtizedekkel azelőtt Eeguly utazásainak előmozdítója és 
újabban Munkácsi Bernát s saját csekélységem e czélra irányuló 
törekvéseinek hathatós támogatója lett. 

Saját részletes tanulmányom a lapp nyelv, különösen a svéd
lapp nyelv felé vont, melyről csak nagyon fogyatékos ismereteink 
voltak. Pedig több fontos nyelvészeti kérdésnek megfejtése függ e 
nyelv alapos átbúvárlásától. Hogy mást ne említsek, csakis a lapp 
nyelv teljes szókincsének összegyűjtése és összes dialektusainak 
részletes kutatása vethet élénkebb világot azon kérdésre, vájjon 
a lapp nyelv csakugyan dialektusa-e a finnek, akár az észt, vót 
vagy lív nyelv, mint Castréntól Donnerig majdnem minden finn 
nyelvész véli, vagy pedig Budenznek van-e igaza, a ki a lapp nyelv
nek közép helyet jelöl ki az északi és déli ugor ág között és a finnel 
való nagy hasonlóságát nem dialektusi viszonyból, hanem a finn-
ségnek a lappra aránylag újabb időben gyakorolt nagy hatásából 
magyarázza. 

Az összes lappságot eddigelé négy fő nyelvjárásra szokták 
fölosztani: a finmarki vagy norvég, az Enaretó melléki vagy finn
országi, a kólái félszigeti vagy oroszországi és a svéd-lapp nyelvre. 
Saját tapasztalásom szerint azomban még egy ötödik, eddig telje
sen ismeretlen fő nyelvjárással toldhatjuk meg az eddigieket, t. i. a 
déli lappal, szorosabban jemtlandival, és egy hatodikkal, az 
északi svédországi dialektussal, melyekről értekezésem folya
mában bővebben fogok szólni. E hat fő nyelvjárás mindegyikében 
annyi speciális hang- és alaktani, sőt mondattani sajátság is fejlő
dött ki, hogy ma már teljesen külön nyelvekként tekinthetők ós 
sokkal nagyobb a külömbség közöttük mint a svéd és dán nyeiv 
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vagy az egyes szláv nyelvek között. A mellett mindegyik fő nyelv
járásban egész sereg egymástól többé-kevésbbé eltérő alnyelvjáráa 
van, melyek, habár egy jellemüek, mégis annyi különös sajátságot 
fejtettek ki, hogy egy-egy ilyen alnyelvjárásbeli sem képes már 
megérteni a másik dialektusbelit. Genetz a kólái lapp nyelvben 
öt egymástól igen eltérő dialektust említ, a finmar ki lappságnak i& 
számos aldialektusát sorolja föl Friis, az Enaretó melléki lapp 
nyelvről szóló közlemények szintén két eltérő dialektussal ismer
tetnek meg bennünket, a svéd-lapp nyelvben pedig, mint látni 
fogjuk, szintén vannak egymástól igen elütő jellemű nyelvjárások^ 
a melyek mindegyikében több igen külömböző alnyelvjárás is ól. 
Mielőtt azomban ezeknek leírására áttérnék, ismerkedjünk meg 
azzal a nyelvvel és annak a nyelvnek történetével, melyet eddig 
svéd-lapp név alatt ismertünk. 

Nem mondhatjuk, hogy a svédországi lappok nyelvének is
mertetése teljesen el lett volna hanyagolva. A skandináv népek 
azon igyekezete folytán, hogy a pogány lappokat a keresztény hit 
számára megnyerjék, magát a lapp nyelvet is kezdték mívelni és 
ha egészen a legújabb korig valamit a lapp nyelvről tudunk, azt 
legnagyobb részt a hittérítő buzgalomnak köszönhetjük. A XVII. 
századtól fogva s különösen a múlt században a svédek minden 
erővel rajta voltak, hogy a keresztény hitet az országukban élő 
lappok között terjesszék. Belátták, hogy egy népet a saját nyelve 
segítségével téríthetnek meg leginkább, tehát olyan papokat nevel
tek, a kik a nép nyelvét tudták és az élő szó hatalmával gyökere-
síthették meg a vallás eszméit a nomád lappok szívében. A lapp-
marki papok számára készültek a múlt században a nyelvtan- és. 
szótár-kisérletek, melyeknek segítségével e nyelvben tovább képez
hették magukat és a lappok vallásos érzetének emelésére készültek 
a külömböző káték és az Ujtestamentom s a zsoltárok fordítása. 
A legelső lapp könyv 1619-ben jelent meg és svéd-lapp nyelven 
van írva. Szerzője Andrea Miklós piteái pap. Norvég-lapp nyelven 
több mint száz évvel később, 1728-ban, jelent meg Lundtól Luther 
kátéjának fordítása. 

Eleinte a lappúi írók Svédországban annyiféle nyelvjáráson 
írtak, a hányféle vidéken laktak. Tornseus János torneái pap «Ma-
nuale Lapponicum»-ját torneái, Ole Steffenson Gran lyckselei, egy 
másik Gran piteái, Angurdorff áselei dialectusban adták ki lapp 
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könyveiket. Fjellström Péter, a ki a mai svéd-lapp könyvnyelvnek 
a tulajdonképpeni megalapítója, első művében szintén tartózkodása 
laelyének, Lyckselének, dialektusát használja és ennek a leírását 
adja az első lapp grammatikai vázlatban és az első lapp-svéd szó-
tárkisérletben, melyek 1738-ban jelentek meg. 

Ezen lapp könyvekkel azomban úgy jártak, hogy a délebb 
vidékeken szerkesztetteket néhány mérfölddel északra már nem 
értették és viszont, úgy hogy Ganander 1743-ban egy másik svéd
lapp nyelvjárásnak, a torneáinak grammatikáját írja meg. Csak
hogy nagyon csalódunk, midőn e könyveket lapozva azt hisszük, 
hogy akár az egyik, akár a másik nyelvjárásnak hű képét, pontos 
leírását kapjuk. Mindegyik a saját dialektusa leírásán kívül egy 
más czélt, a svéd-lapp irodalmi nyelv megalapítását is szem előtt 
tartotta. Egy kisebb terület nyelvét véve alapúi, a lappság egy 
nagyobb körét is akarják ismertetni és épen ezért egyet sem ismer
tetnek pontosan, de ekkor még az irodalmi nyelvet sem sikerül 
megteremteniök. 

Nem csoda, hogy a lappok közt élő papok és tanítók e zavar
ból ki akartak bontakozni. A múlt század közepe táján, 1743-ban 
és 1744-ben a szerep vivők Umeában gyűlést tartottak, hogy a lapp 
könyvekben addig uralkodott önkényes és zavaros orthographia 
helyett egységes helyesírást állapítsanak meg és a dialektusok mí-
velése helyett egységes irodalmi nyelvet teremtsenek. Az egyházi 
hatóság Fjellström Pétert, mint a lapp nyelvben legjártasabb papot, 
bízta meg egy káténak, egyházi kézi könyvnek, zsoltároknak és az 
Uj testamentomnak fordításával, melyeknek nyelve lehetőleg az 
•összes svéd-lapp nyelvjárások vegyüléke legyen, hogy mindenütt 
lehessen használni. Midőn ez munkájával készen volt, az előbb 
említett gyűléseken a kész könyveket előbb az Ume és Pite, aztán 
a Lule lappmarkbeli papok nézték át és javítgatták s miután a 
saját nyelvjárásaik sajátságait belekorrigálták, 1744-ben megjelen
tek az első egységes nyelvű lapp könyvek. A svéd-lapp könyvekben 
ma is használatos, végleges lapp helyesírást azomban teljesen 
•csak a múlt század vége felé állapították meg és ebben a helyes
írásban jelent meg 1780-ban Lindahl és Öhrling érdemes lapp 
szótára és azután a legújabb időig a svéd-lapp nyelven írt könyvek
nek nem valami nagy sorozata. 

Az utóbbi években ismét vissza kezdenek térni azon irány-
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hoz, melyet a lapp nyelven írók kezdetben követtek, t. i. az általá
nos nyelvet közelebb akarják hozni a dialektusokhoz, mert a. 
tapasztalat azt mutatta, hogy a lappok a nyelvjárások nagy elté
rése folytán nem mindenütt boldogulnak az általános nyelvvel, 
így a jokkmokki vagy Lule lappmarki nyelvjárás több sajátságát 
tünteti föl Laestadius Máté evangéliumának és egy bibliai törté
netnek fordítása és némileg a délibb lapp dialektusok több saját
ságát Svédország rövid története, melyet Mörtsel stenselei pap-
fordított lapp nyelvre. Ezek az újabb fordítások azomban nyelv
járásuknak inkább csak néhány főbb alaktani sajátságát viszik be 
az eddig szokásos irodalmi nyelvbe, de a mi a nyelvjárást a nyelv
járástól első sorban megkülömbözteti, t. i. a hangtani sajátságokat 
mindegyik igen tökéletlenül vagy éppen nem tünteti föl. Általában 
azon csekély számú művek, melyek svéd-lapp nyelven megjelen
tek és melyek legnagyobb részének létezéséről is csak legújabb 
utazásaim óta nyertünk tudomást, nemcsak az által nem elégítik 
ki a nyelvészettel foglalkozót, mert mind fordítás, hanem azért 
sem, mert az élő lapp nyelvről nagyon halovány és hiányos képet 
nyújtanak. 

Éppen azért a lapp nyelv megismerésében valóságos esemény 
számba ment, hogy Budenznek az 1874-ben Budapesten járt svéd
országi lappoktól mintegy nyolcz lapnyi szöveget sikerült gyűjtenie, 
melyek először tüntetik föl az élő svéd-lapp nyelvet, még pedig 
ennek Malá egyházkerületi dialektusát, a nép ajkáról gyűjtött ere
deti szövegekben. E nyelvjárás volt éppen az, mely a svéd-lapp 
irodalmi nyelvnek alapúi szolgált. Mind a mellett azomban, hogy 
e csekély terjedelmű közlemény nyelve igen közel áll a svéd-lapp 
irodalmi nyelvhez, már ebben is igen fontos hangtani jelenségeket 
és több érdekes új alaktani tüneményt találhatunk. 

1876-ban Donner Ottó finn nyelvésztől egy új gyűjtemény 
jelent meg Lappalaisia lauluja és németül is Lieder der Lappén 
czím alatt, mely először mutatja be a lapp népköltészetet az eredeti 
nyelven és lehetőleg kiejtés szerint is leírva. Donner gyűjteménye 
azomban aránytalanul fontosabb a folklóré és a lapp nyelv általá
nos ismerete, mint a dialektus-tanulmány szempontjából. A nyel* 
vész ugyanis e kiejtés szerint leírt szövegekből csak azt tanulhatja, 
milyen volt Fjellner sorselei papnak a kiejtése, kitől Donner e 
dalok legnagyobb részét leírta, de hogy melyik nyelvjárás az,. 
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melyen Fjellner beszélt, azt nem tudjuk meg belőle. Nem felel 
meg ez átírás sem a könyvnyelv, sem valamely határozott dia
lektus kiejtésének, és a mint saját kutatásaim alapján meggyő
ződtem, hangtanilag, sőt alaktanilag is ez épp oly keveréke a 
külömbözö svéd-lapp nyelvjárásoknak, mint maga az irodalmi 
nyelv. Fjellner Herjedalban, a legdélibb lappmarkban született, a 
legészakibb svéd-lapp vidéken, Karesuandóban és Jukkasjárviben 
káplánkodott és Sorseleben, a lappmarkok középső részében töl
tötte mint pap az életét; nem csoda tehát, ha nyelvében is megta
láljuk e külömbözö helyek nyelvének vegyülékét. Az átírt szövegek 
természetesen azért így is igen becsesek, még a hangtan szem
pontjából is, az alaktan terén pedig több addig ismeretlen új 
nyelvténynyel ismertetnek meg bennünket. 

Az a körülmény, hogy Budenz és Donner csekély terjedelmű 
közlései is mennyi új adattal gazdagították a lapp nyelvről való 
ismereteinket, érlelte meg bennem azon elhatározást, hogy a lapp 
nyelvet ott a hely színén tanulmányozzam és minél több vidékről 
gyűjtsek pontos följegyzésű, közvetetlenül a nép ajkáról eredő 
szövegeket. Följegyzéseimben arra ügyeltem, hogy az élő kiejtést 
minél hívebben jelöljem, és valamint a leírt szövegeken semmit 
sem módosítottam, a följegyzett hangokon sem változtattam. 
A gyűjtöttem szövegek és nyelvtani s szókincsbeli följegyzések, 
továbbá a múltból fönmaradt, dialektusokra vonatkozó adatok 
alapján most már a Svédországban élő lappok összes fő nyelvjárá
sait ismerjük és még a földrajzi határt is meglehetős pontosan 
megjelölhetjük, a meddig az egyes fő nyelvjárások terjednek. 

A svéd-lapp nyelvjárások általános osztályozása. 

Svédországban a lappok mintegy 2300 D mérföldnyi terüle
ten élnek svéd és finn lakosság közé beékelve, az északi szélesség 
62. fokától kezdve a 69. fokon túlig, de a számuk ezen a nagy 
területen mindössze sem rúg többre 7000 leieknél. Közigazgatási
lag nyolcz úgynevezett lapmark ra osztják föl Svédország azon 
részeit, a hol lappok laknak, úgymint T ö r n i o , L u l e és P i t e 
lappmarkokra, melyek N o r b o t t e n , — U m e és A s e l e lapp
markokra, melyek V e s t e r b o t t e n — és F ö l i n g e , U n d e r -
s a k e r és H e r j e d a l lappmarkokra,melyek J e m t l a n d lánben 
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(megyében, tartományban) vannak. Az utóbbi három azomban 
politikailag már nem szerepel lappmark név alatt, az itt élő lap
pok közigazgatásilag a hozzájuk legközelebb eső svéd kerületekbe 
(distrikt) vannak beosztva. 

Nagyon természetes, hogy e nagy területen számos nyelvjárás 
fejlődött ki. A nyelvjárások fejlődését előmozdítja a lappok élet
módja, a rénszarvasnyájakkal való folytonos költözködés, mely 
megakadályozza a tömeges együttélést, falvak és városok alapítá
sát. A lappok csekély számmal, legfölebb két, három család együtt, 
mindig egy bizonyos megbatározott területen belül költözködnek 
és az ezen területen kívül élő lappokkal alig érintkeznek. Innen 
van, hogy nemcsak Svédországban, hanem, mint már említettem, 
az egész lappságban mindenütt valósággal burjánzik a sok dialek
tus. Úgy szólván mindegyik család egy külön nyelvjárásnak a kép
viselője. Magam egyszer három egymás mellett levő sátor család" 
tagjaitól, melyek egymással szoros rokonsági viszonyban is voltak, 
jegyezgettem föl egyet-mást, és még itt is azt tapasztaltam, hogy 
ugyanazt a szót, ugyanazt a nyelvtani alakot következetesen elütő 
alakban használta mindegyik. Csak ott találunk a lappság területén 
nagyobb körben élő dialektusegységet, a hol a lappok sűrűbben 
találhatók együtt és állandó lakóhelyhez kötött foglalkozásuk van, 
mint a finmarki lappság legnagyobb részének, mely tengeri halá
szattal keresi kenyerét. 

Eddig azt hittük, hogy a svéd-lapp könyvnyelvet épp úgy 
megértik a Svédországban élő összes lappok, mint a finmarkit a 
Einmarkban élők. Saját tapasztalatom azomban egészen másra 
tanított. A svéd-lapp könyvnyelvet csak az Ume- és Pite-lappmark 
legnagyobb részében bírják kellően megérteni, de itt is mindenütt 
máskép ejtik az egyes szavakat, mint a hogy a könyvben van; a 
Lule-lappmarkban már nehezen boldogulnak vele és azért, mint 
említettem, újabb időben a Lule lappmarkiak számára külön 
könyvnyelvet teremtettek; a Lule lappmark északibb részeiben, az 
egész Tornio lappmarkban, az Ume lappmark déli részeiben, 
továbbá egész Jemtlandban és Herjedalban pedig már egyáltalá
ban nem boldogulnak vele. Ebből a körülményből is következtet
hetjük, hogy a svédországi lappok nyelve legalább is három fő 
dialektusra oszlik. Az egyik az, mely a könyvnyelvhez közel áll, a 
másik az, mely e nyelvterülettől északra, és a harmadik, mely tőle 
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délre él. E három fő nyelvjárás mindegyikének megvannak a hatá
rozott jellemvonásai, melyek egymástól élesen megkülömböztetik, 
mindegyikben annyi egyéni sajátság fejlődött ki, hogy akár külön 
nyelvekként is tekinthetők, mert e három fő nyelvjárásbeli egyál
talában nem érti meg a másikát és épp úgy külön nyelvek ezek, 
mint akár a finmarki vagy Enaretó melléki vagy a kólái lapp nyelv. 

Vizsgáljuk most, hogy a svédországi lappok nyelve, melyet 
ily külömböző dialektusokra oszolva találunk, minő alapon osztá
lyozható legbiztosabban. Csakhogy ezt az alapot megtalálni nem 
a legkönnyebb feladat. A nyelvjárások, mint mindenütt, a lapp te
rületen is átmennek egymásba és nehéz kiválasztani éppen azokat 
a sajátságokat, a melyek egy bizonyos nyelvterületnek a többitől 
megkülömböztető közös jellemző tulajdonságát képezik. A hang-, 
alaktani és szókincsbeli sajátságokon keresztül haladva, végre azon 
eredményre jutottam, hogy a svédországi lapp dialektusok általá
nosságban legbiztosabban egy hangtani sajátság, a m á s s a l 
h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v á l t o z á s á n a k , az úgynevezett 
m á s s a l h a n g z ó e r ő s b ű l é s és g y e n g ü l é s r e n d s z e -
r e s s é g e alapján osztályozhatók. 

E fontos hangtani tüneményt valamennyi többi fő lapp 
nyelvjárásban megtaláljuk. Nézzük tehát először, hogyan jelentke
zik ezekben. 

Mind a finmarki, mind az Enaretó melléki és a kólái lapp 
nyelvben a tőbeli mássalhangzók rendszeres változás alá esnek, 
t. i. a névragozás bizonyos eseteiben, az igeragozás alkalmával 
pedig bizonyos időkben és személyekben a tőbeli mássalhangzó 
majd erősbül, majd gyöngül, t. i. a hosszúból röviddé, rövidből 
hosszúvá, zöngétlen hangból zöngéssé, vagy zöngésből zöngétlenné 
válik. A mássalhangzók erősbülése és gyengülése majdnem ugyan
azon törvények szerint történik a lappban is mint a finnben. Erős-
bülés akkor van, ha a hangsúlyos szótagra nyilt szótag következik, 
gyöngülés pedig akkor, ha a rákövetkező szótag zárt; pl. a lpF.-ban 
jokka «folyó» nyilt, ennek locativusa joyast zárt; goatte «ház» 
nyilt, locativusa goadest zárt; lpK. kietta «kéz» nyilt, locativusa 
kiedast zárt; kocca- «fölébredni» nyilt, kocám «fölébredek» zárt; 
lpK. tött «kéz» nyilt, comit. kldijn zárt; mikké- «eladni» nyilt, mlyij 
«eladott» zárt. Ezen nyelvjárásokban a gyöngülés és erősbtilés 
annyira fejlődött, hogy ma már értelemmódosító ereje is van. így 
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pl. IpF. és IpE. kietta «kéz», genitivusa kieda, alpK. kitt genitivusa 
kld\ A genitivus és accusativus, valamint az igeragozásnál az 
imperativus egyes sz. % személye csak a gyeDgűlt alakkal külöm-
bözik a nominativustól, illetőleg az igetőtől. 

Az említett három fő lapp nyelv ezen általános hangtani 
törvényét ilyen rendszerességgel hiába keressük a IpS. könyvnyelv
ben. Azért írtam 1884-ben, még mielőtt a lapp nyelvet a helyszí
nén tanulmányoztam volna, egy értekezésemben a következőt: 
A svéd-lappban is megtaláljuk ugyan a mássalhangzók efféle 
változását, de e változás nem rendszeres és egészen más természetű* 
Itt is megvan a mássalhangzó erősbűlése, de csak annyiból áll, 
hogy az m elé gyakran b, az n elé gyakran d szokott járulni. A szó
tag nyíltságának és zártságának semmi befolyása sincs reá. Épp 
úgy használatos az egyik mint a másik esetben. A svéd-lappban 
egyformán mondható a nominativusban ólma v. olbma «ember, férfiw, 
párne v. pardne «gyermek», valamint zárt szótagú genítivusban 
olman v. olbman, parnen v. pardnen. Az egész ragozáson végig hasz
nálható mind a két alak. 

Az 1884-ig megjelent svéd-lapp könyvek ós népnyelvi közle
mények alapján ilyennek hittük általában a IpS. nyelvet s bár 
nem egész joggal, csakis így Ítélhettem róla. Az azóta gyűjtött 
népnyelvi adatok alapján azomban más képet kaptam a Svédor
szágban élő lappok nyelvéről. 

Midőn a Lule-Jappmarkban gyűjtöttem nyelvmutatványai
mat, mindjárt az első kérdések alkalmával, a mint lappomtól azt 
tudakoltam, hogyan mondják az ő nyelvén «írni» és mit tesz az 
«írok» és a calliet «írni» és mon calau «én írok» feleleteket hal
lottam, azonnal tisztában voltam vele, hogy ebben a nyelvjárásban 
ugyanannak a hangtani törvénynek kell uralkodnia, mely a IpF., 
IpE. és IpK. fő nyelvekben él, t. i. a mássalhangzó-erősbtilésnek és 
gyöngülésnek. Es csakugyan a legnagyobb rendszerességgel fejlő
dött ki további kutatásaim folyamában e hangtani tünemény itt is. 
Későbbi tanulmányaim arra a meggyőződésre juttattak, hogy a 
svédországi lappságnak legnagyobb, jóval több mint fele része, 
épp oly következetességgel ós rendszerességgel használja e jel
lemző hangtani tüneményt, mint az említett fő nyelvek. 

Éppen azért a svédországi lapp nyelv osztályozásának legal
kalmasabb alapjául a mássalhangzó-erősbűlés és gyengülés szol-
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gálhat, melyet nem mindenütt találunk úgy alkalmazva, mint a 
Lule-lappmarkban. Vannak területek, melyekben már kevésbé 
rendszeresen és olyanok is, a hol már egyáltalában nincs haszná
latban. A svédországi lapp nyelvjárásokat tehát a szerint fogjuk 
osztályozni, mily mértékben és mily rendszerességgel uralkodik 
bennük e hangtani jelenség. 

Azon nyelvterület, melyen e különös hangtani tünemény 
teljes rendszerességgel él, Svédország legészakibb részéből húzódik 
dél felé és az északi szélességnek körülbelül 69. fokától kezdve 
valamivel a sarkkörön (66°, 30') alul terjed. Ide tartozik a Tornio 
lappmark mintegy 1700, és a Lule lapmark talán 2000 lappal. 
A legészakibb határ a karesuandói, a legdélibb a jokkmokki egy
házkerület. Ide tartoznak azonkivül a norvégiai partokon Tromsö-
től a Salten fjordig élő dialektusok is s ezen nyelvjárásokat közös 
névvel é s z a k i s v é d - l a p p n y e l v n e k nevezhetjük. 

Mennél jobban haladunk dél felé, e hangváltozás annál 
inkább veszti rendszerességét. Mind sűrűbb lesz azon szók száma, 
melyek nem követik az északi lapp nyelvek jellemző hangtörvényét. 
A legtöbb szó töve ingadozni kezd, erősbűit és gyöngült alakban 
egyképpen használatos kezd lenni, és a szókincs egy másik nagy 
része egy tőalakban állapodik meg. Azon nyelvjárások, melyekben 
e nagy hangtani átalakulást észlelhetjük, képezik a s v é d - l a p p 
k ö z é p n y e l v e t . Ezek azon dialektusok, melyek legközelebb 
állnak a IpS. irodalmi nyelvhez és ezek is alkotják a tulajdonkép
peni svéd-lapp nyelvet. Ide tartoznak azon nyelvjárások, melyeket 
a Pite és Ume lappmarkok legnagyobb részében beszélnek észak
nyugatról rézsút vonalban délkelet felé haladva az északi széles
ségnek körülbelül 66°, 30'-tól kezdve egész a 65. fokig és ennek 
megfelelően a norvég Helgeland északi és Salten legnagyobb 
részében élő dialektusok. 

A 65. foktól dél felé haladva lassanként egészen más jellemű 
nyelvjárás fejlődik, melyet d é l i l a p p n y e l v n e k nevezhe
tünk. Itt már teljesen megszűnt a mássalhangzóerősbűlés és gyön
gülés ragozásbeli tényező lenni, a szótag nyíltságának vagy zártsá
gának semmi befolyása sincs a tő változására. Helyette, mint majd 
a részletes ismertetés alkalmával látni fogjuk, egész más hangtani 
jelenségek lépnek föl. A déli lapp nyelv meglehetős nagy területen 
uralkodik. Jemtlandban és Herjedalban mintegy 400, Asele lapp-
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markban 125 • mérföldön beszélik, és ha a hasonló terjedelmű 
Stensele és hatfjelddali egyházkerületekben használatos átmeneti 
dialektusokat is ideszámítjuk, körülbelül 600 D mérföldnyi terü
leten él e nyelv, de összesen legfölebb 1500-an beszélik. Azonkívül 
csekély számú déli lapp van még Norvégiában Trondhjemtöl délre 
Eöraas és Aalen vidékén is, melyek a jemtlandival megegyező 
dialektust használnak. 

Ezen általános külső felosztás után térjünk át a IpS. nyelv 
fő nyelvjárásainak részletesebb ismertetésére és kezdjük mindjárt 
az északi svéd-lapp fő dialektusokkal. 

I. Az északi svéd-lapp nyelvterület. 

E nagy területű nyelvjárás alapos megismeréséhez mindeddig 
igen csekély adataink vannak. A meglevő adatok azonban azt bizo
nyítják, hogy e nagy területen igen külömböző jellemű alnyelv-
járások élnek, melyek bár több közös pontban találkoznak, egész 
alkatukban, hang-, alaktani és szókincsbeli sajátságaikban lénye
gesen eltérnek egymástól. Az é s z a k i s v é d - l a p p n y e l v el
nevezést nem is egész jogosan használjuk az egész nyelvterület 
közös elnevezéséül, csak annyiban jogosan, hogy földrajzilag Svéd
országhoz tartozik. Külömben a legészakibb rész és részben 
a középső vidék is inkább finmarki lapp jellemű és sokkal 
alaposabb okokkal sorozható oda, mint a tulajdonképpeni svéd
lappság körébe. 

Mindamellett vannak e nyelvterületnek egyes közösen jel
lemző sajátságai, melyek nemcsak az eddig ismert IpS., vagy a mint 
én nevezem közép IpS. nyelvtől választják el, hanem a fmmarkihoz 
viszonyítva is különálló dialektusegységnek tüntetik föl. 

Az északi svéd-lapp nyelv közös sajátsága, mellyel a három 
északi fő lapp nyelvhez, a fmmarkihoz, Enerató mellékihez és kólái 
lapphoz csatlakozik és mely által a többi svéd-lappságtól külöm-
bözik, az i d ő m é r t é k ! t ö r v é n y , meg pedig első sorban a fön
tebb említett mássalhangzó-erősbülés és gyengülés hangtörvénye. 
Ez ezen nyelvterület legdélibb részén, a Lule lappmark jokkmokki 
egyházkerületében épp oly rendszerességgel van meg, mint leg
északibb felében, a Tornio lappmark karesuandói egyházkerületé-
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ben. A karesuandói kullat, kulloht «hallani» igének jelen időbeli 
első személye külön, a jokkmokki kullat igéé kulan; a karesuandói 
mannaht (manan) «menni» Jokkmokkban mannát (manau) ; 
a kares. tahkat (tagári) «tenni» Jokk-ban tátikat (takáu) ; a kares. 
jahkkieht (jáhkan) «hinni» Jokkm.-ban jahkkiet (jáhkau) , a kares. 
káhccat (kehcan) «nézni» Jokkm.-ban keahccat (keáhcau) ; a kares. 
pid'daht (pijan) «tenni, helyezni vmire» Jokkm.-ban pied'd'at 
(piejau); a kares. álekleht (alkkan v. alkan) «kezdeni» Jokkm.-ban 
álekiet (alhkau); a kares. atniet (anan) «bírni» Jokkm.-ban atniet 
(anau); a kares. japmiht (jdman) «meghalni» Jokkm.-ban japmiet 
(jámau). Szintígy a névszóknál is. Karesuandói stallu «óriás», 
melynek egyes számú genitivusa stálu, Jokkmokkban szintén így 
gyöngül stalluo (génit, stáluo). A karesuandói manna (mána) ((gyer
mek)) Jokkm.-ban manna (mdná) ; a kares. heedd'a (héja) ((lakoda
lom)) Jokkm.-ban heád'd'a (heaja); a kares. sapmie (sámie) «lapp 
ember» Jokkm.-ban sapmie (sámie); a kares. talevi (talvvi) «tél» 
Jokkm.-ban tálevie (talvie) ; a kares. vihtta «öt», viőáht «ötödik» 
Jokkm.-ban vihtta (vitát). 

A mássalhangzóknak ezen rendszeres időmértóki változása 
aztán az északi svéd-lapp nyelvterületen a magánhangzókra is visz-
szahatott és ezeknél is idézett elő idömértéki változásokat. A ma
gánhangzóknál uralkodó idömértéki törvényt a karesuandói ós 
lulei nyelvjárásokon végzett tanulmányaim alapján főbb vonásai
ban a következőkben foglalhatom össze: 

1. Ha a név- és igeragozásnál s a szóképzés némely alakjainál 
úgy gyengül a tő, hogy a hosszú mássalhangzóból rövid vagy az 
aspiráltból aspirálatlan lesz és ezen mássalhangzók előtt a, o, u és 
* rövid magánhangzók vannak, akkor a következő szótagbeli rövid 
a, o, u magánhangzók rendszerint megnyúlnak; pl. Kar. tahkat 
«tenni» igének jelen időbeli első személye tágan, a jokkmokki tah
kat igéé takáu; kar. lohkoht «olvasni» jelen időbeli első szem. logön, 
jokkm. lohkot igéé loköu; kar. kulloht «hallani» jelene külön, a 
jokkm. kullat-é kulan; kar.-jokkm. tollo «tűz» genitivusa tolö; 
kar.-jokkm. nisü «asszony» genitivusa nissuna stb. Szintúgy 
nyúlik meg ugyanazon törvény alapján a kar.-jokkm. nalá «-ra, 
-re», a kar. lusö, jokkm. lusá «-hoz, -hez» viszonyszók második 
szótagjának magánhangzója is. 

2. A rövid magánhangzó megnyúlása másként alakúi az 
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északi svéd-lappságban akkor, ha a gyöngült mássalhangzó nem 
lesz egész rövid, hanem csak kevésbbé hosszú mint az erős tőben 
(például ha hkk, htt, hpp, hcc, hcc mássalhangzók hk, ht, hp, hé, 
hc-re változnak), vagy ha a megrövidült mássalhangzó mellett még 
egy másik mássalhangzó marad (pl. ha ssk: sk-m gyöngül), vagy 
ha a második szótagban ie, uo diphthongusok vannak. Ilyenkor nem 
a második szótag magánhangzója nyúlik meg, hanem az első szó
tag rövid a, u, e-je, ritkábban o-ja; pl. kar. sehkka «zsák» geniti-
vusa sehka; nahkkie «bőr» gen.-a nahkie; jahkkieht «hinni» jelene 
jahkan; sahttieht «bírni, tudnio jelene sahtan; uksa «ajtó» gen.-a 
üssq,; lassku0 «üveg» gen.-a lasku lesz stb. — Szintígy Jokkmokk-
ban jahkkiet jelene jaJikau; mahttiet «bírni, képes lenni» jelene 
mahtau; nahkkie «bőr» genitivusa nahkie; sahppie «epe» gen.-a 
sahpie; uksa «ajtó» gen.-a üksa v. ühsa; hukksuo «gond» gen.-a 
hüksuo v. hühsuo; patnie «fog» gen.-a panie ; keahccalepmie «kisér-
tés» gen.-a keáhccalemie lesz. 

Az időmérték e változásának azomban még számos jelenségei 
és szabályai vannak, melyeket e helyen szükségtelen fölemliteni 
és valamely dialektus részletes tárgyalásának keretébe való. Itt 
elégséges magának a tüneménynek előfordulására rámutatni. Hogy 
megvan-e és mily mértékben van meg a magánhangzók ez idő-
mértéki változásának törvénye a lpF. nyelvben, azt az eddigi ada
tok alapján nem mondhatjuk meg biztosan, csak sejthetjük, hogy 
kisebb-nagyobb mértékben itt is megvan. Saját tapasztalatom sze
rint mind a kettő előfordul még a közép svéd-lappságban is, de 
már csak szórványosan és nem rendszeresen, a mássalhangzók idő-
mértéki változásának szüntóvel ez is szünőfélben van. 

Egy másik közös hangtani sajátsága az északi svéd-lapp 
nyelvterületnek egy m a g á n h a n g z ó i l l e s z ke dós-féle tüne
mény, melyet sem az északi fő nyelvekben, sem e nyelvterülettől 
délre a közép svéd-lappságban már nem találunk. E magánhangzó
illeszkedés abban áll, hogy különösen az első szótagbeli rövid o 
hatása alatt a következő szótag eredeti a vagy e magánhangzója 
o-ra változik. A következő szótagot megelőző sva-féle hang ebben 
az esetben szintén ő-nak hangzik. Pl. a lpF. borrat (horam), a kö
zép IpS. porret (porrab) «enni» Karesuandóban porröht (poron), 
Jockmockban porrot (poröu) ; a lpF. lokkat (loyam), közép IpS. 
lohket, lohkat (lohkáb) «olvasniw Kar.-ban lohkot (loyön, logön), 
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Jokkm.-ban lohkot (loköu) ; IpF. golbma, golma, közép IpS. kolbma, 
kolbme «három» Kares.-ban kolömo, Jokkm.-ban kolömö; a IpF. 
dolla (dola), aközéplpS. tolla «tűz» Kares.-ban tollo (tolö), Jokkm.-
ban is tollo (tolö) stb. Hogy mennyire uralkodik ez a magánhangzó
illeszkedés az egész északi svéd-lappságban, azt nem tudjuk bizto
san meghatározni, csak sejthetjük, hogy mindenütt megvan, mint
hogy legészakibb és legdélibb részeiben, a honnan népnyelvi 
közleményeink vannak, rendes tünemény. Ez a hangváltozás azon
ban, úgy látszik, mégis csak újabb keletű lehet, mert Ganandernek 
múlt századbeli torniói nyelvtana még mit sem tud róla és Karesu-
andóban, Jokkmokkban is több szó illeszkedett és nem illeszkedett 
alakban egyaránt előfordul. Mint általában a hangtani tünemé
nyek, ez sem szűnik meg egyszerre, a mint a Lule lappmark hatá
rát elhagyjuk, hanem megtaláljuk szórványosan, elvétve délebben 
is, csakhogy már nem mint rendszeres hangtani sajátságot. 

Az időmértéki változás és magánhangzó-illeszkedés tüne
ményeinek rövid tárgyalása utáu, melyek nézetem szerint legjel
lemzőbbek az egész északi svéd-lapp nyelvterületre és már a közép 
svéd-lappságtól is élesen elválasztják, áttérhetünk az ezen nyelv
területen élő dialektusok bemutatására. Bármily csekély adataink, 
különösen népnyelvi adataink, vannak is az északi IpS. nyelv meg
ismerésére, ez adatok futólagos áttekintése mellett is azonnal lát
hatjuk, hogy e nagy nyelvterület legalább is két, egymástól igen 
lényegesen külömböző dialektusra oszlik, t. i. a Tornio ós a Lule 
lappmarkbelire. Igyekezzünk e két nyelvjárás sajátságait, a meny
nyire a források megengedik, külön-külön összefoglalni. 

A) A. Tornio lappmarki nyelvjárás. 

A Tornio lappmarki dialektusnak ismertetését találjuk Ganan-
dernak már emiitett nyelvtanában, mely a múlt században, 1743-ban 
jelent meg, és ugyanezen a nyelvjáráson írta Tornáus János 
Manuale Lapponicum-ját, melyet 1648-ban bocsátott közre Stock
holmban. Aztán majdnem másfél századon keresztül senki sem 
foglalkozott e dialektussal. Végre 1886-ban magam gyűjtöttem 
ezen a nyelven néhány lapra terjedő szöveget, 1888-ban pedig 
Qvigstad K. J. közölt a Finn-ugor társaság évkönyvében egy-két 
népnyelvi mutatványt. Ennyi az egész, a mit eddig e nyelvjárásról 
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tudunk ; ennek alapján kell, a mennyire lehetséges, sajátságait meg
állapítanunk. 

Ha összevetjük a Ganander nyelvtanában közölt adatokat 
azon szövegekkel, melyeket Qvigstad és én közöltünk, arra a követ
keztetésre jutunk, hogy a Tornio lappmarki nyelvjárás maga is 
több aldialektusra oszlik. A Tornio lappmark nagy földrajzi kiter
jedése és a lappságnak egymástól való nagy elszigeteltsége mellett 
ez nem is lehet máskép. Sajnos azonban, hogy a nyelvjárási át
meneteket a népnyelvi adatok csekélysége folytán nem állapíthat
juk meg kellően és meg kell vele elégednünk, hogy az itt élő nyelv
járásokat csak töredékesen mutassuk be. A Tornio lappmarknak 
legészakibb dialektusa a K a r e s u a n d o e g y h á z k e r ü l e t i , 
mely a finmarki lappsággal határos. Ettől délre van a J u k k a s -
j á r v i e g y h á z k e r ü l e t i , melyről azonban belső Svédországból 
semmi adatunk sincs és csupán az Ibbestad norvég tengerparti 
szigetről való hat lapnyi mutatványból ismerjük, mely Qvigstad 
állítása szerint megegyezik a jukkasjárvi lappok nyelvével. Az 
északiból a déli Tornio luppmarki dialektusba való átmenetet tün
teti föl a norvég L e n w i k szigetről való csekély, két lapra terjedő 
szöveg. 

a) A karesuandói nyelvjárás. 

Valamely dialektus sajátságainak megállapításánál kettőre 
kell ügyelnünk, először, melyek a hozzá legközelebb eső nyelvjárás
sal közös és másodszor, melyek az ettől megkülömböztető sajátsá
gok. A karesuandói dialektus közvetetlen folytatása a finmarki lapp 
nyelvterületnek, tehát ezzel kell összevetnünk ós megvizsgálnunk, 
milyen hangok, hangváltozások és egyéb jellemző tünemények 
találkoznak bennük ós melyekben válna,k el egymástól. 

Ha magukat a hangokat vizsgáljuk, itt is találunk már 
külömbséget a két nyelv között, mind a mással- mind a magán
hangzórendszerre vonatkozólag, mely Karesuandóban sokkal gaz
dagabb, mint a mit a IpF. könyvnyelvben találunk. Karesu
andóban nemcsak azon mássalhangzókat találjuk, melyek a IpF. 
könyvnyelvben fordulnak elő, hanem azokon kívül még félig 
zöngés k, t, $, c, c, hangok is előfordulnak, melyek azonban 
valószínűleg a IpF. élő nyelvben is találhatók, csakhogy mivel 
a k, í, i? a norvég fülnek inkább g, d, fe-nek hangzik, inkább 
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annak is írják. Ismeretes még Karesuandóban egy c = svéd 
tj és 5 (középhang d' és g között), továbbá Ganander szerint szó 
elején és közepén magában használatos % hang is, melyek a lpP. 
nyelvben már egyáltalában nem találhatók. Hallottam még egy 
sajátságos, félig zöngés s hangot is, de ez lehet, hogy csak az illető 
lappnak egyéni sajátsága volt. A karesuandói dialektus mással
hangzóit teljességükben a következően állíthatjuk össze: 

Zön
gétlen 

Félig 
zöngés Zöngés 

Zön
gétlen 

FéIi8 L A , iZonges zonges 
Orr

hangok 
L 

hangok 
E 

hangok 

Gutturalee 
h 

Gutturalee 
k b 9 7. — (r) (n) 

Palatales 
d' j n 

Palatales c 
(é) c 3 

(3) s 

Dentales 

c c 3 s (?) (*) 

Dentales t t d n l r Dentales 

# d 

Labiales 
f V 

Labiales 
V $ b (w) m 

A zárójel alatt levő (z) hangot szintén följegyeztem ilyen 
szókban mint iza e h. isa és ezolas e h. édolas szavakban. Való
színű, hogy mind a két esetben rosszul hallottam. Az (n) és (w) 
hangok csak Qvigstad szövegeiben fordulnak elő. Magam az n-t 
nem hallottam és a lpF. n-nék mindig n megfelelőjét jegyeztem 
föl, a w-t pedig u hangnak fogta föl a fülem. 

A magánhangzók is változatosabbak Karesuandóban mint a 
lpF. könyvnyelvben és a következők : 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 12 
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Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Vegyes Magas Mély 

Felső 
nyelvállással 

i i U U 

Emelkedett 
nyelvállással é (9) (9) 

Középső 
nyelvállással | e e 0 ö 

Alsó 
nyelvállással a á d á a a 9 ? 

Eövid Hosszú Eövid Hosszú Eövid Hosszú Eövid iHosszú 

Az (p) hangot csak Qvigstad szövegeiben találtam, a hosszú 
o-t magam jegyeztem föl ugyan, de nem vagyok biztos benne, nem 
uo diphthongust értettem-e félre. Qvigstad még ö hangot is ismer, 
de ez magánosan nem fordul elő, hanem csak u társaságában, 
mellyel diphthongust alkot (uo, uó). 

E nyelvjárásban a következő diphthongusok fordulnak elő : 
a) ereszkedők : ai, ai, di, ái; ei, ei, el; P; oi; ui. 

ie, ie, ie; ié. 
ed. 
oa, oa. 
uo, u°; ub, uo. 
au (aw), áu, q,u, du, (aw); eu, iu; ou, (oiv). 

b) emelkedők : ee, % (ié); ed, ld; uo (uó); uo. 
Triphthongusok pedig ezek : iei, iéi (lei); oai, oq,i; úoi, uói; 

uo'i; — ieu, ieu, (lew); uou (uowj. 

Jellemző 1 mag-változások. 

Nemcsak a hangok mennyisége és minősége által tér el e 
dialektus a finmarkitől, hanem még inkább az által, hogy számos 
olyan magán- és mássalhangzóváltozás van benne, mely a könyv
nyelvben nem található. E változások részint csak a ragozás és 
szóképzésnél, részint ettől függetlenül lépnek föl. Minthogy a más
salhangzóváltozástól függ, mint már föntebb tárgyaltuk, néhány 
magánhangzóváltozás is, tehát lássuk először a mássalhangzóknál 
történő változásokat, még pedig mindenekelőtt azokat, melyek 
e dialektust általánosságban jellemzik és külömböztetik meg a 
finmarki lappságtól. 
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1. A m á s s a l h a n g z ó k á l t a l á n o s v á l t o z á s a . — 
Jellemző a karesuandói nyelvjárásra a spiráns inyhangoknak föl-
-cserélődése vagy más természetű spiráns inyhanggal vagy spiráns 
foghangokkal. Ugyanis szó elején és közepén, néha végén is a c 
hang egy és ugyanazon beszélőnél igen gyakran majd félig zöngés 
c-re, majd zöngés j - re , majd zöngétlen c vagy zöngés j - re változik 
és szintúgy hallható a hosszú palatális spiráns §$ helyett is 55. így 
mondják a cöskies «hideg» helyett a göskies v. cöskies v. $Öskies; 
az ahcie «atya» helyett ahcie; kihcci «hétszer» belyetfe kihcci1 
üddacan «öregapácskám» helyett ad'd'acan, -can, -$an, -can, -$an ; 
viejgat «hozni» helyett vie%$at stb. — Ez a sajátság úgy látszik, az 
«gész Tornio lappmarkban uralkodik, mert Ganander nyelvtanában 
szintén föltaláljuk. 

A lpF. palatális s spiráns helyett szintén igen gyakran talá
lunk dentalis s spiránst, még pedig leggyakrabban a szó végén, rit
kábban az elején; pl. ad'das «atyuska» = lpF.agjas;ies «maga» = 
lpF. jes; olmus «ember» = lpF. olmus; tolus «hajdani» = lpF. 
•dolus || saddaht (de saddaht is) «lenni valamivé» = lpF. saddat; 
saht v. sah (de s.th is) «többé» = lpF. sat. 

A lpF. s az igeképzésnél más természetű átalakuláson megy 
keresztül Karesuandóban; itt t. i. a -se igeképzőből -he lesz; pl. a 
lpF. huomase- v. fuomase- «észrevenni*., darbase- «szükségeim*), 
navdase- «élvezni» stb. igék Karesuandóban huomahe-, tarpahe-, 
nautahe- alakban élnek és innen délre az egész északi és a közép 
svéd-lappságban csupán a h-& alakot találjuk. 

A palatálisok között jellemző még a karesuandói dialektusra 
a szóközépi dd-nek 33-re változása; pl. mid'd'a vagy mifáa «mi»; 
vuod'd'a- vagy vuogga- «hajtani»; pidda- v. pisga- «tenni, he-
ly^zni». Ez a változás azomban, úgy látszik, nem az egész kare
suandói területen, hanem csak a délibb részén fordul elő. Megvan, 
mint Qvigstad közleményeiből láthatjuk, az ibbestadi dialek
tusban is. 

A k (hk) mint képző és rag szó végén igen gyakran t (ht)-vü,\ 
váltakozik és viszont eredetibb t (ht) mássalhangzó k (hk)-vül; pl. 
akták v. aktát «egyedül»= Lul. akták; állatit «magas» = lpF. 
allak || ilulaccaht v. -laccahk «vigan» = lpF. ilolagat; kahccat v. 
kahccaht v. kahccahk «esni» = lpF. gáccát; tahtv. tahk «ez, az» =s 
lpF. dat. — A névszók többes képzőjéül, az igeragozásnál pedig 

12* 
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a jelen és múlt idő egyes sz. 1. személyének és a jelen idő többes, 
sz. 3. személyének ragjául a IpF. &-nak váltakozva k (hk) vagy t 
(ht) megfelelőjét találjuk; pl. piktasahk v. -saht «ruhák» = IpF. 
bivtasak ; olömuhk v. olőmut, -uht «emberek» = IpF. olbmuk; ta 
pödahk v. pöőaht «jösz» = IpF. boadak. A jelen idő többes sz. 3* 
személyében inkább -t (ht) van használatban: sij pöhtet «jönnek» 
= IpF. bottek. 

A k hang azonkívül a kt kapcsolatban szó közepén gyakran 
p-vel váltakozik és viszont a pt ftí-vel; pl. akta v. apta «egy» =s 
IpF. akta, okta; aktulasy. áptulas «önkénytes» = IpF. dktodatolas \\ 
tiktie- «hagyni» == IpF. dikte-, difte-, IpS. tipte-; ruoptuo't v. ruok-
tuot «vissza» == IpS. ruoptuot (IpF. ruoktod). — Szintígy váltakozik 
a b-d g-d-vel; pl. tobödo- v. togödo- «ismerni» és ugyanazon szá 
ragozott alakjában pt kt-vel (toptön v. toktön «ismerek») = IpS. 
tobde-, IpF. dobda-, dogda-, dovdda-. — Ezen hangváltozásokban 
tehát a karesuandói dialektus inkább a IpF. főnyelvvel egyezik 
meg és ezen hangcseréket megtaláljuk még a Tornio lappmark 
délibb részein és a Lule lappmark legészakibb felén,*) de majdnem 
az egész Lule lappmarkban és tovább délre az egész lappságban 
ismeretlenek. 

Említettük már, hogy az n torokhangú nasalis helyett a 
karesuandói lappságban palatális n van használatban és éppen 
azért a sajátságos, általános lapp gn orrhang is különös átváltozá
son ment keresztül. Helyette e nyelvjárásban dn v. tn kapcsolatot 
találunk; pl. a IpF. cagnat (canamj «mászni» itt catnaht(canan)y 

a IpF. soagno «leánykérés* itt suodnuo ; a IpF. goargnot (goarnom) 
«mászni» itt goarádnuoht (goartnu°n). 

A foghangok közül legföltünőbb a finmarki t változása. Ez, 
ugyanis mint igeképző két magánhangzó közt Karesuandóban 
h lesz; pl. kedsehe- «huzatni» =± IpF. gdsete-; pullehe- «meg- v. föl
gyújtani)) = IpF. buollate-; vuolkahe- «vezetniw = IpF. vuölgate- ; 
vasuhe- ((gyűlölni)) = IpF. vasote-; vdruhe- «őrizni, óvnio = IpF. 
varote-; logohalla- «olvastatni, begyakorolni az olvasásba» = IpF* 
loyatalla-; sardnohalla- «rábeszélni)) = IpF. sardnotalla-; calmu-
huvvu- «megvakulni» = IpF. calmetuvva-. — Ugyancsak a névszók 

*) Lásd Wiklund: Lule-lappisches Wörterbuch. 



A SVÉDOESZÁGI LAPP NYELVJÁEÁSOK. 181 

Tégén levő karesuandói t (ht) is átváltozik /i-ra, ha ragozás köz
ben két magánhangzó közé kerül; pl. helevit«pokol» : gen. heléveha 
{lpF. helvét); pearpmieht «fatuskó» : gen. pearpmieha (lpF. bármed 
v. bármet, gen. bármeda) és így változik át Karesuandóban a lpF. 
-tak nóvszóképző is -haht-m; pl. vuoinahaht «lélek» ss lpF. vuoi-
natak. — Az e fajta í-nek /i-ra változása nem tisztán karesuandói 
sajátság, megtaláljuk a lpF. nyelv kautokáinói dialektusában is. 

A lpF. d a de- igeképzőben, továbbá a lpF. d sorszámnév 
képző a -das alakban Karesuandóban £-vel váltakozhatik; pl. 
karruoőe- v. -de «káromkodni» = lpF. gárrode-; cieuhcade- v. -de 
«rugdalózni» = lpF. cievcade-; rokkodalla -v. -dalia- «imádkozni» = 
lpF. rokkodalla-1| koalmáőas v. -das «harmadrészt) = lpF. goalma-
das. — A lpF. d Karesuandóban némely szó elején is váltakozik 
<J-vel; pl. tahkdt v. őahkat «csinálni)) = lpF. dakka-; taht v. daht 
«ez, az» = lpF. dat; toht v. őoht «az, amaz» = lpF. dot. — A lpF. 
d ezen kívül mint a névszók többes számának accusativusi és alla-
tivusi ragja két magánhangzó közt nemcsak S-re, hanem j-re is 
változik; pl. manaije «gyermekeknek)) e h. manaide; manaijasa 
«gyermekeiket» e helyett manaidasa v. -dasa; suttuijasá ((bűnei
ket)) e h. suttuidasá v. Sasa; rihpaijen «úrvacsorákhoz» e h. rih-
paiden, -den. 

Jellemző még a karesuandói lappságra az m ajakhangú na-
salisnak n foghangú nasalissal való váltakozása szó végén, mikor 
az m rag vagy képző; pl. suddodan v. -dam «olvasztok»;pödan 
{lpF. boaőam) «jövök»; len v. leám «vagyok» ; tan v. tam «azt» || 
éllin «élet» = lpF. allém; oaden «alvás» = lpF. oaődem; mö len 
suddodan «olvasztottam» = lpF. mon lam suddodam. — Az n-es alak 
majdnem kizárólagos használatú közép és déli Karesuandóban, az 
m-es alak pedig a finmarki lappsághoz közelebb eső részeken. 

Északi Karesuandóban ered. v-nek /-vei való fölcserélődése 
is előfordul néhány szóban, mint fanemahk e h. vanemahk ((szü
lék* ; falde- e h. valde- «venni*; fidni e h. vidni «bor» stb. 
E hangcsere általános a lpF. nyelvben, de Karesuandótól délre 
tudtommal már nem található. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m ó r t é k i v á l t o z á s a e 
dialektusban, mint már említettük, épp oly rendszerességgel él, mint 
a lpF. főnyelvben. Csakhogy a mássalhangzókon végbemenő vál
tozások nem történnek egyforma módon, tehát tájékozásul min-
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denek előtt ide iktatjuk, miként érvényesül e hangtani törvény az 
egyes mássalhangzókon a lpF.-ságban, hogy annál jobbaa lássuk 
az ettől való eltérést a karesuandói nyelvjárásban. A lpF. mással
hangzók erősbült és gyöngült alakjukban a 183. lapon levő táblá
zatban feltüntetett változásokon mennek keresztül. 

A táblázatban összeállított változáson kívül az egyszerű k 
hang, midőn t, s, e fog-, vagy #, c inyhangok elé kerül, a ragozás, 
alkalmával v-ve változik, tehát a kt, ks, ke, ks, ke hangkapcsolatok
ból vt, vs, ve, vs, ve lesz. Mivel pedig a k ugyanezen i kapcsolat
ban némely szónak már tőalakjában / , g-re változott, Friisnél az / , 
#-nek v-Ye változása is szerepel. Egyéb összetett hangok: gn, mely 
n-re, dn, mely n-re és bm, mely m-re gyöngül. 

A karesuandói mássalhangzók ezzel szemben a 184. lapon: 
levő táblázatban feltüntetett változásokon mennek keresztül. 

Ezen kívül a t, c, 6 kapcsolatában álló rövid fcaí, c, c előtt 
uh-iíí, néha pedig csak erősen aspirált fo-ra változik, a ks bői 
pedig ss lesz. A k mássalhangzónak g-re, a í-nek d-re változása 
a g-d : k-t mássalhangzó-kapcsolatokban fordul elő. Egyéb kap
csolatok közül a tn-ből n, a íw-böl n, a pm és im-ből pedig 
m lesz. i 

Láthatjuk tehát, hogy a mássalhangzóerősbűlés és gyengülés 
tüneménye sok tekintetben másként jelentkezik és változatosabb 
Karesuandóban mint a lpF. nyelvben. A lpF. könyvnyelv és talán 
az élő nyelvnek is egy része nem ismeri az aspiratiót, holott a 
karesuandói táblázatból az aspirált hangoknak nagy szerepót lát
hatjuk. Ismeretlenek a könyvnyelvben a gg—kk, a dd—tt és a 
bb—pp változások is és nincsenek meg az nn—n, a d—t, tt, a,p—b, 
a gd—kt, a bd—pt, a pm—m gyöngülések sem és a mint láttuk a. 
rövid k is egészen máskép alakul át a t, s, e, c, s hangok előtt mint 
a lpF. nyelvben. — Viszont Karesuandóban'nem találunk sem n 
hangot, sem ennek folytán fin—n gyöngülést, hanem helyette 
nn—n szerepel és lpF. gn—n változás helyett is tn—n lép föl. — 
Valószínű azomban, hogy a karesuandói ragozásbeli mássalhangzó
változások legnagyobb része, épp úgy mint a következő pontban 
tárgyalandó jelenség az élő nyelvben a finmarki lappság jó nagy 
részében is előfordul. 

Karesuandóban és az egész északi nyelvjárásterületen álta
lános használatú az erősbülésnek és gyöngülésnek egy neme, mely 



A finmarki lapp mássalhangzóeró'sbú'lések és gyöngülések táblázata. 

Torokhangok 

Erősbűit alakban: kk 99 hk nn 

Torokhangok 

Gyengült alakban : Kr 9 h n 

ínyhangok 

Erősbült alakban: SS 93 6c 35 
ínyhangok 

Gyengült alakban: s 3 c 3 

Foghangok 

Erősbült alakban: tt dd SS d& dd cc 33 nn 11 rr 

Foghangok 

Gyengült alakban: t,d d s & d c 3 n l r 

Ajakhangok 

Erősbült alakban: pp bb • vv mm 

Ajakhangok 

Gyengült alakban: p,b,v b V m 



A karesuandói mássalhangzóerősbűlésen ós gyengülések táblázata. 

Torok
hangok 

Erősbült 
alakban: kk hkk hk k 

Torok
hangok 

Gyengült 
alakban: 99 s k hk 9, (h r) 9 

íny
hangok 

Erősbült 
alakban: SS dd' cc hcc hé nú 

íny
hangok 

Gyengült 
alakban: s j 33; s(s) he, c c, 3, c n 

Fog-
hangok 

Erősbült 
alakban: tt htt ht t SS M dd cc hcc he nn 11 rr 

Fog-
hangok 

Gyengült 
alakban: dd; t, d ht; S d, d d s & ő 33 he c,3 n l r 

Ajak
hangok 

Erősbült 
alakban: PP hpp hp P vv mm 

Ajak
hangok 

Gyengült 
alakban: bb hp p,b(bb) b V m 
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a tő változása alkalmával i-re végződő di- és triphthongusoknál, 
továbbá nagyobbrészt l és r, kivételesen pedig más mássalhangzók 
után is föllép, midőn utánuk még egy mássalhangzó következik. 
Ilyenkor ugyanis egy sva-féle hanggal (á, ő, ü, e, a, t) erősbül a 
tő, mely a ragozás egyes alakjaiban hol eltűnik, hol újra föllép; 
pl. sijéta (génit, sijta) = IpF. sida (gen. sida); pajehkie (gen. paih-
kie) = IpF. baikke (baike) ; paráku (gen. parkku v. parku) = IpF. 
barggo (bargo) ; bu°láva (g. buolva) «térd» = IpF. buolvva (buolva) ; 
tobötu v. togödu (gen. toplu v. toktu) «megismerés* = IpF. dovddo 
(dovdo) stb. — Ez a jelenség ismeretlen a finmarki könyvnyelv
ben és sem nyelvtanokban, sem Friis szótárában nincsen jelezve. 

A sva erősbülésnek ezen kivül még egy szerepe van a kare-
suandói nyelvjárásban, t. i. n előtt föllépő d (t)-t és m előtt föllépő 
p(b)-t pótolhat. Pótolja pedig akkor, midőn a t és p erösbülés 
hosszú t-re vagy i-vel végződő di- és triphthongusra vagy l, r-re 
következnék; pl. vidni v. vijeni «pálinka»; pardni v. pareni ((le
gény» || vaibmu v. vajemu «SZÍVD , olmaj (gen. olóma v. olbma); 
su°rpmas (gen. surömasa). — A sva hang némely esetben a d el
tűntével sem lép föl, mint oaidniet v. oainiht «látni»; kaudnaht 
v. kaunaht «találni*). — A finmarki lappságban a d és b erösbülés 
a fölsorolt alkalmakkor soha sem ttinik el; de mennél jobban 
délre haladunk az északi svéd-lapp nyelvterületen, annál inkább 
kiszorul ilyenkor a d, b erösbülés és annál rendszeresebben lép 
föl helyette a sva-féle hang. 

3. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Az egyszerű magán
hangzók általában megfelelnek a finmarki lappságban levőknek; 
mert hogy szó közepén és végén a IpF. e helyett többnyire ie, ie, V t 
vagy csak i-t, és IpF. o helyett uo, u° v. u-t találunk, ezt nem ve
hetjük tisztán karesuandói sajátságnak. Az egész északi svéd-lapp
ságban ugyanezt a változást találjuk és az élő nyelvben valószínű
leg a IpF. nyelv területének legnagyobb részben is előfordul. 

Jellemző azomban a karesuandói nyelvjárásra az allativus 
i ragjának e-vel való váltakozása; pl. süuca-huotnehe «a juh-
akolba»; pahkare v. páhkari «a péknek»; calmide v. -idi «a sze
mekbe ». 

Még jellemzőbb az e és a magánhangzók elnyelése egyes 
&-val kezdődő ige- és névszóképzők előtt; pl. veahkehe- v. veáhkhe-
«segíteni» = lipF. vakete-; vuolkahe- v. vülkhe- «vezetni» = IpF. 
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vuölgate-; vieccahalla- v. viecchalla- «valamiért menni»; aikhas = 
lpF. aiggasas; onhas «rövid» = lpF. oanekas. 

A legtöbb és a finmarkitól megkülömböztető változás azom-
ban a diphthongusok terén lép föl. A lpF. nyelvben általános tör
vény, hogy az oa, uo, uo, ie diphthongusok, ha a következő szó
tagban u vagy i van, a ragozás közben elváltoznak; nevezetesen az 
oa-ból o, az uo, wö-ból u, az ie-ből pedig i lesz, vagyis a diphthon-
gus másod tagja elesik; pl. goatte «ház» többes accusativusa goőid ; 
jaökke- «inni» imperfectum egyes sz. 1. személye jukkim; gietta 
«kéz» egyes sz. allativusa gitti. •— Ugyanezen alkalommal az 
ce-ből is e, és az ccu diphthongusból is eu lesz; pl. adlo «nyáj» 
egyes sz. allativusa ellui; allé- «élni» imperfectuma «ellim».— 
Az igeragozás több alakjában a második szótagban levő e-nek is 
ugyanez a hatása van a megelőző szótagbeli említett diphthongu-
sokra és m hangra. 

A karesuandói dialektusban e hangváltozást szintén meg
találjuk, de már nem ily rendszeresen és nem csupán ott alkal
mazva, a hol a finmarki lappságban. 

Az oa diphthongus egyáltalában nem követi a föntebbi sza
bályt, mert pl. a koahte «ház» főnévnek egyes sz. genitivusában, 
vagy a poares «öreg» melléknév comparativusában is ö lesz az 
oa-ból: köoie, pörrasej), holott a lpF. nyelv törvénye szerint az oa 
megmaradásával így kellene lenni koadie, poarrasep. Szintigy lesz 
pl. az igéknél is az oasstie- «vásárolni*) jelen időbeli első személye 
Í3 östan és az oqhppa- «tanulni»-é öhpan stb.; ott pedig, a hol a 
lpF. nyelv törvénye szerint ö-t várnánk, az igeragozás alkalmával 
igen gyakran uo-t találunk helyette; pl. poaltie- «égetni» : prset. 
s. 3. puoliih. 

Szintigy vagyunk az ie diphthongussal. Ez is nemcsak az 
említett magánhangzók előtt rövidül i-vé, hanem más alkalommal 
is. P. kieca «hét»-nek nemcsak allativusi alakja kihcci «hétszer», 
hanem sorszámnévi alakja is kihceht «hetedik»; vierehca «kos» 
egyes sz. genitivusa vírhca vagy vierhca; vieráva «apálykor 
száraz tengerpart*) sing. gen.-a virvva; vierémi v. viereme «háló» 
sing. gen.-a virpmi. — Az igeragozásnál jobban megmaradt a lpF. 
szabály,viehka- «futni»,ciella- «ugatni*), riepma- «kezdeni*), cierru-
«sírni*) igék például csak i, u, e előtt rövidülnek i, i-vé:vlhki 
«futnak*) ; cílle «ugatnak*); ripmet «kezdenek*); cirün «sírok*); de 
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már pl. tiehtie- «tudni» jelen idejének egyes sz. első személye két
féleképpen van tiedan v. tidan; múlt időbeli egyes 3. sz. alakja 
az ómban rendesen: tidij. 

Az uo diphthongus általában ugyanazon törvénynek hódol 
itt is, mint a lpF.-ban; pl. muorra «fa» sing. allat.-a mürri v. mur-
rih; ruossa v. ru°ssa «kereszt» sing. allat.-a russih; ku°ddie-
«hagyni, elhagyni)) praet. e. 3. sz. küdih; vuHegie- «menni» praet. 
s. 3. sz. vülkij stb. Azomban ennél is megtaláljuk már az előbbi 
diphthongusokhoz hasonlóan az alkalmazásnak nagyobb terjedel
mét; mert pl. vuHegie- igének jelen időbeli egyes sz. első személye 
nemcsak így van vu°lkkan v. vuólkkan, hanem így is vulkán; a 
pu°llie- «égni»-nek pedig csak bulán alakját hallottam aprses. s. 1. 
személyében. 

A lpF. ce-nek a karesuandói dialektusban többféle hang felel 
meg, nevezetesen rövid a és hosszú a, e egyszerű hangzók, to
vábbá eá (eá, ee) diphthongus. Ezek a föntebb említett esetekben 
úgy változnak, hogy a hosszú a-ből I, az eá (eá, ee) és e-ből pedig 
ie lesz; pl. allie- «élni» : ellin «élet»; peássa-, peessa- «szaba-
dulni» : dual. 1. sz. moi piesse; merra «tenger» sing. allativusa 
mierrih. Külomben, épp úgy mint az eddig tárgyalt diphthongusok, 
az eá, eá nemcsak a lpF. nyelv törvénye szerinti esetekben, hanem 
másokban is átváltozik zártabb e hangra vagy ee diphthongusra, 
pl. keáréga- v. keürega- «elkészülni vmivel» : prses. s. 1. kerkan v. 
k'erkan; káhcca- «nézni» : prses. s. l.kehcan; meádduo «bűn» sing. 
gen.-a méttu; heássta «ló» sing. gen.-a hesta. 

Megemlítendő még az ai diphthongusnak több szóban ei-re 
való változása, mint: ein «még» == lpF. ain; keiht v. kaiht «min-
den» = lpF. kaik ; teina, teist,teit = lpF. daina, dain, daid (akar. 
taht, lpF. dat mutató névmástól): meina, meit = lpF. maina, maid 
(a mi névmás alakjai); meit «is» = lpF. maida, maid. 

A diphthongusoknak e dialektusban végbemenő egyéb válto
zásait most mellőzve, csak még azt említjük föl, hogy az u° iker
hangzó, melyet a nyilt tövekben úgy ejtenek, hogy az u röviden, 
az o pedig alig hallhatóan hangzik, a ragozás és képzés zárt alak
jaiban mindkét részében majdnem egyforma hosszúsággal kiejtett 
uo diphthongussá lesz; pl. ku°llie «hal» genitivusa kuolie; mu°dda 
«bunda» gen.-a muotta; stu°rra «nagy» comparativusa stuorap; 
éu°htie «száz» : cuodaht «századik* stb. A diphthongus w-ja ez 
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utóbbi esetekben csak egy kissé nyúlik meg. — Ezzel a jelenséggel 
és hozzá hasonlókkal délebben majd a jokkmokki dialektus tárgya
lásánál is találkozunk még s úgy látszik, hogy ez közös sajátság 
az egész északi lappságban és épp úgy összefüggésben van a más
salhangzók erősbülésével és gyöogülósével, mint a hogy föntebb 
az északi svéd-lappság általános jellemzése alkalmával az egyszerű 
magánhangzók időmértéki változásánál láttuk. 

Az északi IpS. nyelvterület általános jellemzésénél a ma-
g á n h a n g z ó i l l e s z k e d é s - f é l e tünemény azon közös nemét 
is említettük, hogy a tőszótagbeli o hatása alatt következő szótag 
eredeti a v. e magánhangzója is o-ra változik. A karesuandói nyelv
járásban nemcsak az o-nak, hanem az M-nak is ugyanez a hatása 
van; pl. sukkot «evezni»: jelen idő egyes sz. 1. személye sukön = 
lpF. sukkat (suyam); jokkm. sulikat (sukau); kares. suhttoht (suh-
tön) «haragudni» = lpF. suttat (suttam); kares. kuröhpöht (kurh-
pön) «göngyölíteni» = lpF. gurppat (gurppám); kares. jurtö ((gon
dolat* (gen. jurdogq,) = IpF.jurda (jurddaga); kares. lusö «-hoz, 
-hez)> — lpF. lusa, jokkm. lusa. — Ugyanez történik az -us vóg-
zetű többtagú főneveknél is, mint: heávastus (gen. heavastusö) 
«pusztítás*; purddus (g. puraduso) «javulás*; juhkomus (g. juhko-
musö) — lpF. jukkamus (-musa) «ital»; muihtolus (g.-lusö) = lpF. 
muittalus (-lusa) «elbeszélés*. — Több szó még nem állapodott 
meg ez illeszkedett alakban, hanem az o mellett az ered. a is hasz
nálatos; pl. kullat v. kullöt «hallani» — lpF. gullat; kuhtta vagy 
kuhtto «hat», de: kudöht «hatodik* = lpF. gutta (gudad); oudol 
v. oudal «előtt, elé* = lpF. ouddal; juhkat «inni» jelene juyün v. 
juyon = lpF. jukkát (juyan) stb. 

4. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Ezekről elégséges adatok 
híján csak igen röviden szólhatok. Annyit azonban a csekély ada
tokból is láthatunk, hogy a karesuandói dialektus alaktanilag is 
inkább lpF. jellegű, bár sok tekintetben külömbözik a könyvnyelv 
tői. A könyvnyelvben a névragok a következők: 
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E g y e s s z á m T ö b b e s s z á m 
Nom. — -k 
gen. -(a) -i 
acc. -(a) •id 
com. -in -i gujm 
ess. -n -n 
iness. -sí -in 
elat. -st -in 
illat, -i, -ide, -idiy-ida. 

Karesuandóban pedig • 

E g y e s s z á m T ö b b e s s z á m 
Nom. — —, hk, 'k, ht, 'í 
gen. -(a, o, ö), n -i, -it 
acc. -(a, ( ->, ö), 11 -it, -id, -it 
com. -in -i Imim 
ess.-n -n 
iness. -n, s (st) -in, -ist (ist) 
elat. -n, s (st) -in, -ist (ist) 
illat, -i, -( ', ~ij> -ih> -in -ide,-ide, -idi, ioi, -idén, -ije,-ijen. 

Mint e táblázatból láthatjuk, Karesuandóban a névragok 
aránytalanul változatosabbak és teljesebbek. Itt az egyes sz. geni-
tivusában kivételesen már n ragot is találunk és az accusativusban 
is n-t eredetibb m helyett. Az inessivus ragja a lpF. könyvnyelvben 
az egyes számban -st, a többesben pedig -in, míg Karesuandóban 
az egyes számban rendesen -n, a többesben pedig -in a ragja ós 
s (st) ragos alak ritkábban fordul elő. A hajdani illativus teljesebb 
alakját tartotta fönn a karesuandói -n végű egyes és többes számú 
illativusi rag és a többes genitivusban itt sokkal gyakoribb a haj
dani partitivust megőrzött -it, -id, mint a genitivusi i rag. Érdekes 
többes genitivusi alakok Qvigstadnál julkidenalde «a lábakon», 
min génohemidenala «ránk szegényekre». 

Az igeragozásnál is több eltérést találunk a lpF. könyvnyelv 
és a karesuandói nyelvjárás közt. Az egyes sz. 1. sz. ragja rendesen 
n a lpF. m helyett; a 2. személyben a lpF. k megfelelőjéül nem
csak hk-t, hanem -ht, -H, -t ragot is találunk; a dual. 3. sz. -ba, 
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ragja mellett teljesebb -ban is előfordul. A többes 3. sz.-ben a lpF. 
k helyett t van, de ez a legtöbbször elmarad, a lpF. -báttet helyett 
pedig Qvigstad szövegeiben -bdttek rag fordul elő. A praet. dual. 
3. sz.-ben -ga mellett teljesebb -gan, a prset. többes 1. sz.-ben lpF. 
-mek helyett -men, a 2.-ban lpF. -dek helyett -den, a 3.-ban pedig 
lpF. -e, -gje helyett -en, -in rag van használatban. 

A módbeli kifejezés inkább a lpF. nyelvvel egyezik meg ; 
van külön conjunctivus (bödican), külön optativus (böüásin), de 
ezek mellett külön conditionalis is bödaléa alakban, melyet a fin-
marki lapp könyvnyelv nem ismer, Karesuandótól délre azonban az 
egész északi lappságban és a közép IpS. nyelvterület legnagyobb 
részében általános használatú. A Qvigstadnál található borjösteket 
többes sz. második személyü imperativusi alakból sejthetjük, hogy 
a -ke imperativusi képző Karesuandóban épp úgy előfordul mint 
a lpF. vagy lpK. nyelvben. 

Az alaktannak egyéb, sok tekintetben jellemző tüneményeire 
e vázlatos összefoglalásnál nem terjeszkedve ki, áttérhetünk az 
ibbestadi dialektus rövid bemutatására. A lenvikit, minthogy igen 
csekély mutatványunk van belőle, nem tárgyaljuk külön, hanem 
jellemző sajátságait az ibbestadiakkal együtt említem föl. 

b) Az ibbestadi nyelvjárás (Jukkasjárvi dialektus). 

Ibbestad a norvég partokon van ugyan, de azért az itt élő 
nyelv mégis az északi svéd-lappság területébe tartozik és, mint már 
említettük, Qvigstad tanúsága szerint Ibbestadban a Tornio lapp
mark jukkasjárvi egyházkerületi dialektusával megegyező nyelven 
beszélnek. Az ibbestadit tehát mint a közép és délibb tornioi nyelv
járás képviselőjét tárgyalhatjuk. Kár azomban, hogy Qvigstad, 
ámbár phonetikailag igyekszik közölni a szövegeket, sem az aspi
rált mássalhangzókat nem jelöli, sem a magánhangzók időmértékét 
nem veszi tekintetbe és úgy látszik az összes diphthongusokat sem 
veszi számba. A csekély adatok alapján a következő képet kapjuk 
e nyelvjárásról. 

A mássalhangzók közül sokat nem találunk a karesuandói 
táblázatban fölsoroltak közül. Nevezetesen a szövegekben teljesen 
hiányzanak a félig zöngés k, c, c, t, j? hangok, továbbá a c és t 
közti d' közti $ hang. E hangok közül azomban a félig 
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zöngések még valószintileg megvannak e dialektusban is, csakhogy 
Qvigstad nem jelöli és szó kezdetén a k, t, % helyett gt d, b zöngés 
hangokat ír. Az egész északi lappságra annyira jellemző ??, d és y 
hangok sem Ibbestadban, sem Lenvik-ben már nem fordulnak elő 
és tovább délre sem találhatók. Az ibbestadi és egyúttal a lenviki 
dialektus mássalhangzóit Qvigstad szövege alapján a következő 
táblázatban állíthatjuk össze : 

Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés 

Orr- L 
hangok hangok 

R 
hangok 

Torokhangok 
h 

Torokhangok 
k 9 (n) 

ínyhangok 
d j n 

ínyhangok 
c 5 ' 

Foghangok 
c 3 s 

Foghangok 
t d n l r 

Ajakhangok 
j f V 

Ajakhangok 
p b IV m 

Az n hang csakis nk kapcsolatban van meg, külömben épp 
úgy mint Karesuandóban a lpF. n helyett n fordul elő. A w erede
tibb k helyett való vagy diphtongusokban u helyett lép föl. 

A m a g á n h a n g z ó k általában ugyanazok, mint Karesuan
dóban, csak az a, ci-t nem találjuk jelölve. 

A diphthongusok a következők : 
a) Ereszkedők: ai, a1, áj, ái, ai, ei, ui, gi, oi; •—ie ; — oa ; — 

uo, u'ó ; — ou. 
b) Emelkedők: ié, ('le, le) ; oá; u'ó. 
Triphthongusok: a) oai, uoi, uöi; — b) iei. 
1. Á l t a l á n o s m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Aka-

resuandói nyelvjárásra annyira jellemző palatális spiránsoknak 
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dentalis spiránsokkal való fölcserélődését Lenvikben egyáltalában 
nem, Ibbestadban is csak az i-re szorítkozva találjuk. Ez ugyanis 
szó végén rendesen, szó elején pedig ritkábban s-vel váltakozik; 
pl. sabmelas «lapp» = IpF. sabmelas: dakkaras «ilyen» = IpF. 
daggaras; vuoimalas «erős» = IpF. vuoimalas || szó elején: saddat 
«történni, lenni» = IpF. saddat. 

Lenvikben nem fordul elő, de Ibbestadban rendes tüne
mény a dd'-nek két magánhangzó közt 33-re változása, épp úgy, 
mint a karesuandói nyelvjárásnak déli felén. Itt is azt mondják 
mid'd'a v. mifáa «mi»; dadd'a v. daj^a «mond» ; led'd'e v. legje 
«voltako stb. 

A karesuandói dialektusban olyan gyakori t (d)—h változás 
Lenvikben nincs meg, Ibbestadban pedig mind a két hang egymás 
mellett él: pl. báljedes v. báljehés «siket» ; vuojede v. vuojehe ((haj
tani)) stb. 

Megvan mind Lenvikben mind Ibbestadban a pt—kt csere i s ; 
pl. ruöktgt «vissza» = Lule ruoptuot; loákta «végez» — Lule 
loapta; voktait «hajakat* = Lule vuoptait stb. Arra nincs adatom, 
hogy kt viszont szintén fölcserélődik-e pt-vel, mint a hogyKaresu-
andóban láttuk, de valószínű, hogy ez is rendes tünemény. E hang
tani jelenség tehát az egész Tornio lappságnak közös sajátsága. 

Ibbestadban előfordul az m—n csere is, de úgy látszik, már 
nem olyan általánosan, mint Karesuandóban. Példák e cserére: 
viekkalan e h. -lam «futott» és n accusativusi rag akkeden «estót», 
gorgdan «testet» stb. szókban ákkedem, gorgdam helyett. 

Nincs meg azomban már sem Lenvikben, sem Ibbestadban 
a fc-nak í-vel és a í-nek k-val való váltakozása és a k—h cserére 
sem találunk példát. 

Uj jelenség Lenvikben és Karesuandóban, hogy sok magán
hangzóval kezdődő szó elé parasitikus h járul; pl. hdin «még» = 
IpF. ain; hollg «sok» = IpF. olló; hadnag (comp. haneb) «sok» = 
IpF. adnap (ameb); hallakas «magasság* = IpF. allagas. 

A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v. r a g o z á s b e l i 
v á l t o z á s á r ó l csak igen keveset szólhatunk, mert a rendelke
zésünkre levő szókincs csekélysége folytán nem állíthatjuk össze a 
ragozásbeli változásoknak teljes táblázatát. Csak arra szorítkozunk, 
hogy a meglevő adatokból a karesuandóitól való külömbséget mu
tassuk ki. E külömbség a kk (Kar. hk), tt (kar. ht), a cc (Kar. hé) 
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és cc (Kar. he) hangok változásánál mutatkozik. Ezek ugyanis nem 
y, ő, c, c-re változnak mint a lpF-ban, vagy y, (k, g)-re, d (d)-re 
c, (é, $)-re, c (s)-re mint Karesuandóban, hanem mind Lenvik
ben, mind Ibbestadban a kk-ból g, a íí-ből d, a cc-ből 3, a cc-ből 5 
lesz. Különösen kiemelendő a kk(=hk)-nak g-re, a tt(=ht)-nek 
d-re való gyöngülése, mert tovább délre már mindenütt ugyanezt, 
illetőleg a k, t-re való gyöngülést találjuk. 

2. A m a g á n h a n g z ó k v á l t o z á s á n a k tüneteiből is 
csak a két legfontosabbat emeljük ki, t. i. a magánhangzóilleszke
dést és a diphthongusoknak egyszerű hangokká válását. 

A magánhangzóilleszkedóst Lenvikben egyáltalában nem és 
Ibbestadban is csak igen fogyatékos alakban találjuk. Ebben a 
tekintetben tehát e két dialektus közelebb áll a IpF.-hoz, mint a 
IpS. északi nyelvjárásokhoz. Nagyon valószínű azomban, hogy 
bent Svédországban a jukkasjárvi kerületben e tünemény épp oly 
rendszeresen él mint Karesuandóban vagy Jokkmokkban. Az ibbe-
stadi szövegekben csak a lusö szón találtam az illeszkedést, a hol 
úgy mint Karesuandóban a megelőző u hatása alatt változott át az; 
eredeti a ö-vá. 

Qvigstad szövegei az oa, ie, uo diphthongusoknak és oai, uoi 
triphthongusoknak a rövidülését a föntebb tárgyalt lpF. nyelvi tör
vénynek megfelelően tüntetik föl. Ibbestadban és Lenvikben az íjá
ból mindig 0, az ie-ből 1, az uo-bó\ u, az oai-hól is oi, az uoi-ből is 
ui lesz; pl. boátte «jönni» : prast. s. 3. bodi; ciekka «sarok» : sing. 
állat, cikki ,• vuöje «hajtani" : praet. s. 3. vüji; buöre «jó» ; huris 
«jól»; oaVne «látni» : praet. s. 3. oini; luoi'te «ereszteni)> : praet. s. 
3. luiti. — Az d-nek e-re változására csak Lenvikben találtam pél
dát: gar'ge «kő» : sing. comit. gerkin. 

Az ibbestadi és lenviki alaktani sajátságok tárgyalását mel
lőzhetjük, mert a csekély szövegek igen fogyatékosan mutatják be. 
E helyett áttérhetünk az északi svéd-lapp nyelvterület második fő 
nyelvjárásának a Lule-lappmarkinak ismertetésére. 

B) A IiUle-lappmarki nyelvjárás. 

E dialektusról eddigelé csak annyit tudunk, a mennyit az 
Ugor füzetek hetedik számában közöltem róla. Az ott levő szöve
gek és a hozzájuk való szótár elégséges anyagot szolgáltatnak e 
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dialektus fő sajátságainak megállapítására. Az én közleményeim
nek az a bajuk, hogy a nagy kiterjedésű Lule lappmarknak nem 
összes vidékeit tüntetik föl, hanem csupán a jokkmokki egy
házkerület nyelvét és ennek is jobbára északi tájbeszédét. Az a 
lapp ember ugyanis (Per Pálsson Sjolosjo), a kitől a Máté evan
gélium átiratát, az elbeszéléseket és néhány mesét jegyeztem le, 
a jokkmokki egyházkerület északi részéből, Sjokksjokk by-ből, 
való volt. Mintegy tíz mese a jokkmokki középső dialektust tün
teti föl, egy pedig a Jokkmoktól délre esőt. Ezek azomban mind 
igen közel esnek egymáshoz és alig van közöttük csak valamicske 
lényegesebb külömbség is. Öreg lappom szerint a Gellivare egyház
kerület déli részein, a hol ő gyakorta megfordult, szintén körül
belül ugyanolyan nyelven beszélnek, mint a melyet ő használt.*) 
A jokkmokki dialektus főbb sajátságainak fölemlítésénél tehát az 
egész déli Lule lappmark jellemző tulajdonságaival ismerkedünk 
meg. 

A jokkmoTchi nyelvjárás. 
E dialektus hangjai már több tekintetben eltérnek a tornió-

beliektől. A mássalhangzók körében itt már teljesen megszűntek a 
félig zöngés k, t, y, c, c hangok, melyek a karesuandói nyelvjárás 
ingadozó kiejtését okozták és helyettük szó elején csak zöngétlen 
k (még pedig mély hangok előtt a nyelv hátuljával, magas hangok 
előtt a nyelv közepével képezve), t, p, c, c mássalhangzók fordul
nak elé. A S, •&, Y hangok is teljesen hiányoznak. Viszont azomban 
találunk a jokkmokki dialektusban olyan mássalhangzókat, melyek 
Karesuandóban nem fordultak elő; ilyen az n, mely helyett ott n 
volt használatban és [3 (b és v közti hang), mely itt a v változata
képpen lép föl. E nyelvjárás mássalhangzói a következők: 

*) E sorok írása óta jelent meg K. B. Wiklund-nak Lule-lapp szó
tára. Erre azonban a dolgozat keretében nem terjeszkedem ki, mert hang
tani tekintetben nagyon meg kellene zavarnom tárgyalásom menetét. Itt 
csak annyit említek meg, hogy Wiklund a Lule lappmarkban négy nyelv
járást különböztet meg: 1. a Jokkmokktól délre, 2. a Jokkmokktól északra, 
3. a Gellivaretól északra és 4. a Gellivaretól délre esőt. 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 195 

Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés 

Orr
hangok 

L 
hangok 

R 
hangok 

Gutturales 
V 

Gutturales 
k 9 n 

Palatales 
d 3 n 

Palatales 
c 3 

(de) 1 

Dentales 
c 3 

(de) 
s 

Dentales 
t d n I r 

Labiales 
f V 

Labiales 
V b 0 m 

A magánhangzók változatosabbak, mint Karesuandóban, 
csakhogy nem minden rövid hangzónak van megfelelő hosszúja. 
A jokkmokki dialektus magánhangzói a következők: 

M< 

Ajakzárás nélkül i Ajakzárással 

M< íiy Vegyes Magas Mély Vegyes | Magas 

Felső nyelvállással i í l U M (v>)\ rí*; 

Emelkedett nyelvállással 
— 

é 

e e 
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•o o M 
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w 
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••o 
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Az p hangot csak néhány szóban jegyeztem föl, mint tuotak 
v. tuotak fltámaszw; tuotie- v. tuote- «támasztani»; tdute- v. tdgte-
«megtölteni»; vgutie v. vuoutie «erdő»; de könnyen meglehet, hogy 
nem helyesen fogtam föl azt a hangot, melyet o-val jelöltem. Az 

13* 
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u hangot csak egy esetben hallottam, t. i. a rujáhta «fazék» többes; 
számában, mely ruihta v. ruihta v. rüihta-n&k is hangzik. Az ü 
hangzót a rüilita-n kívül még a liehku «tetszeni» mellett előforduló-
lüjöhku alakban jegyeztem föl. Az d is igen ritkán fordul elő s tő
szóban csak ez egyben jegyeztem föl: tajevuo v. tdjévuo «sajtformáló 
edény.». Külömben csak mint sva-hang található megelőző vagy 
következő ; (i) hang kapcsolatában, mint vajapa v. vajapa «el fá
radnia; vajámuo, vajámuo v. vajémuo «szív» ; svdinas «szolga»• 
gen.-a svajánasa v. svajdnasa v. svajenasa. Az a hang csak az oq* 
diphthongusban van meg és azon kívül mint sva-hang fordul elő. 

Az g, u, ü, d hangokat, minthogy igen kivételesen fordulnak 
elő és kivételes voltuk azt a kételkedést támasztja bennem, hogy 
jól hallottam-e őket, egyelőre nem számítom a jokkmokki dialektus
igazi magánhangzói közé. Mivel azomban szövegeimben előfordul
nak, zárójel között mégis idézem. 

A jokkmokki nyelvjárásban a következő diphthongusok for
dulnak elő : 

a) ereszkedők : ai, di, [di], di, ei, oi, ui, üi, üi. 
ie, (íe, ieJ, le, ue; ié. 
ed (éti), éti, iti; uti. 
ea, ia, oa, oq (óq, o*), b~q. 
uo (úo, u°), üo, [ugj. 
au, au, tiu, én, iu, ou. 

Az ereszkedőkhöz számíthatjuk még az önmagukkal diph-
thongizálodó l1, ö° és üw hangokat, melyek ezen nyelvjárásban rit
kábban fordulnak elő, és az ia, la, ie, le, uti, öti hangkapcsolatokat,, 
melyeknek második tagja sva-féle hang. 

b) Emelkedők: ié, (le), ué, ea (eti), ea, ia, oá, uó. 
Triphthongusok a következők: iei, uei, uai; uoi, oqi; [itio]y 

ieu (ieu), itiu, etiu, uou (uou, uou). 
Ide számíthatók az aud, auti, aud, dué, dud, oud, outi, [iuö], 

aie, aie, oie, eié, Ué, iiá, tiie, dié, uie, aiá, uid, liö, oiő, üiö, üiö kap
csolatok, melyeknek végén sva-féle hang van és ha a sva hangot 
tekintetbe veszszük, akkor a jokkmokki dialektusban négyes hang
kapcsolatokat is találhatunk, mint ieue, itiud, etiud, uouq; oaie, 
uoie, u°ie, uéié, uaié, ieié, iéié, (leié) ; oqiti, oqiti, uoid, ueie, ueiá, uoid 

1. A l t a l á n o s m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . A Lule 
lappmarki nyelvjárás jokkmokki dialektusát az eddig tárgyalt 
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Tornío lappmarki és a lpF. nyelvvel összehasonlítva, mind a más
sal- mind a magánhangzóváltozások terén több igen fontos eltérést 
találunk. 

Külön jelleművé alakítja mindenekelőtt az a körülmény, 
hogy számos olyan magánhangzóváltozás, mely Karesuandóban 
általános volt, mint a spiráns inyhangoknak egymás közt vagy 
spiráns foghangokkal, a k (hk)-nak t (ht)-vel, a kt-nek pt-vel, a 
gd-nek bd-ve\ való fölcserélődése, a d'd'-nek 55-re, a í-nek h-m, a 
v-nek /-re, a ?n-nek w-re való változása itt teljesen ismeretlen. 
Jokkmokkban változatlan marad az eredeti c, c, 5, k, t, kt, pt, b-d, 
dfd\ v és csak a ragozás és képzés alkalmával megy át a szabályos 
változásokon. 

A felötlőbb jellemző mássalhangzóváltozások a következők : 
A lpF. k, Kar. k (hk) v. t (htj mint többes szám képzője 

vagy a jelen s múlt idő egyes sz. 2. és a jelen idő többes 3. szemé
lyének ragja teljesen eltűnik, illetőleg mint gyenge aspiratio mu
tatja nyomát. Ez a jelenség már Karesuandóban is megvolt, de ott 
a kopott és teljes alakok váltakoztak egymással. 

A lpF. s, Kar. s (s) szó végén levő képző mindig c alakban 
fordul elő Jokkmokkban, pl. olmuc »ember» = kar. olmus ; Jokkm. 
iec «maga» = kar. ies (lipF.jes); Jokkm. toluc «hajdani* = kar. 
tolus (lpF. dolusj. 

A lpF. és Kar. d-nek, mely Kar.-ban mint ige- és szorszám-
névkópző, néha mint rag is o-vel, ;'-vel is váltakozott, Jokkmokk
ban mindig t felel meg; pl. Jokkm. karrüte = Kar. karmodé, -de 
((káromkodni, átkozni»; Jokkm. koqlmátas — Kar. koalmadas, -Sas 
«harmadrész*) ; Jokkm. manaite = Kar. manaije (manaide) ('gyer
mekeknek ». 

A lpF. és karesuandói szóközépi &?-nek szintén t a meg
felelője ; pl. lpF. oaőőe-, Kar. öőoie- «alunni» = Jokkm. oqtie-; 
lpF. odda, oőa?, Kar. oőőo «új» — Jokkm. otö, ötös; lpF. gidda 
«tavasz» = Jokkm. kita; lpF. guöőde-, Kar. ku°ddie- ((hátra
hagynia = Jokkm. kuotie-; lpF. noaőoe «teher» = Jokkm. noqtie. 

Az egyes szám comitativusában és a többes szám inessivusá-
ban és néha másutt is az i után levő szóvégző n 71-xe változik; pl 
vatnasin «csónakkal" és «csónakokban». 

Ha az n egyes határozó szókban l-vel, s-vel kerül össze, ezek
kel wn-be olvad ; pl. nanna «rajt» =közép IpS. nalne ; sinne «bent» 
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IpS. sisne; konne «hol» = IpS. kusne. Karesuandóban ezen hatá
rozó szók így hangzanak: nalte, siste, koste, a IpF. nyelvben pedig 
alde, siste, gost. — Evvel az assimilatióval Qvigstad ibbestadi szö
vegeiben is találkozunk, tehát úgy látszik, már a Tornio lappmark 
délibb részem is előfordul és megvan az egész Lule lappmarkban 
és a Pite lappmark északi felében is. 

Az északi IpS. nyelvterület egyik külömbsége a lpF.-tól, hogy 
a IpF. aha «-ra» ald «-n» viszonyzók eltérő alakot tüntetnek föL 
A Tornio lappmarkban ala ós alt (aldi) alakok nalá, nalt (naldi)-
val váltakoznak s ez utóbbiak valószínűleg úgy keletkeztek, hogy 
az előttük levő névszóhoz tartozó genitivusi n ragot, mely az északi 
lapp területen elveszett, lassankint a viszonyszóhoz tartozónak 
érezték. A Lule lappmarkban és innen délre mindenütt csak az n 
prothesissel való alakok használatosak, Jokkmokkban nála, nanna. 
Ilyen parasitikus n járul még a jokkmokki dialektusban azihkeven 
v. nihkeven ajakai «örökre» és az ouhton v. nouhton oaivie japmiet 
«meghalni» szólásokban az ihkeven ós ouhton szavak elé. 

Hasonló változáson mentek keresztül az északi IpS. nyelv
területtől kezdve a IpF. adde «adni», oaidne «látni» igék is. Ezek
nek a Tornio lappmark Karesuandói egyházkerületében még szin
tén csak adde-, oaidne alakjuk van, de Ganander szerint e lapp
mark délibb részén már vadde-, váidne alakok is lépnek föl. A Lule 
lappmark legnagyobb részében és innen délre az egész svéd-lapp
ságban csupán csak a r-vel kezdődő alakokat ismerik. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k i d ő m é r t é k i v á l t o z á s a . — 
A ragozás és szóképzésben fellépő időmértéki változás a Lule lapp
markban, nevezetesen a jokkmokki egyházkerületben is ugyanazon 
rendszerességgel történik mint Karesuandóban, azomban van a-
rövidülésnek egy pár módja, mely a két dialektusban különféle
képpen esik meg. Ez eltérés nagyobbára a két nyelvjárás hangjai
ban mutatkozó külömbségen alapszik. Nevezetesen minthogy Jokk
mokkban nincsenek meg a y (k), Ő, hangok, tehát a hk-nak y-rey 

a ht-nek d-re változása sem fordulhat elő, hanem e helyett a hk 
fe-ra, a ht t-re változik s mivel a # hang is ismeretlen, a é&—#,. 
Ső—d gyöngülések sincsenek meg. Jokkmokkban a félig zöngés han
gok is teljesen hiányzanak s azért mint gyöngült hangok ezek sem 
találhatók itt úgy mint Karesuandóban. Karesuandóban a hé nem
csak c-re, hanem c, j - r e is változott s a he is félig zöngés c vagy zön-
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ges j - re , míg a jokkmokki dialektus a he—c, he—e gyöngülésekben 
állapodott meg. Karesuandóban, mint láttuk, az nn—fi változás is 
ismeretlen volt, Jokkmokkban azomban általános. A jokkmokki 
dialektus mássalhangzóinak időmértéki s egyéb ragozásbeli válto
zásait a 200. lapon levő táblázatban tüntetjük föl. 

A felsorolt változásokon kívül a k mássalhang ó a kt, ks, ks, 
ke kapcsolatokban a gyengült alakban épp úgy mint Karesuandó
ban vagy uh-m változik, vagy tőbeli u után és s előtt néha csak 
h-ra. Az n kapcsolatában a k rendszerint elesik, mint jiekna: 
jiena «jég» vagy g-re gyengül, mint tuoknas : tuognasa «folt». Az 
n előtt levő t is vagy d-re változik, vagy viszont a d t-re mint 
satnies «igaz», sadnan «igazán» ; iédnie: íetnie «anya», vagy 
eltűnik, mint patnie: panie «fog»; catna-: canau «kötni»; 
puoldna-: puolnau wfonnyadni». A gyöngült alakban az n előtt 
levő t is elesik, mint latría: laná «hasadék)). A p szintén csak 
az m mássalhangzó kapcsolatában változik át vagy 6-vó vagy 
esik el egészen, mint sapmie: samie «lapp ember» | cabmie: 
eapm.au «ütni». 

Jokkmokkban is él a sva erősbülés és ugyanolyan körülmé
nyek közt fordul elő mint Karesuandóban, t. i. nagyobbrészt i és u 
végű diphthongusok és r, l és b mássalhangzók után, midőn utá
nuk még egy mássalhangzó következik; pl. ajekie : aikie «idő» ; 
sáuöca: sáiica «juh» ; paráka : parhka «dolgozni*) ; palává: palva 
«felhő». Csakhogy ennek a jelenségnek e nyelvjárásban még kiter
jedtebb alkalmazása van, mint a karesuandóiban. Ez utóbbiban 
ugyanis még találkoztunk a teljesebb töveknél a lpF. nyelvben 
általános használatú d, b (p) erősbülésekkel, de már sva-féle hang
gal váltakozva, mint párdni v. pareni «fiú» ; olmaj (gen. olöma 
v. olbma) «ember»,a jokkmokki dialektusban azomban i és u végű 
diphthongusok és l, r után teljesen eltűntek a nominativusi vagy 
az infinitivusi alakban és helyettük ezekben a lpF. cl, b helyett csak 
sva hang él; pl. korenie = lpF. gordne «gabona» ; sarenie = lpF. 
sardne «beszéd» ; saröno- = lpF. sardno- ((beszélni»; torönuo = lpF. 
dordno «torony» ; pierena — lpF. bedna «medve»; vuorőnuo- = lpF. 
vuordno- «eskünni» || alemie = lpF. albme «ég» ; calemie = lpF. 
calbme «szem» ; vierémie = lpF. jierbme, vierbme «háló» stb. 

Az erősbülés és gyöngülés tüneteinek részletes fejtegetése 
azomban nem ide való, a nyelvjárási külömbségek feltüntetésére 



A jokknaokki mássalhangzóerősbülések és gyengülések táblázata. 

Torokhangok 

Erősbűit 
alakban: kk hkk hk (kk) k fin 

Torokhangok 
Gyengült 
alakban: 99 hk k 9 n 

ínyhangok 

Erősbült 
alakban: 

Gyengült 
alakban: 

SS dd cc hec hé (cé) tín 

ínyhangok 

Erősbült 
alakban: 

Gyengült 
alakban: s (hs) 3 33 [de] hé é n 

Foghangok 

Erősbült 
alakban: tt htt ht t SS cc hec he nn 11 rr 

Foghangok 
Gyengült 
alakban: dd ht; t t d s 33 [de] he c n l r 

Ajakhangok 

Erősbült 
alakban: PP hpp hp (hpp) P ff vv 0) mm 

Ajakhangok 
Gyengült 
alakban: bb hp V b f v([V m 
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elégségesek az eddig fölhozottak is és áttérhetünk a jellemzőbb 
magánh angz ó váltó z ásókra. 

3. A l t a l á n o s m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A rö
vid magánhangzók mind a hangsúlyos mind a hangsúlytalan szó
tagokban általában ugyanazok mint a IpF. nyelvben vagy a kare-
suandói nyelvjárásban. A IpF. e, ce, o egyszerű hangoknak azomban 
a jokkmokki dialektusban is épp úgy mint Karesuandóban több
nyire ie (le), ea (ea), uo diphthongusok felelnek meg. 

Az egyszerű hangzók között legjellemzőbb változásokon az a 
megy keresztül, mely sok szónak második vagy harmadik tagjában 
i (néha é, ej-re változik, mint makkar v. -kér, -kir «milyen» (plur. 
makkara?); takkir (acc. takkárau) «ilyen» : IpF. taggar; eábbar v. 
ieppir «dézsa, vödör*; konökas v. -kes v. -kis «király» ; talvatis 
«vásárhely»; L. talvatas, -tes; pahákis, -és (gen. paháhkasa) ((go
nosz*) ; rohkolvas v. -vis «könyörgés» ; cuoukutac- v. •tickoahtie-
«fényleni)) stb. 

Az utolsó vagy utolsó előtti szótagbeli a ezenkivül gyakran 
váltakozik e (a) vagy ie-vel, az e pedig rendesen é v. i-vel; pl. 
kiaura v. kieure «erős»; vana v. vane «nélkül» ; sadda- v. sadda-
«lenni»; juhkam v. juhkem «ivás» ; puoldna- v.puoldne- «hervadni*; 
jadda-v.jadde- «elaludni (tűzről)»; coqhkane- v. coahkene- «össze
gyűlni » > cuolastie- v. -lestie- «vágni, hasítani)); pahtarem v. -terem 
«futás» | cuohppa- v. óuqhppie- «vágni» ; suhtta- v. suhttie- ((hara
gudnia ; vadca- v. vadcie- «menni» ; viedea- v. viedcie- «hozni* ; 
vuohca- v. vuohcie- «lőni»; vihpa- v. vihpie -«maradni* ; rainas v. 
rainies «tiszta *; rubma v. rubme v. rubmie «test» || kuhte v. kuhti 
«a ki*; kutatás, v. -tis «hatodik* ; iehkietes v. -tis «esti» ; kielahtep-
mie v. -tépmie v. -tipmie «néma» ; pttttuokes v. -Aris «csalárd* ; kali
tét v. kahtit «őrizni». 

Eredeti a szó elején, mikor utána következő w-val diphthon-
gust alkot, a IpF. nyelvben és az északi IpS. dialektusokban o-ra 
változott, mint IpF. ouddi, Kar. oudi, Lule ouötoi «elé» ; IpF. ovto, 
Kar. ouhta, Lul. OM Í̂O ('a/rfd «egy»-nek az egyes sz. genitivusa). 
A jokkmokki nyelvjárásban ezen o mellett az eredetibb a is kezd 
előtünedezni és ouötoi, ouhto mellett auőtoi, auhto is előfordul. 
Szintúgy váltakozik outuhe-«csodálkozni »-YQ\ autuhe- (IpF. ovduse). 
Ezen au diphthongussal való alakok átmenetet képeznek a közép 
IpS. nyelvbe, melynek legtöbb dialektusában már csak az au szó-
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kezdet fordul elő. Ezen lpF. alakok okta «egy», oktag «egyedül » 
már az egész északi sved-lappságban is csupán a szókezdettel 
találhatók. 

A hosszú i (lpF. i, i) többször ie-re diphthongizálódik, mint 
rieU- «nyargalni» (lpF. ridi-, L. ride-) ; liekie (l. namma «mellék-
név«) =s lpF. ligge, L. liké', sviehkul «kisértet» (L. svikol); rietuo, 
rletuo «pör» = lpF. riddo (rido), L. rito; rietale- «veszekedni» = 
lpF. riddale, L. ritele- \ kiehtiet v. kihtiet (praes. s. 1. kihtau) ((kö
szönni» ss lpF. gittet (gitam); ki'htuo v. kihtuo (gen. kihtuo) ((kö
szönet* = lpF. gitto (gito) ; kiesa v. kijesa (gen. kihsa) «teher-
tartó» = lpF. gissa (gisa) ; fiehkun v. fihkun «füge» = lpF. fikun ; 
sienaköka v. sinakoka «zsinagógai) = lpF. synagoga; sieratit v. 
sirátit «elválnia = lpF. sirdde- (sirdam). — A hosszú i-nek a rago
zásban ie, íe-vel való váltakozására még visszatérünk. 

A m a g á n h a n g z ó i l l e s z k e d é s a jokkmokki nyelvjárás
ban a kétféleképpen jelentkezik: 

1. E l ő r e h a t ó a n , még pedig, mint már az északi IpS. 
nyelvterület fejtegetésénél említettük úgy, hogy az első szótagbeli 
o hatása alatt következő szótagokbeli ered. a, e magánhangzók 
szintén o-ra változnak, mint ohcot (ocöu) = lpF. occat (ocam), 
L. dcet «keresni»; kopcot = lpF. gokcat, L. kdpcet «befödni» ; 
kopcos = lpF. govcas, L. kápcas, kápces «takaró» ; johko (joköj 
= lpF. jokka (joya), L. jokka ((folyó; cohkkohet = L. cákka-
het «ülni»; morroha = lpF. moras (morrasa), h.márraha «gond» ; 
porrot = lpF. borrat, L. párret «enni». Ezeknek nagy része azom-
ban nem illeszkedett alakban is előfordul, mint ohciet, kopcet, 
cohkkahet, morraha. 

Ez az illeszkedés kiterjed a sva-féle hangokra is, csakhogy 
itt a magánhangzó színezetére nemcsak a megelőző, hanem a kö
vetkező magánhangzónak is van befolyása. A sva-féle hangok 
illeszkedését a jokkmokki dialektusban a következő szabályok sze
rint foglalhatjuk össze: 

a) Megelőző és következő szótagbeli a magánhangzó között 
a sva hang is á, mint: kaláka- «fo£, akar» ; arápac «özvegyasszony)) ; 
párákat «dolgozni» ; pálákd «ösvény». 

b) Megelőző ü vagy u végű di- és triphthongusok után is 
á, ö a sva hang, ha a következő szótagnak a a magánhangzója; 
pl. küqh kalit ku-t «kiáltani»; jauálat v. jouálat v. jouqlat «mon-
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dani»; kuoudlat «nézni»; piuáta «ő fog*. Sőt néhány szóban az 
au diphthongus után kivételesen még akkor is a a sva hang, ha a 
következő szótag magánhangzója ie, mint lauáhkiet «lépni» ; sauq-
niet v. sauánat «rázni, lerázni*. Külömben a második szótagbeli a 
előtt nemcsak ezen esetben, hanem akkor is a a sva hang, ha bár
miféle magánhangzó van is a megelőző szótagban. Ilyenkor azom
ban, különösen ha i (j) végű di- v. triphthongus van előtte, e, 
a-val váltakozik; pl. kedrákat«elkészülni vminek tevésére»; koqrád'a 
«kosár» ; tuóláva «szenny» ; silápa «ezüst» || cuojáhka v. cuojehka 
«szúnyog» ; skierema v. skieráma «sánta»; gen. s. svdjánasa v. 
svajcínasa, svdjenasa «szolga». 

c) A második szótagbeli uo is rendesen q, a sva hangot köve
tel maga elé; pl. tedránuo «szolgáló» ; torqd'uot «kormányozni» ; 
pearahtuo «csapda»; ndldkuot v. nealdkuot «éhezni». Ha azomban 
az első szótagban i (j)-vei végződő diphthongus vagy r van, akkor 
g-vel is váltakozhatik, mint koqjevuo v. koqjdvuo «lapát»; vieráhtuo 
v. vierehtuo «szép idő» ; areduot «kimélni». 

d) Bármilyen magánhangzó van a megelőző szótagban, min
dig é lesz a sva hang, ha a következő szótagban ie van: pl. ajekie 
«idő»; kiredíe «könyv»; korenie «gabona»,pulehkie «szán» ; siejetie 
wbálványúl imádott kő»; huolehkie «nép». 

ej Ugyancsak e a sva hang az első szótagban levő magas
hangú ai, ij és iei di- és triphthongusok után is, bármilyen ma
gánhangzó van is a következő szótagban, mint kájénuo «út» ; hdje-
ma dház, otthon» ; sijeta «lapp falu». A többi j-ie végződő diph
thongus után is többnyire e van, de a, á is többször előfordul 
mellette vagy helyette. 

f) ö sva hang fordul elő : 1. első szótagbeli o után, mint jorö-
kolit v.jorökelit «forditani)) ; hojókotit v. hojökdtit «dobni». — 2. o 
és uo közt, mint kobótuot «uszni» ; körötuot «lesűlni» (de körétiet 
«a nap erősen süt»). —• 3. Két uo közt: cuorövuot «kiáltani)) ;vuojö-
nuot (de vuojenut) «látszani)). — 4. Első szótagbeli oq ós második 
szótagbeli uo közt: toqlövuot «üldözni». — 5. Első szótagbeli üi 
és második szótagbeli uo között: lüjöhkuot «szeretni*. — 6. Kivé
telesen á és uo közt, mint sdrönuot «mondani* és két a közt e szó
ban tarövat «kátrány ózni». — A második szótagbeli u visszahatása 
folytán keletkezik az ö sva hang ebben ajökuo «szándékozik* (de : 
ajekuot «szándékozni»). 
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g) Az u sva hangot egyetlen egy szóban jegyeztem föl s ott 
megelőző u hatása alatt keletkezett: purüsa «erszény», mely azom-
ban purasa alakban is előfordul. 

A karesuandói nyelvjárás azon illeszkedési sajátságát, hogy 
a megelőző szótagbeli u után is o van, a Lule lappmarkban nem 
találjuk. 

2. A magánhangzóilleszkedésnek egy másik neme mutatkozik 
az ie diphthongusnak ed (dj-\e\, az iei triphthongusnak eai (ai, eij-
vel és az ieu-nak edu-v&l való rendszeres fölcserélődósében is. Itt nem 
a tőszótag magánhangzója befolyásolja a második szótagét, mintáz 
eddigiekben,, hanem mindig a második szótag magánhangzója a tő
szótagét. A legtöbbször ugyanis, mikor a ragozás alkalmával vagy 
a szóképzésnél a második szótagban ie v. i (ritkán ej magánhangzó 
van, akkor a tőszótag diphthongusa ie és a triphthongus alkotó 
része is ie; mikor pedig a második szótagban mély magánhangzó 
lép föl, a tőszótag di- és triphthongusában az ie-t ed (ea, d) 
váltja föl. Pl. iédnie (gen. s. íetnie, állat. s. eadnaij. = lpF. ddne 
«anya»; kiehcie (gen. s. kiecie, állat. s. keáhcai) = lpF. gdcce 
(gdce) «vég»; kiessie- (mon kedsauj = lpF. gdsset (gdsamj «húzni»; 
kiehppis, de kedhppat = lpF. geppis, gdppad «könnyű» ; kiehcciet, 
de kedhccat «nézni»; kierekiet v. kedrákat (mon kedrhkauj = lpF. 
gdrggat (gdrgamj «elkészülni vmivel» ; ciepiet «nyak» állat. s. 
ciepieti v. cedpohti; ieppir v. edbbar «dézsa» — lpF. dbber, dbbar, 
miehccie (állat. s. niedhccai v. medhccai v. mdhccaij «erdő»; niéld'e 
«négy» : nedlduk «négyen», ndldat «negyedik» J pieuetie «asztal» 
(állat. s. peduataij ; lieiehkit (mon ledjahkau) = lpF. Imkkot (lazi-
komj «önteni»; hiejehtiet (mon háihtau v. heihtauj «elhagyni*; 
pieievie (all. s. pejjevai v. pejevaij «nap». — Megtörténik 
azomban elég gyakran, hogy ez a h á t r a h a t ó i l l e s z k e d é s 
nem minden szóban és alkalommal érvényesül, vagyis hogy a 
következő szótagbeli mély magánhangzó hatása alatt nem ta
lálunk ie helyett csupán ed-t, hanem mind a két színezetű 
diphthongus egymás mellett él, épp úgy mint a tőszótagbeli o 
hatása alatt sem változott a második szótag magánhangzója min
dig o-vá, hanem többször az eredeti a, e is megmaradt mellette, 
így élnek egymás mellett mon pedhtau v. piehtau «megcsalok» (a 
piehttiet igétől) ; son hiejéhta v. hdilita «ő elhagy* (a hiejeJitiet-tŐl) 
stb. — Ezen ie, ed-nek a lpF. nyelvben ce, e. felel meg, itt azomban 
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a tőszótagbeli a csak akkor változik e-vé, ha az utána levő szó
tagban u v. i magánhangzó van. 

A jokkmokki ie diphthongusnak a IpF. nyelvben még egy 
megfelelője van és ez ott is ie. Ez az ie pedig, mint már említettük, 
a IpF. nyelvben mindig és Karesuandóban is a legtöbbször i-vé 
lesz rákövetkező i, u előtt. Jokkmokkban e változásnak nyoma 
sincs, az ilyen ie itt változatlanul megmarad; pl. IpF. gietta (all. 
s. gitti) «kéz» = Jokkm. kiehta (all. s. kiehtai, gen. plur. kieti) ; 
IpF. diettet (praet. s. 1. dittim, prass. dual. 1. ditte, prass. plur. 3. 
dittek) = Jokk. tiehtiet (tiehtiu, tiehtin, tiehti) «tudni» ; l'pF.nieida 
(all. s. nijdi) = Jokkm. niéjéta (all. s. niéjetai, gen. plur. nieiti) 
«leány»; IpF. viellja (állat. s. villji) = Jokkm. viéllda (állat. 
viélld'ai) stb. 

Találunk azomban a jokkmokki nyelvjárásban egy másik ie-í, 
mely vagy eredetibb í-ből lett és a lpF.-ben is tiszta l alakban van 
meg, vagy a melyben az e a IpF. eltűnt d erősbülés hatása alatt 
keletkezett. Az ilyen ie az erősbült alakban az eredetibb i-vel is 
váltakozik, a gyengült alakban azomban csak az l használatos; 
pl. kiehtiet v. kihtiet «köszönni» (praes. s. 1. kihtau) = IpF. gittet 
(gitam) ; kiehtuo v. kíhtuo «köszönet)) (gen. s. kihtuo) = IpF. gitto 
(gito); kiesa v. kijesa «tehertartó» (gen. s. kihsa) — IpF. gissa 
(gisa) || viena v. vina v. vijna «pálinka» (gen. s. vina) = IpF. 
vidne (vine) ; svienie «disznó" (gen. s. svinie) = IpF. spidne (spiné) ; 
lienie «vászon* (gen. s. fezie, lijnie) = IpF. Z?VZ?ie (line). 

A többi, nevezetesen az o<j és MO diphthongusok, melyek, 
mint tudjuk, a IpF. nyelvben és bár kissé másképpen, Karesuandó
ban is rendszeresen változnak, a Lule-lappmark jokkmokki dialek
tusában alig esnek változás alá és ha változnak is, a változás egé
szen más természetű mint az említett nyelvterületeken. 

Az oq,, melyből a IpF. nyelvben a következő i, u hatása alatt 
o, Karesuandóban pedig ö és uo lett, Jokkmokkban már általában 
nem változik. Csak néhány szó tartotta fönn e változás nyomát, 
illetőleg az ered. ö hangot. Szójegyzékemben előforduló ilyen szók 
például oatie- «aludni», melynek prseter. sing. 3. sz.-e oqti v. btl; 
oqlekie «váll», melynek többes gen.-a oqlhkij v. ölhkij; poahtie-
«jönni», melynek prasterituma: mon pöhtiu, ton pöhti, son poqtij 
•v.pö°tij; poqltie «égetni», melynek prast. s. 3. sz.-e poltij v. pöHtij. 
Egyik-másik szó már infinitivusában is kettős alakú, mint koqrrit 
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v. körrit «fölmenni» ; hoallqt v. höllat «beszélni»; poqhtietv. pöhtét 
«jönni». 

Az uo diphthongu8 rendesen szintén változatlan marad vagy 
pedig más természetű változáson megy keresztül mint az északibb 
dialektusokban. Egyik változása az, hogy némely szókban és ala
kokban e diphtbongus második tagja igen rövid ejtósű lesz vagy 
egészen el is tűnik. Rendszerint azomban a teljes és rövidült ejtésű 
hangok ugyanazon alakokban egymás mellett élnek; pl. puorrie 
v. pu°rrie v. purrie «jó» : vuosstai v. vu°sstai v. vu°ssti v. vussti 
«ellen»; huonnahav.hu°nnahav.hunnaha «ház»; huolekie v. hulekie 
«nép» ; juolekie v. julekie «láb» ; ij son vuolhkie v. vu°lkie v. vulhkie 
«nem megy». 

Másodszor az uo gyakran váltakozik uá v. ue-vel és az uoi 
triphthongus is uái, uei-ve\; pl. kuoktastalla-Y. kuaktastalla- «kéte\-
kedrn* ;vuoleke-,vueleke-, vudleke- «menni»; kuokte v.kuekte «kettő» ; 
juolekie v. juelekie «láb» ; cuojekdt v. cuejekat «hótalpon menni»; 
luojehtie- v. luejehtie- «ereszteni»; vuojeniet, vuejeniet, vuajeniet 
«látni*. 

Az uoi triphthongus ezen kívül többször m-vá rövidül és itt 
is a rövidült és teljes alakok egymás mellett is élnek, a rövidült 
alak azomban mégis inkább a gyöngült tövekben fordul elő. 
A vuojeniet-nék ilyen alakja is van vujeniet (praes. s. 1. monvuinau, 
de vuoinau is); luojehtiet mellett van lujéhtiet is (praes. s. 1. mon 
luoihtau v. lu°ihtau v. luihtau) ; kuojemie v. kujemie «társ» (gen. s. 
kuimie v. kuoimie) ; cuojehka «szúnyog» (gen. s. cüihkav. cuoihka). 

Van a jokkmokki dialektusban olyan uo is, melynek a lpF. 
nyelvben uv felel meg. Ez az uo diphthongus ü, uu-v&l váltakozik és 
a gyengült tőben ü lép föl helyette; pl. nyilt alak: suord, suoráse, 
zártalak: süries «savanyú» = lpF. suvrra: suvras, suvres; suotiet 
v.süutiet v. sütiet «túlsó partra szállítani)): praes. s. 1. mon sütau= 
lpF. suvddet (suvdam) ; tuotet v. tuotetv. tuutiet ((támasztani)) (mon 
tuutau, de: son tuotd) = lpF. duvddet (duvdam). — Egy esetben 
az Mo-nak o-ja eredeti eltűnt d erősbülés helyett való. A gyengült 
alakokban ez alkalommal is hosszú ü lép föl helyette. Ez a szó 
kuond (gen. s. künáj «hamú» = lpF. gudna (guna). — V. ö. i és 
ie váltakozását (205. lap). 

Szólnom kell valamit a diphthongusok egyes tagjain levő 
hangsúlynak ragozás közben való külömböző eloszlásáról is, miről 
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néhány szóval a karesuandói dialektus tárgyalása alkalmával már 
megemlékeztünk. Ott láttuk, hogy az u° ikerhangzó több szónak 
gyengült alakjában mind a két részében majdnem egyforma hosz-
szúsággal kiejtett uo-fá lett. Evvel a tüneménynyel Jokkmokkban 
is találkozunk és szintén a mássalhangzók időmértéki változásától 
függ. Ez kétféleképpen jelentkezik: vagy az u°, ie-nek első részük
ben hangsúlylyal, de röviden ejtett u, i-je válik a gyengült alak
ban valamivel hosszabbá és o, e is teljes ejtésűvé, mint kuPllie (gen. 
s. kuolie) «hal»; nom. gyengült tő : suoluo (gen. teljes tő su°üu, 
sullu) «sziget»; vierra (gen. s. viera) «tekercs»; — vagy pedig 
ugyanezen diphthongusoknak az erősbült tőben a második tagon 
levő hangsúlya tér át a gyengült alakban vagy néha máskor is, az 
első tagra, a mely ez által igen keveset meg is nyúlik; pl. tuóláva 
(gen. s. tüolva) «piszok»; laósska (g. s. lúoska) «ruhaszegély»; 
kuóddiet «vinni» (imperat. plur. 2. kúoddet) \ cuóiekat (prses. s. 1. 
mon cúoikau) «hótalpon futni» || niéjeta (gen. s. níeita) «leány» ; 
viéllda (gen. s. víeld'a v. víeljaj «fivér» ; iédnie (g. s. íetnie) «anya» jj 
seanka (gen. s. séánka) «ágy» ; ceareta (g. s. céarta) «faj». 

Az utóbbi esetekben majdnem tisztán a hangsúly külömböző 
eloszlása okozza a jelentéskülömbséget is. 

Az időmérték néha az egyszerű magánhangzóknál is külöm
böző szótagokra szokott némely ragozási és szóképzési alakokban 
oszlani és ilyenkor a megelőző és következő mássalhangzók idő
mértékére is befolyással lehet; pl. oahpies (gen. s. oq,hppasa v. 
oahpasa); «jártas, tudós» ; varries (gen. s. varresa v. varrása) 
«egészséges»; radd'ai v. radai «-ig» || vihtenus «tanúság» (essiv. 
sing. vihtenussan v. vihtenüsan). 

4. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az alaktanban előforduló 
eltérő sajátságok szintén jellemzők lehetnek valamely dialektusra, 
de korántsem olyan jellemzők, mint a hangtaniak. Különösen a 
jokkmokki nyelvjárásjói mondhatjuk ezt, melyben a név- és ige
ragozásban mutatkozó eltérés szintén leginkább hangtani, maguk 
a ragok pedig nagyjára ugyanazok mint az északi IpS. nyelv torniói 
területén. 

A névszóhoz járuló ragok itt a következők : 
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E g y e s s z á m 
Nom. — 
gen. — 
acc. •u, V 
com. -in , in, ij?í, ina 
essiv. -n 
iness. -n (sne) 
elat. -s (st) 
illat. •i -ih 

T ö b b e s s z á m 

-i, i, ij 
•it 
-i kuim 
•n 
-in, -ijn, -jn, isne, isne, ijsnd 
-is, -ist, -ijs, -ijst 
-ita, -ijta, -ita 

A névragozásnál tehát, mint láthatjuk, minden egyes casusra 
külön alak s a genitivust kivéve külön rag is van. Az egyes számi 
accusativus a karesuandói nyelvjárásban még megegyezett a geni-
tivussal (az n rag csak kivételesen fordult elő mind a kettőben), 
Jokkmokkban pedig az accusativust külön u v. v rag jelzi. Az ösz-
szes többi északi lappságban egyforma rag jelölte az inessivust és 
elativust és csak Ganander nyelvtanában találunk az elativusban 
csupán st ragot, mely azonban az inessivusban is előfordul az n, 
sn mellett, míg Jokkmokkban e két eset mindig egészen külömböző 
ragokkal van jelölve. Az egyes szám comitativusa csak az n jésű-
lése vagy a ritkábban használt magánhangzós végű -ina alak által 
külömbözik a tornióitól. Az északi lapp nyelvek a többes szám 
nominativusában mind -k (kares. -hk, -'k, -ht, -t) képzőt tüntetnek 
föl, mely azomban a Tornio lappmarkban nyomtalanul el is kop-
hatik. Ez a k a jokkmokki nyelvjárásban már egyáltalában nincs 
meg és helyette csak gyenge aspiratio vagy semmi sem hallható. 
A többes szám genitivusában Tornióban az i mellett -it is szerepelt, 
Jokkmokkban azomban ennek sincs nyoma. Ezen most fölsorolt 
sajátságok által a jokkmokki nyelvjárás a névragozás terén a közép 
IpS. nyelvhez szolgál átmenetül. 

Az igetőhöz járuló ragok sem külömböznek alapjában sokat 
a lpF. nyelvéitől vagy a karesuandóbeliektől és ha mégis nagyon 
eltérőknek látszanak, az csak a rajtuk végbement hangtani válto
zásnak tulajdonítható. A lpF. egyes 1. sz. m, kares. m (n) helyett 
Jokkm.-ban u, v-t találunk, a lpF. k pedig a jelen idő egyes sz. 2., 
a többes sz. 3. és múlt idő egyes sz. 2. személyében épp úgy el
kopott mint a névszóknál a többes-képző. A jelen idejű dual. 1. 
személyben Karesuandóban még e vagy semmi rag volt, Jokkmokk-
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p r a e t e r i t u m 
-u, V 
> 

-me 
•te 
-ka 
-me 
-te 
-n (-n) 

ban azomban -in (-n)-t találunk. A duális 3. személyének ragjai 
csak annyiban külömböznek a karesuandóiaktól, hogy itt csupán 
a kopottabb -pa, -ka alakúak fordulnak elő. A jokkmokki nyelv
járásnak igéhez járuló ragjai a jelen és múlt időben a következők: 

P r a e s e n s 
Sing. 1. -u, v 

2. -' 
3 . — 

Dual. 1.-n 
2. -pihttie, -ppie 
3. -pa, pa 

Plur. 1. -p 
2. -pihtit, -pit 
3. -(%, -ie, e)\ 

A módbeli kifejezés már több tekintetben eltérő. Nevezetesen 
az imperativusban a Lule lappmarktól északra még nem fejlődött 
egészen külön a magasabb és mélyebb hanggal való vocalisatio, a 
mi Jokkmokkban tapasztalatom szerint már megtörtént. Itt 
ugyanis ugyanazon igénél pl. a következő ragok élnek egymás 
mellett az imperativusban: 

II. I m p e r a t i v u s 
- (u) m 
• ( > < / 

-(u)s 
-(u)peá 
-(u)n 
-(u)ska 
-(u)p 
-(u)t, (u)pdt 
• (u)sa 

Megvan e dialektusban a lpF., Kares. -ca, -ica képzős con-
junctivus (illetve potentialis is), de a lpF. s, Kares. s (s) képzős 
optativus teljesen hiányzik és helyette tietali v. tietalulu alakok 
fordulnak elő. , 

Az alaktan egyéb sajátságait mellőzve még egy körülményt 
kell kiemelnünk, a mely leginkább befolyt a jokkmokki dialektus-

NYELYTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 14 

I. I m p e r a t i v u s 
Sing 1. — 

2. (a, -ie)' 
3. -(e)s, (i)s 

Dual. 1. -(a)pie 
2. -(e)n 
3. -(e)ska 

Plur. 1. -(a)p, (ie)p 
2. -(e)t, (a)pet 
3. •(i)sa. 
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nak a tornióitól és még inkább a lpF. nyelvjárásoktól való nagy el
térésére, és ez s z ó k i n c s é n e k n a g y k ü l ö m b s é g e . A leg
közelebb rokon torniói és lpF. nyelvjárásokra ugyanis részint a 
norvég, részint a finn nyelv igen nagy hatással volt, a jokkmokki 
dialektusban ellenben a finn nyelvnek ezen ujabbkori nagy hatása 
majdnem teljesen hiányzik. A norvég nyelv hatását is a svéd váltotta 
föl, de ennek ujabbkori hatása igen csekély a tőle délebbre esö 
IpS. dialektusokra tetthez képest. A jokkmokki nyelvjárásban pl. 
hiányzanak ilyen Karesuandóban használt finn eredetű szók, mint 
palavaled'dle «szolga», vanemahk v. fanemahk «szülék»; audugas 
« boldog, selig)); lödodus «vigasztalás)), vagy ilyen norvég eredetűek, 
mint hjehmanni «kereskedő»; j>ahkar «pék»; manka «sok» stb. és 
helyettük részint eredeti lapp, részint svédből került szavak van
nak használatban. Azonkivűl a lapp eredetű szókincs is nagyon 
eltérő a többi északi dialektusokétól. Számos közönséges fogalomra 
egészen más szavakkal él a jokkmokki mint a lpF. vagy a torniói 
nyelvterület és e tekintetben inkább a közép IpS. nyelvhez közele
dik. Hogy csak egy-két példát említsek, a magyar «mondania lpF.-
ságban cielke-, Karesuandóban tad'da-, Jokkmokkban pedig jouála-, 
jahtte-v.hoalla-; Kares. jerra- «kérdezni*) Jokkm.-ban csak kahca-. 

II. A közép svéd-lapp nyelvterület. 

A közép IpS. nyelvről a legtöbbet tudunk, mert ez a tulajdon
képpeni könyvnyelv. Ennek a szókincsét találjuk összegyűjtve 
Lindahl és öhrling 1780-ban megjelent szótárában s ennek a 
nyelvtanát dolgoztam ki a megjelent nyomtatványok alapján 
1880-ban. Mindamellett azomban dialektikus szempontból éppen 
a közép IpS. nyelvről tudunk legkevesebbet, mert a népnyelvről, 
úgy a mint a Pite- és Ume-lappmarkokban beszélik, eddigelé alig 
van valamicske adatunk. Ezt a nyelvterületet még bővebben át 
kellene kutatni, mert mostanáig csak egyes szigetecskéket ismerünk 
belőle, de a külömböző vidékek nyelve közötti összefüggést, az 
északi dialektusokból a közép IpS.-ba és közép IpS.-ból a déli 
nyelvbe való átmeneteket még nem láthatjuk tisztán. Különösen 
a Pite-lappmark északi részéből, az arjepluogi egyházkerületből, 
hiányzik minden adatunk. Pedig ezen a vidéken igen nagy átala-
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kuláson megy keresztül a lapp nyelv, itt kezd valószínűleg eltüne
dezni az acsodálatos rendszeresség, mely az északi IpS. nyelvjárások-
han a mássalhangzóerősbülés és gyengülés tüneményében uralko
dott, és kezdenek előttinni a kettős tőalakok, melyekkel egy-két szó
nál a jokkmokki dialektusban is találkozunk már. Összes népnyelvi 
adataink, melyekből e nagy terület dialektikus viszonyait nagyjá
ban meghatározhatjuk, alig néhány lapra terjednek. A Pite-lapp
mark arvidsjauri kerületéből én közöltem három mesét, de nem a 
legmegbízhatóbb forrásból, mert a kitől e szövegeket és néhány 
nyelvtani adatot följegyeztem, született lapp volt ugyan, de már 
annyira elsvédesedett, hogy anyanyelvét nem bírta teljesen s külöm-
ben is tanítói működésének legnagyobb részét a Lule-lappmark-
ban töltötte. Nyelve tehát, úgy látszik, több tekintetben keverék. 
Az Ume-lappmark északi részéből, a malái egyházkerületből, mint 
említettem, Budenz gyűjtött szintén csak csekély számú, nyolcz 
lapra terjedő szöveget. Ezen kívül Donner 0 . «Lieder der Lappenw 
ez. mtivében is találunk két nagyobb epikus költeményt közép 
IpS. nyelven írva, de mint már föntebb mondtam, e szövegek, mind 
a mellett, hogy kiejtés szerint vannak közölve, még sem használ
hatók a dialektológia szempontjából, mert nem valamely határo
zott nyelvjárást, nem a tulajdonképpeni népnyelvet, hanem Fjellner 
sorselei pap nyelvét tükröztetik vissza, vagyis a IpS. könyvnyelvet 
külömbözö vidékek dialektikus sajátságai szerint kiejtve. Ez a nyelv 
nem a sorselei, nem a déli, sem az északibb lappoké, hanem mind 
a háromé összevegyítve, úgy hogy mégis a közép IpS. nyelv saját
ságai az uralkodók benne. 

A közép IpS. nyelv legjellemzőbb sajátsága, mint már az 
általános osztályozásnál is említettük, a mássalhangzóerősbülés és 
gyöngülés rendszerességének megbomlása. E megbomlás abból 
áll, hogy az északi nyelvekben fölsorolt legtöbb ragozásbeli válto
zás a közép svéd-lapp nyelvben vagy teljesen megszűnt, vagy az 
erősbült ós gyöngült alak jelenteskülömbség előállta nélkül él 
egymás mellett és a szóknak csak csekély számán maradt meg e 
tünemény olyan rendszerességgel, mint az északi nyelvjárásokban. 

E háromféle elváltozásra a IpS. könyvnyelvben is találunk 
már elégséges példát. Rendszeres időmértéki változás van például 
e szókon: sittet «akarni», melynek jelen időbeli egyes sz. 3. sze
mélye sodn sitta, múlt időbeli ugyanazon személye azomban már 

14* 
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sodn siti, negatív alakja pedig idei sita (Jokkm.: sihtat: son sihtay 

son sitái, iéci sita); sámés, plur. sábmaseh «valamely, némely» 
(Jokkm. soqmies v. sömies, plur. soqpmásaí') stb. — Más szók hol 
erősbülten, hol gyöngülten fordulnak elő ugyanazon alakban, mint 
vaimo v. vaibmo «szív», gen. s. vaibmon, gen. plur. 3. sz. birt. rag
gal vaimoisa (Jokkm. vajqmuo, gen. s. vaimuo, gen. plur. 3. sz. b. 
r. vaimoisa) stb. — A legtöbb szó azomban csupán csak egy, még 
pedig vagy erősbült vagy gyengült alakban található a könyvnyelv
ben, mint takket «tenni, csinálni» : praet. s. 3. takkai (Jokkm. tah-
kat: tokái); kuliét «hallani» : prset. s. 3. kullai (Jokkm. kullat: 
kulái); vaddet «adni»: praet. s. 3. vaddi (Jokkm. vaddiet: vatti) stb.. 

A közép IpS. nyelvben általában az erösbülés és gyöngülés 
legtöbb formája megszűnt. Nem található itt már, legalább az 
eddigi népnyelvi adatok tanúsága szerint, sem a zöngétlen k, t, p-
nek zöngés g, d, b-re, sem a kk, tt, cc, cc, pp-nék zöngés gg, dd, 55 
(de), 55 (de), bb-re változása. A hkk, htt, hec, hec, hpp hosszú aspi
rált mássalhangzók is teljesen hiányoznak és csak gyöngült lik, ht,. 
hé, he, hp alakjukban élnek. A többi hosszú mássalhangzók közül 
is alig egy pár van még, mely gyöngülni szokott, de nincs már 
egyetlenegy sem, mely az összes hasonló hangtani helyzetben levő 
szókon egyformán változik, hanem csak kivételesen egy-két szón. 
Ezekről majd az egyes nyelvjárások tárgyalása alkalmával emlék
szem meg bővebben. 

Közös sajátsága a közép IpS. nyelvnek, hogy, legalább az 
eddig gyűjtött szövegek tanúsága szerint, a sva-féle erösbülés sem 
fordul elő benne. A jokkmokki ajékie (áikie) «idő» itt csak aike-nak, 
a jokkm. jorökole- «fordítania itt jorkole- jorgele-nsik hangzik stb. 
Ott azomban, a hol az északi IpS. nyelvben IpF. d, b erősbülések 
helyett találtunk sva hangot, a sva hang helyett a közép IpS. nyelv
ben újra föllép a d, b, illetőleg nyelvjárás szerint t, p erösbülés. 
Pl. IpF. gavdna-, Lul. káuána- «találni» a közép IpS. nyelv arvids-
jauri dialektusában kautae-, a malaiban kaudne-; IpF. harbmad,. 
Jokkm. harántat = arvidsjauri harpmat «felette, nagyon»; IpF. 
golbma, Jokkm. kolömo = malái kolbma «három» stb. 

Az északi IpS. nyelvterület közös jellemzése alkalmával fejte
gettük, hogy a mássalhangzók rendszeres időmértéki változása a 
magánhangzókra is visszahat s ezeknél is idéz elő időmértéki vál
tozásokat. Ott említettük a többi közt, hogy a tőbeli mássalhangzó 



A SVÉDORSZÁGI LAPP NYELVJÁRÁSOK. 213 

megrövidülésénél a rákövetkező szótag rövid magánhangzója meg
nyúlik. A közép svéd-lappságban e helyett kétféle eset áll be: vagy 
csak a gyöngült (rövid mássalhangzós) tő maradt meg és akkor az 
első szótag magánhangzója nyúlik meg (Arvidsjaurban nem min
dig), vagy pedig az erős (hosszú mássalhangzós) tőben állapodott 
meg a szó és akkor mind a mássalhangzó előtti mind pedig az 
utána levő magánhangzó rövid marad. Pl. Lul. iu sita «nem aka-
iok» = Arv. ip síta, Mai. ib sita; Lul. sisa «be» = Arv. sisa, Mai. 
sisa || Lul. tasá «ide» = Arv. tasa, tassa, Mai. tassa; Lul. tahó? 
«csinálsz» = Arv., Mai. tátika'; Lul. kula' «hallasz» = Arv., Mai. 
kulid' stb. 

A közép IpS. nyelv e rövid általános jellemzése után átterhe
lünk az egyes dialektusok ismertetésére. 

A) Az arvidsjauri nyelvjárás. 

E nyelvjárás hangjai nem sokban térnek el a Jokkmokkban 
előfordulóktól. A mássalhangzók közül teljesen hiányzik a d' ós 
általában az egyszerű és összetett zöngés hangok legnagyobb része. 
A d-t, a 5-t, a g-t nem jegyeztem föl olyan szókban, a hol a lulei 
dialektusban megvoltak s úgy látszik, Arvidsjaurban teljesen isme
retlenek. A rövid g-t egyszer sem hallottam, a hosszú gg-t is csak 
egy szóban. A b-t csak a szó végén jegyeztem föl, mint egyes számi 
első személyű ragot és szó közepén az igék jelen idejének többes 
2. személyében, de lehet, hogy nem jól hallottam. A jokkmokki 
rendes /? sem fordul elő ; csak ezen szóban tibfias hallottam valami 
hasonlófélét. Ezek szerint az arvidsjauri dialektus mássalhangzói 
a következők volnának: 
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Zön
gétlen Zöngés 

Zön
gétlen Zöngés Orr- 1 L 

hangok hangok 
B 

hangok 

Torokhangok 
V 

Torokhangok 
k (9) n 

ínyhangok 

II 
j n 

ínyhangok 
c S 

Foghangok 
t n l r 

Foghangok 
c \ s 

Ajakhangok 
f V 

Ajakhangok 
p 00 m 

A magánhangzók pedig ezek: 

• Ajakzárás nélkül Ajakzárással • 

Mély Vegyes Magas Mély Magas 

Felső 
nyelvállással 

i X u U (ü) 

Emelkedett 
nyelvállással é (9) 

Középső 
nyelvállással e é 0 ö 

Alsó 
nyelvállással a a (á) á 9 (V 

Rövid Hosszú Rövid Rövid Hosszú Rövid Hosszú Rövid 

Ezek közül az $-t és $-t csak egy, az p-t csak két szóban je
gyeztem le s könnyen meglehet, hogy ezen hangok elő sem fordul
nak az arvidsjauri nyelvjárásban s hibás hallás folytán kerültek a 
szövegeimbe. Az ü-i is csak egy szóban, a svéd eredetű ftür/co-ban 
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hallottam és eredeti lapp szavakban valószínűleg épp úgy hiányzik 
mint az északi nyelvjárásokban. 

Diphthongusokat következőket jegyeztem föl: 
a) Ereszkedők: ai, ei, Si, oi, ui; ie (ie); eá; oq, uq; úo (u°); 

au, iu, ou. 
b) Emelkedők; ié (ie); ea (eá), iá; uó; % lü. 
A hallott triphthongusok a következők : 
iei, oqi, uoi; ieu (ieu), uou. 
1. M á s B a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A szövegek csekély

sége folytán az általános változásokról igen keveset szólhatunk. 
Legnevezetesebb jelenség, hogy a lulei zöngés hangoknak itt kevés 
kivétellel zöngétlenek felelnek meg; a lulei sagga «nagyon» itt 
sagka, sakká ; a lulei obbo «egész» itt oppó. 

Néhány mássalhangzóváltozás mint átmeneti dialektust jel
lemzi. Jokkmokkban például konna «hol», tanná «itt» alakokat 
találunk, melyeknek Arvidsjaurban is konnla, tannta felelnek meg. 
De már a jokkm. sinná «-ben, benti) Arv.-ban sisna alakban él, az 
sn tehát épp úgy nem assimilálódott, mint tovább délre a többi 
szavakban sem. 

Legjobban föltüntetik azomban mint átmeneti dialektust a 
mássalhangzókon ragozás közben végbemenő változások. 1. A Jokk-
mokkival megegyező rendszeres változást már csak kevés szón 
találunk. Ilyenek : porrot «enni» : prast. s. 3. poroi (Jokkm. porrot : 
poröi); varrie (de váiie is), gen. s. varié «hegy» (Jokkm. varrie: 
várié) \ atne- «bírni», praet. s. 3. ani, prset. plur. 3. atnin (Jokkm. 
atne-: ani, atnin); sapmie, gen. s. saniie wlapp emberi) (Jokkm. 
sapmie: sámie) \ piejjet, prast. s. 3. pieji (Jokkm. pied'dát, piejai). 

2. Ingadozók vagyis ugyanegy ragozási alakban erősbült és 
gyöngült mássalhangzóval egyaránt használatosak: kautnat v. kau-
net «találni» (Jokkm. káuánat (prees. s. 1. káunau); vuoitnát v. 
vuoidnát «látni», prset. s. 3. vuoine, praet. plur. 3. vuoinin (Jokkm. 
vuojeniet: praet. s. 3. vuoini, plur. 3. vujenin); heipma v. heima, 
«ház» (Jokkm. Wejema: gen. s. heima); pöhtit v. pötit «jönni». 

3. Csak erősbült alakban használatosak: vattiet «adni», 
praet. s. 3. vatti (Jokkm. vaddiet: vatti); heágka, heákka «élet» 
(Jokkm. heágga: heákka) | viehket, praet. s. 3. viehki «futni» (Jokkm. 
viehkat: viekai); tahkat, praet. s. 3. üthkai «tenni» (Jokkm. tahkat: 
takái); vuohcet, prset. s. 3. vuohci «lőni» (Jokkm. vuolicat: vuocai); 
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pahéet, praet. s. 3. pdhcij «maradni)) (Jokkm. pahciet: pacij); man
nát, praet. s. 3. mannái «menni» (Jokkm. mannát: mandi). 

4. Csak gyöngült alakban élnek: ealuo «nyáj» (Jokkm. eálluo, 
gen. eáluo); nahkie, gen. nahkie «bőr» (Jokkm. nahkkie: nahkie); 
mahtit, praes. s. 3. mahti «képes lenni» (Jokkm. mahttiet: mahtij); 
pdjet, praet. s. 3. pájái «hagyni» (Jokkm. pád'dat: pdjai). 

2. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A magánhangzók 
általában megfelelnek a Lule lappmarkbelieknek. A változások 
közül leginkább említésre méltó, hogy a jokkmokki o helyett gyak
rabban u-t találunk; pl. uit «valóban» = Jokkm. oit; ulkos, ul-
kus «ki» = Jokkm. olhkus; kü, ku «midőn, mint» — Jokkm. ko, 
ko. Ez a változás jobban délre még általánosabb lesz. 

A diphthongusok közül feltűnő, hogy a jokkmokki ie helyett 
igen sokszor csak e s az oa helyett is többször o fordul elő; pl. 
herkie = Jokkm. h'erekie «rónökör»; keres = Jokkm. kieris ((ked
ves, drága» | occut v. oaccut = Jokkm. oadcuot (oaccuou) «kapni». 
Jellemző azomban, hogy szókezdő ou diphthongust találunk az 
outon, outost, outol adverbiumokban úgy mint az északi nyelvekben, 
holott a többi közép IpS.-ságban már au szókezdet él. 

A magánhangzók időmértéki áthelyezkedését már föntebb 
(213. lap) említettük. Arvidsjaurban háromféleképpen történik: 
1. Az első és második szótag magánhangzója s a mássalhangzó is 
rövid marad; pl. sisa (= Jokkm. sisa) «-be, bele»; tasa «ide» 
( = Jokkm. tasa). — 2. A magánhangzó rövid, de a mássalhangzó 
hosszú: tassa, 1. tasa. — 3. A tőszótag magánhangzója hosszú, de 
a mássalhangzó rövid: ip slta «nem akarok* ( = Jokkm. iu sita). 
— A nála viszonyszót azomban olyan alakban jegyeztem föl mint 
a hogy Jokkmokkban él. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az éjszaki nyelvjárásoktól 
a már említett hangtani eltéréseken kívül egyes alaktani sajátságok 
is megkülömböztetik. A névragozásnál megemlítendő, hogy az 
egyes és többes szám accusativusának gyakran hiányzik a ragja, és 
vagy a nominativussal egyezik meg, mint az egyes számban almok 
«nép» és «népet» ; hárra «pap» és «papot», a többes számban 
ciuka' «madárnak)) és «fiakat». Külömben az egyes sz. accusativu-
sában -u, és a délibb b, a többes számában pedig -it rag is van 
használatban. A többes accusativusi -it partitivusi értelemben is 
előfordul; pl. vaja stalpitja eaca uruotasait edh kalkin porrot vies-
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suje pohcuit «bogy farkasok és más vadállatok eleven rénszarvaso
kat ne egyenek*); kaihka samitt kalkin hauhtetuvvat helviti ((vala
mennyi lapp a pokolba fog temettetni)). Az egyes szám genitivusá-
ban itt már n rag, az inessivusban pedig az n mellett sn, sne fordul 
elő mint a délibb nyelvjárásokban. 

Az igeragozásnál a jelen idő egyes sz. 1. szem.-ben már 
többnyire b, többes 2. személyében -bet, a dual. 2. személyében 
betin, a dual. 3. sz.-ben pedig -pen, -ben ragokat használják a jokk-
mokki -u, v, -pihtit, -pihttie, (pihttien), -pa ragok helyett. A múlt 
idő ragjai nagyobbára megegyeznek. 

A többi alaktani külömbségeket az adatok nem nagy meg
bízhatósága folytán nem tárgyalva, a másik ismert közép IpS. 
dialektus ismertetésére térünk át. 

B) A malai nyelvjárás. 

A malai az egyedüli a közép IpS. dialektusok közül, melyről 
teljesen megbízható adataink vannak s mely úgy szólván egyedül 
alkalmas arra, hogy a közép svéd-lappság jelleméről kellő képet 
alkothassunk magunknak. 

A malai nyelvjárás hangjai, különösen mássalhangzói és 
diphthongusai között több van, melyet Arvidsjaurban nem talá
lunk. Malaban már általánosak a zöngés g, ,5 és a g, d, b hangok, 
melyek Arvidsjaurban egyáltalában nem, vagy egyik-másik, mint 
pl. b, igen ritkán fordultak elő. Azon kívül itt U, í, % (fj), 0 han
gokat is találunk följegyezve; az északi IpS. d'hang azomban itt is 
hiányzik s mint a j-nek erősbülése a déli és közép IpS.-ságban 
sehol sem található. A malái nyelvjárásban a következő változatos 
mássalhangok fordulnak elő : 
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Zön
gétlen Zöngés Zön

gétlen Zöngés Orr 
hangok 

L R 
hangok hangok 

Torokhangok 
K 

Torokhangok 
k 9 z n 

ínyhangok 
i (i) 3 n 

ínyhangok 
c 3 s 

Foghangok 

c 3 s 

Foghangok t d n l r Foghangok 

d 

Ajakhangok 

1 

f V 
Ajakhangok 

1 V b m 

A U valószinüleg praepalatalis k-\-j=kj. 
A magánhangzók az a-t és a kétesnek jelölt hangokat kivéve 

ugyanazok mint Arvidsjaurban. Csak a diphthongusok- éstriphthon-
gusokban fordul elő egy új hang, az ö. 

Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Magas Mély Magas 

Felső 
nyelvállással 

i % U U 

Emelkedett 
nyelvállással 

é 

Középső 
nyelvállással e e 0 Ö Ö 

Alsó 
nyelvállással a a a a, 

Bövid Hosszú Bövid Hosszú Bövid Hosszú Bövid 

A diphthongusok sokkal változatosabbak, mint az arvidsjauri 
dialektusban: 
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a) Ereszkedők: ai, ai, ei, ei, oi, ui; id, ie, ue; uo (úo), uö ; 
au, eu, öu. 

b) Emelkedők: % % uö. 
Triphthongusok; uei, uou, uöu ; — lei, iau. 
1. M á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — A szókezdő más

salhangzók a malái nyelvjárásban is ugyanazok, mint a jokkmokki-
ban, csakhogy a zöngétlen k, t, p explosiv hangok mellett néhány 
szónak elején zöngés g, d, b hangok is előfordulnak. Ilyen szók: 
gumpe v. kumpe «farkas»; glás «üveg, ablak» \ devva «halom» | 
biergete- «boldogulni vmivel»; birre v. pirre «medve»; bonda v. 
ponda «gazda, gazdag*. 

A szó közepén e dialektusban a jokkmokki k, t helyett már 
igen gyakori a zöngés explosiv hang és a szó végén sem ritka; 
a jokkmokki tn, pm kapcsolatok helyett pedig mindig dn. bm fordul 
elő. Pl. jorgele- (Jokkm. jorökole-) «fordítani»; almug (Jokkm. 
alámuk) «nép»; coigate- (Jokkm. cuejekate-) «hótalpon futni» ; 
raike v. raige (Jokkm. rajekie: raikie) «lyuk» ; ráde- «tanács» = 
Jokkm. ratie; valde- (Jokkm. valtie-) «venni» ; lehked (Jokkm. 
iehkiet) «este» | adna (Jokkm. eatna) «sok»; jabme- (Jokkm. jap-
mié-J «meghalni*. A malái szóközépi b egyébként Jokkmokk-
ban is b. 

A jokkmokki i végű diphthongus vagy l, r után levő olyan 
sva hangnak, mely eredetibb lpF. d, h-bői támadt, Malában ismét 
d, b erősbítő hang felel meg; pl. aibmote- (lpF. aibmote-, Jokkm. 
ajemute-) «bírni, képes lenni»; albme (lpF. albme, Jokkm. alemie) 
«ég, coelum»; corbmo (lpF. corbma, Jokkm. corömo) «ököl» | vaoi-
dne-, voidne- (lpF. oaidne-, Jokkm. vuojéne-, vajene-) «látni» ; 
kaudne- (lpF. gavdna-, Jokkm, kauána-J «találni». 

Azon jokkmokki szóközépi í-nek, mely lpF. do- helyett való, 
Malában néhány szóban eredeti d v. d, néhány szóban pedig dd 
felel meg, mint : ode- v. ode- (lpF. oaőda-, Jokkm. oate-) «aludni»; 
kodé-, kodé- (lpF. godda-, Lule kotie-J «szőni»; kuede- (lpF. guöŐőe-, 
Jokkm. kuotie-J «hátrahagyni)); node (lpF. noaoőe, Jokkm. noqtie) 
«teher» | oddo (lpF. oddo, Jokkm. otö) «új»; iddiet (lpF. ided, 
idd ed, Jokkm. itiet) «reggelű. 

Az sn és ln-nek nn-vé való összeolvadása itt már nem fordul 
elő és a jokkmokki sinnd, tavina, konna, nanna alakoknak sisne, 
tasne, kusne, naldne felelnek meg. 
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A rendszeres időmértéki változásnak már csak kevés mással
hangzó van alávetve ós ezeken sem megy végbe a változás minden 
szónál és nem is mindig úgy mint a Lule lappmarkban. A szöve
gekben és szótárban előforduló időmértéki változások a következők : 

Toro khangok 

Erősbűit 
alakban: hk 

Toro khangok 
Gyöngült 

alakban: hg 

Iayhangok 

Erősbűit 
alakban: JjOJ) 

hé 
(cc) 

Iayhangok 
Gyöngült 

alakban : j c 

Foghangok 

Erősbűit 
alakban: ht SS he 33 rr 11 

Foghangok 
Gyöngült 

alakban: t s c 3 r 
\ 

l 

Ajakhangok 

Erősbűit 
alakban: 

hp 
(PP)\ Ajakhangok 

Gyöngült 
alakban: p V 

Ezeken kívül még egy pár összetett mássalhangzócsoport is 
van, mint gn, dn, bm, melyek úgy rövidülnek a ragozási alakokban, 
hogy az első mássalhangzó elmarad és csak az fi, n, m marad meg 
(v. ö. jokkkm. kn v. gn—n, tn—n, pm—m változásokat). A kt, ke, 
ks, ks csoportokban a / t a malái dialektusban soha sem változik. 

Mind ezen kimutatott mássalhangzóváltozások közül a leg
nagyobb rósz ingadozik s csak a következő szókon találunk rend
szeres átalakulást: 

1. hk—g : sühke «evezni» (prset. dual. 3. sügiken) ; viáhke-
«futni» (prset. s. 3. viagi). 

2. hé—éi viiohce- (praet. s. 3. vueci, dual. 3. vuocikan) «lőni» 
( = Jokk. vuohcat; vuocau). 

3.jj (ij): j : raije- (imperat. s. 2. rajé) «küldeni» ( = Jokkm. 
rad'da-: rajau). 

4. ss—s: ttesse- v. kesse- (prset. s. 2. kkssi', dual. 3. kémken) 
«húzni» ( = Jokkm. kiessie-: kiessV, kiesika). 
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5. vv—v: tievva, de tievas «tele»; pivve- «melegen lenni», de 
pivales «melegu. 

6. rr—r : cierro- (praes. 3. cerro, praes. s. 1. cierob) «sírni)) 
(== Jokkm. cierru0-: mon cieruou, son cierro); mórra v. muorra 
(gen. s. mören ; állat. plur. mörite) «fa» ( = Jokkm. muorra : muora, 
muorait); nuorra (nom. plur. nőre ) «fiatal» (= Jokkm. nuorra: 
nuora'); merra (gen. s. mieran, állat. s. merraje) «tenger» ( = Jokkm. 
medrra: meára, meárrai). 

7. II—l: stallo (elat. s. stdlost, nom. plur. stálo', gen. plur. 
staloi) «óriásw ( = Jokkm. stalluo : staluo, stalui); puölle- (preet. s. 
3. pueli) «égni» ( = Jokkm. puóllie-: puolij); kalle- «átgázolni» : 
kalete- vb. caus. «átkeltetni». 

8. gn—n: cagne- (prset. dual. 3. caniken) «bemenni)) 
( = Jokkm. cakna-: canai). 

9. dn—n: adna «sok» : compar. anab «több» ( = Jokkm. 
eátna: ednab). 

10. hm—m: olbma (acc. s. olmab) «ember» ( = Jokkm. olmaj: 
oldmau); heibma (gen. s. hetman, állat, heibmai) «ház, otthoni) 
( = Jokkm. hajema: háima, hájémai); sabme (nom. plur. sdme') 
«lapp ember» ( = Jokkm. sapmie (samie); sömes (nom. plur. sob-
mase') «valamely, némely» ( = Jokkm. soamies: soapmasa); jabme 
(praet. s. 3. jami) «meghalnia ( = Jokkm. japmie-: jamij); kabmak 
«czipő» : kamaté- «lábbelit fölhúzni)). 

E most fölsorolt szókról sem mondhatjuk azomban teljes 
biztossággal, hogy az egész ragozáson végig mindenütt teljes rend
szerességgel történik-e a gyöngülés, mert erre nincs elégséges 
adatunk. 

Valamennyi a táblázatban föltüntetett erősbülós és gyöngü
lés, a föntebbi esetek kivételével, ingadozóan is előfordul, vagyis 
ugyanazon szónál mind a két alak használatos. így hk v. k: vuolike 
v. vuoke «forma» | hé, cc—c: cicce (acc. s. ciceb, állat. s. ciccai; 
azomban birt. raggal: cicám v. ciccam) «anya» ; léeéev. kiecce «vég, 
extremitas)); kahcate- v. kacaté- «kérdezni» | kilito v. kito ((köszö
net*; pökte- (praet. s. 3. pöhti v. pöti) «jönni» | he—c: cahce vagy 
edee (s. gen. cacen ; állat. s. cacai) «víz» = Jokkm. cahcie (cacie, éah-
cai) I 33~3 •' va33e~ (praet. s. 3. vagi v. vaggi; p. praet. vagam v. 
vaggam) «menni» = Jokkm. vaggie- (vacci, vaggam) \ rr—r : pöres 
v. porres «öreg» ; pirre 7. pire (acc. s. pirreb v. pireb) «medvei) ; 
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II—l: kuliét (praet. s. 3. hullai v. kuli) «hallani» = Jokkm. kullat 
(küldi); tálak v. tallak «azonnali) | lahpe- (praet. s. 3. lahpi, dual. 
3. lahpiken v. lápiken) «hagyni» | iadno v. iano «folyó»; kaudnete-
v. kaunete- «találkozni vkivel» | caimete- v. caibmate- «nevetni» ; 
öme v. obme «holmi». 

A legtöbb szó azomban már csak egy alakban állapodott 
meg az egész ragozáson és szóképzésen végig, még pedig vagy csu
pán az erősbült vagy csupán a gyengült alakban. 

Csupán erősbült alakban használatosak például: tahke-
(praet. s. 3. tahki) «tenni» = Jokkm. tahka- (takai); lohka- (praet. 
s. 3. lohki) «olvasni» == Jokkm. lohka- (loköi); ohce- (praet. s. 3. 
ohci) «keresni» = Jokkm. ohce- (ocöi); kosso «hová» = Jokkm. 
kösd; passa- (passab) «mosni» = Jokkm. passa- (pasdu); kocce-
«urinare» = Jokkm. kodcuo- (koccuo''); manne- (praes. s. 1. mannab, 
praet. s. 3. manni) «rnenni» = Jokkm. manna- (manáu, mandi); 
orrot (praes. s. 1. orrob) «lenni» = Jokkm. orruo- (oruou); tollo 
(gen. s. tollon, acc. s. tollob) «tűz» . = Jokkm. tollo (tolö, tolöu); 
adne- (praes. s. 1. adnab, praet. s. 3. adni) «birni, tartani* = Jokkm. 
atnie- (anau, ariij); cadne- (praet. s. 3. cadni) «kötni» = Jokkm. 
catna- (canái); vaibmo «szivt> = Jokkm. vajemuo (gen. s. vaimuo). 

Csupán gyöngült alakban használatosak: 1. A közép IpS.-ság 
általános jellemzése alkalmával említett esetek. — 2. hdjo «szegény» 
= Jokkm. head'duo (gen. s. heajuo);paje- (praes. s. Q.paja') «hagyni» 
=Jokkm.pád'da- (pája')\ dca (acc. s. acaseb) «más»= Jokkm.ieca 
(acc. iehcasau); Idce- (praes. s. 2. Idea') «ágyat vetni» = Jokkm. 
Wicie- (Idea') \ pöco (gen. s. pöcen) «rénszarvas" = Jokkm.poacuj 
(pohecu) | tiete- (praes. s. 2. tieta') «tudni» = Jokkm. tiehtie-
(tieta1) | ose (gen. s. osen) «rész» = Jokkm. oassie (oq>sie); vieso-
(praes. s. 1. viesob) «élni» = Jokkm. viessuo- (viesuou) \mdna (gen. 
s. mdnan) «gyermek* = Jokkm. manna (mdnd) \ avo (gen. s. avon) 
«öröm» = Jokkm. dvvuo (ávuo) \ karé (gen. s. kdren) «edény» = 
Jokkm. karrie (karié); fira «körül» = Jokkm. pirra \ kuele (gen. 
s. kuelen) «hal» = Jokkm. kuPllie (kuolie); cdle- (praes. s. 2. cála') 
«írni» = Jokkm. callie- (cála') stb. — A kk, tt, pp, cc, cc zöngétlen 
hosszú mássalhangzók, melyek Jokkmokkban rendszeresen zöngés 
gg, dd, bb, J J (de) és 55 (dc)-re változtak és Arvidsjaurban csupán 
csak a zöngétlen alakban állapodtak meg, Malában viszont csak a 
zöngés gg, dd, bb, ,55, gg alakokban használatosak. A hágga (délek, 
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kadde «part»; óbba «nőtestvér»; 0330- «kapni» stb. szók mással
hangzója a ragozás minden alakjában változatlan marad. 

Összefoglalva a malái szövegekben és szójegyzékben mutat
kozó mássalhangzóváltozásokat, úgy találjuk, hogy 1. rendszeres 
erősbülós és gyöngülés leginkább a rövid magánhangzóra követ
kező bm-es, továbbá az rr és 11 tőhangzós szavakban maradt meg. 
2. A dn és hk csak kivételesen gyöngülnek n, illetőleg o-vé v. fc-vá 
és a legtöbb szóban változatlanok. 3. Ingadozók a h-val való többi 
erösbülések (ht, he, he, hp) és a hosszú mássalhangzók, de az 
utóbbiaknak nagy része vagy csak a gyöngült vagy csak az erősbült 
alakban állapodott meg. 

2. A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k közül mint e nyelv
járást jellemzőket a következőket említjük föl: 

Az északi nyelvjárások szókezdő ou diphthongusának o-ja 
helyett Malában már kizárólagosan a-t találunk, tehát a lulei-
aividsjauri outon, outost, outol szók itt csak auten, autest, autel alak
ban élnek és tovább délre is leginkább ezen szókezdet van hasz
nálatban. 

A jokkmokki egyszerű hangok egyébként, némi csekély kivé
tellel, ezen nyelvjárásban is ugyanazok. 

Nagyobb változás alá esnek azomban a jokkmokki diphthon-
gusok. A jokkm. eá'-nek itt á, 'a v. á felel meg szó elején épp úgy 
mint szó közepén; pl. ah (Jokkm. eálluo: eáluo) «nyáj»; adna 
y.'ádna (Jokkm. eátna) «sok»; hajó (Jokkm. hedd'duo) «szegény» ; 
sdngoY. slango (Jokkm. seankuo) «ágy». 

A jokkm. ie (ty-néb hangsúlyos szótagban ie, le, la, e v. e 
felelhet meg, hangsúlytalan szótagban azomban mindig csak e ; 
pl. tiete- v. tete- (Jokkm. tiehtie-J «tudni» ; 'eliked v. ehked (Jokkm. 
iehkiet) «este» ; viahke- (Jokkm. vielika-, viahka-) «futni» ; kldce v. 
Uece (Jokkm. kiehcie) «vég» stb. 

Jokkm. o^-nak hosszú consonans és csekély kivétellel aspirált 
mássalhangzó előtt is rövid 0, rövid mássalhangzó előtt pedig hosszú 
ö felel meg; pl. ohpe- (Jokkm. oqhppa-) «tanúlni» ; óbba (Jokkm. 
oqbba) «soror»; korro- (Jokkm. koarruo-) «varrni» ; posso (Jokkm. 
poassuo) «lapp sátor legbelseje» | obme v. ome (Jokkm. oq,pmie: 
oamie) «holmi»; porres v. pöres (Jokkm. poqries) «öreg»; öses 
(Jokkm. oq,sies) «árú» ; höle- (Jokkm. hoalla-) «mondani» stb. 

A jokkmokki wo-nak hangsúlyos szótagban uo v. o, ö, hang-
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súlytalan szótagban pedig mindig o felel meg. Az uo helyett levő 
rövid o két mássalhangzó vagy hosszú consonans, a hosszú ö pedig 
rövid mássalhangzó előtt fordul elő; pl. roptot (Jokkm. ruoptuot) 
«vissza»; tuohkai v. tohkai (Jokkm. tuohkai) «mögé» ; storra v. 
stuorra (Jokkm. stuorra) «nagy» ; tobbele- (Jokkm. tuohppele- v. 
tuobbele-) «megfogni»; mórra v. muorra (gen. s. mören; all. plur. 
mörite) «fa» (Jokkm. muorra: muora) ; nuorra (nom. plur. nöre'J 
«fiatal» (Jokkm. nuorra: nuora') | kahto- v. kato (Jokkm. kalituo-) 
«eltűnni* ;stallo (Jokkm. stalluo) «óriás»; kerliko (Jokkm. kiröhkuo) 
«templom» stb. — Van az uo diphthongusnak még egy változása, 
de erről majd később emlékszünk meg. 

Az uoi triphthongus helyett is többnyire oi-t találunk, mint 
coigete- (Jokkm. cuojekate) «hókorcsolyán menni»; voinaste- (Jokkm. 
vuoiknaste-) «lélekzeni, pihenni»; loihte- (Jokkm. luojehtie-J ((eresz
teni)) ; vuoidne- v. voidne- (Jokkm. vuqjenie-) «látni». — Lásd alább 
egyéb változását. 

A jokkm. uou triphthongusnak itt gyakran uov, uöv, ov meg
felelője is van, mint kuovle- v. kovle- (Jokkm. kuouqla- «tekinteni»; 
kuovtelen v. kuöutelen «közepett*) (Jokkm. kuoutiel); vovdnai (Lin-
dahl vuoudnai) «rettenetes*. 

Az északi IpS. területen általános e l ő r e h a t ó m a g á n -
h a n g z ó i l l e s z k e d é s - f é l e tüneménynek a malái dialektusban 
is van még nyoma, de már csak szórványosan; pl. oddo (Jokkm. 
otö, lpF. odoa) «új»; kosso (Jokkm. kosö, lpF. gosa) «hová»; tollo 
v. tolla (Jokkm. tollo, lpF. dolla) «tűz»; pörre- «enni», de: porrejes 
v. porrojes «nagyevő», porrostuce- «megéhezni» stb. Ezek közül a 
legtöbbön úgy látszik az o-s alak megmaradt az egész közép, sőt 
néhány szón az egész déli lappságban is. Oddo, tollo pl. a déli 
lappságban leginkább urru, tullu alakban élnek. 

A h á t r a h a t ó i l l e s z k e d é s n e k azon neme, mely 
Jokkmokkban és részben Karesuandóban, sőt az összes északi lapp 
területen uralkodik, hogy t. i. a következő szótag mély magán
hangzójának v. ie (i,e) vokálisának hatása alatt a tőszótagbeli 
ie (= ered. é) ed (= ered. a)-vei váltakozott, az eddigi adatok 
szerint a malái dialektnsban nem mutatható ki. 

A ragozás alkalmával azonban a hátraható illeszkedésnek 
egy új jelenségével találkozunk a malái nyelvjárásban. Ez pedig 
nem egyéb mint a ragozásban v. képzésben föllépő i-nek hatása a 
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tőszótagbeli a-ra, uo v. uoi-ra,. Ezen i hatása alatt ugyanis a tŐ-
szótag a-ja gyakran á, a-re, a tőszótag Mo-ja, (melyből egyébként 
is gyakran ue lesz) ue, ttí-ra változik vagy u, w-ra rövidül; pl. sahme 
(gen. plur. sami) «lapp emberi); lahpe- (praet. s. 3. láhpi, dual. 3 
lahpiken v. lapiken) «hátrahagyni)) ; Zas<?- (praet. s. 3. lasi) «be
zárni »; jabme- (praet. s. 3. járni) «meghalni)) ; ía&te (acc. plur. tak-
tite) «csont»; valde- (praet. s. váldi, dual. 3. váldiken de van vaZ-
cZiftm is) «venni *; páldi «mellé»: de p aláesne amellett)); vagge-
(praet. s. 3. vági, de va$gi is) «menni» ; mahte- (praet. s. 3. mati, 
de van mahti is) «bírni, képes lenni» ; kalke- (praet. plur. 3. kalgen 
v. kaikén; — a kalken-béíi e eredetibb i helyett való) «fogni, 
akarni» || vuolge- (praet. s. 3. vuelgi v. vulgi: praes. s. 1. vuolgah) 
«menni»; puokte- (praet. s. 3. puekti v. pukti) «vinni, hozni»; 
muerje (acc. plur. murjit) «bogyó» ; kuoce- (praet. dual. 3. küciken ; 
de praet. s. 3. kuoci) «mászni» ; kuedde- (praet. s. 3. kueddi V-
kuiddi) «hordani»; kuele (acc. plur. kuilide) «hal» ; vuorde- (praet. 
s. 3. vuerdi) «várni». 

Az uoi (oi) triphthongus a következő i hatása alatt többször 
ui diphthongussá rövidül; pl. vuoidne- (praet. s. 3. vuini, dual. 3. 
vuinigen; de prat . s. 3. voidni is van) «látni»; loihte-, ered. luoiJtte-
(praet. dual. 3. luihtiken) «ereszteni)). 

Mint a fölsorolt példákból is láthatjuk, e hangtani jelenség 
még nem állapodott meg egész rendszerességgel és többször ecy-
más mellett használatosak az eredeti és az i hatása alatt átválto
zott hangok. Ugy látszik, ez az egész hangváltozás újabb keletű. 
Alább a stenselei nyelvjárásnál még találkozunk vele, de már 
nagyobb terjedelemben alkalmazva. 

3. Az a l a k t a n i s a j á t s á g o k lényegesen nem térnek el az 
északi nyelvjárásokéitól és szintén inkább hangtani természetűek. 

A nóvragozásban használt ragok majdnem ugyanazok, mint 
a melyek a könyvnyelvben előfordulnak. Az egyes sz. genitivusá-
ban itt mindig n van, az accusativusban rendesen h (ritkábban v, 
u is), az egyes és többes szám inessivusában kizárólag -sne rag 
használatos. Az egyes sz. állativusában a rendes i mellett teljesebb 
-je is előfordul már, mely tovább délre általánosan el van terjedve. 
Megemlíthetjük még, hogy az abessivusban -apta rag van az észa
kibb -taka, -tak helyett, a többes accus.-ban pedig a rendes -it 
mellett teljesebb -ite is használatban van. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 1 5 
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A névszóhoz járuló ragok a következők: 

Egyes sz. Többes sz. 
Nom. — _> 
gen. -n -i 
acc. -b (v, u) -it, -ite 
com. 'in -i kőim 
ess. -n -n 
iness. -sne -isne 
elat. -sí •isi 
állat, -i, -je -ite 

A névmások sorából különösen megemlítendő az északi 
rendes soi 3. személyű dualisi alak mellett előforduló sönoi vagy 
sonnoi. Ez az alak átmenetül szolgál a délibb lappságba, a hol 
csupán csak a teljesebb alakok élnek. Malában a sönoi, sonnoi 
mellett valószínűleg a mönoi v. monnoi, tönoi v. tonnoi teljesebb 
alakok is előfordulnak a közönségesen használt moi és toi mellett. 

Az igeragozásnál az egyes sz. első személyének ragja kizá
rólag ~b. A többes 1. személyben már valószínűleg -be a rag az 
északibb -p helyett, mint a könyvnyelvben, de ez a népies szöve
gekben nem fordul elő. A többes 2. személynek -behte v. -bete, a 
prset. többes 3. személynek -(e)n, -(ije)n, -(eje)n, a dual. 3. sze
mélynek pedig -(i)kan, -(i)ken, -(i)ka a ragja az északi -pehtet> 
-pihtit, -(i)n és (ijka helyett. Az igéhez járuló ragokat adatok 
hiányában nem állíthatom teljesen össze. 

A szókincs is több tekintetben eltér a jokkmokkitól. Van sok 
szó, mely Jokkmokkban általános, de Malában ismeretlen, viszont 
több, mint cicce «anya»; alke «fiú», aca- «hogy», kőik -hoz stb., 
melyek Jokkmokkban nem használatosak, de Malában és Malától 
délre rendesen előfordulnak. Erről azonban az összehasonlítás 
czéljából rendelkezésünkre levő szókincs fogyatékossága folytán 
nem szólhatunk bővebben. 

Ennyi az, a mit a mai anyag alapján a közép IpS. nyelvről 
mondhatunk. A két aldialektus tárgyalása alkalmával láthattuk, 
hogy az arvidsjauri még sok sajátságot őrizett meg az északiakból, 
a malái pedig egyes hangtani és alaktani sajátságaival ós szókincse 
egy részével a déli lapp nyelv felé közeledik. Kár, hogy itt újra 
hiányzik néhány átmeneti dialektusnak ismerete, hogy pontosan 
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megállapíthatnék, miként változik át lassankint a közép IpS. 
nyelvjárás déli lappá. A déli lapp nyelvterületnek azon dialektusa, 
mely legközelebb áll a maláihoz, már annyira távol áll tőle, mint 
a malái a jokkmokkitól. 

. ' -. 

III. A déli-lapp nyelvterület. 
• . • . • ' . 

Erről a nagy és nyelvészeti tekintetben igen érdekes és ta
nulságos nyelvterületről csak a legújabb időben nyertünk tudo
mást azon szövegek által, melyeket az Ugor füzetek 8. és 9. szá
maiban én bocsátottam közre. Futólagos áttekintés után is meg
győződhetünk róla, hogy ha már éppen lapp nyelvekről akarunk 
beszélni, a déli-lapp nyelv annyira elüt a közép IpS. ismert nép
nyelvtől és könyvnyelvtől, hogy épp oly külön nyelvnek tart
ható mint a IpF., IpE. vagy IpK. nyelv. Mielőtt a déli lapp nyelvet 
dialektusaira osztanók, ismerkedjünk meg mindenekelőtt azon 
sajátságokkal, melyek a déli-lapp nyelvet mint déli nyelvet kö
zösen jellemzik. 

A többi összes lapp nyelvjárásoktól a következő sajátságok 
választják el: 

1. J e l l e m z ő m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Mint 
már a svédországi lapp-nyelvjárások általános osztályozásánál em
lítettük, a déli lappság első sorban abban külömbözik a többi 
északra eső nyelvjárásoktól, hogy alig van benne olyan szó, me
lyen tisztán kimutathatnék a zártság vagy nyíltság, hatását a szótő 
változására, holott a IpS. közép nyelvben ez még gyakran előfor
dult. A lulei kcűica- (prses. s. 1. kacau) «kérdezni» itt kihce- (kik-
cem) ; a lulei atne- (prses. s. 1. anau) «bírni, tartani» itt ütne-
(atnam) ; a lulei kiehta (gen. s. kieta) «kéz» itt kieta (kietan) • 
a lulei kierhka (gen. s. kieráhkama) «bölcső» itt kierhkoma (gen. s. 
kierhkoman) stb. — Találunk ugyan egyes szókat, melyeken úgy 
látszik, mintha rendszeres erősbülés és gyengülés menne véghez, 
de ha közelebbről vizsgáljuk őket, látjuk, hogy csalódtunk. így a 
kuppa v. kaik «házas ember» szók egyes számi accusativusa így 
van kupm v. kaim, kaim ; oasestejja, melynek a ragozás alkalmával 
csak rövid j - s alakja fordul elő (gen. s. oy&estejen); ebből azonban 
még nem szabad rendszeres gyöngülésre következtetnünk, mert 

15* 
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mellettük egyformán vagy még inkább használatosak a kuppum é» 
küllem alakok is; az oqsestejja pedig a többi hasonló képzésű 
participiumok mintájára bizonyára oasestejá alakban is él a nomi-
nativusban. Idézhetnék hasonló számos példát, a hol ilyen látszó
lagos gyöngülések fordulnak elő, mint pl. stuorrav.stuora «nagy» 
melynek comparativusát csak rövid r-rel: stuoraga; moussa v. 
müsa «cunnus», melynek fosztó képzős alakját csak rövid s-sel 
müsats jegyeztem föl, de ezzel sem mutathatjuk ki a rendszeres, 
időmértéki változást. 

Az északi IpS. nyelvben erősbült és gyöngült alakban hasz
nált szók a déli lappságban általában egy alakban állapodtak 
meg: vagy az erősbültben, a hol rövid magánhangzóra hosszú 
vagy két mássalhangzó következik, mint arra- (Lul. orruo-: oruo} 
«lenni» ; kihce- (Lul. kahca- ; kacaj «kérdezni*; jnlle- pelle- (Lul-
palla : pala) «félni»; pijjene «fönt», pejjise «föl» (Lul. pad'd'ien t 
pajas) stb.; — vagy a gyengültben, a hol hosszú magánhangzó 
után rövid mássalhangzó maradt meg, mint karié (Lul. kárrie : 
karié) «edény»; kiesie (Lul. kiessie : kiesie) «nyár» ; koatie (Lul.. 
koq,htie : koq,tie) «ház»; dne- (Lul. atnuo- : anuo) «kérni»; samie 
(Lul. sapmie : samie) stb. 

Ingadozó alak csak kevés van és ezeken sem a szótag zárt 
vagy nyilt volta idézi elő az ingadozást. Egy és ugyanazon rago
zási alakban majd röviden, majd hosszan ejtik főkép az l és r han
gokat, mint alekie v. allekie «fiú» ; kiela v. kiella «nyelv»; kureke-
kurreke- «önteni»; oari' v. oarri' «aludni»; a többi mássalhang
zókat ritkábban és csak helyenként használják ily kettős alakban^ 
mint ije v. ijje «nem»; poaccds v. poacds «mezitelen» stb. 

Ezen már magában is eléggé jellemző hangtani jelenségen 
kivül a déli-lapp nyelvben még több más jellemző közös mással
hangzóváltozás is fordul elő, melyek közül legfeltűnőbbek a kö
vetkezők : 

Sok szó elején parasitikus j fejlődött; pl. jalla, jélle ((ma
gas*) = Lul. alla;jillie «nyugati» = Lul. allé ; jallose,jellose ((nyu
gatra*) = Lul. alás ; jeacajiece «más» = Lul. iecd; jeana, jednuo-
«folyam» = malái iadnos

 lano, L. áno; föhte-, jeihte- ((megje
lenni)) = Lul. ihtie-; fene, jené «sok» = Lul. eátna; jiele- «ólni» = 
Lul. iellie- stb. 

Szóközépi jv hosszú jj-ice változik; pl. a lulei oajevie, a malái 
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oive «fej» a déli lappban oajje v. oijje; a lulei coajevie, malái coive 
«has» a déli lappban coajje, coijje ,-a lulei piejevie, malái peive 
«nap» itt piejje v. pijje. 

A lpF. szóközépi dd, d, melynek a Lule lappmarkban rende
sen t, a közép lappságban pedig dd, d (néha d) felelt meg, a déli 
lapp nyelvben rr, r-vé változik; pl. lpF. oadda-, Lul. oqtie-, malái 
ode-, ode- «aludni» itt oare-; lpF. odőo, Lul. otö, M. (=malái) oddo 
«új» itt orro, urro; lpF. gidda, Lul. fciíá, L. tódct «tavasz» itt 
Tcire ; 1 pF. goddo (godoj, L. kodho «halívás» itt karra; lpF. sadda-
(saőa-), L. sadhe- «fujni, szuszogni* itt sare ; lpF. &z#a, Lul. catá, 
M. dada, dada «át, keresztül* itt cirra, cerra; lpF. cadda (cada)> 
L. cadd «szén» itt cerra, cirra; lpF. radde (rade), Lul. ráíie, M. 
rade «tanács, mód*> itt rör« stb. — r felel meg azonkívül gyakran 
olyan közép IpS. d-nek is, mely nem ered. dd, d-ből származott és 
svéd eredetű szavakban is többször találunk r-t d helyett; pl. 
iaire- «tudni» = L. taide-; raire- «dörögni» = L. raide-\troq,rq 
«czérna» = sv. trád; prüwre «menyasszonyt) = sv. brud. 

Az északibb svédországi lapp nyelvjárásokban is találkoztunk 
ugyan már a d (t)-nek r-re váttozásával, de ez csak szórványosan 
történt és csupán k előtt fordult elő mint lulei Wetkie v. kierekie, 
malái kedge, tfedke v. kerge «kő». Mennél délebbre haladunk a 
déli lapp nyelvjárásokban, annál gyakoribb lesz a d (t, d)-nek r-re 
változása és még az igeragokra is kiterjed, míg aztán Herjedalban 
megállapodik és ismét az eredeti t (d) kezd előtűnni. 

A karesuandói dialektus tárgyalásánál említettük, hogy a 
lpF. -se igeképző az egész északi és közép IpS. nyelvterületen -he 
alakban fordul elő. A déli-lapp nyelvben újra az eredeti s mással
hangzó lép föl; pl. Lule tarhpalie- = tarepase- «szükségeim»; Lul. 
cohkkahe- — éahkdse- «ülni». 

2. J e l l e m z ő m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — • A más
salhangzóváltozásoknál sokkal elütőbbé teszik a déli-lapp nyelvet 
a többi lappságtól a nagyszámú magánhangzóváltozások. A leg
jelentékenyebbek a következők: 

Számos, többnyire kéttagú szónak első szótagbeli eredeti a 
magánhangzója a déli-lappságban i, é, e r e változik; pl. kihce-
«kérdezni» = Lul. kahca-; kissé «vastag» = L. kassá; kihpa 
«tejföl» = L. kappa ; jirőka- «fordítani*) — L. jorgete-; jirroma 
«velő» = L. addam; jillie v. jéllie «nyugati*) = L. allé; tihte 
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«ez, az» = h.'tatt; síjje «hely» = Lul. sad'tfie, M. saije; nille, nélle-
«-ra, -re» = Lul. nála, M. nalla; tistie «többé» = Lul. tast; jih,. 
HÍ «és» = Lul. ja, jah; viht «ismót» = Lul. vast, vass; minne- v. 
menne- «menni» = Lul. manna-; minne «bátsó» =-- L. mange; 
rihce- ((igyekezni» = Lul. rahca- ,• rihpste- «kinyitni)) = Lul. ra-
páste- / lihka «közel» = Lul. lahka stb. 

A többi lpF. és IpS. dialektusok első szótagbeli O T . I Í magán
hangzója igen gyakran a-ra változik; pl. annece «egy kicsit*) (v. ö. 
L. unna ((kicsiny, kevés»); aláma «ember» = Lul. olmaj ; kahkse-
«messzire*) = Lul. kuhkas ; kahce- «parancsolni)) = Lul. kohccuo-; 
kacce «húgy» = L. kádca; kattie «vad rénszarvast) = L. kádde ,-
kapce- «befödni» = Lul. kopce-; jakse- «utolérni»= Lul. jokse- ; 
cahka «csúcs» = Lul. cohkko ; cahkaée- «ülni» = Lul. cohkkahe- / 
tatna «te» = Lul. ton, M. todn, todne; satna «ő» = Lul. son, M. 
sodn, sodne; láttie «madár» = Lul. lodde stb. — Sőt e változás 
még a svéd nyelvből került szókra is kiterjed. így lesz a svéd 
ás-ból asie «sziklás hegy»; a sv. gás-hől kasé «lúd» ; a sv. Zas-ból 
lasie «zár»; a sv. láft-ból lapta «padlás, emelet»; a sv. korn-ből 
karenie «rozs» ; a sv. doktor-bői taktare «orvos» | a sv. ung-böl an-
kana «kölyök»; a sv. kung-ból kanaka «király» ; a sv. klubb-bó\ 
Mappa, klappuo «tuskót) ; a sv. ullböl álla «gyapjú)) stb. 

Az északibb o helyett ezen kivül igen gyakran zártabb u-i 
találunk a déli-lapp nyelvben; pl. ulice- «keresni» = Lul. ohcie-; 
urrie «evet» = L. árre; urries «him» = Lul. orries; kukká 
«merre» = Lul. kogguo; kuhce- ((virrasztani)) = Lul. kohcie- ; 
kulPe «arany» = Lul. kollie; julika «folyó» = Lul. jokko; jurpu 
«gömbölyü» = joröpo; munnie «tojás» = Lul. monnie ; luhkie 
«tíz»;•== Lul. lohkie; luhke- «olvasni» = Lul. lohko-; lulipie ((enge
delem)) = Lul. loqhpie stb. 

E magánhangzó változások az előbbi mássalhangzóváltozá
sokkal kapcsolatban oly eltérő alakot adnak az egyes szóknak, 
hogy hamarjában alig jövünk rá, vájjon ugyanazon szók-e, mint 
a többi lappságban más alakban élők. Ha például ezen déli-lapp 
szókat halljuk: cerra «szén», cirra «át, keresztül)), nirra «nyél», 
jirroma «velő»), tamáte-, tapte- «érezni», jól kell ismernünk a lapp 
nyelvben uralkodó hangváltozásokat, mig rájutunk, hogy ezek 
ugyanazon szók, mint a többi lappságban cadd, cata, nadd, addam> 
tobde- ídovdde-, dogde-) alakban élők. 
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A déli lappságnak egy másik jellemző sajátsága, hogy a név

szók és a névszóképzők kevés kivétellel magánhangzóra végződ
nek. A közép IpS.-ságban használatos ekked, Lul. iehkiet «este» itt 
ehkede,- Lul. cieknal «rnély» itt kienqla; L. agg, vuogg «horog» itt 
ho^kka; L. kuop «penész» itt kuohpa; L. aret «reggel» itt arete || 
Lul. kakcat «nyolczadik» itt kakcata; Lul. koalmatas ((harmad
rész)) itt koalmotasa; Lul. kőmas «lábra való bőr» itt kámasa; 
L. cakcek «őszszel» itt cakceka; Lul. ielliem «élet» itt jielema; 
Lul. puoriep «jobb» itt puorepa. — S ugyanígy több rag is magán
hangzóval végződik, melyeknek végén a többi dialektusokban 
mássalhangzó van. Az essivus ragja másutt mindenütt n, itt -na, 
-ne; az elativusé st helyett ste stb. 

Ezzel szemben aztán egy másik éppen ellenkező sajátság 
uralkodik a déli lappságban, t. i. a magánhangzók elnyelése egyes, 
különösen s, n, í-vel kezdődő ragok és képzők előtt; pl. ailéks 
«ünnepi» = L. ailekes; autste «elől, -tői, -ért» = Lul. oudost•; 
aktsne «együtt» ' = L. aktesne; kackls ((harapós» = L. kaskales; 
puorems «legjobb» — Lul. puoriemus; jüwkste- «inni» = L. juk-
keste-; kuokts, kuékts, kukts «ketten» = Lul. kuouhties; kö°ts 
«hatan» = Lul. kutas | autfuá v. autne «elő, elől, előtt» = L. 
auten, Lul. outon; aktene v. aktene, aktne «együtt» = Lul. aktán; 
kuéktHn, kuéktln «két íélől» = L. kuektelen; ponté: gen. pontn 
«gazda» | kihcHemie v. kihcetemie F. «kórdés» ; jattetiH v.jattHlH 
whálót kivetni)) = h.jáddetet. 

Ilyenkor rendesen még más hangtani változás is történik, t. i. 
a tőbeli hosszú a magánhangzó rá következő s, t előtt néhány rago
zási alakban vagy rövid a, e-vé lesz vagy egészen elmarad. Szint
úgy a rag vagy képző előtt levő ie diphthongus (ered. e) is vagy egé
szen eltűnik vagy rövid <?-vé válik. Pl. a momentán alkieste- ((kez
deni)) ragozása a jelen idő egyes számában: 1. alíkstam, 2. al7kst\ 
3. alkste; a piasieste- «megölni» igének jelen idejű egyes sz. 3. 
személye piasste; az ahcie «atya» egyes sz. inessivusa ahcsne, ela-
tivusa áhcste, illativusa ahcse \ a viehkiehte- «segíteni)) ige egyes 
sz. 3. személye viehkete v. viehkHe; a jarekiehte- «megfordulni)) 
igéé járékte ; a maksiehte- «enni»-é makstá v. maksHd; a juhtiete-
«elszállítani)) jelen idejű egyes sz. 2. személye jiúitef || a cahkase-
«ülni» jelen ideje az egyes számban 1. caliksam, 2. cahks' v. cali-
kas', 3. cahkasa v. caJiksa v. éahkse; maihtaje- «emlékezni» egyes 
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sz. 3. személye mq,ihteje; wqrtase- «nézni» igéé wartese, wartse ; 
kállase- «feküdni »-é kállese stb. 

A déli-lapp nyelvnek e sajátságán alapszik a névszóknál a 
többes nominativusnak, az igeragozásnál pedig a jelen idő egyes 
szám 2. ós a többes szám 3., valamint az imperativus egyes sz. 2. 
személyének és a negatív alaknak különös jelölése. Az említett 
alakok legtöbbjében ugyanis, mint tudjuk, a lpF. nyelv és a 
Tornio lappmarki nyelvjárások k, y ragot függesztenek a tőhöz és 
k volt valamikor, mint egyes dialektusok most is tanúsítják, az 
imperativus egyes 2. személyében és a negatív alakban is, mely 
délebben a svéd-lappság legnagyobb részében alig hallható aspi-
ratióvá gyöngül. Ezen k, y végzet, illetőleg aspiratio előtt a többi 
dialektusokban mindig van magánhangzó. A déli lappságban 
ellenben az a és e magánhangzón végződő fő- és melléknevek, 
valamint a legtöbb ige is, az említett alakokat úgy képezik, hogy 
a tőnek véghangzója az aspiratio előtt elkopik. A lpF. gietta «kéz» 
többese giedak, a IpS. kiáta többese kiáta, a déli lapp kiáta plu
rálisa ellenben kiét'. A lpF. ibmel,Lul. jupm'ál «isten», melyeknek 
többese ibmelak, jupmiála>, a déli lappságban megfordítva az egyes 
számban jupmele és a többesben jupmeV. 

Az igéknél csak a jelen i. egyes sz. 2. személye ós a negatív 
alak rövidül meg mindegyik ilyen rövidülésre alkalmas szónál, a 
jelen idő többes sz. 3. személyének megrövidülése pedig csak több
tagú, többnyire t, st, s, n képzős igéknél fordul elő. így lesz a küHe-
«hallani» igének a jelentő mód jelen időbeli s az imperativus 
egyes sz. 2. személyében, valamint a negativusban küuV, a kihce-
«kérdezni», kaune- «találni», minne- «menni»; cuohpa- «vágni» 
igéknek ugyanott kilic\ kanrí, minrí, cuohp' alakjuk; a tolvote-
«üldözni», jüukste (e helyett jüukeste-J «meginni», hajepane- ((el
tűnni)), cüöccele- «fölkelni», jarákse- «átváltozni» igéknek pedig 
nemcsak ott, hanem a jelen idő többes sz. 3. személyében is tol-
vot\ Itajeparí, cüöcceV, jüukst', jaráks' alakjuk lesz. 

Ezen most fölsorolt hangtani tüneményeken kívül még egy, 
a déli-lappságra különösen jellemző hangváltozásról kell megem
lékeznem, mely ragozás és részben képzés közben egész rendsze
resen lép föl az egész területen. E változás némileg az indogermán 
nyelvek ablaut-jához hasonlít és abból áll, hogy egyes magán
hangzók ragozás közben egészen más természetű hangokká vál-
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toznak. Nem csupán a következő szótagbeli magas és mély ma
gánhangzótól függ e változás, mint eddigi tárgyalásunk alkalmá
val az északibb dialektusokon láttuk, hanem a legtöbbször egyéb 
okok folytán keletkezik. 

Sajnos, e jelenséget nem vizsgáltam egész terjedelmében s 
így egyelőre biztos törvény alá nem foglalhatom. A mostanig ren
delkezésünkre levő adatok alapján mint biztos szabályt csak azt 
állapíthatjuk meg, hogy az ablaut mindig föllép a változásnak 
alávetett igék jelen idejű egyes sz. 3. személyében és a főnevek 
egyes számú allativusában. Azon kívül az igék töhangzój a gyakran 
változik még az egész múlt időben, a jelen időnek egész egyes 
számában és a múlt idejű igenévben, szintúgy több ige és névszó
képzőnek a tőhöz járulása alkalmával. Változásnak leginkább az 
a, i, l (i1), u, ü (üu) egyszerű és oq,, uo kettős hangok vannak alá
vetve, még pedig a következőképpen: 

Az a magánhangzó o és w-ra változik; pl. sarne- ((mon
dani » : praes. s. 3. sorna, sorne; partic. praet. sornoma; — taite-
H., U. (a., u., tr.) «tenni, csinálniw : praes. s. 3. toite; p. praet. toi-
tama; — farhma «öl» : formstalle- «ölelni»; maisa «teher» : 
moisete- «teherrel megrakodni)) | kaihku- (St.) «letördelni)) : prses. 
s. 3. kuihka. — Ezen szavakban a többi lapp dialektusok tanúsága 
szerint az a az eredeti magánhangzó, tehát az a-nak valóságos 
elváltozásával van dolgunk. Nem úgy a következőkben: arra-
«lenni» : prses. s. 3. orra; p. praet. orroma; — tarajé- «tenni, csi
nálni)) : prses. s. 3. toroja, tprpje, turuje; praet. s. 3. toroji; p. prset' 
torojoma, tnrujuma; — kaJice- «parancsolni») : prass. s. 3. kuhce, 
p. praet. kuhcema; — hajéke- «dobni» : praes. s. 3. hujuka, prast. s. 
3. hujukuji. — Ezekben a többi lapp dialektusok tanúsága szerint 
nem a az eredeti hang, hanem az o (u), mely aztán ragozás köz
ben csak az említett alakokban maradt meg. 

Az i tőhangzó a-ra, néha e-re változik: pl. tikkie ((törvény
szék, pör» : állat. s. takkán ; ciccie «anya» :' állat. s. caccan v. cec-
can. Ezekben i az eredeti hang. A következőkben pedig: minne-
«menni» : praes. s. 3. manna (menná) ; rihce- «igyekezni» : praes. s. 
3. rahca; sitté- «lenni vmivé» : praes. s. 3. satta; sijje «hely» : 
állat. s. 3. sajjan; jillie «nyugati» : jallose, jellose «nyugatra» ; 
nille «-ra»: nalcnie «-n (on, en)» Btb. tulajdonképpen az eredeti 
a hang lép föl. 
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Az eredeti l (li) tőhangzó ei, ai-ra, változik, mint: tipe-
«megfogni»: prses. s. 3. teipd; stfhte, site, siHe- «akarni» : 
seitd, s iJita, sájehtá, sajeta; jelhte- (jeihte-) «megjelenni» : 
praes. s. 3. jeihta v. jaihta; svinie (St.) «disznó» : állat, s. sváje-
nán stb. 

Az u tőhangzó a-ra változik; pl. kuhkie «messze»: kahkse 
«messzire» ; nuppie «másik» : állat. s. nappan; adv. nappadest 
«másodszor» ; huhte- «ugatni»: praes. s. 1. hahtam, 3. hahtd; p . 
praet. hahtama. Az első kettőben és valószínűleg a hulite- igében 
is az u az eredeti tőhangzó. A következőkben pedig: ütne- «bírni» : 
praes. s. 1. atnam, 3. atna; p. praet. atnama az a eredeti hang tér 
vissza. A juhte- «költözni, haladni* szóban, melynek praes. s. 1. 
jahtam, 3. jahtá; p. praet. jahtoma az a. a többi lapp nyelvjárások 
tanúsága szerint eredeti o helyett való, mely mint föntebb láttuk, 
a déli lappságba.n gyakran váltakozik a, it-val. 

Az eredeti ü (üu) tőhangzóból au lesz; pl. süuke-, ü ske-
«evezni»: praes. s. 3. sauká; jüuke- «inni» : praes. s. 3. jauka, 
tovább képzéssel : jaukastahka «ital», jaukales «iszákos» ; küule-: 
praes. s. 3. kaida, kauöld, tovább képzéssel: kaulahka «híres»; 
kaulasite-, kaulasjüowe- «tudakolni)); püwwe-, püwe- «megölni)) ; 
praes. s. 3. pattivá, p. praet. panwoma; lulie «keleti» : laulose 
«keletre» stb. Szintígy svéd eredetű szavakban: trüe- «hinni» : 
praes. s. 3. trauivá; prWke- «szokni» : praes. s. 3. prauühka. 

Az oa ikerhangzó több szóban o-ra rövidül vagy ö egyszerű 
hang lesz belőle, mint: koqjevu- «kimerni» : praes. s. 3. koivü, 
kojövü, p. praet. koivuma; koasku-, koqske- ((fölkelteni)) : praes. s. 3. 
koska, koske; koare- «.varrni» : praes. s. 3. korra, p. praet. k°ö~ruma> 
kö°ruma stb. 

Az uo igen sokféle változáson megy át ragozás közben, majd 
oq,, majd ea, ui, majd csak rövid u stb. lesz belőle. A föltünőb-
beket majd az egyes dialektusoknál említem meg. 

Ezeken kívül egyéb egyszerű és ikerhangzókon is a legsaját
ságosabb átalakulásokat találjuk, így pl. a ciero-, é^re «sírni» 
igének praes. s. 3.-ja corö, core, inchoat. alakja coröje-; a stenselei 
kárhkuq «templom» egyes sz. allat.-a karhkuse mellett így is van 
kjurhkuse; a stenselei viaju- «megrészegedni)) praet. s. 3. sz.-e: 
vŐ°ji, p. prffit.-a: v'ifjuma stb. Mindezek bővebb tárgyalása azomban 
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nem ide, e kis összehasonlító vázlatba, hanem a nyelvjárások 
részletes leirásába való. 

Megvan ezen kívül a déli lappságban a következő szótag 
mély vagy magas hangja folytán keletkező umlaut-féle változás is, 
de minthogy dialektusonként más és másképpen jelentkezik, tehát 
az egyes helyeken szólunk róla. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — A milyen eltérő a többi 
lapp dialektusoktól a déli lappság hangtana, több tekintetben épp 
oly eltérők a szótesthez járuló ragok és képzők is, melyek a többi 
nyelvjárásbeliekkel összehasonlítva rendesen teljesebbek, erede-
tiebbek. A névragozásnál a többi lapp dialektusokban vagy b (p), 
v, u vagy semmi ragot sem találunk az egyes szám aecusativusá-
ban, a déli lapp nyelv legnagyobb része ellenben az eredeti m ra
got Őrizte meg, melynek a föntebb említettek csak változatai. Az 
egyes szám dativusában a többi lappságban majdnem kizárólago
san uralkodó i rag helyett itt eredetibb -s, -sa, -se, sőt a finn 
*sen (h—n) raggal teljesen egyező -san, -sen ragot is használnak, 
melynek vidékenként vagy ugyanazon vidéken is, hol első -s, --se, 
hol <aw, <an utótagja, vagy mindkettő fölváltva van alkalmazás
ban. A többi lappságban mindenütt -n ragg.ü végződő essivus itt 
magánhangzóval van megtoldva és -na, -ne az alakja, az északibb 
-talia, -tak, -ta abessivusi ragok helyett pedig itt -í, -apt, -tápot 
ragok használatosak. 

Az igeragozásnál nem annyira eredeti, mint eltérő ragokat 
találunk. A többi lappságban mindenütt egy p erősítő rag járul a 
jelen idő többes számának első, második és a duális második és 
harmadik személyében a tulajdonképpeni személyrag elé, mely 
dialektusonként magát a személyragot is kiszorítja és fölveszi a 
functióját. A déli lapp nyelv legnagyobb részében nem ismerik a 
p (b) nyomósító ragot és a hol elő is fordul, inkább kivételes 
alakképpen használják. Csak a többes szám első személyében for
dul elő nagyobb területen is. Minthogy a ragok nyelvjárásonként 
külömböznek, majd az egyes dialektusok tárgyalásánál emlékszem 
meg róluk bővebben. 

A déli lapp nyelv őrizte meg legteljesebben a személyes név
másokat is. Az első személyű névmás egyes számi nominativusa 
például majdnem mindenütt mon alakban él, a déli lappságban 
ellenben manna, monna formája van. A többi nyelvjárásokban az 
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accusativus mű, az inessivus musne, müuná, az elativus must, az 
allativus muni, a déli lappságban pedig az acc. mannum, monnom, 
az inessiv. monnesne, elat. monneste, illat, munrien, és ugyanilyen 
alakúak a többi egyes számi névmások is. A duális nominativusa 
a többi lapp területeken moi, toi, soi, csak Malában találtunk a 
harmadik személyben kivételesen sönoi alakot is, itt ellenben a 
legdélibb részen, Jemtlandban mindig mannák, monna, tatnak, 
sotna', jobban északra pedig monnuoh v. monnoi, totnuoh v. totnwoi, 
sotnuo v. sotnui alakok járják és épp oly teljesek a többes számi 
névmási alakok is. 

A többi névmások körében is találunk tetemes eltéréseket. 
E helyen csak kettőt említek föl. Az északibb IpS. nyelvjárásokban 
csupán háromféle mutató névmás van: tat, tat, tuot, a déli lapp
ságban azonban négyféle: táata «ez, emez», tihte «ez, az»; tuhte 
«az», tuota «amaz». Cak itt ismerik a namhtemese «ilyen», numh-
temese «olyan» névmásokat, melyeknek dialektusonként taptema, 
tuptema stb. változatai is előfordulnak (v. ö. finn tárna : namii; 
tuo : nuo). A határozatlan névmásoknál itt egy akt szócska felel 
meg a többi lappságbeli -ke particulának: ki-akt, mi-akt «valaki, 
valami» ; kusn-akt «valahol»; koass-akt «valamikor» a másutt já
ratos klcike, miké, kusnek, koassek helyett. 

A szóképzés terén is csak néhány fontosabb külömbséget 
. említek föl: A múlt idejű igenév képzője, mely a többi lappság

ban -m, itt -ma (-amma, -omma), a jelen idejű igenévé pedig a 
rendes -je mellett -(e)ja, -(e)jja alakban is él. A szenvedő alak 
képzője másutt -töve, -tuvve. Ez a déli lapp nyelvben is előfordul 
ugyan, de nem oly gyakran és helyette -Ike-, -lkuowe- vagy csak 
-knwe-, a legészakibb részeken pedig -suwivu- képző is hasz
nálatos. 

4. S z ó k i n c s b e l i s a j á t s á g o k . — A déli lapp nyelvet 
az északibb nyelvjárásoktól nemcsak a hang- és alaktani eltérések 
választják el, hanem a szókincs nagy külömbsége is. E külömb
séget először a svéd nyelv okozza, mely rendkívüli hatással volt az 
összes déli lappságra és nemcsak fölöslegesen tarkította a szó
kincsét, hanem számos igen fontos eredeti lapp szót is kiszorított. 
Az eredeti lapp áne-, ano- «kérni» mellett a svéd pirre-, pitte, a 
lapp sappie «epe» mellett a skand. eredetű kallasa, a lapp neita 
«leány» mellett a skand. taktara, a lapp alámuce «ember» mellett 
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a sk. mánneske, a lapp arra-, orro- «lemii)> mellett a sv. waráde-, 
vearáde-, a lapp káiná «út» mellett a sv. vejjé is használatosak. — 
Hiába keressük a déli lappság legnagyobb részében az ilyen szó
kat, mint adnám «föld», hágga (délek, élet», ece- «szeretni», érit 
«el», mece «erdő», helyettük ma már skandináv eredetű szókat 
használnak, mint lanta, joqrete «föld, ország» (sv. land, jord), 
liewa «élet» (sv. lif), álskade- «szeretni» (sv. cilska), porta «el» 
(sv. bort), skoqka «erdő» (sv. skog) stb. 

Másodszor számos szó van olyan, mely az összes többi lapp
ságban általános, de a déli lapp nyelvben egyáltalában nem for
dul elő. Ezek helyett más eredeti lapp és északon ismeretlen sza
vak vannak használatban. A többi összes lappságban előforduló 
ezen szavak például tahka- «tenni», pahta «alfél», takte «csont», 
seunás «sötét» itt teljesen ismeretlenek és helyettük tarajé- Y.taite-
«tenni, csinálni)), rauwa «alfél», moará, muqruo «csont», jamkelta 
«sötét» vannak használatban. Ilyen az északibb dialektusokban 
nem ismert eredeti déli lapp szók még: kalle-, kállase- «feküdni», 
kahties «közel» ; miekce- «korhadni)), áinakan «mindig)>, káutela 
«hóhatáron fölül emelkedő hegy)), ciehte- «kelleni)>, makse- «enni», 
ivarjaié- «nézni», maja «föld, ország'), walowe- «haladni», moskse-
«megfuladni)>, catamade-, cammade- v. carnestalle- «alábukni)), 
watna «dolog, munka»,jiállie «ló» stb. Ezen szók között több az 
összehasonlító nyelvészet szempontjából is érdekes új adatot talá
lunk. Ilyen pl. puhke- «bújni», mely a magyar huj-, talowe-
«jönni», mely a finn tule- és magy. tal-ál, k°qksie «csillag», mely a 
régi magyar húgy, kieskie «közel», mely a magy. köz-el szónak 
felel meg. 

Harmadszor nagy külömbséget okoz az északi és déli nyelv 
szókincse között sok szó jelentésének lényeges módosulása. A déli 
lapp nyelvben a éüvulka csak «hegy hát »-at jelent, a lulei cav^lk 
pedig emberi liátat. A déli lappságban a rucce szó jelent hátat, míg 
jobban északra a rocos Lindahl szerint csak «pars tergi collo 
proxima»; hirkie a déli lapp nyelvben «ló», a többi lappságban pedig 
«rangifer castratus» ; ivarja a déli lapp nyelvben «ruha», L.-nál 
varjo «arma»; déli lapp ívuona «falus : L. Vuona «Norvégia»; 
déli lapp láwie «vőlegény»: L. lave «consobrinus»; déli lapp 
wuörnese «farkas»: L. vuorojnes «animal carnivorum)); déli lapp 
náipe- «parancsolni»: L. neipe- «svadere» stb. 
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A déli lapp nyelvnek ezen általánosan jellemző bemutatása 
után áttérek az ide tartozó nyelvjárások egyenkénti ismertetésére. 
A déli lapp nyelvet legalább is három fő dialektusra lehet osztani, 
melyek egymástól szintén nagyon eltérnek, még pedig a köztük 
levő távolság szerint néha annyira, hogy egymást csak igen nehe
zen vagy egyáltalában nem birják megérteni. A legészakibb nyelv
járás az Ume lappmark stenselei egyházkerületében él, melyhez a 
norvég Hatfjelddal egyházkerületi dialektus is hozzátartozik. Erről 
csak a legújabb időben szereztünk tudomást azon gyűjtemény 
által, melyet az Ugor füzetek 9. számában bocsátottam közre. 
A második az Asele lappmarki, melyet azonban népnyelvi közle
mények alapján eddigelé egyáltalában nem ismerünk és csak 
Fjellström már emiitett múlt századbeli nyelvtanának néhány 
adata alapján alkothatunk magunknak róla némi halvány képet. 
A harmadik nyelvjárás, a tulajdonképpeni déli lapp nyelv, Jemt-
land és Herjedal lánekben, valamint az ezekkel szomszédos nor
vég hegységekben él. Ezen nyelvjárásról az egyedüli mutatványo
kat az Ugor füzetek 8. számában bocsátottam közre. Lássuk őket 
röviden egyenként. 

A) A stenselei és liatfjeldclali nyelvjárás. 

A stenselei nyelvjárás hangjai már sok tekintetben külöm-
böznek a maláiaktól. A mássalhangzók közül több hiányzik, a mi 
ott megvan, különösen a zöngés hangok, viszont itt Stenseleben 
több olyan mássalhangzó van, a mely Malában nem fordul elő. 
Ilyenek a félig zöngés k, t, % explosivák, melyek szó elején is, meg 
szóközepén sokszor előfordulnak és annál általánosabbakká lesz
nek, minél délebbre haladunk a nyelvjárások területén. A zöngés 
g, d, b hangok előfordulnak ugyan szövegeimben, de mindenütt 
helyesebben jelelhetők az említett félig zöngésekkel. Mint szókezdő 
hanggal gyakran találkozunk itt egy zöngés bilabiális w hanggal 
is. A c ({ és c közti hang) és s (s és y k. h.) itt még ritka, de job
ban délre ez is általános lesz. Az s és nagyobbára a c-t is mint 
hosszú mássalhangzót jegyeztem föl. Előfordul egy gutturalis l 
és palatális l is, melyek közül az elsőnek szintén a délibb dialek
tusokban van kiterjedtebb használata. A stenselei nyelvjárás más
salhangzóit a következő táblázatban állíthatjuk össze: 
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A magánhangzók sokkal változatosabbak mint a többi északi 
lapp nyelvjárásokban. Az ö és ü itt magánosan is gyakran előfor
dulnak (igaz hogy többnyire idegen szavakban), azonkívül a vegyes 
u, o és az észt 0 sem ritka hangok. E dialektus összes magánhang
zóit a következő táblázatban tüntethetjük föl: 

Ajakzárás nélkül l Ajakzárással 

Mély Vegyes Magas Mély Vegyes Magas 

Felső nyelvállással i % u u U 
| 

ü ü 

ö ö 

1 

Emelkedett nyelvállással é é p 0 

| 

ü ü 

ö ö 

1 

Középső nyelvállással e 
e 

e 0 
a 

ö 
(á) 0 

| 

ü ü 

ö ö 

1 

Alsó nyelvállással a a d (3) cl cí a a)\ 0 

ni 

P3 
0 
W 

1 -° 
lg 1 *o 1 sO 

pH H
os

sz
ú 

R
öv

id
 

! 
T3 

SO l 



240 HALÁSZ IGNÁCZ. 

A zárjelben levő hangokat csak egy-két példában hallottam. 
A magánhangzók időmértéke a stenselei nyelvjárásban négyféle: 
rövid, pl. e, felig hosszú é, hosszú B és nyújtott ée. Ez utóbbi han
got úgy képezik, hogy a hosszú magánhangzó önmagával eresz
kedő diphthongust alkot. Az e-n kivül szintígy diphthongisálódnak 
önmagukkal: aa, P, ée, üu, ö?, ö°, o6, ü?f üü, o°és ezen hangokat 
délre az egész Jemtlandi lappságban is megtaláljuk. Ugyanezen 
ketté váló hangokat nemcsak elnyujtottan, hanem kisebb időmér
tékre osztva is találjuk, még pedig ereszkedő hanglejtéssel e kettő
nél : o°, öö, ós emelkedővel az ee, °o, 5c, öö hangoknál. Mindezek 
azonban ritkábban fordulnak elő. 

A többi diphthongusok igen nagy számban és nagy változa
tossággal fordulnak elő. 

a) Ereszkedők: ai, ai, qi, ai, ei, el, éi, oi, ui, »*, üi, ül, ui, 
üi; — ie (ie), le (ie), ié, ue, üe, üe, üé; — ea, ea, ia, / la]; — 
[ed], ia, iá, oa, öa, oq (óq, o$), öq, ga, pq, ua, üa, uq, üq; — 
uo (u°), üo, üo, üo [ö°j; — no; — uö (u°), üö; — au (aw), au, 
qu (qw), du (áiu), au, au, iu, iu, ou, öu (öu), gu; — áü. 

b) Emelkedők: ié (le), [ee], ué, ué; — eá, eá, ia (ia), 
[uá] ; — ea, iá (la), iá, oá (°q), uá, uá (uq) ; — uó (uo) ; — uo. 

A triphthongusok ezek: a) iei, uei, uei, oqi, gqi, uoi, uqi, ü°i, 
[ö°i]; — iau, ieu, oqu, uqu, uou, uöu; — üöü. — b) [eei], iéi, 
(xei), uéi, uói, uoi, [°öi] ; — lau. 

A [ ] alá tett diphthongusokat ós triphthongusokat csak 
egy-két szóban hallottam. 

A stenselei nyelvjárásban mind megvannak ama sajátságok, 
melyeket mint a déli lapp nyelvre nézve jellemzőket soroltunk 
föl, de azért több olyan hang- és alaktani tulajdonsága is van 
még, melyeknél fogva a közép IpS. nyelvhez csatlakozik, tehát 
félig-meddig átmeneti dialektusnak is tekinthető. A legfontosabb 
hangtani sajátságok, melyek közelebb hozzák a közép IpS. dialek
tusokhoz és egy kissé jobban elkülönitik a többi déliektől, a 
következők: 

1. H a n g t a n i s a j á t s á g o k . — A déli lapp nyelv általá
nos jellemzésénél emiitettük, hogy a tőszótagbeli eredeti a számos 
szóban i, e-vé változott, de aztán a szók egy részében néhány ra
gozási alakban újra megjelenik. A stenselei nyelv ezt az a-t inkább 
az a-hoz közelebb eső e, e-re változtatja, sőt némely szóban az 
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eredeti a az egész ragozáson végig meg is maradhat meg el is vál-
tozhatik. A közép IpS. sadde- denni vmivé» pl. a jemtlandi lapp
ságban sitté-, Stenselében sette-, s e mellett sdtte-, satte- a lakok 
is élnek. 

A déli lapp nyelvben, mint láttuk, a tőszótagbeli . u igen 
gyakran a-ra változik. A stenselei dialektusban ez szintén rendes 
tünemény, csak hogy több szóban az elváltozott alak mellett az 
eredetibb o, u tőhangzós is fönmaradt. A lulei kohccuo- «nevezni, 
parancsolni)) az egész déli lappságbau kahce-, de Stenselében 
kohce-, kohcu- is. 

A közép IpS. szóvégző o (lulei uo, Donner u) a déli lappság 
legnagyobb részében a-re változott, a stenselei dialektus azonban 
mindig az északibb uo végzetet őrizte meg; pl. a lulei stalluo, 
mely Jemtlandban stala, Stenselében stáluo. 

A közép IpS. nyelv malai dialektusának tárgyalásánál talál
koztunk egy umlaut-féle hangváltozással, mely azonban ott még 
meglehetős korlátolt alkalmazású volt. A stenselei nyelvjárásban 
ez a hangtani sajátság már egész rendszeresen uralkodik ós abból 
áll, hogy a név- ós igeragozásnál a következő szótagbeli i (e) ha
tása alatt az a magánhangzó a (e)-re, az u néha M-re, az ie di-
phthongus i v. ?-re, az oq diphth. o° v. b<> v. ö°-re, az uo pedig w"-ra 
változik. Ez a hangváltozás a névragozásnál az egyes sz. comitati-
vusában, a többes számban a nominativust és essivust kivéve min
den esetben, az igeragozásnál pedig a prseteritum minden számá
ban és személyében előfordulhat. A kuolie «hal», sdmie «lapp 
emberw, koatie «ház» főneveknek egyes sz. com.-a igy lesz: 
JcüHine, semine, kö°tine, többes számuk pedig: 

Nom. kuolie'1 samie' koatie^ 
gen. küulij sémi) kö°tij 
acc. kü"lite se mit e ko°tite 
com. hüHi k ni ma sémi k. ko°ti k. 
ess. kuolene same/ie koqtene 
iness. küHine sémin e ko°tiue 
elat. Wliste semiste kö°tiste 
állat. kü"lite semite kö°tite 

Az uo végzetű főnevek ugyanezen alkalmakkor az u-t ü-re 
változtatják; pl. páhtuo : com. s. pá'htüine, 

NYF.LTIUD, KÖZLEMÉNYEK. XXII . ] fJ 
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A kiese- «húzni», poqte- «jönni», vuoce- «lőni» igéket követ
kezőkép ragozzák a múlt időben: 

i . kPsip pb°tip v. poutip v. po°tip vüucip 
2. kps pö°t vuucV 
3. Mlsi pö°ti vüuci 
1. ki1 simién pö°timien vüwcimien 
2. kilsitien pö°titien vüucitien 
3. kilsikan pöHikan vüucika?i 
1. ki'sim pö°tim vüucim 
2. kV-sitie pö°titie vüwcite 
3. fet-sin pö°tin vüwcin 

Az a tőhangzó néhány főnévnél és igénél ugyanezen alkal
makkor i-re is változik; pl. lattie «madár* acc. plur. lattite v. lit-
tite,- kaleme- «fagyni*) : praet. s. 3. kilemi stb. 

A jemtlandi lappságban is előfordul még ezen hangtani sa
játság, de már nem oly rendszeresen s nem is úgy alkalmazva, 
mint Stenselében. Magában a stenselei dialektusban sem kell" 
az umlautnak okvetetlenül beállni, csak beállhat; a samie többes 
gen.-a nemcsak így van pl. sémi, hanem így is lehet sami v. sa-
miei; koatie többes gen.-a kö°tij v. koatiei; kiese- praBterituma 
kPsip helyett kiesip is lehet. 

Az ablaut-féle tünemény is több tekintetben eltér a jemt-
landitól, de ennek tárgyalásába ezúttal nem ereszkedem, szintúgy 
mellőzöm a mássalhangzóváltozásokat, melyek a magánhangzó
kéihoz képest csekély fontosságúak. 

2. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az alaktan terén is több 
átmeneti jelenséget találunk. A névragozás egyes sz. accusativusá-
ban p (b), néha v van, mint a közép svéd-lappságban, a malái 
dialektusban, is láttuk, holott a jemtlandi nyelv m ragot ismer. Az 
egyes sz. allativusában is találunk a délibb dialektusokkal való 
megegyezésen kívül a közép IpS.-sághoz való közeledést is. Az 
állat, ragja ugyanis -se, -an mint a jemtlandi nyelvben, de e mel
lett egy a -se ragból keletkezett -je rag is általános használatú, 
melylyel egy-két példában már a malái nyelvjárásban is találkoz
tunk. Ez a -je az északi lappság i állat, ragjának teljesebb alakja. 

Az igéhez járuló ragok köréből kiemeljük a jelen és múlt idő
egyes sz. 1. személyének a IpS.-val megegyező p (b) ragját a dé-
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lebben kizárólagos használatú m helyett, továbbá a dual. jelen 
idejű 3. sz.-nek -y>a és múlt időbeli -kan ragját, melyek a svéd
lappban általánosak, de a jemtlandi nyelvben ismeretlenek. 

3. S z ó k i n c s b e l i s a j á t s á g o k . — Jócskán eltér to
vábbá a stenselei nyelvjárás a jemtlanditól szókincse által is. Itt 
még számos olyan szó van használatban, melyeket a közép IpS. 
vagyis a könyvnyelv alkalmaz, de jobban délre már nincsenek 
használatban. Csak egy kettőt említünk ezek közül az óvatosság 
kedvéért, bár egész sereget lehetne elsorolni. Ilyenek: aihce- ((észre
venni*), avuo «öröm», jatnema «föld», kürávuo «ruba» stb. 

B) Az Asele lappmarki nyelvjárás. 

Erről, mint említettem, csak igen keveset tudunk, és azt sem 
népnyelvi adatok alapján. A mennyire a földrajzi elterjedéséből 
meg lehet Ítélni, e nyelvjárás északi része főbb vonásaiban a sten
selei, déli része pedig a jemtlandi nyelv Fölinge lappmarki dialek
tusával egyezik meg. Fjellström nyelvtanában az áselei és a közép 
IpS. nyelv tüneményeinek fejtegetése össze van keverve, de azért 
kiböngészhetünk belőle egy pár hang- és alaktani sajátságot, me
lyek csak az áselei déli dialektusra vonatkozhatnak. 

Fjellström fölemlíti a tőszótagbeli a-nak i-re változását és 
példának több szót sorol föl, mint mingel «után» — IpS. mangel; 
kittiede- (ejtsd: kihcede-) «kérdezni" = IpS. kaccate-; vissode-
«gyűlölni» = IpS. vassote- stb. — Az eredeti o-nak a-ra változá
sára csak ezt a példát hozza föl 01. Steph. Gran fordításából: caka-
semen «ülve» = IpS. cokkahemen. 

Fjellströmnél csak a -sac, -lac melléknévi és a c kicsinyítő 
képző magánhangzós végzetű: -sace, -lace, -ce / pl. aikesace «tem-
poralisw, hweinelace «spirituális», nipace «cultellus», barnekuce 
«filiolus», míg a többiek már mássalhangzós végzetűek mint az 
északi dialektusokban. 

A névragozásnál nincs meg az s, »-vel kezdődő ragok előtt a 
mássalhangzók elnyelése s a többes szám képzése is megegyezik a 
közép IpS.-ságével, t. i. a tő nem rövidül, hanem bővül; pl. gát 
«kéz», plur. gdteh. — Az igeragozásnál azonban megvan a vég
magánhangzó elhagyása, még pedig a jelen idő egyes sz. 2. és 3. 
s az imperativus egyes sz. 2. személyében, pl. dokk — facis, facit 

16* 
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és fac. Mint látjuk ebben is eltér némileg a többi déli nyelvjárá
soktól. — Elmarad a magánhangzó a IpS. -kas, -kes, -tes mellék
névi képzőkben is, mint armoks «clemens»; calmets «coecus». 

A névragok külömben általában olyanok mint a déli lapp
ságban, szintúgy személynévmások is. Az igeragok inkább a közép 
IpS.-ban levőkkel egyeznek meg. Különös alakúak a jelen idő töb
bes 1. sz. -nek -ve (-uve), a 2.-nak -vet, a dual. 2. sz.-nek -bet és a 
3.-nak -van (-ovan, -uvan) ragja, melyekben a közép IpS. -&-t 
találjuk v-re változva. A -kan rag itt nemcsak a múlt, hanem a 
jelen idő dual. 3. személyében is előfordul. 

Az Asele lappmarki dialektus e rövid érintése után áttérhe
tünk a tulajdonképpeni déli lapp nyelvnek, a jemtlandinak, tár
gyalására. 

C) A jemtlandi lapp nyelvjárás. 

Ez mindenekelőtt magán- és mássalhangzóinak rendkivüli 
gazdagsága által tűnik ki. Már a stenselei nyelvjárásban is megvan 
a hangoknak, különösen a magánhangzóknak túltengése, a jemt-
landiban pedig ez még nagyobb lesz és a stenseleihez képest főleg 
a mássalhangzók sorozata bővül. A w hang szó elején, továbbá a 
t ós c {= sv. tj), az s ós y közti hang általánossá lesz. Nemcsak a 
k, t, %, hanem a c, c, 5 ( = félig zöngés c) félig zöngés hangok is 
rendesen előfordulnak. Szóközepén a y és y hangok önállóan is 
használatosak. Azon kívül vidékenként négyféle l és négyféle r 
hangisói. Az összes jemtlandi nyelvjárásokban közösen előforduló 
mássalhangzók a következők: 
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E mássalhangzók számát még szaporíthatjuk. Az egész déli 
lappságban közös még az aspirált 111, th, ph, de csak szó elején és 
csakis újabban átvett svéd és norvég szavakban. Azonkívül álta
lános egy palatálisán ejtett k, t, k, n, l (kj, kj, tj, >ij, Ij), melyek 
közül a>tj,nj} Ij majdnem olyan ejtésnek, mint a magyar ty, ny, ly. 
Ezek rájuk következő rövid i hatása alatt keletkeznek és nem egy
szerű, hanem összetett hangoknak tekinthetők. 

Dialektusonként (Herjedálban) félig zöngés dentipalatalis t' 
is előfordul. A / / zárójel alatti hangok nem az egész déli lapp
ságban közösen, hanem csak egyes nyelvjárásokban fordulnak elő. 
A zöngés explosiváknál használt () jellel azt akarom mondani, 
hogy ezek eredetileg zöngétlen, illetőleg félig zöngés hangok, de 
egyénenként és a pillanatnyi kiejtés minősége szerint teljesen 
zöngéseknek is hangozhatnak. 

A jemtlandi nyelv magánhangzói nem igen térnek el a sten-
seleiektől. Csak az 6 nem fordul elő, e helyett azonban egy másik 



246 HALÁSZ IGNÁCZ. 

hasonló, valamivel nyiltabb w lesz általánossá, mely magánosan 
ritkán hallható s rendesen az uw diphthongusnak alkotó részét 
képezi. Mint e diphthongus alkotó része kivételesen Stenselében 
is előfordult már. Azonkívül némely mássalhangzók, kapcsolatá
ban, igaz hogy ritkán, egy vegyes ejtésű t-t találunk, mely az 
orosz H-hoz hasonlít; több szóban pedig különösen az l előtt és 
után egy igen zárt u hang is van, melyet azonban alább a svéd
lapp hangok összefoglalásánál külön nem jelöltem. 

1. A m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k terén a jemtlandi 
lappságnak legjellemzőbb közös sajátsága az eredeti m hangnak 
megőrzése néhány szóban és ragban, a hol a stenselei dialektus is 
és az egész közép IpS. nyelvterűlet b, v mássalhangzókat tüntetnek 
föl. A IpS. kobdok «széles» Jemtlandban kamata, komöta; a IpS. 
tobde- «ismerni, érezni» itt tamáta- ( = finn tűnte-); a IpS. labce 
«fék» itt Iáméit ; a IpS. skábces «beteg» itt éki'mc (skiemcs). Sten
selében az ezek közül előforduló szavaknak ilyen alakjuk van: 
tapte- «ismernit), skiebuts «beteg», lawcie «fék». — Szintúgy őrizte 
meg a jemtlandi lappság az eredeti m ragot a nóvragozás egyes sz. 
accusativusában s az igeragozásnál a jelen ós múlt idő egyes sz. 1. 
személyében, melynek Stenselében és a közép IpS. területen szin 
tén /? (b), v felelnek meg. 

2. A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k között legfeltűnőbb 
e nyelvterület azon közös sajátsága, hogy egyes magánhangzók 
ugyanazon szónak ugyanazon alakjában és ugyanazon beszélőnek 
ajkán is többszörös változásnak és ingadozásnak vannak alávetve; 
pl. a magyar «te» névmásnak egy frostvikeni leánytól a követ
kező lapp alakjait jegyeztem föl: tatna, totne,, tqtna, tatna, tatná, 
totna, totnq, totne, totne, totno, todno (rövidülve így is : tatn, tqtri, 
totn). 

Ezen ingadozó kiejtésnek leginkább a nem eredeti a van 
alávetve s ez a hangsúlyos szótagban a, a, o, o, w-val (ritkábban 
a-val is), a szó végén pedig d, a, e-vel váltakozhatik ; 1. föntebb 
tatna. 

így váltakozik az u többször u} w-vel; pl. juhtV, juktV, 
jühii' «költözni»; az o magánhangzó p, w-val compa, compa, 
cumpq, «csapat)), az t hangzó é, e-vel, az oq, diphthongus ua, wo-val 
és viszont. 

A jemtlandi lapp nyelvjárás maga is legalább három aldia-
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lektusra oszlik: a Fölinge lappmarki vagy északi, a Undersaker 
lappmarki vagy középső és a Herjedal lappmarki vagy déli jemt-
landi dialektusokra. 

a) A Fölinge lappmarki nyelvjárás. 

E dialektust Jemtlandnak legészakibb részein beszélik és a 
stenselei nyelvjárásnak közvetetlen folytatása. Magam csak a 
Frostviken kápolnához tartozó lappok dialektusát vizsgáltam és 
egyedüli mutatványunk róla, a mit az Ugor füzetek nyolczadik 
számában közöltem. 

A mássalhangzókat nem állítom újra össze, csak annyit 
jegyzek meg, hogy a [ ] alá tett hangok közül itt csupán a t és t 
fordulnak elő, de ezek is igen ritkán. A t-i csak ebben a szóban 
jegyeztem föl kukt'imtie és lehet, hogy ebben sem helyesen. A c és 
c hangokat nem hallottam ugyan, de azért valósziaüleg megvannak 
e dialektusban. 

Az egyszerű magánhangzók megegyeznek a többi déli nyelv
járásokéival. 

Mivel a Fölinge lappmarki (illetőleg frostvikeni) nyelvjárás 
a stenseleivel határos, ennek folytán több olyan sajátsága van, 
mely ezzel közös és a délre eső dialektusokban nincs már meg. 

Ilyen közös h a n g t a n i s a j á t s á g például, hogy azon 
szavakban, melyekben a deli lapp nyelv a-ja eredetibb o, g, u he
lyett való, a frostvikeni dialektus is megtartja az a mellett az ere
detibb o, M-S töveket, némely szókban pedig csakis az eredetibb 
o hangzót őrizte meg a többi déli lapp a ellenében. Pl. kamma, 
kommá, kamma «asszony, feleség" délebben csak kamma ( = sv. 
gumma); korrote-, karrate- «kötni, megkötni)) délebben csak kar-
rate- ( = L. kárrete) : lattie, luttie «madár» délebben lattie (= Lul. 
loddie) | Mappa «tuskó» = H. klappá (L. klubbo); ossolmose 
«gondolat» = U. (sk.) assalomsa (L. uséolmes). 

A tőszótagbeli eredeti uo diphthongus sem itt, sem Stense-
lóben nem megy át olyan változásokon, mint a két délibb jemt-
landi nyelvjárásban. Frostvikenban csak ue, uw, wö-vel váltakozik, 
nagy ritkán pedig u, o-vá rövidül. — A malái szóvégző o azonban, 
melynek Jokkmokkban és Stenselében uo felelt meg, Frostviken
ban kétféle alakban található: legnagyobb részt megmarad az uo 
(uq, u*) diphthongus, vagy ocr-val váltakozik, több szóban azonban 

* . 
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már a kezd helyette vagy mellette föllépni és mennél délebbre 
megyünk, ez az a annál általánosabbá válik; pl. stalua = St. 
staluo «óriás» ; airuq = Lul. ajeruo «evező» ; keihtoq — Lul. 
kiehtuo «kÖ8zönet» | keinoq v. kiiina «út» | koaika = St. koaiku 
«-hoz, -hez» ; kloppa = St. kloppuo «tuskó» ; tahka — St. tahkuo — 
«ide» stb-

Azon a l a k t a n i s a j á t s á g o k , melyek a stenseleivel kö
zösek, főképpen az igeragozás terén találhatók. A jelen idő többes 
sz. első személyében épp oly általánosan -pe, -pie rag van haszná
latban, mint a stenselei dialektusban. Ezt a ragot ebben az alak
ban csak még az Undersáker lappmark skalstugani dialektusában 
találjuk, egyebütt ezen alakban más ragot használnak. 

A jövő idő ós fölszólító mód kifejezésére a többi jemtlandi 
nyelvjárások kizárólag a kaláka- segédigét használják, a frostvikeni 
és stenselei pedig e mellett túlnyomóan az aca-szót. 

Az infinitivus képzője az eddig tárgyalt dialektusokban min
denütt t. Ugyanez a képző maradt meg Stenselében és Frostviken-
ben is és ezen t előtt itt megmarad a tőnek a, e, o, u véghangzója 
is, mint kqunqt «találni», kacket «harapni)), arrat v. orrot «lenni».. 
Frostvikenban azonban kezd már az infinitivus í-je elkopni és he
lyette néhány szón aspiratiót találunk; pl. oaret v. uorV «alunni»; 
nuowih (devágni (állatot)». Az infinitivusi í-nek ezen elkopása 
annál általánosabb lesz, mennél jobban délre haladunk és Under
sáker és Herjedal lappmarkokban a kéttagú szókon majdnem kivé
tel nélkül eltűnik a t, 

A tagadó imperativusban ko" járul az igéhez; pl. ietie kaik 
ko warretet «ne fussatok)); aZV ko seik kainosta «ne térj le az 
útrób). Egyébként kenna, konn stb. szerepel a tagadásnál. Igen 
sokszor csupán e kenna particulával van kifejezve a tagadás és 
maga a tagadó ige elmaradhat; pl. monna mielh kaná v. im monna 
mielh kanna «nem tudom». 

• • 

b'j Az Undersáker és Herjedal lappmarki nyelvjárásvidék. 

A Fölinge lappmarktól délre eső U n d e r s á k e r és H e r 
j e d a l lappmarki nagy nyelvterületet több közös sajátság jel
lemzi, melyek által a többi déli lapp dialektusoktól eltér. Mielőtt 
tehát külön-külön szólnánk az undersákeri ós herjedali nyelvjárá-

. , ~ ^ , *- -
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sokról, előbb e közös sajátságokkal ismerkedjünk meg. A legszembe-
szökőbbek a következők: 

A m a g á n h a n g z ó k között a legjellemzőbb változásokat 
az uo diphthongus tünteti föl. Ez a szerint a mint a hangsúlyos 
szótagban vagy szó végén van, más ós másképpen változik. 

A hangsúlyos tőszótagban az uo, mint már említettük, igen 
sokféle változásnak van alávetve, váltakozhatik az egész déli lapp
ságban hol U0, uö, uö,'iw, ue, oa, néha ni stb. diphthongusokkal; a 
délibb jemtlandi területen azonban ezeken kívül még ea, ritkábban 
eé, ea, a legdélibb részén ié is lesz belőle, meg pedig részint tőszó
tagokban, részint pedig csak egyes névszók és igék meghatározott 
ragozási és képzési alakjaiban. A névszóknál az uo helyett ea csak 
az egyes sz. allativusában, az igéknél pedig többnyire a jelen idő 
egyes sz. 3. személyében lép föl. Pl. F. tuokan «mögó» = U., H. 
teakán; éuohpa- «vágni» praes. s. 3. F. éuohpa, U., H. ceahpa; 
kuoce- (imásznio prses. s. 3. keaca U. (sk.); ku°tte~ «vinni»: praös. 
s. 3. keatta H.; skuokie «erdö» : állat. s. skeakan U. (a., u.), H. ; 
jilkie (ered. juolkie) «láb» : állat. s.jealkanU., H.; stiwra «nagy» : 
comparat. plur. stearp, stearap U. (a., u.) 

A szóvégző frostvikeni uo, oa, mely már ott is váltakozott 
a-val, itt majdnem kizárólagosan a alakban állapodott meg; a 
frostvikeni stalua itt csak stalá «óriás» ; a keihtoa itt keita ((köszö
net*) ; a keinoq v. keina «út» itt csak keina stb. 

•Jellemző még e nyelvterületre, hogy némely mássalhangzók, 
különösen k, p és / után parasitikus, igen röviden ejtett u lép föl, 
ha az említett mássalhangzókra némely szóban a, a, a, e következ
nék; pl. kuappara «paraszt» U. (u.); kuaihte- «vigyázni» U. (sk.) = 
Lul. kalité-; puaktié «szikla» U. (sk.) = Lul. paktie; puásse- ((meg
vigyázni* H. = sv. passa; fele- «menni, elmenni*) U., H. = sv. 
fara stb. — Ezen u dialektusonként néha el is marad. Ugy látszik, 
hogy e tünemény Frostvikenben, s e szerint egész Jemtlandban is 
megvan, azonban Frostvikenből csak ez egy példát találtam rá : 
kuehts «figyelmes». 

A m á s s a l h a n g z ó b e l i eltérések közül a következőket 
emelhetjük ki: 

Az erősbítő h aspiratio különösen t előtt számos olyan szó
ban eltűnik, melyben a frostvikeni dialektusban és általában az 
egész északi lappságban kiejtik. A F. aihteka (St. éihteka, Lul. 
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ajéhtiekj «szülő» U., H.-ban áiteka,- F. keihte- (St. ktfhte-) ((meg
köszönni)) — U., H. hite-, keite-; F. köhta «hat» = TL, H. küte; 
F., St. vlhta «öt» = U., H. vlHa stb. 

A közép IpS. s mássalhangzó a frostvikeni dialektusban is 
s és legföljebb szó elején váltakozik más mássalhangzó (k, t, s, n 
m, v) kapcsolatában i-vé. Szó közepén csak n és t előtt lesz be
lőle ritkábban s, é. A délibb jemtlandi területen a magánosan álló 
s is gyakran I, g-vé válik. A F. seike- «letérni» itt seike-; a F., St 
sikké- «húzni» itt sikké-; a F., St. silhte- «akarni» itt siHe-; a F. 
sisnie «bent, -ban, -ben» itt sisnie | a F. kiesie «nyár» itt kiese; a 
F. kiese- «húzni» itt kiese. — A frostvikeni -sna, -sne inessivusi és 
-sta, -ste elativusi ragok itt többnyire sne, sne, én és ste, étié alak
ban fordulnak elő. Megjegyzendő azonban, a legtöbb szó az eredet, 
s-es alakban is használatos a délibb jemtlandi nyelvjárásokban. 

Némely szóban a közép IpS. szóközépi sk helyett a frost
vikeni és stenselei dialektusokban ck-t találunk, mint kacke- ((ha
rapni)) == közép IpS. kaske- (Lul. kasske-J • klackane- «közeledni)) = 
közép IpS. kaskane-. A délibb jemtlandi lappságban e ck helyett 
ke, kc-t találunk: kakce-, kakce- «harapni)); kiackisne «közel» 
U. (sk.), kiakcieyasan «közelebbre» U. (sk.). 

Sok tekintetben eltér e délibb terület a Fölinge lappmarkitól 
a l a k t a n i s a j á t s á g a i r a nézve is. 

A névragozásnál az egyes szám allativusában csak itt talál
juk megőrizve a déli lapp általános -sa, -se, -an, -an ragnak teljes 
-san alakját. — A legtöbb változás azonban az igeragozás terén 
lép föl. A frostvikeni jelen idejű többes szám 1. személyű -pa, -pie 
rag helyett itt általánosan iC u van használatban, mely mellett 
azonban dialektusonként a frostvikenire emlékeztető formák is 
élnek. Ugyanezen ü megvan egyéb alakok mellett a múlt időben 
is. A múlt idő képzésénél feltűnő e területen, hogy a rendes i, 
frostvikeni i, ije mellett igen szereti a -jijje-, -jejje stb. úgy látszik 
inchoativ eredetű képzőt; pl. F. arrajim «voltam» itt rendesen 
arrajijjim. 

A lie- «lenni» ragozásának jelen idejű liekum «vagyok», liek 
flvagyw, leaka, Véka «van» alakjai csakis a délibb jemtlandi terü
leten találhatók. 

A jövő idő és conjunctivus kifejezésére Frostvikenban ós 
Stenselóben a kaláka- és aca- segédigék szolgáltak. A délibb terű-
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léten az aca- ismeretlen és csakis a kaláka- van használatban 
Éppen azért a kaláka- itt igen kopott alakokban fordul elő, mint 
kalákám helyett kam v. kum; kaleku helyett kü\ stb. 

A tagadó igének egy sajátságos alakját: k-im «nem én», k-ih 
«nem te», k-allie «hogy ne» csak ez a terület ismeri, szintúgy a 
tagadó igének immuc, i/ic, ijjic «hogy ne én, hogy ne te, hogy 
ne ő» stb. conjunctivusát is, melynek -uc, -ic képzőjében, úgy 
látszik, az északibb aca- segédige maradt fönn. 

Ennek kapcsolatában említhetjük meg azt is, hogy a délibb 
jemtlandi terület a Fölinge lappmarkitól s z ó k i n c s e által is 
nagyban külömbözik. A svéd szók itt még gyakrabban fordulnak 
elő és mennél délebbre jutunk, annál nagyobb számmal. Itt álta
lánosan el vannak terjedve ilyen szók, mint kalité- «kelleni, müs-
sen» = jemtlandi svéd gett, imperf. gatt; p"elle-f puele- «-hat, -het, 
bírni» —jemtlandi ball, bulla; kleine «beteg» = sv. klen stb., 
melyek Frostvikenban ismeretlenek. Szintúgy ismeretlenek a kö
vetkező eredeti szavak is : talowe- «jönni» ; ivaloive- «haladni» ; 
taite- atenni)); taire- ((legeltetni*) ; tipe- «megfognii> ; ivarjase-
«nézni»; áinakan «mindig» ; tapa, tahpá kezdődő cselekvést kife
jező ige, és számos más, melyek helyett a frostvikeni dialektus 
más szavakkal él. Nézzük most e két nyelvjárást külön-külön. 

a) Az U n d e r s á k e r i n y e l v j á r á s . 

Az undersákeri dialektust magát is több, egymástól megle
hetősen eltérő nyelvjárásra lehet osztani, tapasztalatom szerint 
legalább is négyre: úgymint a Fölinge lappmarkival határos 
északi undersákerira, melyet az Old, Sörsjö, Kalás és Sjákker 
fjállekben beszélnek, a nyugati Undersákerira, melyet a Middag, 
Skurdal és Snasa hegycsoportokban használnak, a keleti under
sákerira, mely Oviken hegységben él és a déli undersákerira, mely 
az Undersáker lappmark legdélibb részein: a Tranris (v. Under-
sáker) és Anaris fjállekben van elterjedve. Többé-kevésbbé mind 
ezeket ismerem, de szorosabban csak a nyugati, főleg Skalstugani 
lapp és a déli Anaris és Tranris fjálli dialektusokat vizsgáltam. Ez 
utóbbi nyelvjárás azonban több sajátságánál fogva már inkább a 
herjedalihoz csatlakozik s azért ott fogok róla szólni. 

Az undersákeri nyelvjárást legbővebben azon alakban isme-
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rem, a mint a Skalstugani (Middag) hegységben beszélik. Leginkább 
a következő sajátságok választják el a tőle délre eső lappságtól: 

1. M a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k . — Az egész déli lapp
ságnak közös sajátsága, hogy több szóban az eredeti a magán
hangzó némely főnévnek nominativusában és némely igék infini-
tivusában is a-re változott. Stenselében ez ritkább, de Jemtlandban 
gyakrabban előfordul. A Lul. ajéhtiek «szüle» például Stenselében 
éihtek, F.-ban áihteka, U., H.-ban aiteka; Lul. calemie «szem» = 
St.-ben, J.-ban calemie stb. A legtöbb szóban azonban az eredeti a 
meg szokott maradni, — A nyugati dialektusban az a (különösen a 
hosszú a) számos olyan szóban is el szokott a, a-ra változni, a hol 
a többi dialektusokban e hangot megőrizve találjuk. A többi jemt-
landi nyelvjárások ahcie v. ácie «atya», jahket, jahkV «hinni» 
szava például itt ac^e v. ahcie, jahki"1 \. jahki' lesz. A ragozás alkal
mával az ilyen szavakban a stenseleihez hasonló umlaut áll be. 
Mindazon ragozási alakokban ugyanis, a hol a tőszótagra i, ie, e 
hangzók következnek, a, a a tőhangzó, a mélyhangú vagy mással
hangzóval kezdődő rag hatása alatt pedig az eredeti a, á lép föl 
újra: pl. ac"e «atya» : gen. s. dc^en, com. s. acéna; gen. plur. 
aciei; ámde: iness. s. acsne, elat. s. acste, állat. s. acan; — a 
jahki' «hinni» praes. dual. 1. sz. jahkien, 2. jahketn, 3. jahkie', 
praeterituma: jahkiejijjim stb.; azonban pryes. s. 1. jahkam, 2. 
jahka', 3. jahka. Megjegyzendő azonban, hogy ugyanezen dialek
tusban egyénenként, többször ugyanazon egyénnél is, az umlaut 
nélkül való alakok is előfordulnak, vagyis acie,ach<:ie, jahki', jáhkiy 

helyett ahcie, jahki'' alakok is használatosak. 
A hosszú l, i* a déli lappságban többször váltakozik ei-val. 

A nyugati undersákeri nyelvjárásban ezen ei helyett ejje, ijje, ijji-t 
is találunk; pl. kejjere «tavasz» = kire; tájjepa «megfogj a» = 
teipá (tipe- igétől); ijjíce «maga» = ice, Pce stb. 

2. A m á s s a l h a n g z ó k terén legszembeszökőbb egy pa-
rasitikus szókezdő A-nak gyakori előfordulása. A többi jemtlandi 
anne «még» itt hannd•; az alovas «igen, nagyonw itt halovas; az 
uhce- «keresni» itt huhce-, hohce-; a St. urries «hím» itt hurries ; 
IpS. aipane- «eltűnnie itt hajépane- stb. — E parasitikus h több 
szón külömben egész Jemtlandban, sőt még Stenselében is meg
van, mint J. hoqkke-, St. hoakku- «horgászni* = L. ággo-;J. 
hoise- (de már St. oise-, oisu-) «birni, képes lenniw = L. oiso-; 
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TL, H. huitskap, U. (sk.) hűit « csakugyan» = Lul. oiht, oit; 
de legelterjedtebb használata a nyugati undersákeri nyelvjárás
ban van. 

Az eredeti c az egész Jemtlandban, különösen pedig a délibb 
jemtlandi területen gyakran váltakozik c, c-vel, mint cacie v. 
cacie v. cacie. Vannak azonban egyes szók, mint wacce- «menni», 
kakce- «harapni», cáke- «dugni* stb., melyekben a c megmarad 
A nyugati nyelvjárásban ezen szavak c-je is c, cc-re változik: 
wacce-, kahce-, cake stb. 

3. A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Különösen kiválik azon
ban e nyelvjárás a többi közül alakjainak gazdagsága által, főkép
pen az igeragozás terén. A jelen idő dual. 3. személyében ez őrizte 
meg az összes lapp nyelvjárások között a legteljesebb alakot a 
-pank, -ponk végzetben: cóctea-ponk ((fölállnak ketten». A praet. 
egyes sz. 3. személyében itt általános egy n rag, mely egyebütt, 
talán Frostvikent kivéve, sehol sem fordul elő: Un «volt», wuélkin 
«ment» stb. — A többi délibb jemtlandi dialektusoktól az által is 
külömbözik, hogy a jelen idő többes első személyében az ?/.' mel
lett inkább az északibb területekkel közös -pe ragot használja. Rag
jainak alakja egyébkent rendkívül változatos. A múlt idő többes 
1. személye pl. a következő ragokkal fordul elő: kitijimie v. kíti-
jimü v. kJtijijjü ((köszöntünk)), a prset. dual. 2. személyében pedig 
ilyen ragbokrot jegyeztem föl julkujitítetn «ti ketten illettetek)). 
Azt nem dönthetem el, vájjon ugyanezek a ragozási alakok a többi 
dialektusokban is megvannak-e. 

Csak a nyugati undersákeri dialektusban jegyeztem föl ezen 
megengedő alakokat: émmom poasket «hisz kimehetek», iyam poas-
ket «hisz kimehetsz» stb. és ezen tagadó alakú, de fölszólító ér
telmű kifejezéseket: tall'óm ean waccie* «menjünk ketten», tallöm 
iepu' wacci «menjünk!» stb. 

P) A H e r j e d a l l a p p m a r k i n y e l v j á r á s . 
Ide sorozzuk, mint említettük, az Undersáker lappmark déli 

részen, az Anaris és Tranris hegységben élő nyelvjárást is, mely 
a Herjedal lappmarkival több közös sajátságot tüntet föl. 

A m a g á n h a n g z ó v á l t o z á s o k sorozatából a tőszótag-
beli eredeti uo diphthongusét emeljük ki, mely itt gyakran ie-ie 
változik s nemcsak ea-va, mint általában a délibb jemtlandi nyelv-
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járásokban; pl. F. cuoccele-, U. cuoccele- «fölkelni*) itt ciecele-r 

ciccele- is ; cuohpa- «vágni» prses. s. 3. személye itt nemcsak 
ceahpa, hanem ciehpa is stb. 

A m á s s a l h a n g z ó v á l t o z á s o k közül legjobban jel
lemzi e dialektust a szóközépi tn-en végbemenő változás. Ebből 
t. i. az eredetileg erősbítő t kieshetik és helyette ilyenkor az előtte 
levő magánhangzó ismétlődik, még pedig úgy, hogy élesen elvá
lasztható külön szótagként hangzik. Az ütne- «bírni» ige itt így is 
hangzik u[une- (ragozva: jelen i. egyes sz. 1. a'anam, 2. a'ana, 
3. a'ana, plur. 1. uluúü* stb.); satna «ő» helyett rendesen azt 
mondják s a'ana; lótni' «fölemelni» helyett lo'onV ;vitni «győzni» 
helyett vi'inV stb. Ebben a szóban ietnie «anya» a t kiesése alkal
mával az előtte levő diphthongus válik külön szótaggá: i'enie v» 
I'enie (állat. s. e'anan). 

A í-nek egy másik változása a névragozás többes allativusá-
ban és az igeragozás jelen idejű többes és dual. 2. személyében 
lép föl. Ezekben ugyanis a többi nyelvjárásokkal ellentétben a 
t r-vé változik. A névragozásnál csak ilyen kifejezésekben: kei
mére, koatere «haza» = éjszakibb heimata, koatete; az igeragozás 
említett alakjaiban azonban rendesen : talevere «jöttök», taleveren 
«jöttök ketten». 

A l a k t a n i s a j á t s á g o k . — Az igeragozás terén külö
nösen a múlt idő dual. 3. személyének -ves, -vés, -vles ragja fel
tűnő, mely csakis e dialektusban fordul elő, de közösen csak lie-
segédigén: liives. 

Még megemlíthetjük az Anaris és Tranris fjálli jihte, herjedali 
ihte «a ki, a mely» relatív névmást, melyet tudtommal a többi 
jemtlandi dialektusok nem ismernek. Ennek ragozása: sing. gen. 
an, jan, acc. am, jani, plur. nom. ah, jah stb. 

A1 t u l a j d o n k é p p e n i h e r j e d a l i dialektus már több 
tekintetben külömbözik az Anaris és Tranris fjállben használt 
nyelvjárástól. Azért egy pár szóval külön is megemlékezünk róla. 

A hangtani sajátságok közül kiemelhetjük e dialektusnak a 
jésítés iránti hajlamát. A többi dialektusok t, n, l-je rákövetkező i 
hatása alatt itt majdnem teljesen i, 'n, Z'-nek hangzik. Azon kívül 
a félig zöngés hangokat jobban használja a herjedali mint a többi 
dialektusok s a félig zöngés c is majdnem kizárólag itt hallható. 
A többi jemtlandi nyelvjárások gutturalis Z-je itt többször közép-
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hang ezen hang és palatális t között. Mássalhangzórendszere a leg
gazdagabb s a jemtlandi nyelv általános jellemzésénél a táblázat
ban összeállított mássalhangzók (talán $ és (3 kivételével) itt mind 
előfordulnak. 

Jellemzi e dialektust az eredetibb §, d-ből származó t, d-nek 
megmaradása ott, a hol a többi déli lapp nyelvjárások mind r, rr-t 
tüntetnek föl; pl. oade- «alunni» = déli lapp oare-; söude 
«juh» = déli lapp söure; riede- «nyargalni)) = Here-; taite-
«legeltetni» = U. taire-; nidda «nyél» = déli lapp nirra stb. 

Az alaktani sajátságok közül mint jellemzőt fölemlithetj ük 
hogy a múlt idejű dual. 3. személyű -vés ragja Herjedalban már 
nemcsak a lie, hanem a többi igéken is rendesen előfordul, mint 
jarkajévés ((visszatértek ketten» ; vűeéejéves «lőttek ketten*) ; 
•jnHlijav^s «megij edtek ketten». 

BEFEJEZÉS. 
(Összefoglaló áttekintés.) 

Az eddigiekben végig kisértük a Svédországban élő lapp 
nyelvjárásokat legészakibb pontjuktól a legdélibb vidékig, a med
dig egyáltalában lappok találhatók és igyekeztünk a rendelkezé
sünkre levő adatok segítségével e nyelvjárásokat osztályozni. 
A dolog természeténél fogva több tekintetben fogyatékos, hiányos 
lehet az osztályozás, talán nem mindig a valóban jellemző adatok 
vannak felsorolva, de a lapp dialektusoknak ezen osztályozása az 
első kisérlet és majdnem kizárólag azon adatok alapján történt, 
melyeket magam gyűjtöttem. Elhamarkodott dolognak is látsz-
hatik ez az osztályozás, de csak látszhatik, mert a valóságban 
szükség van rá. Csak így láthatjuk tisztán, hol hiányoznak még az 
egyes adatok, mely területek nincsenek még átkutatva és a már 
ismerteknél is mire kell a szorosabb vizsgálatnak kiterjesz
kednie. 

A tárgyalásunk folyamán kifejtett külömböző hangtani jelen
ségek alapján a svédországi lapp nyelvjárásokat most már egy 
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kissé szabatosabban is jellemezhetjük és a r a g o z á s b e l i hang
tani sajátságokat a következőkben foglalhatjuk össze: 

I. Az északi nyelvterület sajátságai: 
1. A mássalhangzóknak ragozás- és szóképzésbeli változása, 

az úgynevezett mássalhangzóerősbülés és gyengülés épp oly rend
szerességgel él, mint a lpF., lpE. és lpK. területeken. 

2. A mássalhangzók időmértéki változásával kapcsolatban a 
magánhangzóknál is fejlett ki időmértéki változás, még pedig ré
szint a megrövidülő mássalhangzó előtt, részint az utána levő szó
tagban. A gyengülő mássalhangzó előtti szótagban akkor, ha a 
rövidülés nem teljes vagy a következő szótagban diphthongus 
van: pl. nahkkie : nahkie «bőr» és a második szótagban, ha más
salhangzó gyengülése teljes és a megelőző szótag magánhangzója 
rövid; pl. tahka- : taka (1. 173—4., 197., 206—7. lap). 

3. A tőszótagbeli o-nak (és vidékenként a tőszótagbeli it-nak) 
előreható illeszkedése (1. 174., 188. ós 202. lap). 

4. A hátraható illeszkedésnek jórészt a finmarki lappal 
megegyező módjai (1. 186—7., 193. és 204. lap). 

II. A közép IpS. terület sajátságai: 
1. A mássalhangzóerősbülés és gyengülés rendszerességének 

megbomlása. E hangtani jelenség szűnő félben van ós csak kevés 
mássalhangzóra terjed ki. A legtöbb szó vagy csupán erősbült, 
vagy csupán gyengült alakban állapodott meg (1. 213,, 215. és 
220—22. lap). 

2. A magánhangzóknak a mássalhangzóváltozástól függő 
időmértéki változása csak az első szótagban található. Még pedig 
rendszerint hosszú a magánhangzó a rövid mássalhangzós gyenge 
tőben és rövid a hosszú vagy összetett mássalhangzós erősbült-
ben (1. 212—3., 216, lap). 

3. A tőszótagbéli o-nak előreható illeszkedése megszűnik. 
4. A hátraható illeszkedésnek azon jelenségei, melyek az 

északi területen uralkodtak, eltűnnek és helyettük az illeszkedés
nek egy új neme lép föl, t. i. a ragbeli i-nek hatása a tőszótagban 
levő a magánhangzóra és uo diphthongusra (1. 224—25, lap). 

III. A déli lapp terület sajátságai: 
1. A mássalhangzóerősbülés és gyengülés nem ragozásbeli 

tényező többé, bár maga e hangtani jelenség nem tűnik el tel
jesen (1. 227—228. lap). 
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2. A ragozásbeli mássalhangzóváltozások helyett a legkülöm-
foözőbb magánhangzóváltozások lépnek föl, melyek által e nyelv
terület a többitől igen elütő jelleművé lesz. Uralkodik az egész te
rületen a) az umlaut-féle hangváltozás, mely vidékenként hol az 
i-nek a megelőző d, o, u egyszerű és uo, oa, ie diphthongusokra 
való hatásában nyilvánul, hol pedig csak az a-ra szorítkozik és 
más és más alakokban jelentkezik (1. 241—42. és 252. lap). 

b) Fő jellemvonása azonban e területnek az indogermán 
nyelvek ablautjához hasonló változás (1. 332—34. lap). 

Végezetül a hangok képzése módjának megismerésére és a 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért a svédországi lapp nyelvjárá
sokban előforduló összes magán- és mássalhangzókat a következő 
táblázatokban tüntetjük föl: 

I, A magánhangzók táblázata. 

Ajakzárás nélkül Ajakzárással 

Mély Vegyes Magas Mély Vegyes Magas 
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ÍI. Az egyszerű mássalhangzók táblázata. 
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A w gutturalis színezetű. 
Ö s s z e t e t t m á s s a l h a n g z ó k : kh, th, ph (aspirált han

gok) ; — kj, kj — praspalatalis k, k + j ; — é = postalveolaris 
t + s; — c = postalveolaris t -\- s; — é = postalveolaris 
t-\- $; — % = postalveolaris d + i; — c = alveolaris t + s; —• c 
= alveolaris t + s ; — 5 = alveolaris d -\- z; — lulei de (33) = pos-
alveolaris d-\-t-\-s ; lulei de (33) = alveolaris d + t + s. 
(A t a két utóbb összetett hangban igen rövid, a á pedig a rendes
nél valamivel hosszabb). — A 6 és c összetett mássalhangzók má
sodik része az s és s valószínűleg szintén félig zöngés. — Az 
egyes hangokat külömben bővebben magyaráztam az Ugor füze
tek 7—9- számainak és a Déli lapp szótár előszavában. 

A lapp nyelvjárások általános osztályozásáról szóló fejezet
hez pótlólag megemlíthetjük, hogy a lappságot újabb időben ket
ten osztályozzák dialektusai szerint, nevezetesen Friis A. J. nagy 
lapp szótára előszavában és Setálá N. E. «Om de Finsk-ugriska 
sprákenD (Upsala 1888) ez. felolvasásában. Friis az összes lappság
ban következő négy fő dialektust külömböztet meg: 1. a nordlan-
dit a norvég és svéd Nordlandban; 2. a fmmarkit és torneóit, a 
norv. Finmarkenben ós svéd Torniá lappmarkban; 3. az Enare tó 
mellékit északi Finnországban és Oroszországban az Imandra tótól 
nyugatra és 4. a Ponoi vidékit, az Imandra tótól keletre. — Sok
kal szabatosabb a Setálá fölosztása, a ki a következő fő nyelvjárá
sokra osztja föl Wiklund útbaigazítása alapján a lappságot: 1. a 
déli, 2. a közép, 3. a torneói, 4. a fmmarki, 5. az Enare melléki 
és 6. a kólái dialéktusokra. — Mind a két fölosztás azonban csak 
földrajzi és a legcsekélyebb nyelvészeti adatot sem említ, melynek 
alapján az osztályozás történt. 

HALÁSZ IGNÁCZ. 
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Az -71 egyes-számi 2-dik személyrag a zürjénben. 

Csak mint alanyi rag szerepel a zürj. -n személyrag az ige
ragozásban: pl. praes. 1. séta adok, 2. setan adsz, 3. setas ad; 
praet. 1. seti, 2. setin, 3. setis; de birtokos ragul szolgál -d, pl. 2.. 
vokid testvéred, 3. vokis testvére. Tudván, hogy a zürj. szó középi 
(és végi) d általában régibb nd helyett való, íziben azt sejtjük, 
hogy az -n alanyi rag ezen régibb nd-ből keletkezett, természe
tesen olyan korban, midőn a nasalis + explosiv hang csoportokban 
a nasalis-vesztés még nem hatott teljesen keresztül, úgy hogy 
egyes esetben akár az explosiv hang is enyészhetett el. Ilyen eset 
pl. az ng-Ye nézve: zürj. zin, votj. zin = m. szag (1. MUg. Sz. 
364 1.) | zürj. yoii, pom vég, votj. pun = vog. pofi,ponk (páfi, pánk) 
fej (MUg. 503 1.). Hogy jelesen a zürjénben a 2. személyrag haj
dan -nd volt, bizonyítja még a legközelebbi rokona, avotják, melv 
csakis -r/-vel él, épen úgy alanyi mint birtokos-ragúl: zürj. 2. 
setan, 3. setas ellenében, votj. 2. éotod, 3. sotoz. A többesi 2. sze
mélyrag is d-vel való a votjákban: -di (pl. sotodi), s ennek meg
felel még a zürjP. -t, -tő (pl. setat, setoíö^mígatöbbi zürjénségben 
a raghalmozással alakult -nnid (setannid) már nem igen világos, 
vájjon = setan-nid v. setad-nid (e h. setand-nid). 

Azt tartjuk, hogy szintily módon, azaz teljesb nd-hől vált a 
v o g u l és o s z t j á k - b a n is az -n mint egyes sz. 2. szemólyrag 
(egyaránt alanyi és birtokos rag), pl. vog. lü : lün lovad, min-
menni: 2. minin v. minéin te mégy (1. minem, mineim) ; oszt. poy-. 
pogen fiad, mansen mentél (1. mansemj. Mert hogy itt is eredetibb 
nd ragalak szolgált alapúi (melyben d a tulajdonképi személy-
mutató, az n pedig másutt is föltűnő segédrag), abból kell követ
keztetnünk, hogy legalább az osztjákban még megvan dentalis 
explosiv hangon kezdődő 2. többesi rag, pl. manseta, mentetek. 

Érdekes analógiául felhozható a s z a m o j é d nyelvekből is 
•nd meg -n 2. személyrag, az alanyi igeragozásban: pl. osztják-
szamojed cöndand. betakarsz == jurák-szam. töndan (mig az erede
tileg csak -c?-vel volt 2. szem. a tárgyi igeragozásban: oszt. cöndal, 
jur. tündar) ; a jeniszej-szam. -ddo 2-dik alanyi rag is ndo h. való 
(motaddo = jur. madan vágsz); ellenben tárgyi alakban: motalo = 
jur. madár vágod). Megjegyzendő hogy más szóvégi -n is akad, 
melynek nd-bö\ való eredése kimutatható, pl. az n mint dativusi 
casusrag a jurákban : pl. nuda kéz-tői nudan = oszt. szám. udond 
(erről bővebben szól: «Alaktani egyezés az ugor és a szamojéd 
nyelve/.ben: a localis casusragok» ez. czikkem, a Hunfalvy-
Albumban). BUDENZ J. 



Kisázsiai török nyelv. 

I I . Brussza vidéki szólások. 

1. Aya^a céysam pabujlarém jerde galmáz. 
Ha a fára mászok, nem maradnak a papucsaim a földön. 

2. Aylarsa anam aylar, kusurii jalau aylar. 
Ha sír valaki, akkor csak anyám sir, a többi tettetve sír. 

3. Ayalek vermejinen, ijidlik gacmajénan. 
Az uraskodás adással (jár), a legénykedés futással. 

4. Ajzé ejri gözü sasé, ensesinden belli dir. 
Szája görbe, szeme kancsal, tarkójárói is megismerhető. 

5. Aliinak göppeji jol gojadér. 
Az ostoba kutyát az út véníti meg. 

6. Ahmak göppek hisse umar baklavadan. 
Az ostoba kutya részt remél a rétesből. 

7. Aj éééyena zejtin silkijorsun. 
A hold fényébe olajbogyót rázogatsz. 

8. Ak göppejiü pambuy tarlaséna zararé olar, 
A fehér kutya kárára van a pamuk (termő) mezőnek. 

9. Ayjl Selanik, fikir gajdérak. 
Az esze Szalonik(ban van), gondolata a játékon. 

10. Ayellé sinek jourda gonur, sehre gelir ; ayélsez sinek gihere 
gonur, göve gider. 

Az okos légy savanyu tejre száll, a városba jön; az ostoba 
légy májra száll, a faluba jön. 

11. Aksar seker, soj-dur ceker. 
Sántikál ugrál, ilyen a-fajtája, kibírja. 
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12. Al gasajé gir ahéra, jayré olan gégénsén. 
Vedd a lókefét, menj (vele) az istállóba, a kinek baja van 

vakaródzék. 
13. Altén arába gümiis tekei'lek. 

Arany kocsi, ezüst kerék. 
14. Annadéy jel dejmeni, suju nerden gelir f 

A szélmalmot megértettem, de honnan jön a vize? 
15. Ardé galkan önü jelken, jat oylum jat, taha erken. 

Hátul támaszték elől vitorla, feküdj fiam feküdj, még korán 
van. 

16. Aslan eniji aslan olur, sécan eniji cul kesén olur. 
Az oroszlán kölyke oroszlán lesz, az egér kölyke meg zsák

rágó. 
17. As bisirenin, is basaranén. 

Az étel azé a ki megfőzi, a dolog pedig azé a ki megkezdi. 
18. As dasarsa kepceje baha olmaz. 

Ha kifut az étel, nagy az ára a merítő kanálnak. 
19. Ac göppekjérén deler. 

Az éhes kutya kemenczét fúr át. 
20. Acma gutuju, söjletme kütüjii. 

Ne nyisd ki a skatulyát, ne beszéltesd a rosszat. 
21. At alérsan tavladan, goppek alérsan mandradan. 

Ha lovat veszel, az istállóból (vedd); ha kutyát veszel, a juh-
akol mellől. 

22. Ates demeknen dil janmaz. 
Azzal hogy tüzet mondasz, nem ég meg a nyelved. 

23. Bahalédan u$uz sej joy-tur. 
Nincs olcsóbb dolog a drágánál. 

24. Basen gól, ajayén bénar. 
Fejed tó, a lábad kút. 

25. Bekle essejim bekle, jaz gele, sábén sana jon$a vére. 
Várj szamaram várj, hadd jöjjön a nyár, gazdád majd akkor 

lóherét ad. 
26. Ben derim Abdi Gázi, sen dersin: barday boy azé; ben derim 

ilmi-hikmetten, sen dersin: kilimi kim caldé mektebden. 



KIS-ÁZSIAI TÖRÖK NYELV. II. 263 

Én azt mondom Abdi Gázi, te azt mondod ,pohár szája'; én 
,ilmi hikmetet' (filozófiát) mondok, te meg azt, hogy ki 
lopta el a szőnyeget az iskolából. 

27. Ben derim paskolja haftasé, sen dersin: mangal tahtase. 
Én húsvét hetét mondok, te azt mondod hogy a tűzhely 

deszkája. 
28. Ben cera^e oldém, aj aysamdan doydé. 

Én tőzeg árus lettem, azóta este kel fel a hold. 
29. Benden céytén, bana-mi jüzmek öjredijon ? 

Tőlem származtál, engem akarsz úszni tanítani ? 
30. Béni soymajan jélan bin jasasen. 

Az a kígyó, a mely engem meg nem harap, akár ezer évig 
éljen. 

31. Bénim adém Ire^eb, üzüm' aldém bir %eb. 
Az én nevem Kedseb, egy zseb szőlőt vettem. 

32. Bezir bardayénda zambay jayésmaz. 
Az olajos pohárba nem illik bele a liliom. 

33. Biber-de gara-dér amma bejler ayase garsésena ceyar. 
A bors is fekete, de azért a bejek ura tiszteleg neki. 

34. Bilmedin atén ardéna gitme, ja gapar ja deper. 
Ne menj a ló után ha nem ismered, vagy harap vagy 

rúg. 
35. Bin isci, bir basci. 

Ezer munkás, egy felügyelő (főnök). 
36. Bir aya$ suda coy turursa olur abanos, bir müsafir coy turursa 

olur babanéz. 
Ha soká áll a fa a vízben, ébenfa lesz belőle; haeokámarad 

a vendég, apátok lesz. 
37. Bir deli gujuja bir das atmés, gerk ayéllé ceyaramamés. 

Egy bolond követ dobott a kútba, negyven okos ki nem 
húzhatta. 

38. Bir gulayen At-bazare, bir gulayén bit-bazaré. 
Egyik füled At-bazárban, másik füled Bit-bazárban. 

39. Boy bulsa bálában jer. 
Ha ganajt talál . . . . 

C 
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40. Day jürü day jürü, day jiiriimezse abdaljiirü. 
Hegy lépj, hegy lépj; ha a hegy nem lép, remete lépj. 

41. Damna damna gol olur, ayar gider sel olur 
A cseppekből tó lesz, folyik halad, rohanó ár lesz. 

42. Das dasénan basbasénan, kel davuy kel horozénan. 
Kő a kővel, fej a fejjel, kopasz tyúk a kopasz kakassal. 

43. Dausan daya kiismüs, dayén habáré joy. 
A nyúl megharagudott a hegyre, a hegynek nincs tudomása 

róla. 
44. Deli géz düjün etmis, en basa kendi gecmis. 

Bolond lánynak volt a lakodalma, a legfőbb helyre maga, 
ült. 

45. Denizi gecenedek sejtanénan gardas ólmaié. 
Mig át nem keltünk a tengeren, az ördöggel kell barát

koznunk. 
46. Deveji handéytan ailadan bir dutam ot olur. 

A mi a tevét az árkon átugratja, az egy marok fű. 
47. Dilin kemiji joy, ujdur ujdur söjle. 

A nyelvnek nincsen csontja, hazudj hazudj beszélj. 
48. Dimjata pirinje giderken evde-ki bulgurdan olur. 

Damiettbe rizsért menvén, otthon a főtt zab is kifogy. 
49. Doyurdum orlum oldu, everdim gonsitm oldu. 

Szültem, fiam lett; házasodtam, szomszédom lett. 
50. Dolmajé jut, dilini dut. 

Nyeld le a tölteléket, fogd a nyelved. 
51. Donsuzun göjnünden günde gérk arsén bez gecer. 

A kinek alsó ruhája nincs, annak negyven rőf vászon fordul 
meg naponként az eszében. 

52. Düjün gectikten sonra, génajé götiine goft. 
Ha elmúlt a lakodalom, a henna festéket akár a fenekedre 

teheted. 
53. Düjün iki gissije, bi-de deli gonsuja. 

A lakodalom két személynek szól, meg a bolond szom
szédnak. 

54. Düjün kemijinden göppek davlanmaz. 

) 
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A lakodalmi csonttól a kutya meg nem hízik. 
:; 55. Düsman evinde dérnak kes, dóst evinde üst degié. 

Az ellenség házában körmöt vágj, a barát házában tiszta 
ruhát válts. 

56. Ehtijar gozinen géz al, genc gözinen bez al. 
Öreg szemmel lányt végy, fiatal szemmel vásznat. 

57. Ej felek, kimine gavun jedirir kimine kelek, kimine börek jedi
rir kimine kürek. 

Óh sors, kivel sárga dinnyét etet, kivel éretlent; kit rétessel 
tart el, kit meg veréssel. ' : 

58. Ejlik et kelé, öviinsiin ele. 
Tégy jót a tarfejűvel, hadd dicsekedjék más előtt. 

59. Ekmedim bostan, bitmedi salgam. 
Nem vetettem be a veteményes kertet, nem nőtt benne répa. 

60. Ekmek buldun giris, daja% buldufi sivis. 
Kenyérre találtál, siess vele; verésre akadtál, fuss. 

61. Ekmek hédrén su Bedrin, jenjen gudrun. 
A kenyér a prófétáé, a víz Bediré; egyetek egyetek, vessze

tek meg. 
62. El elibe jelan dut. 

A más kezével kigyót fogj. 
63. Ele felied ilazim, benim olmam ne ilazim ? 

Másnak hóhér kell, mért legyek éppen ón "? 
64. Elinnen ver-de ajayennan al. 

A kezeddel add, a lábaddal vedd. 
65. Esseje dellallé/, deveje gazzazlé/, 

A szamárhoz a házalás, a tevének a gombkötés (nem illik). 
66. Essek derisinden post olmaz, uram ermenije dóst olmaz. 

A szamár bőréből nyeregtakaró nem válik, görög az örmény
nyel baráttá nem válik. 

67. Essekten düsmüs, cüs ciísü elden braymaz. 
Leesett a szamárról, de azért egyre nógatja. 

68. Evden eve ev dayelér, kövden köve köv dayélér. 
Az egyik háztól a másikig ház pusztul el, az egyik falutól a 

másikig falu pusztul el. 
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69. Galkén gidin müsafirler, ev sabé jata$a%. 
Keljetek fel és menjetek el vendégek, le akar a házi gazda 

feküdni. 
70. Gapéné kitli dut-ta gonéitnu hérséz dutma. 

Az ajtódat zárva tartsd, és ne tartsd a szomszédodat tol
vajnak. 

71. Gar-da bejaz amma üstüne göppekler sijer. 
A hó is fehér, de azért rá vizelnek a kutyák. 

72. Gavgada jumruy sajélmaz. 
A verekedésben nem számlálják az ökölcsapást. 

73. Gavny bűjük amma efendisi joy. 
A süveg ugyan nagy, de nincsen hozzá való gazdája. 

74. Gelin gacté mahalleli sasté. 
A menyasszony elfutott, a násznép elámult. 

75. Getfeler gebe dir, neler doyurur. 
Az éjjelek vemhesek, miket nem szülnek. 

76. Gérk jasénda giiveji, dep-dép eder jilreji. 
Negyven éves vőlegény, tip-tipet mond (dobog) a szive. 

77. Gézé kendi göjnúne bra%érsan, calgégéja varér. 
Ha a maga eszére hagyod a lányt, a zenészhez megy 

férjhez. 
78. Gofdunun dassayé sismis, gajgésé gonhija düsmüs. 

Megdagadt a szomszéd hólyaga, fájása a szomszédnak 
jutott. 

79. Gök jüzünden semer jaysa, paldémé boyazéma gecmez. 
Ha az égből nyereg hullana, hevederhez még se jutnék. 

80. Göppejin ilenji gecse, ne ekmekci galér ne gasab. 
Ha a kutyának megvalósulna az átka, se pék se mészá

ros nem maradna meg. 
81. Göppek barsag ile baylanmaz. 

Kutyát nem lehet béllel megkötni. 
82. Göppeksiz kov hdmus-ta comayséz gezijor. 

Kutyátlan falura talált, furkós nélkül járkál. 
83. Göriin bayén, gingenenin pejnir ekmeji var. 

Lássátok nézzétek, sajtja kenyere van a czigánynak. 
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84. Guju gazarsan bojunga gaz. 
Ha kutat ásol, termetedre mérten ásd. 

85. Gül daléndan odún almáz, Cingeneden gadén olmaz. 
Eózsaágból nem lesz fa, a czigánynő nem válik be asz-

szonynak. 
86. Gün doymadan neler doyar. 

Nap jötte előtt, mik nem jönnek elő. 
87. Günes olsa kendi tarlaséna doyar. 

Ha nap volna, a maga mezején kelne fel. 
88. Güccük tavuk, hergün pili$. 

Kicsiny tyúk, mindennap csirke. 
89. Hab der-ki hubda-dér, hub der-ki habda-dér, bilmen gogam ne 

boyta-dér. 
Háb azt mondja hubnál van, hub azt mondja habnál van, 

nem tudom hol az ördögben az uram. 
90. Halajéytan hanem olan hamamé jéyar tasenan, cingeneden 

mejzin olan gamiji jéyar iesinen. 
Rabszolgálóból lett asszonyság a fürdőt a mosdó tállal 

pusztítja, a czigányból lett müezzin a dsámit a hangjával 
pusztítja el. 

91. Hamamda gurnaja, düjilnde zurnaja, 
A fürdőben a kádhoz, lakodalomban a zenéhez. 

92. Hamarat-ém Aj se gadén, tahranajé gésa godun. 
Fürge vagyok Aj se asszony, tarhonyából keveset tettél be. 

93. Havada bidut joy, Kostantiji sel almés. 
Nincs a levegőben felhő, Kosztántit mégis elvitte az áradat. 

94. Hem pilav jaylanér, hem samdan paklanér. 
A piláfot is zsírozzák, a gyertyatartót is tisztítják. 

95. Her ayél bir gafada durmaz. 
Minden ész nem lehet egy fejben. 

96. Her ayél bir olsa, Bilegikte bazár olmaz. 
Ha minden ész egyforma volna, Biledsikben nem eshetnék 

vásár. 
97. Her horaz kendi küllüjünde üter. 

Minden kakas a maga szemétdombján szól. 
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98. Ilillebazen feneri jasséja gadan janar. 
A csaló lámpája csak alkonyadtig ég. 

99. Iki elim ganda, boyazem urganda. 
Két kezem vérben, torkom a kötélen. 

100. Imám evinden as, ölü gnzünden jas. 
Az imám házából eledel, a halott szeméből könny (nem 

jön ki). 
101. Insan bir gemi, ayjl jelkeni, fikir dümeni, gullan kendifii, gö-

rejim seni. 
Az ember egy hajó, esze a vitorla, gondolkozása a kormány ; 

használd magad, hadd lássalak. 
102,. Insanén sofusu sejtanén masy árasé. 

Az emberek bölcse az ördög gúnytárgya. 
103. Ip goptu, deli gurtuldu. 

A kötél elszakadt, a bolond elmenekült. 
104. Isine göre pisir asén, gogaria g'óre bayla basén. 

Magadhoz mérten főzd az ételed, uradhoz mérten kösd be a 
fejedé 

105. Jolán var ev japar, jalan var ei• jeyar. 
Van olyan hazugság hogy házat épít, van hazugság hogy 

házat pusztít. 
106. Jangina masallah inán sejirdir. ~ú, 

A tűzhöz az siet, a ki elhiszi. 
107.: Jen gérélér gól icinde, gol gérélér jen icinde. 

A ruha széle a karban, a kar a ruha szélén törik meg. . 
108. Jersen gaba^éy, jemezsen gape acéy. 

Ha eszel, tököcske; ha nem eszel, nyitva az ajtó. 
109. Jolfiunun gelegeji, co^uyun doya^ayé belli ólmaz. 

Hogy az utas mikor jön, és hogy a gyermek mikor születik, 
sohse bizonyos. 

110o Jorgan gitti, gouga bitti. 
Oda a paplan, vége a czivódásnak. 

111. Jorgun adam dargén olur. 
A fáradt ember haragos (szokott lenni). 

112. Jumurtaji seven, davuklarén patértéséna gatlanmalé-dér. 
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A ki a tojást szereti, annak a tyúkok kodácsolását is el kell 
tűrni. 

113. Kel basa simsir darag. 
Kopasz fejnek réz fésű. 

114. Gilavuzumuz garga olduyca, burnumuz bontan ce'ymaz. 
Mig varjú lesz a kalauzunk, orrunk ki nem mászik a mo

csokból. 
115. Kiéi doyduyu jere baymaz, dojduyu jere bayar. 

Az ember nem azt nézi hogy hol született, hanem hogy hol 
lakott jól. 

116. Kór bazara varmasén, bazár körsüz galmasén. 
A vak ne menjen a vásárra, a vásár ne maradjon vak 

nélkül. 
117. Kör görmez sezer, sayr isitmez ujdurur. 

A vak nem lát, csak sejt; a siket nem hall, csak kitalál. 
118. Küreji japmalé amma sapéné orta jere getirmeli. 

A lapátot ugyan meg kell csinálni, de a nyelét a közepére 
kell elhelyezni. 

119. Lafile pilav bitse, de fáz gadan jay benden. 
Hogyha szóra nőne a piláf, tengernyi zsírt én adok hozzá. 

120. Leblebi gojdum tabaya, laf etti bal gabaya. 
Leblebit (pergelt borsót) tettem a tálba, beszélgetett a sárga 

tökkel. 
121. Lengene sormuslar : nicüit jan jan gidijöft? Her ijidin bir 

sajgésé var demis. 
Kérdezték a ráktól: miért mész oldalvást ? Azt mondta rá : 

minden legénynek meg van a maga baja. 
122. Mai fjanen jongase-der. 

A vagyon a léleknek forgácsa. 
123. Minareji calan gélé/éné hazérlar. 

A ki minaret (tornyot) lop, tartót készít hozzá. 
124. Mühür kimde ise, Sulejmau o-dur. 

A kinél a pecsét, az a Szulejmán. 
125. Miisafir umduyunu jemez, bulduyunu jer. 

Nem azt eszi a vendég a mit reméli, kanem a mit talál. 
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126. Nargileje atesin küllüsü, erkeje garénén diliisi. 
Nárgiléra (vizi pipára) a tűznek hamvassá, férfinak az asszo

nyok nyelvese (kell). 
127. Ne satarém ne trampaja gosarém. 

Sem el nem adok, sem nem csereberélek. 
128. Neler geldi neler gecti felekten, un elér ken deve gecti elekten. 

Mik meg nem történtek e világon, lisztet szitálván teve ment 
át a szitán. 

129. Oylan jedi ojuna gitti, cobanjedi gojuna gitti. 
A fiu evett, játszani ment; a pásztor evett, juh őrizni 

ment. 
130. OjHantáján géz jerim dar der. 

A nem tánczoló lány azt mondja: szűk a helyem. 
131. Onnaré hamamjé japán bizi-de külhanjé japar. 

A ki belőlük fürdösöket csinált, bennünket is majd megtesz 
fürdő szolgának. 

132. Paj edene gaz galdé, nejnejim az galdé. 
Az osztozóra liba maradt; mit tegyek, kevés maradt. 

133. Sahabéndan evvel ahéra girme. 
Ne menj elébb a gazdájánál az istállóba. 

134. Saman eji amma essejin gujruyu gésa. 
A szalma jó, csak a szamár farka kurta. 

135. Sáré saman alténdan sáré sular jürüdür. 
Sárga szalma alól sárga vizet folyat. 

136. Sejts dössejinde jatép sejislam rüjasé görür. 
A kocsis ha ágyában fekszik, a sejhiszlám álmát látja. 

137. Serhosan nektubu gehendemde. 
A részeg levele a pokolban van. 

138. Serce-de gecinir amma baldér éndan belli dir. 
A veréb is megél, de meglátszik a csüdjón. 

139. Sivrilttijin gazé'/ kendi götüne batár. 
A karó, melyet meghegyesítettél, a saját fenekedbe fú

ródik. 
140. Sértené kürke aléstérma, gapunu türké. 

Ne szoktasd a hátad a bundához, sem ajtódat a törökhöz. 
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141. Softanén hevengi garnénda-dér. 
A szófiának a gyomrában van az eltenni való étke. 

142. Sona galan dona galér. 
A ki utoljára marad, fagyva marad. 

143. Söz sözü acar, oylava baylavajé. 
Szó szavat ad, nyujtófa meg rétest. 

144. Cevir, gaz janmasén. 
Forgasd, hogy oda ne égjen a liba. 

145. Coban armayé cam sayézé. 
A pásztor ajándéka mézga (szokott lenni). 

146. Goyu gogafia, azé éoguyuna gösterme. 
Sokat az uradnak, keveset a gyermekednek ne mutass. 

147. Coy laf guranda jayésér. 
Sok beszéd a koránba (szent könyvbe) illik. 

148. Coy mejve véren ayaf}a coy das atélér. 
A sok gyümölcsöt adó fára sok követ dobnak. 

149. Tazéja gac davsana dut. 
Az agárnak: fuss, a nyúlnak: fogd meg. 

150. Tef j érteidé, a jé joruldu. 
A csengős dob elszakadt, a medve elfáradt. 

151. Tekkeji beklejen corbajé icer. 
A ki a klastromnál várakozik, levest kap (iszik). 

152. Teratura saláta olmaz. 
Mártásból nem lesz saláta. 

J 53. Terlemeden gazanmak, solumadan fan vermek. 
Fáradozás nélkül pénzt keresni (nyerni), annyi mint lélegzés 

nélkül meghalni. 
154. Tilki ne gadan gacsa, gelegeji kürk$ü dükjané. 

Akármennyit fut is a róka, előbb utóbb a szűcs boltjába 
kerül. 

155. Türk ne bilir ajrané, zér-zér icer ajrané. 
Mit ért a török az ünnephez, csak szürcsölgeti a savót (irót). 

156. Ürümesini bilmejen göppek, gojuna qurd getirir. 
A melyik kutya ugatni nem tud, farkast visz a juhra. 

157t Üc gün oldu gajnadérém, gaz galdérdé baséné. 
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Három napja lett hogy forralom, a liba még mindig eleven 
(felemelte fejét). 

158. Varé-ver geli-ver Gartal dört sahat. 
Jöjj és menj, négy órányira van Karfcal. 

159. Verdi kürkü gitti gorku. 
Oda adta a bundát, elmúlt a félelem. 

160. Verin jesin, örtiin jatsén, beklejin fiané cékmasén. 
Adjatok neki, hadd egyen; takarjátok be hadd aludjék; őriz

zétek hogy meg ne haljon. 
161. Vurursaft dujur, jedirirsen dojur. 

Ha ütsz, éreztesd; ha etetsz, lakass jól. 
162. Zengin arabasen<° daydan asérér, züjiirt düz ovada jolu sa-

sérér. 
A gazdag a hegyen is átviteti a kocsiját, a szegény a sima 

síkon is eltéveszti az utat. 
163. fii fit i dövmedense goryutmasé eji dir. 

Jobb ha a zsidót megijeszted, sem mint megvered. 
164. fiin áittana bír muska jeter. 

A ki meg van babonázva (kit a dsin megfogott), annak elég 
a varázsvers. 

165. fiingene evinde musandara-mé arijön' ? 
A czigány házában akarsz fali szekrényt keresni ? 

JEGYZETEK. 
A fent közölt szólások, itt-ott közmondások, Brusszáról és 

közel vidékéről valók. Nagyobbára Brussza városából származnak, 
és Kirezli falu környékéről. A brusszai csársiban (bazárban) jegyez
gettem őket össze, egy ruhakereskedő örmény üzletében, a hol, 
főleg a hetivásárokon, a környék zejbekjei f-zoktak volt leginkább 
megfordulni. A szájukból lestem el úgy szólván e mondásokat, és 
közöltem belőlük azokat is, melyeknek némileg homályos az ér
telmük. Homályosak pedig az által, hogy összefüggő beszédből 
mintegy kiszakadtak, és elmaradt mellőlük a magyarázat, mely 
őket okvetetlenül kiséri. Némelyike Ahmed Vefik pasa ,Atalar sözü' 
(Atyák szava) czímű példabeszéd-gyűjteményébén is megvan, de 
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vagy hiányos feljegyzéssel, vagy pedig más variatióban. Az előbbi 
szövegek módjára, e szólások is a brusszavidéki nyelvjárást tük
rözik vissza, de minthogy többnyire városi emberektől hallottam 
őket, közelebb állanak a sztambuli nyelvjáráshoz, mint a fentebb 
közölt népdalok. Az egyes szólásokhoz fűzött jegyzeteink inkább 
tárgyi természetűek. 

1. E szólást egy Hodsa Naszreddin-fóle adoma (latífe) ma
gyarázza meg, melyben az van elmondva, hogy hogyan akarták a 
gyermekek a hodsa papucsait ellopni. Fára mászatták fel a hodsát, 
de ez élvén a gyanúperrel, magával vitte a papucsait is. 

5, Göppeji (. kutyát) és göppek az irodalmi kopek helyett, olyas
féle hangnyujtások, mint essek (szamár) e h. esek, Usécty (szolga) 
e h. usak, gissi (személy) ] e h. kisi, gücciik (kicsiny) e h. küciik, 
dassay e h. tasak. 

9. Gajdérak, vagyis anadóliasan gajdéra-/ zejbek tájszó, meg
felel az oszmanli ojun (játék) szónak. 

13. A következő alanénan, geliuinen alakok e helyett valók : 
alán ile (a vevővel), gelin ile (a menyasszonynyal). V. ö. demeknen 
(mondással), e h. demek ile 22; dasénan e h. tas ile (kővel), basé-
nan e h. has ile (fejjel), horozénan e h. horoz ile (kakassal) 42 ; 
sejtanénan e h. sejtan ile a sátánn il 45 ; gözinen e h. gözii] He (sze
mével) 56; elinnm e h. elinile, elinle (kezeddel), ajayénnan e h. 
ajayén ile (lábaddal) 61 stb. 

14. Tréfás szólá?, mikor hosszas magyarázat után épp annyit 
tud az ember, mint annak előtte. A dejrnen alak össze van vonva 
a dejirmeriböl (malom). 

17. A baéarancn alakból egy basarmak (kezdeni) igére lehet 
következtetni, v. ö. az irodalmi baslamak-ka,\. Épp úgy van képezve 
a 49-ik szólásbeli everdim (házasodtam) alak, az irodalmi evlendim 
mellett. 

26. Ezt és a következő szólást akkor alkalmazzák, ha félreér
tenek valamit és más, de hasonló hangzású alakokat használnak. 
Az ily szó-félreértésekre első sorban az arab, tehát a török nyelv 
természetére nézve idegen alakok adnak alkalmat. Százával isme
retesek az ily módon keletkezett nép-etymologiák. 

31. Iregeb személynév e h. lie$eb. R hanggal kezdődő török 
szó tudvalevőleg nincs, és az ilyen hangon kezdődő idegen (arab 
es perzsa) szókon úgy segít az anatóliai, hogy magánhangzót 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII 1 ° 
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illeszt elibe. V. ö. Iramazan e h. Ramazán, irast gelmek e h. rast 
g. (találkozni), ürziígjar e h. rüzgjar szél stb. 

38. At-pazar (Lóvásár) és Bit-pazar (Zsibvásár) városrész 
nevek Stambulban. 

41. Damna e. h. damla (csepp). 
46. Handéy az irodalmi hendek (árok) szónak mélyhangú 

párja. 
48. Damiette egyiptomi város, és a törökök előtt főleg kitűnő 

minőségű rizséről ismeretes. 
61. A mondás második része : jen jen gudrun, ebből van ösz-

szevonva: jejin jejin kuduran (egyetek egyetek, vesszetek meg). 
63. Az ilazim-ra nézve e h. lazim (kell, szükséges) v. ö. iliman 

e h. liman (kikötő). 
80. E közmondásnak sztambuli változata így van: köpejin 

duasé kábul olsa, gökten ekmek ja'ar : ha a kutya imája meghallgat
tatnék, az égből kenyér hullana le. 

89. Akkor alkalmazzák e mondást, ha egymásra fognak vala
mit, a hab és a hub körülbelül a mi Pál és Péterünknek felel meg. 

92. Tahrana metathetikus alakja a tarhana (tarhonya) szónak. 
97. Horaz e h. horoz (kakas). 
110. Hodsa Naszreddin-féle adoma az alapja. 
121. Lengéé, irodalmi alakja jengec. E szót a népies etymolo-

gia (Ljan-gec (oldalvást menj) összetételből fejti meg. 
134. Alaptalan kifogásokra használt gúnyos mondás. 
137. A gehendem alak gehennem (pokol) helyett van. 
144. A ,Zsivány és a rabló' czímti népies elbeszélésből való 

mondás. Értelme kiviláglik sz Oszm. T. Népköltési Gyűjtemény 
2-ik kötetének 79-ik meséjéből. 

151. A török tekke (dervis klastrom) ama hagyományos szo
kására vonatkozik, hogy est idején levest meg piláfot osztogatnak 
benne a szegényeknek. 

152. Teratura, oszmanliasan tarator, összetört dióból és 
fölibe öntött olajból meg eczetből álló mártás. 

155. Zér-zér icmek: szürcsölgetve inni. 
158. Gartal, vagy Kartól város akisázsiai Mármara partján, 

híres bortermő vidék. 
159. Hodsa Nászreddin-féle adomán alapszik. 



III . L á z dalok. 

1. 

Gddi kojunlar jedi 
kujuda aslam aje, 
alsan peni a hamun, 
pilirdim jasamam e. 

Jöttek a juhok és elfogy aszták 1 
a kútb m levő kihűlt vizet; 
ha elvennél engem, oh asszony, 
tudnám az életmódomat. 

Pej az aja'/laruna, 
jajHurajém jemeni ; 
hacan öperdim hamun, 
iki putkal memeni ? 

Doyru söjle a hanum, 
ala^aymmun peni; 
o muratsez otanda, 
öper tislerdim scni; 
konuslar/an gülersin, 
veremé kojdun peni. 

A fehér lábaidra 
czipőt csináltatok; 
mikor is csókoltam volt, 

lány 
két gömbölyded melledet ? 

óh 

Igazat szólj, óh lány: 
elveszel-e engem? 
ama vágya nem ért szobádban 
csókolnálak harapnálak; 
a mikor beszélgetzz, nevetsz, 
sorvadásba juttattál engem. 

Pelimde- ki kevralfy 
földáram onu fűek ; 
indir pestamal kalsun, 

pensiz jatayun dösek. 

Az övemben levő sodrott dolog, 4 

pisztollyal töltöm meg azt ; 
vesd le csak, a lepedő maradjon 

meg, 
nélkülem matrácz az ágyad. 

18* 
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5 Jasmayunun alténda, A fátyola alatt 
saclaréjumay juma%; finomak a hajai; 
ikimiz pir jastéyta ha ketten vagyunk egy ágyban, 
nerde kaidé ujumayí hol marad az elalvás? 

J e g y z e t e k : peni e h. beni. A lázok a szókezdő b-t gyakran 
keményítik p-vé, pl. pilir e h. bilir, pel e h. bel (derék), pejaz e h. 
bejaz (fehér), pir e h. bir (egy); ép úgy a mély hangú szóknál is, 
pl. paslamak e h. baslamak (kezdeni), pas e h. bas (fej) | hanum e h. 
hanem (nő). A hangrendbeli illeszkedés a lázok dialektusában na
gyon meg van zavarva, leginkább az é helyén, melyet rendesen 
w-val cserélnek fel, pl. ajaylaruna e h. ajakiaréna, japturajém e h. 
japtérajém, alafiaymusun e h. alajakmésén, kalsun e h. kalsén, jas-
mayunun e h. jasmayénén, kélmadum e h. kélmadém \ putkal láz 
tájszó : «gömbölyű» | kévraléy e h. kévralék táj szó: «akármilyen 
sodrott dolog» v. ö. kévrék \ dolduram e h. doldurajém, a szókezdő 
d szintén í-vé keményedik sok esetben, pl. tolu e h. dolu (tele), tis 
e h. dis (fog), tösek e h. dösek (ágy), tésaré e h. désaré (kifelé), 
turmak e h. durmak (állani). 

A láz dalokat mind jellemzi ez a könnyed mániszerü forma. 
A verssorok rendesen hét szótagból állanak, melyek 4 + 3 ritmusra 
oszlanak. Az egyes versszakok úgyszólván összefüggéstelen kis 
külön dalok, melyekben még az első sor is inkább csak a rím ked
vóért van odamondva. A rímek néha párosak, néha keresztesek, 
szintén a legtarkább változatban. 

•: . • 2. 
i Jaydanémdan jay aldum, Zsírtartómból zsírt vettem, 

pécayumu jayladum; a késemet megkentem; 
ah hanum senin icün, óh leány te miattad 
karib karib ayladum. szegény fejem úgy sírtam. 

2 Gesti sabah namazé, Elmúlt a reggeli imaidő, 
ja pen gaV/up kélajém ; felkelek s imádkozom ; 
gürgü güzeli hanum, georgiai szép leány, 
o gözlere gidejim. hogy nevessek szemeidbe. 
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Gesti sabah namazé, 
ja pen kalyup kélmadum, ', 
pej az janaylaruna, 
pir kusur bulamadum. 

Keminin icinde-jim, 
pir su verin icejim ; 
kéz senden ajrélalé, 
atesler icinde-jim. 

Öte kosun ferege, 
etrafé jesil jesil • 
gel gidelim ej kuziim, 
málém sen evde pisir. 

Elmúlt a reggeli imaidő, 
felkelvén nem imádkoztam ; 
az ő fehér orczáján 
egy hibát sem találhattam. 

A hajóban benn vagyok, 
vizet adjatok hadd igyak; 
leány, mióta elváltam tíiled. 
tűz közepette vagyok. 

Tegye odébb felöltőjét, 
csupa zöld az oldala; 
rajta menjünk bárányom, 
árum otthon te főzd meg. 

J e g y z e t e k : jaydan (zsirtartó), a y nem olvad az előtte 
levő magánhangzóba, mint az oszmánli dialektusnál, és erősebben 
ejtődik ki mint a zejbek nyelvjárásban is, majdnem </-nek, pl. 
ayladum e h. diadém (sirtam), dayda e h. dada (hegyen) stb. | karib 
e h. garib (idegen, szegény) a szókezdő g, epúgy mint explosiva 
társai a d és b, szintén megkeményedik, de ennél nem oly álta
lános a szabály mint az előbbieknél, v. ö. körmek e h. görmek 
(látni), kemi e h. gemi (hajó) | janaylar e h. janaklar, a A; szóköze
pén és végén szintén ^-vé lesz, mint Brussza és Aj din vidékén. 

3. 
Jol üstünde ejeler, 
göjsün tolu düjmeler; 
terzi göziiu kör olsun, 
hapus oldu memeler. 

Gijdim caruylaruma, 
toptam topuylarumu ; 
o süt pejaz memeler'e, 
siirsem pujé'/larumu. 

Hajdé céyalum taya, 
karésalum japraya ; 

Az út mentén eje (?) van, 
melled tele gombokkal; 
szabó legyen szemed vak, 
fogoly lett a két mell. 

Felhúztam a saruimat, 
összeroptam sarkaimat; 
ama tej fehér mellekhez 
kenném oda bajuszom. 

Kajta menjünk a hegyre, 
elegyedjünk a falevelek közzé; 
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tayda olan kojunnar, 
hep kurban olsun sana. 

i Céytüm tayun pascna, 
kar jaymaya pasiadu; 
el atén$a uccura, 
aylamaya pasiadu. 

5 Dere kumsuz olur-mu, 
gól baluysuz olur-mu ? 
giindüz pir hal ederuy, 
ge$e jarsuz olur-mu ? 

a hegyen levő juhok 
mind legyenek áldozataid. 

Felmentem a hegy csúcsára, 
hó kezdett el esni; 
kezet vetve a nadrágszíjhoz, 
elkezdett sírni. 

Völgy lehet-é homok nélkül, 
tó lehet-ó hal nélkül ? 
nappal majd csak elleszünk, 
éjjel lehet-é szerető nélkül? 

J e g y z e t e k : ederuy e h. ederiz. A plurális z képző mellett 
a lázok beszédjében gyakran hallható a A; is (ederikj, ép úgy 
egyéb kisázsiai dialektusokban, v. ö. japaruy e h. japarék (japarez 
teszünk), gideruy e h. giderik (gideriz megyünk) | az ederuy-b&ri 
levő hangrendi zavar a lázok beszédjében egész közönséges, tehát 
magashangú hangsorban is pl. gelin-mu-sun e h. gelin-mi-sin 
(menyasszony vagy-e), sevdijuyum e h. sevdijijim (szeretettem), 
olürmusun e h. ölürmüsün (meghalsz-e) stb. 

i Kar jayajir jayajir, 
tésare céyélmajir; 
sevdiguyum pek güzel, 
jiizüne paye'lmajir. 

2 Kafulguyun tibinde, 
konustuy bir azajuy ; 
nasil tujurdu pizi, 
o kajbana puzaujuy. 

8 Zejtin japrayé dört-tiir, 
penim tertlerim coy-tur; 
gidijorum a kuzum, 
dahha kavusma joy-tur. 

A hó esik egyre esik, 
nem is lehet kimenni ; 
a szeretőm nagyon szép, 
nem lehet az arczába nézni. 

A csalitnak tövében 
beszélgettünk egy kissé; 
hogy is tudta ezt meg 
az a gonosz borjucska. 

Négy az olajfa levele, 
sok az én fájdalmam ; 
megyek én óh bárányom, 
viszontlátás nincs többé, 
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Jaymur jayajir jaymur, 
var al paséna pasluy; 
senden sevdaluy gecti, 
gel olalém kardasluy. 

Eső esik, az eső, 
menj végy fejedre fejkötőt; 
elmúlt tőled szenvedélyem, 
jöjj legyünk hát egy testvér. 

J e g y z e t e k : jayajir, a folyó cselekvést kifejező időnek 
ilyen alakja a trapezunti lázoknál járatos, v. ö. céyélmajir e h. 
cékélmajor, payélmajir e h. bakéimajor, jayajir e h. jayijor, vurijir 
e h. vurijor, gelijir e h. gelijor, gidijir e h. gidijor \ kafulguk 
(csalit) láz tájszó, nem külömben kajbana (gonosz). 

5. 
Ka ra-dur kapalayiim, 
kefkitii dir janayiim; 
alup itene kadan, 
gecmez senden merayum. 

Kara kasun üstiine, 
kérmalarun jajélur; 
ne giizel-sin ej hantim, 
seni körén pajelur. 

Tas attum derin göle, 
giUe penzersin güle ; 
ne tatlé konusursnn, 
gidejim pen o tile. 

Düstü jere férladé, 
kermanén kanadlaré; 
hacan öperdim hanum, 
o giizel dudaylaré. 

0 gemiler gemiler, 
kérélsun direklerin ; 
taha fjoskun söjlerdim, 
haslandé jüreklerim. 

Fekete a fej födöm, i 
fénylő köves az arczom ; 
míg engem el nem veszel, 
mindig reád gondolok. 

Fekete szemöldök felett, 2 
szemíveid terjednek; 
milyen szép vagy óh leány ! 
a ki meglát, elájul. 

Követ dobtam mély tóba, 
rózsához hasonlítasz, rózsához 
mily édesen beszélgetsz, 
enném meg a nyelvedet. 

Elesett a földhöz vágódott, 4 
kermán (?) szárnyai; 
mikor csókoltam, lány, 
ama szép ajkadat? 

Oh hajók, hajók, 5 
árboczaid törjenek szét; 
még erősebben szóltam volna, 
a szivem felforrott. 
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J e g y z e t e k : kapaluk fejre való, fejfedő | kadart e h. kadar 
(-ig); gidejim ben o dile (hogy mennék rá arra a nyelvre, vagyis: 
hogy csókolnám meg a nyelvét). 

6. 
1 Kemencemin jajé, Hegédűcskémnek az íve, 

gel dolajé dolajé ; jöjj titokban titokban; 
ej kéz seni almazsam, óh lány, hogy ha el nem veszlek, 
mushajle dir kolajé. talizmán után látok. 

2 Hédér-nebi kajasé, Hidir próféta sziklája, 
sen payijorsun pana ; te viseled gondomat; 
orayén jedisinde, Órák hava hetedikén, 
pen-de gelirim^ sana. én is eljövök hozzád. 

3 Ej kéz kimiri kézé-sun, Hej lány, kinek vagy a lánya, 
elmadan k'érmézé-sun ; pirosabb vagy az almánál; 
sabahdan gördiim seni, reggel láttalak téged, 
patisah kézé-mu-sun ? pádisáh lánya vagy-é ? 

4 Koc kojun meler gelir, Kos és juh bégetve jön, 
taylaré deler gelir ; hegyeket átfúr és jön; 
vaj anaséz kuzuja, jaj az anyátlan báránynak, 
paséna neler gelir. mi nem éri a fejét. 

J e g y z e t e k : dolajé dolajé láz tájszó, megfelel az oszm. 
gizlige-gizlige (titkosan) jelentésének | Hédér-nebi kajasé: bir ma-
hallén ismi olup Anadolda panajérlaré ile meshur-dur (Kisázsiának 
egy helyneve, mely vásárjairól hires) | Orayén jedisinde: Orak 
Anadolda temttz ajé demek dir (Orak Anatóliában augusztus havát 
jelenti). 

7. 
i Kemileri jürüten, A mi a hajókat jártatja 

jelken ile seren dir „• az a vitorla és vászon; 
o kézlarun ejusu, az a java a lányoknak, 
istenieden véren dir, a melyik kérés nélkül ad, 
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Silahumun kajésé> 
mesinden dir mesinden ; 
hanum gider önümden, 
pen giderim pesinden. 

Karsu beru payarsun, 
fese piiskül tayarsun ; 
sanké penim jarém joy, 

sen-de peni jayarsun. 

Pir tas attum geline, 
gitti vurdu peline ; 
gelin karban olasun, 

pujéfumiiu teline. 

Ne aléajuy évim var. 
tiitün céymaz bagadan ; 
Allah kurtarsun seni, 
hau miskin kojadau. 

Tafsanncirun semizi, 
izi bellii- dur bellu ; 
cekii-ver-sene bana, 
gönniim sevdayu kézé. 

Kéz-mu-sun gelin-mu-sati, 
pir öpsem ölilrrnusun í 
pidsam senu tenhada, 
ninene söjlermusiui ? 

Pasa gelijir pasa, 
dalga vurijir tasa ; 
gidijirem kurbete, 
jasa a kuzum jasa. 

8. 

Fegyveremnek a szijja, a 
bőrből van, bőrből; 
lányka magyen előttem, 
én megyek a nyomában. 

Szemköztről nézesz, 3 
a fezre bojtot illesztesz; 
mintha nekem nem is volna 

szeretőm, 
te is szerelemre gyújtasz. 

Követ dobtam az arára, 1 
ott érte derekán; 
menyasszony legyen az áldo

zatja, 
a bajuszom szálának. 

Mily alacsony házam van, 1 
füst nem száll a kéményből; 
Allah szabadítson meg, 
rest nyomorult férjedtől. 

A nyulaknak kövérje, 2 
biztos a nyoma, biztos; 
húzódj hát ide mellém, 
szivem szerette lánya. 

Lány vagy-é menyasszony-é, 3 
ha egyet csókollak meghalsz-e? 
ha egyedül talállak, 
anyádnak majd szólasz-é? 

A pasa jön, a pasa, 4 
hullám verődik a kőhöz; 
megyek én idegenbe, 
élj boldogul bárányom, 
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J e g y z e t e k : hau láz tájszó : tembel(rest) |tafsan e b. tausan 
(nyúl). 

i Peti nasil ééyarjayum, 
keminin direyune ; 
mevlam saburlar versun, 
validem jüreyune. 

•2 Deredé pir giil pitti, 
Tuna jolunu tuttu; 
penim karib validem, 
nasil peni unuttu. 

3 Ahurda pir cift tosun, 
pahalaré pir olsun ; 
giné geldi kúra jé, 
iki göza kör olsun. 

4 Trapézán dir jolumuz, 
akce görmez elimiz; 
bujol yamsu cé%mazsa, 
neje varur halimiz. 

5 yamsu kojdum tava ja, 
pasiadu ojnamaya ; 
geldim paktum yamsu joy, 
pasiadum aylamaya. 

Hogyan megyek én majd fel, 
a hajó árboczára; 
teremtőm türelrríet adjon, 
az én anyám szivének. 

A völgyben egy rózsa nőtt, 
Duna útját követte; 
az én szánalmas anyám, 
hogyan felejthetett el. 

Istállóban egy pár ünő, 
egy legyen az értékük; 
megint jött a sorsoló, 
két szemére legyen vak. 

Trapezunt a mi utunk, 
pénzt nem látnak kezeink; 
ha az idén nem lesz hal, 
milyen lesz majd a dolgunk. 

Halat tettem serpenyőbe, 
mozgolódni kezdett el ; 
jöttem, láttam nincsen hal, 
sírdogálni kezdtem el. 

J e g y z e t e k : Trapézán vagy Trapzan (Trapezunt), a lázok 
főfészke j yamsu vagy hamsé baléyé egy halfajta, a lázok kedvelt 
eledele. 

10. 
i Samsuu iskele pásé, 

jarén hilal dir kasé; 
cirkin ile bal jeme, 
güzel ile tas tasé. 

Számszun fő kikötőhely, 
lánynak ív a szemöldöke ; 
rúttal mézet ne egyél, 
a széppel követ hordhatsz. 
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Kapa pastan araluy, 
ne payarsun analuy ; 
sen git-te kézén gelsun, 
sarélup-ta jataluy. 

Tükendi tütün^uyum, 
an^ay kaidé bir lule ; 
hej kéz séytum anané, 
jüzüme güle g'ále. 

Tüfegimin kursuni, 
pen pilirim isimi • 
o kér mézé janaya, 
gecirejim tisimi. 

Pen paééma kojamam, 
miralajén fesini ; 
isitmemis turamam, 
Eminenin sesini. 

Az ajtónál üres hely, 
mit nézegetsz anyóka; 
menj te, jöjjön a lányod, 
ölelés és fekvőké. 

Elfogyott a dohánykám, 
egy pipányi maradt csak; 
hej leány az anyádat , 
az arczomba nevetve. 

Pisztolyomnak az ólma, 
tudom én a dolgomat; 
ama piros arczába, 
mélyítem a fogamat. 

Fejemre nem tehetem, 
az őrnagynak sapkáját; 
nem nyugszom míg nem hallom, 
Eminének a hangját. 

J e g y z e t e k : Számszun, a fekete tenger partján, török ki
kötő város | aralw/, analuy, jataluy e h. aralék, analék, jatalék ; 
e fajta képzések igen gyakoriak és szokottak a lázoknál; inkább 
kicsinyítő értékük van, v. ö. kardailék testvérke, habalék apácska j 
o kérmézé janaya (jecirejim disimi (ama piros arczba hadd kerítem 
a fogam), azaz úgy csókolom meg, hogy a fogam helye meglátszik 
az arczán. 

I I 
Tur-ki söjlejejeyim, 

pen utána utána; 
aldén peni a hantim, 
o murátséz otana. 

Ah dereierin buzti, 
memen kééi bojnuzu; 
pir otanén icinde, 
görüstürdüler pizi, 

Várj csak, hadd mondanám el, 1 
szegyeivé én szegyeivé; 
befogadtál engem lány, 
vágya nem ért szobádba. 

Oh a völgyeknek jege, 2 
a melled kecske szarva; 
bennünket egy szobában, 
találkoztattak össze, 
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8 Günes atté Ferata, 
sandém ikindi oldu ; 
hantim senin sözlerin, 
jüreyime derd oldu. 

4 Günes atté Ferata, 
payén nerden tulunur ; 
öjle pejaz memeler, 
hanumlarda palunar. 

5 Jenigara tiifengim, 
gezijir elden ele ; 
ne pejaz-san ej hanum, 
penim gönnilme göre. 

J e g y z e t e k : tidunwr: 
igéhez megjegyzendő, v. ö. gü 
mét nem tudhattam meg, val 

Nap sütött Eufratesre, 
délután lett, azt hittem ; 
leány, a te beszéded 
a szivemnek búbánat. 

Nap sütött Eufratesre, 
nézzétek honnan kél a nap; 
olyan hófehér mellek, 
lányokon találhatók. 

Jenihara (?) fegyverem, 
kézről kézre járdogál; 
be fehér vagy óh leány, 
az ón szivemhez képest. 

günes doyar (a nap felkél); t ultin-
leé tulusu (nap kelte) | jeniyara órtel-
szinüleg helynév. 



SZÓJEGYZÉK. 

Ahan-: kosmak, jaüanmak (futni, támaszkodni); abanneji ver: 
kom ver (fuss); üstüme abanma: jaslanma (ne támaszkodj 
rám). 

ahdestlik: güppe, hojalarén gejdiji ruha (kaftán, a milyent a 
hodsák viselnek; olyan ruha, a melyben abdestet szokás venni, 
vagyis a rituális kéz- és arczmosakodást elvégezni). 

ablak: iri hejaz bir coguk (nagy, fehér testű gyermek); top su-
ratlé ablak jiizlii (gömbölyű képű, fehér arczú). 

adémla-: komnak (szaladni). V. ö. adém: lépés. 
afa ti a-: s'óvmek (szidni); ne afatlijon (mit káromkodol). 
a yarté: jourt (savanyú tej). 
aj ajdén: mahitab (holdvilág); aj ajdén hesab belli (világos a szá-

mitás mint a holdvilág). V. ö. aj ajdénléyé: a hold világa. 
ajakcé: eskija, hajdút (rabló); ajakcé-basé (rabló vezér). 
ajgét: alet (szerszám); at ajgété (lószerszám). 
aj kére: ejri, ejri-böjrü (görbe, girbe-görbe); ajké.ré-jol: ejrijol 

(görbe út); ajkéré gitmek: jan gitmek (oldalt menni); nicihi höjle 
ajkéré-ajkéré jol jürijon (mért mész ily girbe-görbén); ajkéré 
HÖZ söjlemek (görbe azaz rossz szót szólni). 

aj lak: issiz, bos (dologtalan, foglalkozás nélkül); ajlak gidijor: 
eli bos gezijor (munka nélkül, üres kézzel csavarog); hizmetsiz 
ajlak-ajlak gezijor: szolgálat nélkül csavarog. 

a k-p a m b ul: hejaz bir coguk (fehér testű gyermek); ak pambul 
güzel bir 603%% (fehér testű szép gyermek). V. tombul (pamuk 
puha); tombul hanem, elleri tombid-tombul. 

akéa: armudun bir ginsi (egy körte faj); akca armudu. 
al a : ala$a, alagale (tarka); ala okoz (tarka ökör). 
un a kados olmak : miikedder olmak (búsulni, aggódni). 
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a r o k la-: z.ájlamuk, zaij olmak (soványodni). 
andéz: oruspular mahallesi (a rossz erkölcsű nők negyede; an-

déz kjajasé: felügyelője. V. ö. andéz ayagé. 
anar é-beneri : ujak-tejek (apró-cseprő). 
anér-: esek gibi bayérmak (szamárként ordítani); esejin cayérmasé 

(szamár ordítás), k. 
armayan: hedije, jadigjar (ajándék, emlék). 
a z ék : jol jemeji, najaka (útra való eledel, táplálék). 
a £ dámé: mutfak (népiesen: mutlak konyha). V. ö. as-damé 

(étel-ház); ésé-dam : fürdő. 
aukla-: ingitmek (valakit megbántani). 
avur-zavur: ujak-tejek (apró-cseprő). V. ö. anaré-beneri, to

vábbá a hasonló jelentésű hüt-züt és hürtzürt szókat. 
avurt atmak: bilgiclik atmak (tudákoskodni, valamivel nagyra 

lenni); avurt atép dunna: bilgiclik taslama ; avurt kunnak, 
avurt sisirmek: bűjük göstermek, tosunluk etmek (fennhéjázni) ; 
avurt kuralém. söjleselim. V. ö avurt (arcz, pofa). K. 

B a yla m a : saz gibi bir nev calgé (tambura). 
boy3 ék: tozlugu baylarlar (a zejbekek térdkötője). 
bayrag: bakérdan tengere (réz edény); v. ö. bogrács, k. 
bang ér-b angér aylamtk: bayéra-bayéra, hőugiir-höngiir ayla-

mak (keservesen sírni). 
baé: gömrük resmi (vámpénz); gecidden jol parasé vermek. 
ba$é: abla, kézkardas (néne); karéséna söjler eri (a feleségének 

mondja az ura). 
bazlama: bir nevi ekmek (kenyér fajta). 
bezirme: bazlamadan inge ekmek (az előbbinél véknyabb ke

nyér). V. ö. bezleme: pideje benzejen ekmek (pitéhez hasonló 
kenyér). 

bek ed-: kapatnia k (bezárni): kapéjé bekedi ve: kapuju kapa jé ver 
(zárd be az ajtót). 

belén: tepe, ujak day (domb, kisebb hegy). 
beren-aré: oldukca eji, ne eji ne kötii, orta, (meglehetős jó, se 

jó se rossz, középszerű). 
be zen-: sünnek, kendini siislemek (felcziczomázkodni); üzendi-

bezendi (felczifrázkodott). 
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betime gitti: hosuma gitmedi, hoslanmadém (nem volt tetszé
semre, nem kedveltem meg). 

binde gi: nufus mémuru, vergi mémuru (adóhivatalnok); binde 
dórt vergi alán (a ki négyet vesz ezerből). 

bigik: bir tané (egy dnrab). V. ö. birgik (egy darabka). 
bed ér-: söjlemek, konusmak (beszélgetni); bédréjalém : konusalém 

(beszélgessünk). 
béli a: abla, bűjük hemsire (néne, idősb testvér). 
bézék- pl. gézem bézékté: ganém sékéldé (unatkoztam, rosszul 

éreztem magam); tokmak bézékté: ajkéré gitti, aksine oldu. 
(a mozsártörő rosszul tört, oldalvást ment, nem sikerült. 

buba : peder, baba (apa). 
bulla : abla, hanem efendi (néném asszony). V. ö. bélla. 
burgac: girdab (örvény), Muyla vidékén: düden. 
bürgü: karélarén bejaz örtüsii, carsaf (női fehér felső ruha). V. ö. 

bürümek (befedni). 

dayar: küllük, su kiip'ú (víztartó edény); karanos seklinde ayzé 
genis, dibi darge bir kúp (agyagból készült széles szájú és kes
keny edény). 

d ah h a : iste (ime). 
dajéga: güzelge, erge doyruga (szépen, férfiasan, egyenesen). 

V. ö. kába dajé (erős, markos legény). 
dal-: baylamak (kötni); hajvan dak inadé ni (a lovat nem kötöttem 

meg). V. ö. takmak. 
d a m : hajvané bayladéklaré jer, ufagék kulibe, jer odalaré, ahér, 

hapus hane (a hová az állatokat kötik, kis kunyhó, földszinti 
szobák, istálló, fogház). V. ö. as-damé (konyha), ésé-dam (fürdő). 
«Ej tahtadan pabuélu, keceden kapulu ésédam saliibi, ac kapujii 
gézem bézékté.» 

dang alak: ahmak (ostoba). V. ö. hémbél, mankafa. 
d az lak: eji (jó); kejfin nasl? dazlak (hogy vagy? jól). V. ö. tas

lak, taslamak: taur atmak. 
debilde k : calgénén bir nevi (zene eszköz). 
de ne-: bakmak (nézni) k. 
den li : kadar; budefdi: bukadar (ennyi), k. 
d e, s t e m e n : bekéi, bay bekcisi (őr, szőllős kert őre). V. ö. restemen 

és testamal. 
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dikme: cadér direji (sátor oszlopa). V. ö. dikmek. 
din el-: ajakda durmak (lábon állani); dinelijof : ajak üstiinde dii-

rijor; dinel ajak üstü. 
dip: pan^ar (répa). 
dirgen: elán aleti (gereblye). 
disehli: karé $insi (asszony nép). V. ö. disi-ehli (nőstény 

nép). 
d égan : el dégéné, tava, uzun knrklii. . 
d ém és da mié: jaré soyuk jaré ségak (fele hideg fele meleg). 
dérlék: gecinmt (boldogulás, elélés); kimsejle dériére jok, dérlék-

séz, gecimsiz, kimsejlen gecinmez (senkivel se tud boldogulni, 
senkivel se fér el). 

dolak: kusak (zejbek öv); caréyén icinde bezden sararlar (saru 
alatt a lábat göngyölik be vele). 

dögu-: kéjmik; döguja ver: kéj-sana (kínozz). 
doruhunda. üst'dnde (rajta); dayén doruhunda (a hegy lapos te

tején). V. ö. doruk: tepe, u$ (csúcs, vég). 
dömel-: éjimnek (négykézláb lehajolni); dtimeldi cömddi: ejildi 

döruldu, (összekuporodott, négykézláb lehajolt). 
dösme; kaldérém (burkolat), v. ö. d'óseme. 
düjlek: dayda biten calé (hegyen termő csalit). 
d ülek: olmadék kavun, kés kavunu (éretlen sárga dinnye, téli 

dinnye). 
düven: üc arsén bojunda iki arsén eninde, alténa sékca cukmak 

taslaré konídmus bir tahta olwp bu tahtajé ekim iizerine jiirüterek 
Imydajé samandan ajérmak iciin kullanélér (négy rőf bosszú, két 
röf széles s az olyan kova kövekkel sűrűn kirakott egy deszka, 
mely arra való, hogy a búzát a szalmától elválassza). 

éber-: getirmek (hozni); bir kajve eberejim-mi f (hozzak egy csésze 
kávét). V. ö. aparmak. 

ed e : baba, peder (apa). V. ö. ebe: nine, biijiik ana (nagyanya). 
életi vermek: göndermek, veri-vermek (küldeni, adni). V. ö. 

ilet-: vardérmak (meneszteni). 
elinkörü: insan bir kézdéyé vakét söjler (dühében mondja az 

ember). V. ö. elinni körű, öliinün körű. 
elmalék: raj (polcz). 
e n ki l af: síi laf (ez a szó). 
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•enkürlü: öjle (így); enkürlü deme: öjle söjleme (így ne beszélj). 
e r k e c : teke, erkek keci (hím kecske) k. 
e 3 e : baba (apa). 
evinsiz : bir insanén lakérdésénda ehemmijet olmazsa, ona evinsiz 

derler (arra mondják, a kinek a szavában nem lehet bízni) ; 
evinsiz buydaj : zajif (sovány búza). 

•evgi, imám ev$i: kadénlarén hapus-hanesinin sahibi (a női foghá
zak felügyelőnője); imám evi: kadénlarén hapus-hanesi (női 
fogház). — Eendesen az imám felesége házában. 

Jémine, Jer meri e : 8 ér maié eritari, mintán (hímzett női fel
öltő). — , Ha;ji Memmé, sü Jemené amés gurusa jara-mé ba%í 
Ja?a ja'a geti götü ve. (Hádsi Mehemmed, ez a felöltő megéri-e 
a hatvan garast? nem nem, vidd vissza). 

filik: tiftik keci, keci jaurusu (fiatal kecske). 
Jér éldak : döner sejler (forgó dolgok). 
féské: pejgir boku, göbre (ló ganaj). — Mugla vidékén tulumba 

(fecskendő) jelentése is van. 
Jé ékért é v e r m e k : cékarmak (kihúzni). 
Jodim e : gizme (csizma). 
fodul: laf annamaz, soyuk kanlé, jilzü gülimz adama derler, ki-

birli (a tréfa nem értő, hideg vérű, komoly arczű, büszke embe
rekre mondják). 

g a g a : efe (zejbekek főnöke). 
g a j é d : sej (dolog). 
galan: gajri, arték (többé, hát) ; kac galan kac: fuss csak 

fuss. 
gangal: halka, kulp, simit (gyűrű, edény füle, perecz). 
ganér- : koparmak, kuvvetlen cekmek (kitépni, erővel kihúzni). 
gap-kaf}ak: bakér takémé, mutjak takéiné (réz edény, konyha 

edény). 
g a r a g a s p a n n ék : zor, zorlan (erőszak, erőszakkal). 
gazéit ér-: tras ettirmek (beretválkozni). V. ö. kazmak. 
g éjin : icün (ért, miatt). 
g er en : hatéi, mertejin ujayé (kisebb gerenda). 
gézekéi: eskija (rabló). 
gevgir 1. kevgir. 

NYELVTDD. KÖZLEMKNYEK. XXII. ' ' 
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gile, gilde, gilden: beraber (együtt); gildejdik: beraber idik 
(együtt voltunk); gildejdim: beraber idim (együtt voltam); Der
vis efe gilde: Dervis efeile beraber (Dervis efével együtt) \ Ali 
gile : Alije, Alinin janéna (Alihoz, Áli mellé); Ali gilde : Ali Hé
ber aber, Alida (Alival eggyütt, Alinál); Ali gilden: Alidén 
(Alitól). 

géra 5 ék : cabuk (gyorsan). 
gézan, kézan: ufak őajuk (kis gyermek). V. ö. oylan. 
g ölük : esek (szamár). 
gönendir-: sevindirmek (megörvendeztetni): Allah gönendisin : 

mubarek ejlesin,' gün göresin (Isten örvendeztessen meg). 
guma, kuma: ortak (társ). Bir adamén iki üc karésé olursa, bir 

birine ,gumal derier (Ha egy embernek két-három felesége van, 
ezek gumának nevezik egymást). 

gurz, kur-: hava guralém: türkü söjlejelim (énekeljünk). 
gür ak basmak : gévrak basmak, cabuk gitmek (gyorsan menni).. 
günnük: semsije, cadér (napernyő). 
gür: sacé cok adama ,gür saclé* derier (sok hajú emberre 

mondják). 
güzlü: kuvvetli (erős). V. ö. güc. k. 

hajdala-: öküzleri ve sair hajvanlaré gütmek (ökröket és egyéb 
állatokat nógatni). V. ö. hajdé (nosza, rajta). 

haji amaz: dinlemez (nem hallgat, nem figyel). 
hajme: cadér (sátor); hajme gurmak: cadér kurmak (sátrat fel

állítani). 
hampa: arkadas (pajtás). V. ö. hem-pa. 
hanaj ev : jiiksek ve Önü acék olan ev (magas ház, melynek eleje 

nyitott); ,hanaj hanaja garsé'. 
hang ér dan, h a ngérédan : nerden (honnan); hangérédan ge-

lijon : nerden gelijorsun (honnan jÖsz). 
haran é: bűjük tengere, kazán (nagy tál, kazán). 
harém: ev önünde-ki bahce (a ház előtti kert). 
hemügük : simdigik (most, mostanság). 
h és ér : ezilmis ve zijade olmus jemis (összetört és túlságosan érett 

gyümölcs); ham hésér : olmamés ve ezilmis karpuz (összetört és 
éretlen dinnye). 

höda : surda (itt). 
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horanta familja (család) k. 
hüt-züt 1. avur-zavur. 

ilikme n: céragma, lamba zejtin jajile, kandil (lámpa, mécses, 
olaj mécses). 

ilkin: ibtida, evvel, evvela (kezdetben). V. ö. ük. 
i fi: delik (lyuk), k. 
inigik: surda (itten); dükjan hangérda? inijik : dükjan nerde? 

surda (hol a bolt ? itt). 
isiik: ufak hérka (kis felöltő). V. ö. is-lik, a mit & fermene felett 

szokás viselni. 

émézgan-: ujuklamak, dalgén ujumak (szunyókálni, félálomban 
lenni). 

émz ék: Jena koku (rossz szag); émzék-émzék kokijor : fena kokijor 
(rossz szaga van); émzékmés: eksimis jeniek (megsavanyodott 
étel). 

é ng ér-j ang ér : söjle-böjle (össze-vissza); ne éngir-janger edüp-
patérsén: ne söjle-l)öjle éok söjlijorsun (mit beszélsz oly sokat 
össze-vissza). 

érében é: kolajéné, joluna (az útját módját, könnyebb végét); her 
sejin érébe va: her sejin kolajé var (minden dolognak meg van a 
maga útja módja); érébéné buldu/ : kolajéné bulduk (megtaláltuk 
a könnyebb végét). 

ér ém,jér ém : sokak, kiiéük sokak (utcza, kis utcza); höjle höjle 
git-te éremé zébété ve: söjle söjle git-de sokadé sápé ver (így és 
így menj és aztán térj le az utczáról). 

érgat: hizmetci, cifci (szolga, napszámos). 
ér la-: türkü cayérmak (énekelni) k. 
ésédam: hamam (fürdő); v. ö. ésé-dam. 
éss é: ségak (meleg, forró). V. ö. ségak e h< éséjak. 

jaba : dórt parmaklé kiirek (négy ujjú lapát). 
jajér : jara (nyereg okozta seb). 
jal: köpeklere verilen bir hamar suju. (kutyáknak való tész-

tás víz). 
jalak: dayar ufayé, canak (edény, kisebb a ,da-far(-n.il). 
jal ém: galiba (talán); öjle ólmaiéjalém : így kell tán lenni. 

19* 
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jamagéma, jami§ima : janéma (mellém); jamagémagel: jane 
baséma, janéma gel (mellém, hozzám jöjj). 

jamak: birinin janénda hizmet éden cérak (valaki mellett szolgá
latot tevő inas). 

jansan-: seslenmek, söjlemek (hangot adni, szólni). 
jar: bir tepenin en ucurum olan jeri (egy dombnak a legmere

dekebb helye). 
jarak: bécak (kés). V. ö. jarmak (hasítani). 
jarak: hazér (kész). 
jar a klán-: hazér olmak (elkészülni); jola gitmekiciin jaraklandé 

(útra készülődött). 
jastégas: hamur acmak icün jasté ayag (tészta gyúró fa). V. ö. 

oszm. jassé aya$ (gyúró fa). 
j a t: jaban$é (idegen). 
jele: bir dayén üstü, jelesi (egy hegynek a csúcsa); hajvanén jelesi 

(az állat szőre). 
jer evi : (földszintes ház). 
; e s : ekéi hamurdan japélan bir nevi jemek (savanyú tésztából ké

szülő kenyér fajta). 
jillen-: usurmak (szelet ereszteni) k. 
jitmek: kajb etmek (elveszni); páram jitti, parajé jitirdim (elfo

gyott a pénzem, elköltöttem a pénzt). 
jonga: aya$ parcasé, odún jakod tahtanén ufakparcalaré (apró 

fadarabok, szilánk). ,Ala cam dibinde jonga jonarken' (a mint a 
tölgyfa tövén szilánkot hasogattam). 

jöntem: münasibetsiz (alkalmatlan, illetlen ember). 
jöntemni: kérne edersen kábul eder bir adam (olyan ember 

a kivel bármit lehet tenni). 
j öntél-: cok söjlemek, serbest söjlemek (sokat beszólni, szabadon 

beszélni). 

k ab alak : su testinin ufayé (kis vizes korsó). 
kajaf: pazar ^é, satégé (vásáros, árus). 
kai a k : karélarén saréyé (asszonyok turbánja). 
kale nder: fukara, zühürt bir adam (szegény, nyomorúságos egy 

ember). 
kalijet: gelin rubasé (menyasszony ruhája). 
kané: iki tekerlekli arába (két kerekű kocsi). V. ö, kanlé: taliga. 
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kargac : kara ayag (fekete fa). 
kasme r : sejtan (ördög). 
katéklé: kar esek (össze-vissza kevert). -\ 
k ausér-: kapatmak (befedni). 
kavusar a: küfe, népet (kosár). K. 
kébe : aha (guba). » 
kelek: ermemis olmamés kavun, tatséz susuz kavun (éretlen, Ízet

len sárga dinnye). 
kelés: ujsal, budalamsé, kimseje söjlemez adam (együgyű, buta 

ember, a ki senkihez sem szól). 
ke s: sersem, gözü boz, avanak (együgyű, féleszű). Anadolda ,kes' 

birde jourt kurusu (Anatóliában a szárított savanyú tejet is 
jelenti). 

k evgir, g evg ir : ltamuru sudan ajérmak iciin kullanelán bir süz-
gec (olyan szűrő, mellyel a vizet választják el a tésztától). 

k in dili parmak : serce parmak. 
kéray é: cij (dór); kérayé jaymés (dér esett). 
k a r a n én a: karsuséna (szembe vele). 
k ér tlak : boy az (torok). 
k éssa: sej (dolog, izé); uzun késsa adam (hosszú féle ember). 
két) ér- : aramak (keresni); kévérdém kévérdém dapamadém : ara

déin aradéin bulamadém (kerestem, de nem találhattam). 
kompur : potates (krumpli). 
kor : ates, eji janmés ates (tűz, jól égő tűz, parázs). 
k o s t a k : güzel (szép, csinos). Pl. ,senden kosták jarém-mar' (kü-

lömb szeretöm van náladnál). 
k'óklen-: oturmak (leülni, letelepedni); köklenejim-mi, cözülejim-

mi?: oturajém-mé gidejim-mi ? (leüljek-e avagy elmenjek). 
k ö ngülle m i s ; ehtijarlarnés (megöregedett, pl. ember). 
k ö z : küllenmis ates (hamuvá lett, hamvas tűz). 
k u bat: Jena (rossz) k. 
/>: u d ü bet: cirkin (rút); ne kudübet adam (mily rút ember). 
kus kun (a zejbek hátsó nadrágtartója, az elülső uckur). 
kus: rézk, jejef,ek iéejek sejUr (vagyon, enni inni való dolgok). 
küpp edek: birden bire, apanséz (egyszerre, hirtelen); küppedek 

geli kodu : apanséz geldi (hirtelen jött meg). ,kérmézé donnu Fa-
dimem, gele godu küppedek' (a piros bugyogójú Fatmám hirtelen 
jelent meg). 
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kiitük: eski defter (régi könyv, füzet), 

leng er : kervan (karaván). 
löngez (esővíz okozta kis tó). 

ma fut, mahut: ehtijar, avanak (féleszű öreg). 
maja : diii deve (nőstény teve). ,Türkmen gézé katariaméi majajé'. 
maccak: bulanék lakérdé éden adam (ostoba beszédű ember). 
mekik : bez dokurken ipliji ajré gecirijorlar (mikor a vásznat szö

vik, külön eresztik át a fonalat). 
meles : buydaj árpa caudar hepsi beraber (búza, árpa, rozs mind 

együttvéve). 
mukav a: kaién kjajréd (vastag papír, a zejbek a fezbe teszi, bogy 

a fegyver ne fogja). 
muita: jumruk, köseleji ingiltmok icün piringden japélma (mo

zsártörő). 
mutlu: eji, miibarek (jó, áldott) k. 

nalca: pabujun alténa konulan demir, könduranen ökcesine koduk-
laré demir (a lábbeli talpa alá elhelyezett vas). 

na%ak: baltamsé bir iej (baltához hasonló dolog). 
nimeni m: 25 dirhen (25 drahma). 
nimete : kabalayén ufayé (kis vizes edény, kupa). 
ni j a b : nasél (hogyan); nigab edelim: nasél edelim (hogyan csi

náljuk). 

oft u : üstü (felé); akiam oftu: akiam iistü (este felé). 
o raja: jerde-ki asma (szőlőtő, ha a földön van). 
orata: iaka (tréfa); oratagé (tréfacsináló). 
önge: 100 dirhem (száz drahma). 
özei e-: arzulamak, özlemek (kivánkozni vmi után, áhitozni). 
övendere: ökiizleri dürtmek iciin, ugunda sivri bir demir olan 

uzun dejnek (hosszú vashegyű bot, mellyel az ökröket nó
gatják). 

öv ürü: akrané, misalé (párja, hozzá fogható); övürü joy-tur : ak-
ranéjok (nincs hozzá fogható). 
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palaska: canta gibe fisek iciin ; askerlerin beline taktéklaré pécak 
(táskaszerű fegyvertartó; a katonák derekukra kötik). 

pambul: bö$ek (bogár). 
pasaié: uzmi entari (hosszú felöltő, pasas, nagyúri). 
pe stambal: pestemal (törülköző, kendő) k. 
postai: askerlerin evvel gejdikleri kondura (lábbeli, a mit ezelőtt 

a katonák viseltek). 
purput, pérpét: kéldan japélma don, salvar (szőrből készült 

nadrág vagy bugyogó). 
pusat: elbise, esvab (ruha). 
p ücüklü: havug, jer otu (sárga répa). 

r esnie: hajvan jüzüne takarlar gümüsten pára gibi sejler (az állat 
arczára teszik, ezüst pénz féle dolgok). 

s ahat: cof,uklarén fesini tutan ip (a gyermekek sapkáját össze
tartó fonál). 

s aj ém, k a fa s aj ém é: jol tezkeresi (útlevél). 
salgén: adam baééna diisen hiase, vergi (az egyes emberekre eső 

adó, fejadó). 
samut: dilsiz, az söjlejen adam (szótalan, kevés beszédű ember). 
sapa: kestirim, kestirme, en jakén jol (a legrövidebb út, letérő). 
s ar m ala k, pl. sarmalak geldim : ku$akladém (átöleltem). 
s e dir : minderiik (párna). 
8 ének: cam aya^éndan ojma testi (tölgyfából kifaragott korsó). 
s ij irt m a j , s é y é r t m a g : séyér cobané (ökörpásztor). 
sin-: gizlenmek (elrejtőzni); sinnenijor: gizlenijor, saklanijor (el

rejtőzik). 
sitii: cadérlarén kenaréna koduklaré cul (zsák, a melyet a sátrak 

oldalára tesznek). 
é énd é: makas (olló). 
sén-: korkmak (félni). 
sérém : ip gibi in$e kajés (fonál vékonyságú szíj). 
sorgu : sual (kérdés) k. 
su-basé: zaptije memuru (rendőrhivatalnok) k. 
sürtüverejim: annadajém (megértessem). 
éabannanmés: kalajlanmés (kivasalt). 
isaklaban: seri adam, maskara (vidám ember). 



296 D; KUNOS IGNÁCZ, 

salaf: ates gibi (mint a tűz). 
sápiak: tokát (nyakleves); sana bir sápiak vurursam görür sün 

(meglátod ha egyet ütök rád). 
sapsap: su icilegek kab, masraba (vizivó edény). 
s átér : güzel (szép). 
sevik: fürge; sevik gézan (fürge gyermek). 
séllek: asalek, pis, bajayé (alávaló, közönséges). Használatosa 

mire az ,oruspu, postai1 (rima) szók is járatosak. 

c ay: vakit (idö); cayé geéti : vakté gecti (kora lejárt); tam cayé: 
tam vakté (épp az ideje). 

c ajkai a-: calkalamak, sallamak (mozogni, inogni, hastánczot 
járni); cajkajé: sallajéjé (rázogató). 

calab: allah (Isten): ,Jok-tur tapaj'ak, calab-dér a'itfak' (nincs 
más imádni való, csak az Isten). 

c a lé-kaka n : -ujak hajdút, hérséz (kisebb rabló, tolvaj). 
capsak: su kupasé (viz edény). Bolu vidékén camsak. 
caput: pacavra, eski ruba (rongy, ócska ruha). 
c atlak: Jisek (pisztoly). 
c eper le-: kérpmak (kiszakítani); cepeleji vedim: kérptém (kiszakí

tottam). 
cepi s : kecinin jaurusu (kecskének a kölyke). 
cepken: kolláré acék bir mintán (köntös, melynek az ujjai nyi

tottak). 
ceri ba sé: cingeneler basé (czigány főnök). V. ö. ceri (sereg). 
c ere i: attar (pamukverő) k. 
ciltim : salkémén bir parcasé (a szőlőfürt egy darabja). 
cimender: esek (szamár). V. ö. cimen-dar. 
cirié (csiriz). 
céy: cadérlarén kenaréna koduklaré kargélar (az a r ád , melyet a 

sátrak oldalaira tesznek). 
cér akma, cérayma: kandilin ufayé (kisebb lámpa). V. ö. cérak. 
cétlé: sade (puszta, magános); cétlé gajve: sade kahve (ezukor 

nélküli kávé). 
covas, cöves: günes (nap); covasa oturma (ne ülj a napba). 
cömel-: ejilmek (hajolni); cömel-de bir parca solu (kuporodj le és 

pihenj meg egy kissé). 
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cöme z : bir hoganén janénda oturan kücük telébe, sajird (a hodsa 
oldala mellett ülő tanítványa). 

gariz: edebsiz, kougagé (szemtelen, veszekedős). 
fiattá: bűjük sokak (nagy utcza). V. ö. fiadde. 
3 avur: gjaur (hitetlen); gavurun esseji: simindifer (a gyaurok 

szamara, vasút). Ájdinban. 
fiibar: coguk (gyermek); gibarlar : coluk-cofiuk (gyerek sereg), 
j i b i n d i r i k : sirpintilik, gelin cadéré ('menyasszonyi sátor). 

Mugla vidékén, 
j i b i n l i k : karjolanén üstünde olan perde (az ágy felett levő 

függöny). 
3 ip-fiip olm azs a : hic olmazsa (legalább). 
j é k j é k : cok lakérdé söjlejen (a sokat beszélő); gékgéklanma : cok 

lakérdé söjleme (ne beszélj sokat). 
3 ez: ffiézém bézékté/ 1. bézék. 
$ ez ék-: agémak (sajnálni); gézékté: afiédé (fájlalta). 
gürpedek: birden bire, hepsini birden (egyszerre, mind egyvég-

ből); gürpedek ici verdi (egyszerre mind kiitta). V. ö. küp-
pedek. 

ze jr e k : akéllé (okos, eszes); zejreklik (eszesség) k. 
zibi di: kijafetsiz, bicimsiz,pis esbablé (formátlan, esetlen, szeny-

nyes ruházatú). 
zibi n; ruha, esbab (ruhadarab, v. ö. zubbony) k. 
zébét é-v e r mek : sápinak (letérni). L. érem. 
zeng éld a- (nagy zajjal, hűhóval megérkezni); zéngéldadé geldi 

(dérrel durral megjött). 
zorbaz : kuvvetli güzel bir adam (erős szép egy ember). 
zumara: dudaklan cayélan zébér (hangszer, melyet az ajakkal 

játszanak). 
zülam: zühürt, fukar a (nyomorúságos szegény). 

t a k-t u ka, ta ka-t u ka : tütün táblásé, cibuk táblásé (dohánytartó, 
csibuk tartó). 

tafirégün: hergün (minden nap). V. ö. tanrénén günü (Istennek 
a napja). 

teke: bűjük keci (nagy kecske); teke kecisi: ülik keci jaurusu 
(filik kecske kölyke). 
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testamal: bay bekcileri (gyümölcsös kert őrei). L. destemen. 
tezek: inejin kurumus pisliji (megszáradt tehén ganaj). 
tezkingi: ajakta gézen, eskija (rabló, gyalogjáró). 
tevék: filiz (galy). 
tingildi vermek: gidi vermek (elmenni). 
tingoz: sefil, zühürt (ágról szakadt szegény). 
téknaz: sismange (jó húsban levő, kövéres). 
t ér kai a-: kapuju sürgelemek (az ajtót kapargatni). 
tofur: mahsul (termény). 
tokac: camaséré tokmaya (fehérruha sujkoló). 
tokát: ayél, kojun a? élé (ól, akol, juh akol). 
tol a ser: tabaklarén déri jékadéklaré jer. 
tongordak: ujak céngérak (kis csengő forma hangszer). L. don-

gurdak, debildek. 
torluk: cadér (sátor). 
tosun: öküzlerin kücüjü (tinó); eji deli kanlé, ja késékié (bátor, 

derék fiatal ember); tosun gibi .füsseli kuvvetli (bátor akár egy 
tinó); gara tosun : hős, bátor ifjú. 

túra, emik tur asé: karélarén alnéiia kojduyu altun dizisi 
(arany czifraság, a melyet nők a homlokukon szoktak viselni). 

tülbas: karé (asszony). V. ö. tül-bas (fátyol-fej). Jürük kife
jezés. 

tümbek: bir ufagék tepe (kis domb). 
tüpür-: tükürmek (köpni). 
unki: surda-ki, bu (ez itt, ez). V. ö. en-ki. 
ünle-: cayérmak, hajkérmak (kiabálni); ünnerim: hajkérérém 

(kiáltozok). 
ür e-: gelmis üremis, coyalmés (megsokasodott). 
ürüz-kütüz : hep beraber, tfümlemiz (mind eggyütt, megannyian). 

Jürük kifejezés. 
üsküre: tas, bakér tas (edény, rézedény). K. 

Dr. KUNOS IGNÁÖZ. 
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Kisebb Lulo-Iappmarki nyelvjárások. 
* 

Az 1891 év nyarát a M. T. Akadémia támogatásával ismét a 
lappok között töltöttem és ezen idő alatt hosszabban csupán egy 
dialektussal, a közép svéd-lappság körebe tartozó arjepluogival fog
lalkoztam. Utazásom alatt azonban a Lule-lappraark néhány kisebb 
nyelvjárását is alkalmam nyilt rövidebb vagy hosszabb ideig tanul
mányozni, nevezetesen a Folclen-fjordit, melyet egy napon át vizsgál
tam egy véletlenül Bodöbe jött igen értelmes lappal és a Qvikkjokk 
vidékit, melyet a Sulitelma hegység tövében levő Furulund bányá
ban való tartózkodásom alkalmával kutattam. Egy ottani lapp 
asszony, a ki egy bányafőmunkásnak egyenesen lapp sátorból ho
zott felesége volt, vállalkozott egy-két napig a mester szerepére, de 
nem sokra mentem vele, mert igen nehéz felfogású volt, a kinek 
a legelemibb nyelvtani dolgok kisütósére néha órákra volt szük
sége. AFolden-fjordi lapptól néhány átdolgozáson kívül eredeti szö
veget is bírtam gyűjteni, a qvikkjokki lapp asszonnyal azomban 
három nap alatt csak nagy nehezen bírtam egy kisebb és egy na-
gyob hét év előtt gyűjtött mesét az ő dialektusában földolgozni. 

Első olvasásra is föltűnik, hogy a két nyelvjárásból közlött 
szövegek nyelve mind egymáshoz, mind pedig a IpS. szövegek I. 
részében közlöttekhez igen közel áll, úgy hogy itt alig is lehet kü
lön dialektusokról szólni. A Folden-fjordi ós qvikkjokki már azért 
is nagyon megegyeznek egymással, mert lappom vallomása szerint 
a Norvégiában, Folden-fjordban élő lappok a svéd Qvikkjokk vidé
kéről költöztek ide. 

Függelékül néhány sor mutatványt és egy két nyelvtani jegy
zetet az Ofoten-fjordból is fogok közleni. E rövid mutatványt egy
szer a hajón jegyeztem le vagy másfél óráig velem utazó ofoti 
lappoktól. 
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1. A Folden-fjordi nyelvjárás. 

Ez a Lule-lappmarki területbe tartozik és főbb sajátságaivá! 
megegyezik. «A svédországi lapp nyelvjárások*) czímü értekezé
semben (lásd fent 194 s köv. lapokon) mint Jokkmokk egyházke
rületit ismertettem. Azon rövid idő alatt, melyet Bodöben lappom
mal eltöltöttem, főleg arra ügyeltem, hogy a hangtani és alaktani 
külömbségeket jegyezzem le. 

H a n g t a n i s a j á t s á g o k . 

Az egyes magánhangzók ugyanazok, mint a jokkmokki nyelv
területen, a mássalhangzók körében azonban több eltérés talál
ható. Nevezetesen nem fordul elő sem a c, sem a 5 mássalhangzói 
diphthongus, hanem e helyett d-t, illetőleg j - t ejtenek, ügy lát
szik e dialektusban nincsen teljesen zöngés g, d, b hang sem, leg
alább nekem úgy tűnt föl, mintha helyettük félig zöngés k, t, p 
hangzottak volna. Ugyanezt a félig zöngés mássalhangzót hallot
tam szó elején is többször k, t, p helyett, holott Jokkmokkban csu
pán ez utóbbiak voltak hallhatók. A szó közepén eredetibb ng, ndt 

mfr-ből származó gg, dd, bb sem teljesen zöngések a Foldenfjord-
ban, hanem úgy mint az egyszerű hangok, ezek is inkább félig 
zöngéseknek hangzanak. A 5 sem áH (de) mint Jokkmokkban, 
hanem tts, sőt a d'd'helyett is t't'-t ejtenek, pl. sad'dé helyett sat't'é 
«hely» (gen. s. sajje). A szövegekben e kiejtésben" eltéréseket nem 
jelölöm, ott a félig zöngés hangok helyett mindig a teljesen zön
géseket írom. 

A magánhangzós diphthongusok meglehetős nagy számmal 
vannak. Ezek közül az ie (ie stb.)-t egyszerű e, az ea-t a hanggal 
jelölöm, a melyektől többször nehéz őket megkülömböztetni, & 
hangsúlytalan szótagokban levő uo-t pedig w-val; pl. riepi helyett 
tehát repi «róka», veárall helyett varait «világ», avvuo «öröm» he
lyett avvü stb. alakokat írok. 

H a n g v á l t o z á s o k . 

A jokkmokki dialektustól a legfontosabb eltérések a követ
kezők : 

1. Tőszótagbeli á és a a névragozás és igeragozás változó 
alakjaiban rendszerint e v. tT-vé változik; pl. hassta «ló»: gen. 
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sing. hesta; háiema «lakás» : gen. s. heima; kcihccet «nézni»: 
prífis. s. 1. kehcau. — Ugyané változással találkozunk a qvikkjokki 
nyelvjárásban is s ez úgy látszik az egész nyugati Lule-lappmarki 
nyelvjárásterületnek közös sajátsága. E jelenség azonban nem szo
rítkozik pusztán erre a vidékre, hanem igen kiterjedt használatú. 
Találkoztam vele Karesuandóban is és legrendszeresebben alkal
mazták a Pite-lappmak arjepluogi egyházkerületében. 

2. A tőszótagbeli oa (öq,, °q,) a névszóknál az egyes szám 
comitativusában, a többes számban pedig a nominativust kivéve 
minden esetben o-vá változik a következő szótagbeli * hatása 
alatt; pl. koqhte «sátor» : com. s.kötin, gen. plur. köti stb.; c°q,réve 
«szarv»; acc. plur. cörvit. — Az igeragozásnál kétféle csoport van. 
Azon igék, melyeknek infmitivasában a -í-t a v. e, e előzi meg, 
mintpoq,htet «jönni», oq,tét «alunni» csak a múlt idő epyes sz. 3. 
személyétől végig változtatják az og-t o-vá; pl. oqtiet praet. s. 1. 
oqtiu, 2. oqtV, 3. ott, plur. 1. otima stb. — Azon igék ellemben, a 
melyeknek innnitivusában a í-t u (ü) előzi meg, az og-t a jelen 
idő egyes sz. 3., a plur. 3., a dual. 1., a praeteritum sing. 1. és 2. 
s a plur. 3. személyében valamint a partic. praeteritiben változ
tatják o-vá; pl. koqrrüt «varrni» : praes. s. 1. koqiütc, 3. korru, 
plur. 1 koqrrüp, 3. komi . dual. 1. körrun, praet. s. 1. korrüw, 2. 
korru, 3. koariti, plur. 3. körrun stb. — Ugyanezen jelenséggel 
találkozunk a qvikkjokki dialektusban és teljes rendszerességgel az 
arjepluogi nyelvjárásban is. Hogy mily terjedelemben él e hang
tani tünemény a nyugati lulei területen, azt az idő rövidsége foly
tán természetesen nem állapíthattam meg 

3. Az uo tőszótagbeli diphthongus ü, u-val, az uoi triphthon-
gus ui, iw-val váltakozik a ragozás bizonyos alakjaiban; hogy me
lyekben, azt nem tudtam határozottan megállapítani. 

A mássalhangzó-változások terén szintén vannak külömbsé-
gek ezen és a többi Lule-lappmarki nyelvjárások között. A kiejtés-
beli eltéréseket említettük már és ezen alapszik a ragozásbeli más
salhangzóváltozásoknál mutatkozó külömbsóg is. Minthogy e dia
lektusban nincsen c és ,3 hang, tehát sem hcc : he, sem he : c, sem 
55 : cc változások sem fordulhatnak elő. 

A Folden-fjordi nyelvjárás ragozásbeli mássalhangzóváltozá
sait a következőkben tüntethetjük föl: 

a) Torokhangok: 1. kk : kk (gg); pl. luigga (hákka) «lélek», 
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gen. hekka. — 2. hkk : hk; pl. cohkko «csúcs», gen. s. cohko. — 
3. hk : k; pl. lohkot «olvasni» : praes. s. 1. loköu. — 4. nn : fi; pl. 
állat. s. mannái «után, mögé» : manen (iness. s.) «után, mö
gött*). — 5. kn : n ; pl. suoknat «bújni*) : praes. s. 1. suonau. 

b) ínyhangok: \. ss : s (erre nincs példám, de bizonyosan 
előfordul). — 2. d'd (t't) : jj, j ; pl. sad'd'é : sajje «hely» ; pad'd'én 
«fönt» : pajas «föl». — 3. éé : 33; pl. vajjá «fal» : gen. s. veééa ; 
oajjut «kapni, -hat, -het» : praes. s. 1. °q,cému. — 4. hcc : hé; pl. 
kahccet «nézni» : prass. s. 1. kehcau. — 5. hé : é; pl. ohcot ((ke
resni » : pryss. s. 1. ocöu. — 6. nn : n (erre nincs példám, de bizo
nyosan előfordul). — 7. tn : n, pl. pornót «fonni» : praes. s. 1. 
ponöu. 

c) Foghangok: 1. U : dd (tt) ; pl. tuottar «magas hegység*) : 
gen. s. tuoddara; koddet «megölni*) : prses. s. 1. kottán. — 2. htt : 
ht (erre sincs példám, de bizonyosan előfordul). — 3. ht : t; pl. 
sihtat : sitau «akarni». — 4. tt : t; pl. siietü «oldal» : gen. s. 
sittü. — 5. t : d (t) ; pl. édne : étné «anya». — 6. ss : s; pl. pés-
set : pésau «szabadulni*) ; nassté : násté ((csillag*). — 7. nn : n; pl. 
mannát : manau «menni». — 8. tn : n; pl. patni ; páni «fog». — 
9. II ; l; pl. éuollat: éuolau «vágni*). — 10. rr : r; pl. porrot : po-
röu «enni». 

d) Ajakhangok: 1. pp : bb (pp) ; pl. oabba : oappa ((húg». — 
2. hpp : hp; pl. tahppüt : tahpiiw «odatapadni*). — 3. hp : p ,• pl, 
repi : rehpeha «róka». — 4. p : b (p) ; pl. koaptés : koabata «va
rázsdob*) ; pebmü :pepmü «étel». — 5. ff: / (erre nincs példám). — 
6. vv : v; pl. avvü : ávü «öröm». —7. mm : m; pl. namma : namá 
«név». — 8. pm : m; pl. japmét : jamau «meghalni*). 

Megvan itt ezeken kívül épp úgy mint a többi északi lapp
ságban a &-nak a kt, ks, ke kapcsolatban uh-r& változása is; pl. 
akta «egy» : acc. s. ouhtou; pakte : gen. pauhte stb. 

A l a k t a n i s a j á t s á g o k . 

N é v r a g o z á s . 

Azon rövid idő alatt, a míg a Földen-fjordi dialektussal fog
lalkozni alkalmam volt, figyelmemet csak a főbb névragozasi ala
kokra terjeszthettem ki. 
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A névszók töve kétféle: vagy az egész ragozáson végig két
tagú vagy pedig kéttagú alakokkal háromtagúak váltakoznak. 
E dialektusban, úgy mint általában a lappságban közönségesen a-
következő esetek fordulnak elő: nominativus, genitivus, accusati-
vus, comitativus, essivus, inessivus, elativus, illativus és abessi-
vus. — Viszonyszókon, névmásokon és néhány kifejezésmódban 
egyéb esetek nyomai is meg vannak őrizve, de ezekkel most nem 
foglalkozom. 

Mint föntebb láttuk, a szók tőmássalhangzója e dialektusban 
is rendszeres változás alá esik. A kéttagú tövűeknél a mással-
hangzógyöngűlés és az ezzel kapcsolatos magánhangzói időmértéki 
változás (1. 173—74. lap) az egyes szám génit., accus., comit., 
iness., elat. és abbessivusában, továbbá az egész többes számban, 
az egyenlőtlen vagy változó tövűeknél pedig az egyes sz. nomina-
tivusában és essivusában lép föl. 

A névszókhoz járuló esetragok a következők: 

Többes szám 
-'; -a' 
•i, -i 
-it 
-i 
-n 
•in 
•is 
•it 
•ita 

A névmásoknál az egyes szám genitivusában -n rag van, az 
accusativusban a w rag ü-végű tövekhez járul. Az elativus s vég
zete birtokos személyragok előtt -st lesz, az egyes sz. illativusi i 
helyett pedig ugyanekkor s (sej rag lép föl. — A többes számban 
a genitivus szolgál comitativusúl is, az essivus pedig megegyezik 
az egyes számmal. 

E gyes szám 
Nom. — 
gen. — 
acc. -u, -w 
com. •in, -in, "ú 
ess. -ti 

iness. -n 
elat. •s 

illat. -i 
abess. •ta 
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P a r a d i g m á k . 

E g y e n l ő (kéttagú) t ö v e k . 

Egyes sz. 
Nom. hássta «ló» 
gen. hésta 
acc. hestau 
com. hestain, hestan 
ess. hasstan 
ineBs. hestan 
elat. hestas 
illat. hásstai 
abess hestata 

Nom. caleme «szem» 
gen. calmé 
acc. calméu v. őalmiu 
com. calmin 
ess. calemen 
iness. calmén 
elat. calmést 
illat. calámai 
abess calmeta 

Nom. mannü «holdi) 
gen. manü 
acc. manüw 
com. manuin (manun) 
ess. mannün 
iness. manün 
elat. manüs 
illat. mannui 
abess. manüta 

Nom. johko «folyó* 
gen. jokö 
acc. joköu 

Többes sz. 
hésta1 

hestai 
héstait 
hestai 
hasstan 
hestain 
héstais 
héstait 
héstaita 

calmé 
calmi 
calmit 
calmi 
calemen 
calmin 
calmis 
calmit 
calmita 

m ami 
manui 
manuit 
manui 
mannün 
manuin (manün) 
manuis 
manuit 
manuita 

jokö 
joköi 
joköit 
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com. joköin joköi 
ess. johkon johkon 
iness. jokön joköin 
elat. jokős joköis 
illat, johkoi joköit 
abess. joköta joköita 

2. E g y e n l ő t l e n t ö v e k . 

Nom. repi «róka» rehpeha 
gen. répeha rehpehi 
acc. repehau réhpehit 
com. repehin rehpehi 
ess. réhpehen •réhpehen 
iness. r ép éhen relvpehin 
elat. repehes rehpehis 
illat. repehe réhpehit 
abess répehahta réhpehita. 

Nom. koaptés koabáta'' 
gen. koabáta koabátai 
acc. koabátau koabátait 
com. koabátain koabátai 
ess. koabátan koabátan 
iness. koabátan koabátain 
elat. koabátas koabátais 
illat. koabátai koabátait 
abess. koabátata koabátaita 

Számnevek . 

1. Al ap s z á m n e vek. 
8. kakce 
9. akee 

10. lokiu 
11. akta loki nen v. lokiu 

jáh akta. 
12. kwokta loki nen stb. 
20. kuokta lohké 

NYEL YTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. %) 

1. akta 
2. kuokta 
3. kolömo 
4. niléje 
5. vihta 
6. kuhta 
7. kiecau 
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30. kolömo lohké 
100. éüohté 
300. kolömo cuote 

1000. thuhsan 
2000. kuokta thuhsana. 

2. S o r s z á m n e v e k . 

Vűostas = első; nuppát = második; koalmát = harmadik; 
nalját = negyedik; vitát = ötödik; kutat = hatodik; kehééit = he
tedik; kauhéát = nyolczadik; auhéát = kilenczedik; ZoAöí = ti
zedik ; vüostas löki nen = tizenegyedik; nubbe v. nuppát löki nen = 
tizenkettedik; kuokta loköt= huszadik stb.; éuotat = századik. 

G y ű j t ő s z á m n e v e k : kuouhtes ketten; kolmos hárman; 
neljes négyen ; vitás öten; kutas hatan. 

Ilyen képzésű számneveket is jegyeztem föl: kuoktakis, kóló-
mokis, neljakis, vittakis, ku'ttakis, kiehéakis, kakcékis, akcekis, loh-
kékis; de jelentésükkel nem vagyok teljesen tisztában, gyűjtő vagy 
szorzó számok-e. Az arjeplusoi dialektusbnn ugyanezen alakok 
gyűjtő számnevek. Ebben a példában son takai tau kolömokisau 
«ő ezt háromszor tette», a kolomokis szorzó számnév. 

Megjegyzendő a következő alak: thühsanék, thühsanékke 
ezren, ezer. 

Névmások. 
S z e m é l y n é v m á s o k . 

Ezek a következők: monno, mon én ; möd'da mi ketten 
mid'a, midda mi; totno, tonno, ton t e ; tödda ti ketten; tida, tidda 
t i ; sotno, sonno, son ő ; södda ők ketten; sidda ők. 

Eagozásuk: 
Egyes sz. Kettős sz. . Többes sz. 

Nom. monno, mon mödda, moai midda mid'a (mid) 
gen. mii, muvva munnu mijá 
acc. mü, muvva munnut mijáu 
com. munna munnun miján 
ess. — — — 
iness. munna munnun miján 
elat. musta munnus mijás 
illat. muné, muni munnui middi ' 
abess. mühta .. 
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Egészen ennek a mintájára ragoztatnak a többi személynév-
mások is. 

B i r t o k o s s z e m é l y r a g o k . 

Egyes szám 1. személy: -m, 2. -t, 3. -s; többes sz. 1. sz. -me, 
-ma, 2. -te, -ta, 3. -sa, sa; dual. 1. és 2. = plur. 1. és 2., 3. sz. 
-ska, ska. — Paradigmát nem adhatok. 

V i s s z a h a t ó n é v m á s . 

Alakja az egyes szám nominativusában ec, a többesben eca. 
Csak néhány alakját jegyeztem föl személyragokkal: ecat ahőce 
a te anyád; ecas cöivin a maga hasában ; ehcases «magának». 

M u t a t ó n é v m á s o k . 

Csak kettőt jegyeztem föl: tat, tat, tata v. tahta «ez», töt 
«az». Valószínűleg a többi Lule-lappmarkban használatos tuot is 
előfordul. Itt csak ezen adverbialis alakban találtam tuónna «ott». 
A tat, tat névmást a következő alakokban hallottam : 

Egyes sz. Többes sz. 
Nom. tat, tata, tahta, tat ta', ta>, taha 
gen. tan, tan tai 
acc. tau, tavva tait 
com. taina — 
ess. — — 
iness (tan), tanná, tanná, tain 
elat. tassta tais 
illat. tassd taita 
part. tat taita 

Ezen alakok közül az egyes sz. inessivusa, elativusa ós illa-
tivusa adverbiumként használatosak «itt v. ott, innen v. onnan, 
azért, ide v. oda» jelentésben. 

A töt névmásnak csak többes sz. nominativusát jegyeztem le 
to\ tö' és töa alakban. Azonkívül mint adverbium használatos 
töanna (inessiv.) «ott», tohku (prolativus) «oda»jelentésben. Bagó
zása egyébiránt valószínűleg olyan mint a tat névmásé. 

20* 
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K é r d ő és v i s s z a h o z ó n é v m á s o k . 

Ezek közül csak a ke és mi «ki, mi, a ki, a mi» névmásokat 
jegyeztem föl. Mint adverbium egy ko-, a magyar ho- tőnek meg
felelő névmás is él. A keit a következő alakokban hallottam. 

Egyes sz. 
Nom. ke 
gen. ken 
acc. keu 
com. keina 
ess. — 
iness — 
elat. — 
illat. kési 
A mi ragozása: 

Egyes sz. 
Nom. mi 
gen. man, manna 
acc. mau, mavva 
com. maina 
ess. — 
iness. — 
elat. maste 
illat. mása 

Többes sz. 

keit 

Többes sz. 
ma' 
mai 
mait, maite 

A ko- névmásnak adverbialis alakjai: konno «hol, a hol», 
elat. kosto «honnan, a honnan», kosö «hová, a hová»; kokto v. 
kouhto «hogyan». 

A kuhte «a ki, a mi» névmás valószinűleg szintén elő
fordul. A quikkjokki dialektusban följegyeztem a kérdő kuhtes 
«melyik?» és koabbas «melyik» a kettő közül) névmásokkal 
együtt. 

H a t á r o z a t l a n névmások . 

A következőket jegyeztem föl: eca, plur. ehcata v. ehcasa 
«más»; nákin «valamely, némely»; muhtem «némely, némi, vala-
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melyes»; sábma «ugyanaz» ; akták «valakin, i . . akták «sénki» ; 
mi-ke «valaki, valami»; i . . mi-ke «senki, semmi» (acc. maitek); 
kuhtik «mindegyik» ; etna, etnak (comp. enep) «sok, sokan»; mo-
adde, moadda (möatte, moatta) «sok» ; tiuna, tiun «minden»; kaik 
tiuna id.; tiun kaihka iá.;jüoka avalami» (acc. plur. juoieta). 

I g e r a g o z á s . 

Az igékhez járuló személyragok a következők: 

1. Jelen időben Múlt időben 
Sing. 1. -u (w) 

1. -
3. -

Dual. 1. -in, -n 
2. -pihtté, -ppet, -hpe 
3. -pa 

Plur. 1. -p 
2. -pihtit, -J/pit 
3. e, i 

-fi)u (iw) 
•ar 
-a, i) 
-(i)ma 
-(%)ta 
-(i)ka 
-(i)ma 
-(i)ta 
-(i)n 

1. Vadáét «adni» ragozása 

Jelentő mód. 
Jelen idő 

Sing. 1. vattau 
2. vatta 
3. vaddá 

Dual. 1. vaddin 
2. vaddapihttS 
3. vaddapa 

Plur. 1. vaddap 
2. vaddapihtit 
3. vaddi 

Múlt idő 
vaddiw 
vaddV 
vatti 
vattima 
vattita 
vattika 
vattima 
vattita 
vaddin 

Potentialis 
Sing. 1. vatiicau 

2. vattica 
3. vattic 

Conditionalis-
vattaliu 
vattalV 
vattali 
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Dual. 1. vattiéin 
2. vatticippe 
3. vattiéin 

Plur. 1. vatticip 
2. vattiéihpit 
3. vattiéi. 

Imperativus. 
Sing. 2. vatte 

3. vaddes, vaddus 

vattalima 
vattalita 
vattalika 
vattalima 
vattalita 
vattalin 

Dual. 2. vadde 
3. vaddeska 

Plur. 1. vaddet 
3 . — 

De az imper. helyett potentialis is állhat: kalle moqi vat
tiéin adjunk ketten; vülhkiéen möd'da irita menjünk el ketten! 

A koa^rrüt «varrni» ige ragozása: 

Indicativus. 
Prsesens Praeteritum 

Sing. 1. koqrüw körrüw 
2. koarüC körru 
3. körru koqrüi 

Dual. 1. körrun koqruima 
2. koqrrüpihte koq,rváta 
3. koqrrüpa koqruika 

Plur. 1. koqrrüj) koq,ruima 
2. koq,rrüpihtit koa-ruita 
3. körru' körrun 

Potentialis Conditionalis 
Sing. 1. koqpruéau koqruliu 

2. koqruéa1 koqruW 
3. koq,rué stb. koqruli stb. 

Imperativus. 
Sing. 2. koq,rü 3. körrus 

Több személyt nem jegyeztem le. 
Participium prgesentis: vadde «adó»; manne «járó» ; koarrü 

«varró», toalevü «vezető». — Partic. prseteriti: vaddam, mannám, 
körrum, toqlevum. 
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A le- i g e r a g o z á s a . 

Prsesens. Prseteritum. 

Sing. 1. Ián, Fold . Zaw Ud'd'm 
2. IV liddi' 
3. Iá, la, le, le, 4 lij, li 

Dual . 1. len Ilma (liddín Qvikkj.?) 
2 . lehpe llta 
3. lápa lika 

Plur . 1. lep Urna 
2. lehpit líta 
3. la, le lidd'in 

Más alakokat nem jegyeztem föl. 

A t a g a d ó i g e r a g o z á s a 

Príesens. Pryeteritum. 

Sing. 1. in, iéciu 
2. l iccV 
3. i, i icci, icci 

Dual . 1. áll iécima 
'±. alippe iccita 
3. apa áika 

Plur 1. áp iccima 
0) ehpit iccita 
3. á icéin, eéin 

Az adverbiumok, postpositiók, particulák és conjunctiók tár
gyalását a kevés adat miatt abbanhagyom és áttérek a qvikkjokki 
nyelvjárásnak néhány szóval való jellemzésére. 

2. A qvikkjokki nyelvjárás. 

Ez közel áll a foldenfjordi dialektushoz, de azért több tekin
tetben külömbözik is tőle, mind a mellett, hogy mint már a beve
zetésben is említettem, e két nyelvjárás vidék eredetileg egészen egy 
és ugyanaz volt. Idő folytán azomban egyes sajátságok fejlődtek ki 
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a, Folden-fjordiak között, melyek az őstelepen, Qvickjokk vidékén 
nincsenek meg. így Qvickjokkban, a többi Lule-lappmarki nyelv
járásokkal teljesen megegyezően, ismeretlen a c-ből vált c, a 5-ből 
vált 5, hanem a c és c, a 5 és 5 között pontosan külömbséget 
tesznek. 

Megegyezik azonban a qvikkjokki a Folden-fjordival azon ne
vezetes hangtani jelenségben, a melyet föntebb tárgyaltunk, hogy 
a név- és igeragozás egyes alakjaiban az og,-bő\ ö, az a-ből pedig 
e lesz. 

Alaktanilag, a mennyire a kevés adatból megítélhetem, alig 
van valami külömbség a két tájszólás között. A személynóvmások 
Qvikkjokkban inkább rövidebb mon, moi, ton, toi, Foldenban in
kább hosszabb monno, möd'da stb. alakjukban használatosak. — 
Az egyes szók és ragok a végzete helyett Qvikkjokkban e-t mon
danak; pl. akté «egy», koq,ruime «varrtunk)), koaraite «varrtatoké 
Folden-fjordi akta, koaruima, koqruita stb. helyett. 

I. Foldenfjordi nyelvmutatványok. 

monno kuocatam muorit a fákra mászom. — poatam vuolus 
muoras lejövök a fáról. — muotta kahcca vuolus muoras a hó lehull 
a fáról. — lasta le rnotnat a levelek zöldek. — möd'da kuouhtes 
vaggin sijátai mi ketten haza megyünk. — totna vaccali' irita, jus 
to' olmuca' vaccali' irita te elmennél, ha azon emberek elmen
nének. — son vaddá rríuné juoiétá ád nekem valamit. — munna la, 
nijepe van késem, nálam a kés. — son hoalla munna (v. mujna) 
velem beszél. — manna le japmam; edne cirru mánau a gyermek 
meghalt; az anya siratja gyermekét. 

J e g y z e t e k : kuocatet vb, frequ. «mászni» | ruotnat «zöld» 
prsedicativ alak; attrib. alak: ruotna \ sijéta : sijta «lapp falu 
{olyan hely, a hol két-három sátor van együtt»); all. sing. sijátai 
«hazaj> J cirru (recte: cierru?):«siratja»; közönségesen = «sír». 
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2. 

Kauánu Faltan akták, mi mahtta spovvat ? — Tan i Faltan 
akták kaunu, ml mahtta spovvat (spöuvvat), men Üfoqhtan kauenu 
ma' mahtti spovvat. 

«maina ta' spövvi?» — «im mon tan tiete, maina ta spövvi, 
men tolus várálten atnén koabatau.v 

«mi la koaptes?» — «la tat litte, maina noajátu. halava 
kuhkqk siehke, illa jorhpuk.» 

«maitS spövvati almacah) — «te maite Bea sihti spövvatet, 
tavva spövve. jus la akták skipas, te vueleke n°ajátai ja kulltalet 
tanná, jus kaleke varrosmuvvat.» 

«kouhto n°qjete vllojena at tat kaláka varrosmuvvat ?» — 
«vuojéna ko tanná-l n°qjétümen tdit ilme, nirit.)) 

«Van valaki Folden-fjordban, a ki tud jósolni?*) — «Itt Fol-
denben senki sincs, a ki tud jósolni, de Ofotenban vannak, a kik 
tudnak jósolni.» 

«Mivel jósolnak azok?» — Én nem tudom, mivel jósolnak 
ők, de a hajdani világban varázsdobjuk volt.» 

«Mi az a varázsdob?» — «Edény az, a melylyel jósolnak. 
Majdnem hosszúkás féle, nem gömbölyű.» 

«Mit jósoltatnak az emberek ?» — «A mit maguk akarnak 
jósoltatni, azt jósolják. Ha valaki beteg, elmennek a táltoshoz, 
hogy meghallják ottan, vájjon meg fognak-e gyógyulni.* 

«Hogyan látja a táltos, hogy az meg fog gyógyulni?)) — 
«Látja, a mint éppen jósol, a túlvilági dolgokat.» 

J e g y z e t e k : spovvat «jósolni)) = sk. spá, spá | koaptés : 
koabáta «varázsdob)); noajetut (noaitüw) ((jövendőt mondani, va
rázsolni)); siehké (sekké) == -féle, -szerű (casusaiban : iness : sieh-
ken «között», illat, sahkai «közé» | varrosmuvvat «meggyógyulni» f 
kouhto = kokto, kokte «hogyan» | ileme : ilme «világ» | niera 
«ember», ebben: ilme n. ((túlvilági ember, lény». 
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3. 

«Konno tid'da orrüpit kacü jakéu ?» — amidda orrüp sijttan, 
mu'tti manátip tuonna-tanna reinei maiién ja orrüp koaivui paihken. 
kesén johtep varit, men tálven orrüp vuoutin.» 

kitán (ketán) lahppi reina cörvit, kesén satte sijá cörve vuora-
cis mánüs kitta jüli mánnui. 

«Hol tartózkodtok egész esztendőn át?» — «Mi a tanyán 
tartózkodunk, néha ide-oda járunk a rénszarvasok után és nyirfás 
helyen tartózkodunk. Nyáron hegyekre költözködünk, de téleü lom
bos erdőkben maradunk. 

Tavasszal a rénszarvasok elvesztik szarvaikat, nyáron meg
nőnek a szarvaik április hónaptól kezdve egész június hónapig. 

ami la tü namma ?» — « Vadnem Antares la mü namma. mü 
toluc ahcce la koddüm tiuriu, ken namma li vaddnSm ja tasta °a§$un 
vaddet naptas mamám* 

«Mi a te neverl?» — «Vadnem Antares (Hód András) az én 
nevem. Az én ősatyám egy állatot ölt meg, a melynek a neve hód 
volt és ezért adhatták (neki) a melléknevet.* 

5. 

M a ste j aueli, att ulmuc a le mánün. 

Aki lid'd'in muhtema ulmuőa. ta sihtin sirádet ja mannü-tihpe 
lij. vueretin tdita, at mánnü kalhkai kahtüt, atta mahtte puoreput 
sirádet. mánnü icci sitá káhtüt (icci katü). te vácci akta ja ani ta-
reve-kouhpacau ja kalhkai tarávat mánüw, at i kalhka cöukat. te 
tdhpui ehca mánnui aktán taréve-kouhpocin ja taina, maina kalhkai 
tarávat mánüw. ja tat rájes jauele, at ulmuca le mánün. 

tahta le supcas tolus rájes. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szövegek I. kötete 78. lapján kö
zölt mesének átdolgozása. Forditását lásd ott. 
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6. 
S talépi ja répi (riepi). 

Tolus váralten akté kotti stalépi reinau pébmün éhcases olökün 
tuoddaren ja porrom li muhtemau jápma korütes ; tan muhtemau tipti 
jalákait. avütalai réktaka ja manai kuhképu. son sitái kauánat vál-
lom-sajjiu ecas tievva cöivin ja sitai ohcot enépu olökun atnamen, 
tata ocöi ja ocoi (vulki ja vulki), mán icci kauna nakin séjjiu, konno 
kalhkai vuoinetet. te álhki vité náláküt. te pöti mujötui, at son ani 
•muhtemau sábma séjjin at porrot. tat vaccai tohku, konno son kalit
kái porrot kauánat, mán icci kauna maitek (műitek), te poröi muh-
tém répi tau puoités stihkeu tat sájjés. répi kauui stalhpé porromu-
sau ja poröi ja kuottadi kaik tiuna máhccai. te kacat stalépi réhpe-
hes : «mait ton vielaja porö ?» — répi jquálá : «no, monno poröu 
puoités stihkeu.» •— «konno vielájam le tau kauánam?» kacat sta 
lepi. — Htöqnna akta hassta jalákaj, kokto ton tavva vouina», — 
jauala répi, «te mon cuolástiu hesta olhkucis stihkiu, men icci son 
sita vadáét: te son cuo^f}ili ja vlelleti pad'd'éli tan sittü, kosto monno 
lau stihkiu cüolástam.« stalépi lij so nálákümeu, ko son lij lahpam 
ecas porromultau, te jaulai réhpehe: «ihkap monno ai vaccau tohku 
ja ai valJitau stilikeu tasstah) — répi jauala; nvaccé par vielá
jam /» — té stalépi suonai hésta sisaja kaskésti son liésta cor-pállai 
ecas panij, hassta cuo§^eli ruvva pajás, men répi küocati stalhpé 
manén so suojáma ja lij so ávün. hassta vulhki ruvva küohcat ja 
stalépé stahkar tahpui sü cor-pallai ja tanná son kahcahi. icci son 
astüw °accui olhkus pánit °a§$ut. te sotno ollu lij forrütas (knihpa 
sinna). te küohcali répi sijétui stalhpé ja te ca'imai sune. «manna 
vuolhka vielájam sijétai, jauala sotno ?» — «im mon tieté «kérés vie
lájam, manna hassta vwoláka sijétai (v. manna hassta sijétai vuu-
laka)», jauala stalej)é ; «monno loköu calmij nástit, men jüolhki ciuh-
castau selma (slelma) vuossti.» 

J e g y z e t : E mese fordítása a Qvigstad «Lappiske eventyr 
og folkesagnu (Kristiania 1887) gyűjteményében Ulven og raven 
czímen megjelent mesének. 
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A f a r k a s é s a r ó k a . 

A hajdani világban egy farkas megölt magának egy rénszar
vast eledelül kunt a hegységben és némelyest evett a megholt test
ből; a többit ott hagyta fekünni. Hát örült nagyon és tovább ment. 
Nyugvóhelyet akart keresni a maga tele hasával és többet akart 
keresni kunt a földön. Ez keresett és keresett (ment és ment), de 
nem talált semmi helyet, a hol pihenhessen. Ekkor ismét kezdett 
éhezni. Aztán eszébe jutott, hogy ő neki van valamije ennivaló 
ugyanazon a helyen. Odament, a hol enni valót kellett volna talál
nia, de nem talált semmit sem. Hát valamely róka elette azt a kö
vér falatot arról a helyről. A róka megtalálta a farkasnak eledelét 
s megette és mindent elvitt az erdőbe. Hát kérdezi a farkas a róká
tól: «mit eszel, testvér?') — A róka azt mondja: «no, én kövér 
darabot eszem.» — «Hol találtad azt testvérem ?» kérdezé a farkas. 
— «Amott egy ló fekszik, a mint te azt látod» — mondja a róka — 
«aztán ón levágtam a ló külsejéből (czombjából) egy darabot, de 
nem akarta odaadni; aztán fölkelt és ráfeküdt arra az oldalra, a 
honnan én azt a darabot levágtam.)) A farkas olyan éhes volt, mi
vel eleresztette a maga eledelét, hát azt mondta a rókának: «talán 
én is odamegyek és én is elveszek abból egy darabot?)) — A róka 
azt mondta: «menj csak bátyám!» — Ekkora farkas odabujt a 
lóhoz (tkp. a lóba) és a fogaival bele harapott a lónak czombjába. 
A ló hamar fölkelt, a róka pedig csöndesen a farkas után futott és 
nagyon örült. A ló gyorsan elszaladt és a szegény farkas a czomb-
jához tapadt és ott lelógott; nem ért rá a fogát kiszabadítani, tehát 
egészen benne volt a bajban (kelepczében). Ekkora róka a farkas 
mellé szaladt és mosolygott rá: «mifóle helyre mész, testvérem?)) — 
mondja ő. — En nem tudom, kedves öcsém, miféle helyre megy a 
ló, mondja a farkas; én a szemeimmel a csillagokat olvasom, a 
lábaimmal küszöböket rugdalok. 

7. 

Kullu akta sapme pöhten revvara sü háiemai ja koddin varaka 
tiun ulmucit ja küotin ouhtou, mait kalekin va^a-töalévün. tan uU 
muca namma lij Áhti. te toalvui tait karéjelit muhtém cohko nála ja 
ani pésse-löakau (v. lökau) oivötolin, máiría owtoliri vácci, te kare-

» 



KISEBB LULE-LAPPMARKI NYELVJÁRÁSOK. 31 7 

jele cuovvu manet. te pöti muhtém varé nála, te kohcui karejelit kuh-
tik péssukau cuollet ja kohcui potnot ja candti akti tiun kdihkait ja 
te cuoiekdlin tassta. te pöhtin varre-rabátai. no te hoajekoti péssé-
löqkau paddél pauhté ja kohcui covvüt, kososon cuojéka. te vuelékin 
toarretet péssé-löakau ja te pöhtin pauhté vuolldi ja tassa tiuna já-
matin. kolömo péssin péllé-hékkan. 

na te vülki Ahti töálávü sijátaija supcasti, mait son tahkam. 
ja to kacatin: ((mait ton la, tahkam ?» te supcasti, at: «tija hekkau, 
lid'd'iu varájelam karéjélis. ta vuelekin ités tohku kéhcacit, jus la sat-
nes. te vuoienin toa, at satnes lij. te lid'díh kolőmo karejéla vessü, te 
joulin taha karejéla: «jus lid'dhi íau tiehtét, te lid'din tü koddet 
lanka.n töt jaulai : «tala kalákapihtit jialhkau °ajgut.» te cuokki si-
jau "tijávai ja no te jdpmin. tanná le utnais rd^ai (raddai) jalá-
kahime tauhti. tan pauhté namma-l karejél-pakté ja tat pakté lé 
Ruotna vüonan. 

Hallatszik egy lapp(ról szóló történet), rablók jöttek a laká
sára és majdnem minden embert megöltek és egyet meghagytak, 
a kit útmutatóul (tkp. vezetőül) akartak használni és ő ajánlkozott 
(kész volt) kalauzul. Ennek az embernek a neve Ahti volt. Hát a 
karjeleket egy csúcsra vezette és volt egy nyirfafáklyája maga előtt 
a mivel elől ment, aztán a karjelek hátulról követték. Hát eljött 
egy hegyre, és megparancsolta a karj eleknek, [h°gy] mindegyik 
vágjon egy fűzvesszőt s parancsolta, ^hogy: fonják meg, aztán ösz-
szekötötte valamennyit ós elkorcsolyáztak (hókorcsolyán) onnan. 
Eljutottak egy hegy szélére (meredek részére). No [itt] lehüjította 
a nyírfahéjfáklyát a sziklán és parancsolta, hogy kövessék, a merre 
ő korcsolyázik. Hát elindultak követni a nyirfahéjfáklyát és aztán 
leestek (tkp. jöttek) a szikla alá és ott mind meghaltak. Háromban 
maradt még egy kis élet (tkp. fél életben maradtak). 

No ekkor Ahti kalauz elment a faluba és elbeszélte, mit cse
lekedett és azok kérdezték: «mit tettél te ?» Hát azt mondta: «a ti 
életeteket mentettem meg a karjelektől». Ezek reggel odamentek 
megnézni, vájjon igaz-e. Hát látták azok, hogy igaz. Három karjel 
még életben volt és azt mondták ezek a karjelek: «ha ezt tudtuk 
volna, tégedet régen megöltünk volna!» Ez azt mondta: «most 
megfogjátok béreteket kapni!» Avval fejükbe szúrt és no aztán 
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meghaltak. Ott feküsznek csontjaik mai napig. Ennek a sziklás 
hegynek a neve karjel-hegy és e hegy a Skjárstad-fjordban van. 

II. Qvikkjokki nyelvmutatványok. 

1. 
Kokte s mon vuina u, alma 6 la mdnü n. 

Akti lidín kalle almaca. ta' sihtin suoldtit ja lei mannü-tip. ta 

almaca vvoretin, atte mannü kalhkai kdhtüt, vai puoreput suoldtit 

03311. válla mannü iccij kátü. ja te vulhkij akta tareve-kakkain, 

maina kalhkai mdnüw vuoietat, vai i tat kalhkq, cuoukat. válla tat 

tdhpui aktán tareve-kakkain, maina son kalhkqi mdnüiv vuoietat ja 

tat dikes cohkkoha mdnün. 

J e g y z e t : Lásd IpS. szövegek I. köt. 78. lap. 

2. 
M on k alhka u s up castét kiuras svaienasajah 

stalü pirra. 

Tulué diken ku lidin étna stdlü, Iái nüorra olmoj, mi vülhki 
stallui svainan. tat olmoj kehtta iecas kiuras. te vulhkij stallü aktán 
svaienasin vuopmai müorait vief^at. válla stallü iccij aksüw ane ma
rién, válla ani pattiü, maste nuppiu keciu palhkésti pajq,s müora 
pirra ja nouh kiesij ja virhtij müoraw vüolus aktgin rnohccasin. te 
jaualá svainas stallui: utón, kut la meskap mühste, kwottá kirra-
kau ja mon, kut le kiuras, kalhkau kuoddet ruohccasau (mddda-
kau).» ja nou kiesi stallü sö9rvai aktán ouhsij ja ruohccasin, válla 
svainas cohkkitij mdddaka nalá ja tiptij stdlüiv aktu kesset. ku pöh-
Un háiemai, te li stallü pivvasin (te kolhkoi pivds stdlü müotüsj. te 
svainas jauáld: «vuind-k man kiuras lau mon? mon iu pivdstuvd 
ihke mon maddakau kessiu (kiessiu) ja ton mij kérrakau kessi\ ton 
pivdstuvd.» 

te alhki stallü ussutit (djáhtallat), kokte son kalhkqi svaiána-
sau koddét. te kohcui vellitit kuosse-tohpoi ja piejai puoremus oqtdta 
kait. válla svainas iccij vellete sannkai, man piejai müorau (jorhpu 
kauj kopcosa vuollai ja kopcoti,ja kirhkeu piejai °aive-vuóle nald ja 
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es süona senka vuollai. te kohcui stallü kuokte iecá stalu vehkétit, vai 
kalekin koddet svaienasau ijan. te pöhtin ta kolömo stalu ijanja 
kuhtik ani stüorra ruouete mShcerau ja alekÍ7i cabmit kaiáhkq fámust 
tau kirhkeu, mait jqhkkin lei svaienasa °qieve, jut tollo-cüona haleh-
tin (össun) pajas. te jaulin stalu iecas kaskan : «te lep koddom tau 
kiuras svaienasau.* 

ko itiet sattai, te cwogtfili svainas ja vülhkij stalu almqcitá, 
(almáéi lusa). te alvahtuvvin stalü, jut ij lem japmam ja kahéitf 
jus le puord'kit oatam. te jauála svainas : «ecau ötiu püorakit, man 
lafés cuoggi kuokti, kolemi °aiveu.» te jau!Í7i nuppe stalü svaienasa 
p°qnnti raddat svaienasau irin,juhte tat ij püoraJikau taka tiddai. 
te jauála stallü svainasi vwolekit irit, válla svainas jauála : «im mon 
vülhke (vuolhke), outol ko mon palhkau °qggüw.» te vieccai stallü 
kuokte kistü svaienasa auötoi ja kacái: «k°qppau taist kistuist sita 
ton paláhkan?» nubbe lei cappa kistü silhpast ja nubbe kistü lei 
müoras. te svainas lijhkui silápa-kistüw ja sitái taw. te pöti kahttü 
ja seiéveli mworra-kistü nála ja kohcui svaienasau valltét tau. tatt li 
tievas pietnikis, válla tatt silepa-kistü lei tievas tolöst. jus lij svaina 
tau valltam, te lij iecas p°qlltam. 

J e g y z e t : E mese a IpS. szöv. I. köt. 88—90. lapon 
uKiaura svajenasa ja stáluo pirran ez. mesének átdolgozása. For
dítását 1. ugyanott. HALÁSZ IGNÁCZ. 

A m a g y a r s z ó k i n c s e r e d e t é h e z — szóegyezési ada
tok — (1. NyK. XX, 147 sk.) 

M. imeg, ing (v. ümög, üng) «indusium, hemd.» — A mon
golból magyarázza, szófejtéssel (üm-eg) Bálint (Párh.), vele szembe 
állítván: mong. ümös-, ömös-, (üm-ös-), «magára venni, fölölteni» 
meg: ümöd «nadrág». Sőt még a mandsu umijesun «öv, gürteb) 
szót is foglalja hozzá; «a gyökértelem a körülvevés, övedzés» levén. 
Mint kész szó, mely alakilag nem nagyon távol esik az ümög-tő\, 
s egyszersmind ruha-félének megállapodott elnevezése, legjobban 
ajánlkozik mg. ümöd «nadrág»; nem is szükséges, hogy ez még az 
ümös- «induere» igével egybetartozzék (Kowalevski szerint külöm-
böznek alapvocalisukban: ümüdün, ümüdü «pantalon, chaussesw és 
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emüs- «induere»). Még kevésbé kell a mandsu umijesun-t «gyök-
értelemo szerint a mg. emui- igével összeféretni. 

De a t ö r ö k ségben is van, a mi a m. ümeg-ve\ egybevethető; 
ugyancsak «indusium» jelentésű szó: oszm.gömlek, kaz. tat. külmak, 
csag. köjnek, alt. kiinák (kondom, kunnak). Eredetibb az l és ?/i-vel 
való alak, a melyből m-n-en át (* kümnak) a csupa n-es lett. A mi 
a m. ümbg-vél való alaki egyeztetést illeti, ez, elfogadva hogy a 
tör. szónak kezdő A;-ja nyomtalanul elveszett, legkönnyebben úgy 
esnék meg, hogy a kaz. tat. külmek-íéle alak a magyarba átvéve úgy 
lett kümek (ill. 'ümekj-vé, mint pl. szeme az ugor selme-hől. Vámbóry 
(Magy. ered. 308) a t. külmak (e h. kümlak), kiinák szót «induere»-
féle igéből származtatja, t. i. kij (gij )-től, oly formán, hogy kijim 
(indumentum) a küm-nek felelne meg, vagy kümlak épen — kijim-
lik volna. De figyelembe veendő a hangalaki külömbség, mely 
több török dialectusban mind a kétféle szóban mutatkozik: oszm. 
gömlek és $íj- (refl. gijin-) «induere», alt. kiinák (e h. kümnak) 
és kij-, kaz. külmak és ke]-; kazáni kéjem «öltöny,ruha» kéjemnek 
{= kijimlik) Öltönyre való, stoff zu einem kleide» — Megjegyzendő 
a tör. «ing» szónak (kümlak) különösen eltérő alakja a c s u v a s-ban, 
t. i. kibd «ing»; mert mégis csak ez lehet a speciális jelentést is 
tekintve, mása a kiimlák-nek, s nem Munkácsi sejtelme szerint 
(Nyelvőr XIII, 263) a csuv. jim, mely «gatyát» jelent; ha ez legalább 
még jimá volna, inkább vehetnők föl hajdani jimek-féle alakját. 
A szókezdő k:j változást meg, úgy látszik, a csuv. nyelv csak fca-val 
kezdődő tör. szókon mutatja: kar hó, kan vér, kanat szárny =zjor, 
jon, és (jonat-hó\) sonat. Másrészt kibd amugyis kibdk-féle alakra 
utal, meg közvetlenül előző kimá-ből válhatott (vö. amis anyja: 
abaj anyám, abu anyád). 

Van azonban a m. ümög szó eredetére nézve még egy harmadik 
lehetőség; mint kész szó megfelelhet neki ez a mongol szó: ürmüge 
gyapjúszövet (Kov. 589. «tissu de laine, drap grossiero; Schmidt 74 c. 
örmüge «grobes graues tuch»). 8 csakugyan, alak tekintetében, ez 
még a legjobban fér össze a m. ümeg (ümege)-xel, a mely mind
össze csak az rm csoportot egyszerűsítette m-vé. A mi meg a jelen
tést illeti, a «ruha-anyag (kelme)»-féle értelem «bizonyos formája 
ruha»-vá való szorosbítása semmivel sem nehezebb, mint egy ((bizo
nyos rendeltetésű ruha»-fóle értelem más ilyennel való fölcserélése. 

B. J. 
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Jurák-szaniojed szójegyzék. 

A jelen szójegyzékhez szolgáltak anyagforrásúi 1. azon szók, 
melyeket 1882-ben a Budapesten megfordult szamojédektől, főké
pen az öreg K a n y i k o v - t ó l jegyeztem föl, illetőleg vele igazol
tattam és a melyek nagy része egyszersmind az ugyanakkor föl
jegyzett textusokban is előfordul (lásd ezeket fent 85 stb. lapokon: 
«Jurák-szamojéd nyelvmutatványok» 1—G. sz.). — 2. E e g u l y -
nak az Urálon följegyzett szógyűjteménye az 1844. évből (1. fent 
•82. 1.). Mind e két forrásból való szókat egyazon írásmód alkalma
zásával, megfelelésük szerint czikkekké szerkesztvén, még hozzá 
csatoltam, a mennyire megvolt, Castrén szamojéd szójegvzékeiből 
is a jurák-szamojed alakot, egyrészt ez új közlésem igazolására, 
másrészt meg az esetleges hangalaki eltérés alkalmas foltüntcté-
sóre. Mert észrevehető még elég ilyen eltérés, noha Castrén is már 
az ő jurák szójegyzékeben több aldialectusnak szavait egyesítette. 
De meg az is kitűnik, t. i. a «C.» ( = «Castrén»)-val jelzett adat 
hiányából, hogy mely szók kerültek csakis a Kanyikov vagy 
Reguly-féle forrásból vagyis merőben új adatok. 

A fölvett szóalakokra nézve megjegyzem, hogy a névszót az 
egyes-sz. nominativus-alakban hozom föl (néha valamely ragos 
alakot mellékelve, melyből teljeBb tő következik); az igéket tőalak-
ban a Castrén fölhozta pra?s. 1. személy helyett, a mely C szerint 
-dm, -m vagy a tárgyi ragozásban -u végű; tőül pedig tekintem az 
ennek elhagyásával fönnmaradó alakot, csakhogy ennek netán 
hosszú vocalisa helyett a vele váltakozó rövidet veszem föl, mely 
úgyis rendesen rövid, Kanyikov és Eeguly szerint; csak egytagú 
igéknek mutatkozik a vocalisa K. szerint is hosszúnak. Az 1 -sö 
személybeli 'dm végzetnek egyébiránt K.-nál is van nyoma, voca-
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lisált -dam alakban (pl. tü-dani) és E.-nál a -gu (-fut) végű igék
nek rendesen -gudum (nudum) a végzetük. Itt megemlítem még, 
hogy a C-nél gyakran előforduló -jü végű 1. személyek, Schiefner 
megjegyzése szerint, rövid u-val valókká igazítandók. 

Mind Castrénnál, mind Regulynál szerepel szóelejón a gut-
tnralis nasalis fi, (C. csak ~-vel írja, R. meg gn-ve\), oly szókban, 
melyeket K. csupa kezdő vocalissal ejtett (kivéve, hogy ;i-ből ösz-
szevont i vau C- R.-nál is). Castrén csak azért jelölte e hangot 
nem teljes betűvel, mert annak egyes vidéken beálló elmaradását 
vette észre; az ő jelölését fölcseréltem a teljes alakú n betűvel, 
mert hangoztatva bizony csak így hangzik. 

Reguly az ö szavait szamojédül jól tudó vogul embertől je
gyezte föl (1. fent 82. ].). Ennek ő gyakran a v o g u l nyelvű ma
gyarázatát is közölte, a melyet szintén megtartanom nem csak ál
talában érdekesnek, de néha a jelentés megvilágítása szempont
jából fontosnak is tetszett. 

A szóczikkek külön forrásból való rovatainak elválasztására 
szolgál a | jegy; a forrás jelölésére, a rovat végén R. = Reguly, 
C. = Castrén; nincs külön megjelölve a kanini (Kanyikov szavait 
közlő) rovat; az ebben előforduló idéző számok (pl. 4,2 5,26) a fent 
(85 stb. lapokon) közölt hat nyelvmutatvány számaira és sorszá
maira vonatkoznak. — C. Sjir. = Castrén, Sprachproben aus dem 
Jurakischen (a ,Wörterverzeichnisse aus den Samojedischen Spra-
chen< függeléke, 309—339. 1.). 

A szójegyzékben követett bettisor: a, ae, a (illetőleg na, 
hci) | i, i (ni) \ e (ne) \ o, q (és ö) \ u (és ü) || h (és •/), j \ t', s (és £ 
R.), n | t (d), s (és z) n \ p (es b), v, m \ r, l. 

Különös j e g y e k: = jelenti a szónak, a mely előtt áll, az 
előzővel való szorosabb egybeejtését (illetőleg az ez által okozott 
változást a kezdőhangban: pl. =</, mely különben h volna): — 
' jelent dentalis (t, d, s helyébe lépett hehezetet); — ' meg nasa
lis hehezetet. 

BUDENZ JÓZSEF. 
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á ugyancsak : udin a handa 5, 6 | na ja R. | fia' so, in der tat C. 
a-, a- lenni (esse): hunana a hol van ? as lenni 3, 25; agu lesz 

4,62; dilié, dneki volna 6,15; aúeres 4,16; — gerundialis alak: 
dv 6,28 ; avde 2, 1; dvda-u 3, 8; efoa 4,71. —na-: nim-fia nem va
gyok 5,35; nini'fia non est 5,11. —-ges = as f = /Tas, nas'J 5,53 | 
na-, naj-, nae- esse C.: fia est, 7la;s esse | na R. (pl. ger. neptd = G. 
fiaebataj. 

ae, a láb : amda lábát 3, s; aumda id. 4,20; aiter lábad 4,26 ; <xde 
ada lába, lábait 3,15; ande lábához 4,68; adnanda lábán 4,46. 
/7é f i . raggal /lén,) fuss R. | nae fuss C. 

aeva fej | naeva C. | nevua kopf (1. rag. nevuau fejem) R. 
ajfaj nyers, főtlen (pl. amsa hús) | fidjebaej roh C. 
ójsie, ajse, djsi zsák, zacskó (djsinde 5,44) | fiaese', naesV sack C. 
ajdi látszik, látható 0,11 (1. adime-) \ fiadi ist sichtbar C. 
d'u, ögFtt kacsa | nanu, (Kan.) dnu kleine ente C. 
auar étel, eledel 4, 66: auradimda eledelt magának 3,3 \nauer  

essen R. | fiavar das essen C. 
dudaj- megszűnni (áudaj megszűnt 3,w)\fiaevadaj- ledig sein, 

aufhören C. 
(aha) : adna, ádne messze (procul) 5,11.51. — akuna id. 6,20. } 

nahanna, nahkunne weit; naha weithin; fiahad von weit R. | nahana, 
nana, nahakuna weit; naha' weit hin; abl. nahad, nahakud von 
weit G. 

dje test: djede teste 3,ao; a; ere hobo test bőre | reája körper : na-
jen hobo haut R. j fiája, naija körper C. 

aciki, aceki, atiki fiatal, gyermek (a. nenee fiatal ember); — aci~ 
21* 
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karka valamivel fiatalabb 5,8. | naciki kind E. | fiat'eki, naceki 
jung, kind C. 

at'eua adósság; adós (mane at'euam adós vagyok) | náttíbe schul-
dig E. | aübea, (Kan.) at'evea schuld C. 

ate- várni, megvárni (at'esi jámade 4, ss) | üettie- warten E. | 
nat'e- id. C. 

at'ena-, at'enna- várni, várakozni 4,88. 5,23.; at'enar várj csak 3,221 
nat'iena- C. 

(ada) : adan el, ki : adan -gaú eredj el, menj ki | nadan weg, 
npo^b E. | nadan in die férne, fórt C. 

ada- lőni | fiede- (fiedenu) schiessen, auslassen; — nedepta-
schicken E. | naedabta- schicken C. 

adera- ereszteni, elereszteni, küldeni; éuj -fiadéra eressz engem 
4,6. | naedara- fahren lassen, schicken C. 

adera gyanánt ( = ade-ra levő-ként, 1. a- esse) : hábaj adera 3,16. 
fiadara- reissen, zerreisen E. | nad'arta- zerreissen C. 
adarabaj hajnal | nadarabaj osten C. 
adelaua verszt (BepcTa) | fiaedalava werst C. 
ádili- tova menni, hajtani (fahren) 2, s. | naedalaj- fahren C. 
adime-, ádime- látszani, láthatónak lenni 4, is. 85. | nadimea-

sichtbar sein C. 
adimde- mutatni, jelölni 4,14. | nadinid'e- zeigen C. 
nádjer kahl, bloss E. 
asie húgy, MO'ia : asieu hamdagum MOliyci>; — dsa- hugyozni (man 

üsam hugyozom) | nanci- (fiancinu-) pissen E. | nansa- pissen C. 
aúi más : a. jahana más helyen, másutt; ani-jeíer idegen ember, 

másunnan való; — ani, an megint 4,28.49. | nani mancher; nan-
sir, nanin-ser anders; — nani und E. | nani, nani ein anderer : 
nani-jand'ier-, jat'ier auswártiger; fianin-sier anderswie; — nani', 
nani wiederum C. 

ano csónak, kis hajó | nanno E. boot | fiano boot, fahrzeug C, 
apt'e, aptie szag; — aptie-: aptie bűz, fojtós levegő van (^yuiHo) | 

nabta, nabta geruch; — fidbtíe- riechen, stinken C. 
ama- enni | narnta- schlucken (befalni, vog. ju-teilem) E. 
amea- szopni; — ametala- szoptatni | fiameptanu- saugen E. | 

namea- saugen; fiameta- saugen C. 
amge mi (amgam mit 4,7); amgari (csak-mi), valami 3,1.; arn

yait ( + neg.) semmi [nem] | amke, amke mi; amki jámúe für was; 
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amkarti janu nichts, gar kein (semmi sincs) E. | namge was; nam-
geri, namgari etwas; namge-jemne wesbalb; — namgehert, nam-
gart, namgalt nichts C. 

ámdi- ülni % is, 4,65.; leülni ( = namdi leül 2,13); amdivi ülő 
5,30. — dmdeda- ülni 2,17. 5,24. | namtada- sitzen E. | namdi-
sitzen C. 

amnili édes : ni-a (nem édes) keserű | namnili, namnali süss C. 
árka nagy (árka 5,1), öreg (sidi pou árka két évvel öregebb 

6,8); — arka'ie igen nagy 4,44. | narka E. | narka, narka gross ; — 
narkaja, narkaje sehr gross C. 

arma- emelkedni, nőni K. 4,28.78.; armi fölnőtt | narma- wach-
sen E. | narma- gross werden, wachsen C. 

ardánda hosszant, hosszában [fekszik] 2,3. | ar gross, arda 
grösse C, v. ö. árka. 

éso íz, csukló (glied, gelenk) : udizneso kézcsukló | nuda-nesu 
handglied C. 

esond -ig (bis) | nesond bis C. 
edenná. : jur e. pilu biene E. (tkp. zsír [méz] -eresztő bögöly 

1. Ma- alatt : nede- B.). 

iuie- (iutenu,-) enyvezni E. | jiuü- leimen C. 
iterma meghalt sámánnak (tadibe) lelke (rossz szellem) | ni-

tarma, itarma geist (sámán-lélek) C. 
idi-, idi- (idigu-, idigu-) akasztani, fölakasztani; — idebi- id. | 

nidea-, nidambi-, nidebi-, idebi- aufhángen C. | (nid'oda hangén, 
nitan hangén; vog. tagetem E.). 

in íj | nin, nen, fán bogén C. | fiin E. 
ini balra [menni] E. | jineúdfá bal C. 
inub, inub (1. szem. raggal: inubu) ip, após | ninab, ninab 

schwiegervater; mann der álteren schwester C. 
il al : ja-nila föld alá, -nilna, -nilne alatt; ilmna alatt el | nil-

nana untén am fluss (vog. luon), nilnade von untén E., paen 
üilne abwárts den berg E. | nil unter, boden, grund : loc. nilna, 
abl. fáid, prol. nilmna C. 

nilik teufel E. : 
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o sziget | no insel B. C. 
oka, oka sok 4,46. 5,10. | nuka, noka viel (fi. nenca, fi. jend'er 

volk [sok ember]) E. | nöka viel C. 
ojiliko szegény | vojile arm E. | vaijiliko C. — 1. voevo. 
noho neceu,T> [steinfuchs] E. | noho steinfuchs C. 
noner gebirgsspitze (vog. sahl) E. | v. ö. (Kam. szám.) ner 

spitze C. 
opoj egy 2,7. 3, 6.; ob- : ob-jegne tizenegy | nopoj, fiobo, nob egy: 

fiob-jefine tizenegy; — fiobo nani der eine den andern E. | nopoj r 

nob eins, nob-jenna elf C. 
nopomke irgend jemand v. etwas E. (1. amge, amke). 
opuris egyedül 5, u ( = opoj-ri-s). 
öberi-gáuri egyfolytában, szakadatlanul 3,14. 
fiobotaune gleich, ô HHaKO E. | nöbtamna einerlei C. 
op-galt egyszer [sem] 4, 8. | nob-kerte (nieriu) nicht ein einziges 

mai E. 
nob-kene együtt (zusammen) [sein] E. | fiob-kana zugleich, auf 

einmal C. 
apte egybe, össze [vegyíteni] | nobte zusammen [kommen] E. 
opte egyedül, csak 4, 25. 
optert'e egyféle, mindegy (Bee paBHo) J nöb-tarit'ea ebensolch C. 
optarim egyazonképen 5, 8. | fioptare ebenfalls, gleichfalls; nob-

tariu ebenso; noptarem gleicher weise E. | fíobtarem ebenso C. 
fiop-tolaha gleich (vog. ák kuripa) E. 
fiob-ser ganz E. (de vog.: ák mos ; tehát tkp. egymód, egyaránt: 

nob-ser sau alles eins [tkp. egyaránt jó] ; — nob-ser-darim ganz 
so; — nób-ser janu gar nicht (vog. ák mos at'imj; — fiobn-sár 
gánzlich, coBceMT) (vog. ák piss). 

nop-pirsaha gleich gross E. 
nob moUnkana auf einmal (vog. ák sos) E. j nob malenana plötz-

lich C. 
őba, qba keztyű (bbin keztyűbe, qbimda keztyüjét, öber keztyűd) 

5,86.43. | fiöba handschuh C. 
omsa, amsa hús | nomsa fleisch E. | fiamsa id. C. 
örna- enni, étkezni 5,45. 4,66. | fiörna-, fiavarna- essen C. 
orda- enni (ördan eszel, fogsz enni 2,15.; hardu -norda maguk 

táplálkoznak 5, 89.) 
orced- ebédelni 6,10. 



0—ha. 327 

örej ősz (herbst) | | neru herbst, im herbst R. | ü'ófoj, nöroj, ne-
roj herbst C. 

örm hideg, XOJIO^HO j narm : n. mérce nord R. [mérce szél] | ü'órm, 
earm, (nórm, nerm.) nord C. 

olipe festék | nolepea farbe (zum malen) C. | = or. 0JiH*a 
firniss. 

ölova czin, ón | = or. OJIOBO. 
oloko kicsiny, kevés | nöloko, nötuku, nölu wenig C. 
öla- enni (ölide eszi — őket, a halakat 2, is.). 
qlambi- etetni, eltartani (qlamgun 5,38. qlamgavda 6,30) | nő-

lambi-, navalambi- füttern C. 

ü sátorpózna | fiu dachstange B., stange, leiste (am zelt) C. 
uöpte haj (haar) : uóptehatta hajuknál fogva 4,47 | napt haar R. | 

üöbta, fwbt, eabt C. 
uoma- verderben B. | v. ö. C. vuoma- schlecht machen, ver-

derben. 
a' út : un (udn) útra [kelni] 1, i.jin-u (ész-út), gondolat, ta

nács : jin-utt, jin-ut-s 3,14. 24. | nu weg, spur. (gen. ud) G. | nun : 
jali-nun tagreise R. 

utto sátor-szállító szán | nuttu zeltschlitten R. | nutu' schlitten 
für zeltstangen C. 

uda kéz : udanda 4,45.; ude- jesea gyűrű 4, 45.; udu-poj kézzel 
5,12.; udin kezeim 5,6. | fíuda hand; nudesi félkezű (tkp. kéztelen) 
R. | nuda hand. 

faide bogyó (beere) R.: l'ie-fiud'i, uepeMyxa (faulbeere, else-
beere) | fiodea wasserbeere C. 

ubija, ubeja ujj (mutató ujj) | numbijea fingerglied, numbija 
daumen C. 

üm, um fű 5,55. : umdimda magának füvet [hordott] 5, 49. | fiúm 
gras R. C. 

umie gyűszű | numbie fingerhut R. 
uriah szamojéd R. 

ha mi? (ha mase mit mondott 1,5.); — vájjon 4,68. | ha was? C. 
(Spr. 327. pudar ha man was sagst du?) 

ha fül (haon füleim; háot-si füleidbe 1,6.); — hasi siket | ha 
(hau fülem) R. | ha ohr, hasi taub C. 
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ha- halni, meghalni (has meghalt 6,30) | ha- sterben R. | ha- (L 
haije- menni, elmenni (haijes elment, elutazott; pirdari-gaiji 

visszament 1,5.; han menj, eredj %w. 4,9. hatí 4,26.; kaié iára 
menni kell; hajvin harua menni akarnak 5 ,1 . : hduki alkalmasint 
elment 2,12.; havdne ha mennénk 6,15.); — vmivó lenni, válni,, 
változni 1,2. 5,2i. (horovas haije tehénné vált) | haijea-, hajea-y 

hajé- gehen C. 
hájoea hiba, vétek 5,56.; hávea : maii háveasauem bűnös vagyok, 

én vagyok az oka | haebea, haevea sünde; haevea-savaej sündig C. 
ha'ora- hajtani, meghajtani, lehajtani (niederbeugen: (aumda 

haora lábát hajtja = meghajtja magát 4,20.30.; auer haore hajtsd 
meg magadat 4,36.). 

háti oldal (háudande-ni mánaj oldalára esett 3,15.); háuhana 
mellett 5,14 (hátihande mellette 4, 46.); -gauhana (tü -g. a tűz 
mellett, a tűznél 5, 23.; stol -g. az asztalnál 4,64.) | heti seite : heu-
hanan neben [tkp. mellettem]; háudá : nabe h. halb [egyik oldala,, 
fele] R. | haeit seite, hálfte : haeuhana nahebei, neben C. 

hauci oldalborda (vardi h. KpaiiHoe peőpo); v. ö. háu. 
hauálimbi- dicsérni 6,22 (or. xBajm-Tb). 
háuvic, hdivic rövid, kurta | hábicdku kurz R. | haebii, -ic, haevit? 

haem kurz C. 
hduide, havidé medve 1,1. | haibid'e bár R. | haebidea, hae-

videa C. 
hduta (füles) : h. hör veder (Be,npo) | hdvuta hör gefáss mit 

ohren C. 
hauda- verni : haudis (e h. haudas) pdrjada megveri őket 4, 47. 

nuúujud haudis ver ne verd meg őket [kettőt] 5,40.; haudis pergau 
verem (őt). — haudorfia- verekedni 6,19. | haudorma das prü-
geln C. 

háuva velő | haeva knochenmark C. 
haura- elvenni (hajvean haure vedd el vétkeimet) | hauranu- r 

pujdn nad h. schnáutzen [tkp. taknyot elvenni] R. | haura- fort-
nehmen, abnehmen C. 

haha bálvány, götze (ruhaféléből készült: v. ö. sadej); haha 
muno donnern [tkp. h. hangzik v. szól]; háhdntu blitzen [tkp. vil
lám, hdhdn-tii «h. tüze»] R. | halié götfcerbild von holz, gott C. 

hajar nap (sonne) 6,3.; hajar, xajar \ hajer napfény (vog. dter} 
R. | hajar, hajer sonne C. 
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hajé-, haije- hagyni 4,82. 6,32 (haijedas hagyta) j kai-, hajuda-
bleiben, überbleiben K. | hajé- zurücklassen; haji-, hajoda- zurück-
bleiben C. 

hajel, -gajd könny | hájel, hajai tráne C. 
hana-, hane- hívni (4,29.), kérni, kívánni 4,20.32.; imper. 2. haj 

i-gaj) kérj 4, 27. | hana-, handa- fordern, verlangen, rufen C. 
hacea- (ige alakjában) «csaknem, majd nem» : sappa-haceade 

majdnem levágta, csakhogy le nem vágta 4,70. | hacam fást (vog. 
ale v. aleg, pl. patsem bin fást gefallen, IVTB He ynajiT.); hacce 
kaum (vog. ale, pl. jö'/ti er kommt kaum) E. | haci beinah, fást; 
hacea- (ige), pl. haceau «ich . . . kaum». C. 

hada köröm : hadin körmeim, hadida körmei | hada (hadau 
nagel [körmöm], hadin [körmeim], hadida krallen [körmei]; ka
déttá- kratzen E. | hada fingernagel C. 

hada nagyanya (1. szem. rag. hadau) \ hada, hada gross-
mutter C. 

hada- ölni, megölni 3,19. fogni (vadat, halat) 2, 2.17. (hadé fogj 
[halat] 2,i5.); — hadabi- v. frequ. 4,2. | hada- (hadanu-) fangen 
E. | hada- tödten C. 

hada havazás, hózivatar | hadoma- schneien (sire hamurna 
v. hadoma [hó esik v. havazik] E. | hada, kád schneefall mit un-
•wetter C. 

hadé harz E. j hadé, hadé theer C. 
hadi éjibKa E. | hadi tanne (ejiBKa) C. 
hasava (yasava) ember, férfi. | yasau mensch; — hazauja kilencz 

E. [ hasava mami; Jurák, Samojede; — hasavajii neun C. 
hazia arbeitsam E. | v. ö. hasia-, hasaja- kühn sein G. 
hasuj száraz | hasuj trocken, seicht (vog. tasim) E. | hasuj, hasuj 

trocken C. 
Sanszán 2,4. (hanahanda szánjához 5,44.); hanehanda 5, 47.) f 

kan schlitten E. C. 
hana- elvinni, odavinni (hanagu oda visznek 4,56. 5,20.); vmivé 

vinni = változtatni 5,54. | hana- forttragen, rauben C. 
hane- fogni (vadat), vadászni (haúerie talán fogna 3,1. hanivde 

3,12.; haneaeé 5, 46. haneues 5,10. vadászni [ment] | hana-, hanena-
fangen C. -

hane hideg, fagy | hanea, hane kálte C. 
hanime- fagyni 2,10.: jaugau hanime das meer gefriert | hanime-

1 
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frieren (1. szem. hanimedom = vog. polaum); hanimta es friert 
E. | hanemea- frieren C. (Spr. 377.). 

handa- fagyni, fázni 5,7.30. 
hanta- rufen, bitten (hantau : vog. vouilm) E. | handa- fordern, 

rufen C. — 1. hana-. 
hanta- menni akarni v. fogni (hantám akarok menni 2,2. han

tám 5,31. hantán fogsz menni 6,20.) | hanta- id. (hantám : vog. mi-
nem) E. | hantadm ich werde gehen C. — 1. haije-. 

hanZuri «kist» E. | v. ö. liand'ari, lianferi ring, grosser ring (am 
gurt) C. (E szerint a E. «kist» vog. szó, a kis 0abroncs* plurálisa, 
nem pedig az or. KHCTI> «quaste»). 

hanéibej lau E. | v. ö. hansihte-, handíbte- kait machen C. 
hapusta hinárféle tengeri fű 4,4. | = or. KanycTa (azaz: Mop-

CKaa KanycTa.) 
habart-, habeart- nyúzni, lehántani (tdmda, hobomda h. héját, 

bőrét lenyúzni) | v. ö. habbarpi- schinden C. 
habarta jávorszarvas | habarta elentier; habartan hőre: vog. sorp 

[elentier-stierj. 
hábaj halott, holt 1,2. 2,11. 3,16. habéj 2,4. | hábaej sterb-

lich (!) C. 
habej mansi (vogul); habi : habiu vadaune vogulúl, vogul nyel

ven (pl. lahanam beszéllek) E. | habi ostják; knecht G. 
habeju kilencz (azaz : habej-ju = h.- tiz); habijudimdej kilencze-

dik | habejju1 neun C. (és: hasavaju1 = E. hazaujju); hásavaju-
demdiej der neunte C. 

habiúie, habedne, habidnie, havidne asszony 4. (jeru-gavedne 
úr-asszony 4,37. paruvada habedne királyasszony, királyné 4,52.; 
jaugamgabedne tenger- asszony). 

habce halál; habcesi halhatatlan | habcea, hábce'', habt'e' tod; — 
hábcensi unsterblich C. 

haptie herélt rén, rénökör | hapt id. E. | habta, habtie rentier-
ochse C. 

haptenta- castriren E. | liabda-, habtana- verschneiden C. 
hamadi- : mari hamadim kész vagyok (a TOTOBI.) | hamedi- fertig 

sein C. 
hamadanu- anfangen E. 
hámadasa- : hámadasau verbessern E. 
hámi- leszállani (hámi leszállt 3,3. 2, s. háwAj 2,4. --gámij 1,5.) | 
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gamí- fallen R. | hámja, hámgu (1. szem.) sich herablassen, herab-
kommen, falién C. (hámanund' wir lassen uns herab Spr. 322). 

hámerga- esni (eső : sárda hámerga eső esik) j hamurna-: sire 
hamurna schneien [es schneit] E. | haviurna- niederfallen C. 
{pfeile : Spr. 323). 

hamka seiden E. (nqj «tuch» mellett, tehát tkp. «seidenzeug»; 
= or. KaMKa). 

hamda- (hamdagü) kiönteni, tölteni (edénybe); hamdapi- tölte-
getni (bort) 4, 66. | hamtunu- schütten E. | hamda- ausgiessen C. 

hámba hullám, hab 4,78. (hámbáde, hámbede hulláma, hullámai 
4,18.28. | hámba, hámba welle C. 

hámba? a- hullámzani (jaugau liámba'a 4,37.). 
hambojdarga- görgetni, hengergetni (KaTaTfe, BajiaTb) | hamboila-

rollen, wálzen C. 
har kés j har messer E., C. 
har : harda, har de ő maga 6,13.38.; liarta maga 2,6. (mint gen.) 

3,25.; hartaj maga (nüm az isten) 4,23.; harta magad 2,15.; hardu 
maguk (hardu-norda maguk esznek) 5,39.; harda id. (hardam-pog-
nade maguk közt) 5, 1. (hardim-meadimanda az ő házaik sze
rint = kiki a maga házába 5,08.); (harím-niede az ő nejeiket = 
kiki a maga nejét 5,58.); — (maii) liardn, ham (én) magam 
5,19.21. hardnen id. 5,as.; harne (harne juotcem a magam mérté
két 5= az én mértékemet 6, 2?.). | maú hardu ich selbst (vog. amki) ; 
púder hart du selbst (vg. nanki); pude harta er selbst (vg. táki); 
marii harni wir zwei eelbst; puderin liartín ihr zwei s. (nenki); 
pud'i karún sie zwei s. (tenki) ; mane harna wir selbst (vg. manki) ; 
púdere harta ihr s. (nanki) ; pudu hartun sie selbst (vg. tanki) E. | 
har pron. reflex.: nom. és gen., sing. 1. ham, 2. hart, 3. harta; 
dual. 1. harni', 2. 3, harti' (harti') ; plur. 1. harna1, 2. harta'', 
3. hartu' C. gr. §. 449. 

hárad ház (páruvada harada király háza, királyi ház 4, 63.; p. 
háradanda a királyi házban 4,64; hárdér házad 4,33.; hárdat há
zadba (han menj) 4,42.; hárdaduj házat nekem (~gaj kérj) 4,26.; 
hárdadlmda házat magának 4,32.; hardas ház gyanánt, házul, 
ház-levén 4,34.); — hárdace kis ház 4,36. | harad stadt E. J hárad 
haus C. 

haro daru 3,2. | haro, haru kranich C. 
haru jiHCTBeHHHKT. E. | hám, haru larchenbaum C. 
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hanta- akarni, kívánni 4,7.37. haruva- 5,17. | harua- R. \harua-T 

haroa- wollen, wünschen C. 
harjoj krumm, gebogen | harra krumm (vg. squi) R. | hara schief 

(? -jeggyel) és jaro schief, schrág C. 
harna (6,21.), yarna holló | harona, harna, harna rabé C. 
harci far (harcinte-ni farára) 2,13. [harci arsch (harcin, I. szem. 

raggal) R. | harci hinterteil C. 
hárba északi fény | harp nordlicht R. 
hala- hívni (haladé hívja 4,19. 79.). 
halea hal, piscis 4,8i. (haleanda a halnak 4,59.); halé 4,5. (ha-

leduj halat nekem 2,15.); halé 2,2.; halé (háleda a hal 4,5.); — 
haleko, haleko kis hal 4,5. 2,7. j halé fisch R. | halea, halé1, halé 
id. C. 

hali- halászni, fischen (halimas 2,2.). 
hátin alléin od. einzeln (vg. amkem v. voloyen) R. 
halta- (haltanu-) waschen R. | halta-, haltambi- id. C. 
halmlr halott, holt test | halmer, halmer todter, leichnam C. 
hallija kinyújtva fekszik 2,3. 
hénu still R. J heano', heanu, hér'ui id. C. 
yem vér | hém, hom, yeam blut C. 
yid'e schüssel R. | hidea, hidi, Júdea schaale, tasse C. 
hiden abgrund (vog. kusáp ) R. 
hino-, yino- énekelni (hinodam) | hino'a-, hinua- singen C. 
hinoc ének, dal | ymopsa lied R. J hinabc', hinabs, hinc ge-

sarig C. 
hibia wer (hibián wem, hibiád von wem) | hubea, hübea C. || 1, 

alább hu. 
hibiri jemand (vg. katpa) R. | 1. alább huiri. 
hibart : hibdrt' janii niemand (tkp. senki nincs) J hubeahart, hii-

behart keiner C. 
hile mony, here (myjiHTa). 
hileu istálló : hileuhanda 4,49. | ( = or. XJIÍJBI.). 
ho birke R. | ho, ho id. C. 
ho möve R. 
hö-, hq,- találni (ham találtam 2,5. höida megtalálták 5,59.; 

-gosi jama nem bír találni 2,10. | ho- (honu) finden R. | hö- id. C. 
hoj (vog. nqrr): t'uu hóén (v. paen) aufwárts (berg aufwárts : vg. 

pá nqrn v. urn). R. | höj, hoj hügel C. 
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hohorei schwan E. | hohoraej, hohőraj C. 
hodarl úr, gazda (v. ö. or. rocy^apb). 
hodorna- husten E. | hö\ ho' hüsten (tussis): hödombi- hus

ién C. 
honi- aludni (honi alszik, hönomas alszom vala, aludtam; hönaj 

lefeküdt [aludni] 5,45.); — hönoseiina alszunk 6, u . ; —honigim al-
hatnám, cnaTb xoqeTca | honi- (hönidem) Hegen, hono- (honodam) 
(vg. kujingve) B. | honi-, honi- schlafen; honoseti- id. frequ.; hönVna-
id. desid. C. 

honajsa- : hönajsas könyörgött 5,13. ( = or. KoHaTbea). 
hondje KyponaTKa E. | höndie, hönd'e schneehuhn C. 
hobo, hqbo bőr (ajen hobo testbőr; hunice-gqho 4,55) | hohó haut, 

feli (najen h.) E. | höha rinde, haut C. 
hörita, hörta teknő, KopbiTO 4,16.22.; höritdko id. dim. 4,85. == 

Or. KOpbITO. 
horova, höroua tehén 5,21.53. (hörvoide 5,38.). | horej jur KopoBbe 

Macjio [butter] | höroua rindvieh C. — = or. KopoBa. 
hörie rentier (mann); hord id.; — habartan hőre vg. sorp [elen-

tier-stier]; hőre sarmik bár (mann) E. | hörie rentiermánnchen, 
höra rentierocb.se C. 

horko veder | hor wasser-eimer E..| hor, hör gefáss, eimer C. 
horna- megtapogatni 3,20. | hörna- prüfen C. — v. ö. hö-

finden. 
homs kahl (der kopf) E. 
holkivi érett | holkavi, -vuj reif (maturus) C. 
hu úsztatott fa (schwemmholz) | hüko flossholz C. 
hu löffel E. | hu, hubacea schöpfgefáss aus holz, löffel C. 

1. alább: lusuku. 
hu ki (quis) 6,30.; — huri a mi csak (h. saua a mi jó csak 

4,14. 
huoska macska 6,19. ( = or. KOiima). 
huka torok (1. szem. rag.: hukau,,hukq,u) \ v. ö. huno kehle C. 
hujalt senki [sem] | hibárt niemand (janu non est) | hubeah art, 

huvealt, huvehalt keiner C. 
hut'imalik knospe E. 
hujiri valaki, egy ember, egyén 3,13. 4.70. huiri 1,4. 5,i. | hibiri 

jemand (vg. kq,tpa) E. | hüberi, hüveri jemand, mensch C. 
huce rakás 2,13. ( = or. Ky*ia). 
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husir mikép, hogyan 3,5. 4,54.; husirde id. 5,19. | hunsár wie 
(vg. kumle v. kumle mas); hunser-nede was für ein (vg. kotm qlpe 
[kumty E. | hund'er, hunsier, husier, huíer wie C. 

[husili borús, uacMypHo] : husilime- borús lenni, borulni (husili-
mues hanagu 5, 20.). 

husovaj minden (h. huiri minden ember) 6,22. | husuvaj jeder-
mann C. 

hunacej még jobban, erősebben 3,13 
hunana holnap, reggel 5,18.46.; huúa 6,31. | huúána morgen (vg. 

kolitán) E. | hunana morgen C. 
hunana hol 2,9.; hova 5,48.; h. avde valahol 2,1. | hunana ir-

gendwo; — hunúada, hunad woher (hunnada nejda nenc von wo 
ist der mensch, vg. kotl qlne kum [tkp. honnan való ember]); — 
hunuva wo (vg. kqt) E. J huúa wohin, hunana wo, hunad woher C. 

huni mikor, midőn 6,19. | huné irgendwenn (vg. kunt) ; — hunari 
immer (vg. ük mos) E. 

hunuhuit soha [ne] \,i; hunohultana soha [sem] 6,29. | huna 
hunnafm niemals (vg. nem kunt) E. | hunnahart, hunanahart nie C. 
(Gr. 597); hunnahuhurtana nimmer mehr C. (Spr. 313). 

hunertahana nirgends (vg. nem kat) \ hunahartana id. C. 
huningart keiner (vg. nem kot [at'imj) E. | huijumgart keiner 

von beiden C. 
hunice nyest ( = or. KyHima) : h. -gabo nyestbör 4,45. 
hubasi hiába, HanpacHO | humpaúsi umsonst E. | humband'i ver-

gebens C. (meg.: humband'i, humbdnzi «weglos, öde; lüder-
lich C.) 

hüpt ólom, CBHHeub | hupte blei B. | hübt' blei, zinn C. 
huvice merítő kanál j hubacea schöpflöffel, grosser löffel C. | •— 

1. fent: hu. 
hümer reggel korán 6,12. 
kuma, kumanek koma ( = or. KVMa, KyMaHeKt). 
hurke was für ein (vg. manar [kum]) E. | hurka, hurkka wie be-

schaffen C. 
hurei csendesen, hallgatva | hursi still (hursidm ich bin still) C. 
hülurga- hajón menni | hulanu- schiffen E. | hűli- schiffen, 

schwimmen, stromabwárts fahren; hulanu- id. C. 
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ja föld, hely : opoj jánda egy helyen; já-ri-m csak a földet 3,6.; 
jan földre [esett] 1,2. | ja erde E. \ja, jea erde, stelle C. 

ja liszt | ja E. | jea' mehl C. 
ja russ (v. vuar) E. | ja, ja' russ C. 
jaugaii, jaugáu tenger : jaugáuhana tengerben 4,9.; jaugauan 

tengerbe 4, 6.; jaugáuhana tengerparton 4, í. | jaunaeu ufer (tkp. 
«meer-seite») C. — lásd alább : jam. 

jaké füst, flbiM'b | jaké rauchig; jakke- dampfen, rauchen (vg. 
sengtili, pasimii) E. | jaké rauch (im zelt), jaki rauchig C. 

jcigu nincsen 5,42 (jir jágu nincs eszed 4,25.; jágun nem vagy, 
nem voltál [jelen] 5, 60. | jafíu nein (vg. aüm) : opser j . gar nicht 
(akmos aüm); jentd j . nicht schnell (vg. autal) E. j jafíu es gibt 
nicht C. 

jdguma semmivé lett, veszett | januma- sterben E. 
jaha folyó %u. \jaha fluss (jahangaHi : vg. jaga-kul [folyóbeli 

hal] E. | jaha fluss C. 
jajepta- keverni (apte j . össze-k.) | jajebta- mischen C. 
jangöra mamut, MaM0HTT> | janöra C (ja-n -+- höra). 
jqnu cjionua E. | jese-jano fall-eisen C. 
jatoma szén J játtoma kohle E. | jatoma, jatama kohlen (er-

loschene) C. 
jada- járni, menni 2,6.; jádas gyalog menve; — jáderna- járni 

(jldi jaderna jár az esze = búsul, aggódik; nuú jader ne járj 1, 7. 
jade schrittweise (vg. joamtaytim) ; — jadonudum (vg. joamem) ; — 
jadertam (vg. jálem) E. | jada- gehen, jadarna- id. C. 

jadace bot, istáp (najiKa, nocoxT.) : mari jádcom \ jadabt'e stáb, 
stock C. 

jádopta- találkozni vkivel (hauiden-na medvével) l , i . | jadabta-
begegnen C. 

jadagasu (elébe): j . minam elébe megyek, BCTp-feqy n,a;y | jade-
nansa gegen (vg. lal't) E. \jddanansu entgegen C. (Spr. 327). 

jádej rénszarvas (nőstény) j jahad'ej E. | jahadiej rentierkuh C. 
jade : íuujaden auf das ufer (vg. pd vdtdn [kualem]) E. | v. ö. 

jad schwelle C. 
jddimta- wármen E. \jddemda- erwármen C. 
jásik láda, cyHjíyK'L ( = or. HmiiKt). 
jasnoj-ges derű-lenni, derülni (or. HCHO). 
janekq csendes, szelíd, CMHpHHÍi | jana eanft, ruhig C. 
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jánoc későn, no3,a;iio | janoi, janoc spát. 
jánalaraj- elkésni 6, is. | janalárej-, janoláraj-, janamda- sich 

verspáten; jano'o- id. C. 
januboj lassan, lassabban [járni] 6,20.; janoboua lassacskán, 

iiOManeHbKy 6,14. | janambouna etwas ruhig C. 
jápco fark (jápcota farkát 4,82.) | jdbso fischscbwanz C. 
japük vékony | japta eng, japtaku dünn E. | jdbta fein, dünn C. 
japto lúd | japtu gans E. | jabto, jabtu C. 
japtu- megnyirkosodni, feucht werden (japtuve 5, e.; japtuvié 

5,i7.) | v. ö.jabta thau C. 
jába szerencsés, CTacTjiiiBT. | jabetta glücklicb (vg. sqtin) E. | 

jába, jáb loos, glück C. 
jábiha- inni [bort] (jábihadm BHHO IILIO) | jábie- trinken C. 
jabenno betrunken E. | jabiena id. C. 
jabeji branntwein E. | jabiciji' id. C. f-ji, -jV wasser). 
javebs fliegenschwamm E. 
jani tenger : jau-iani tengerentúli, 3aMopciriü 4,66; jau-jierne 

tenger közepén 4,75. | jam meer C. — V. ö. jaugau. 
jám hosszú, hosszat : jaleda jam nap hosszat, egész nap (irfc-

JIUVÍ ^eHb); — jámban hosszat : pi j . éj hosszat 2,19. | jamp láng 
E. | jamb láng, hoch C.; janiban : si'ít jate j . sieben tagé láng 
(gehter) C. Spr. 312. 

jama verem (jaman verembe, jámamda vermét 3,2.12.); jám 
3,i. = or. HMa. 

jama- nem bírni (non posse) : amgalt gösi járná semmit sem bír 
találni 2,io.; amgalt jim namaú járná semmi gondolatot sem bír 
kapni 0,21. nimüesi járná 4,76.; járni : jurkasi j . nem bír fölkelni 
2, 20. | járna-, jámaj- krank sein C. 

jamtenu- wandern (vg. vanteli) E. \jamdaj- in der karawane 
ziehen C. 

járná astspitzen; jámda levél, JIHCTT, | jamt nadel am holze E. | 
jámd ast, zweig C. 

járna- sírni | járta- weinen E. | járna- weinen, járda- id. 
(inch.) C. 

jarejdab (jarej-dab) sand E. | járaej trockene, sandige stelle, 
tab sand C. 

jále nap (nappal), világosság : tuku jále e nap = ma 6,5. jáli 
jerkeúe nap közepén, délben 6,10.; — átvitelesen: «kegyesség»: 
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jáledujn -da adj nekem világot = légy kegyes.. 4,20. so. 40. —jále-
«lucere» : jiri v. hajar jale a hold v. a nap süt j jal'e, jali, jali 
sonne, tag : siu jali woche, jali jár mittag; jali jerne mittags; 
jalin tarpapce ost,jal!im-j)okelceiwe3t'R. \jdlea, jale', jal'e tag, licht 
(lux), hell C. 

jdlomq, megvirradt 5,46. | jalima licht (adj.), jalema morgen 
(reggel); — jalemta tagén E. | v. ö. jalomda\ jálemd9 tages-
anbruch C. 

jalena weiss, jálena rein B. | jalenána weiss; milch C. 
je sark (láb-sark) E. \je és jenad ferse C. 
jej (tulajdon, birtok) : man jeju az enyém, pur j'ej'er a tiéd, jeide 

övé | jej, jej teil, eigentum : jeju mein eigen, jéjer dein eigen, jeide 
sein eigen C. 

jeuvaj suppe E. | jevaej fischsuppe C. 
jeka- leoldani, szétoldani : jekaus pa3Ba3ajii> | jekunu- ausklei-

•den E. | jeka-, jeka- losbinden C. 
jiega lépés, m a n (opoj j . ) ; — jiegal egyet lépett, inarHyjrb 

jiena schritt; jienahalpi-, jienalna- einmal schreiten C. 
jehena oceTpi. E. | jehena stör C. 
jejd dach aus háuten (am zelt) K. E. \jejea, jéje wand C. 
jena bach E. 
jenaj halbáugig E. \janaej schieláugig, eináugig C. 
jenné, jenene : nob jenné tizenégy, éidi jenene tizenkét E. | nob-

janríd elf, side-janand zwölf C. 
jecerta- auflösen E. | jeterna-, jecerna- losbinden C. 
jet'er (nép, emberek) : áni-jet'er idegen ember, másunnan való, 

HHOCTpaHHHÜ | jender : nuka j . volk E. | jander, jaier einwohner C. 
jed, jied üst, KOTejiii : jiedirnda üstjét 5,44. \jada iá.: jedem pi-

rinu- kochen E. \jead, jied késsel C. 
jeádá- (1. jeadam) wachen E. j v. ö. jiena, jiene wáchter C. 
jedaj új 4,22..| jedaj neu E. \jiedaej, jiedaj neu, frisch C. 
jedea- beteg lenni : jedeam « 6ojieHrL; jedie beteg; jedesi, jedisi 

(nem beteg) egészséges, 3 ,̂opoBi>; jiedesi id. 6,17. | jedie- krank 
sein; jedie krank; jedece [teuij als kranker [gekommen];—je-
derna- krank werden E. | jedie- krank sein : jedeta krank; jedesi 
gesund C. 

jiedu : jiedun, jiedün beleim, KHTIIKH MOH | jiedu, jéd'u darm C. 
jesi (vas) : jési-d'cau szeg, rB03,n,L (vas-szeg) \jeza eisen, je£a geld 

MYELVTÜD. KÖZLEMKNYEK. XXII. ^* 
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(kupfer od. papier); — jeziku : nob j . kopeké E. | jesea, jese* 
eisen : jese-deab eiserner nagel C. 

jieser (ieser) vitorla, napycb : harabli-j. \ jezdr nojior'b E. j jeser 
segél; mückenvorhang (nojiorrL) C. 

jéserda- vakarni (schaben) CKOÖJIHTB; — jéserbo- faragni, gya
lulni, CTporaTb : jeserbogu CTporaTB 6y,n,y | jesett = hobeln E. | 
jasea-, jesea- hobeln, schaben C. 

jeíu- (1. jefudam) schwimmen (vg. ujaiéin) E. | v. ö. jieserna-
jiesierna- waten C. 

jen : in-jen ív-ideg | jen bogenschnur E. | jien bogensehne, 
hanf. 

jiener lábsark, iiHTa (1. je). 
jenederna- rúgni, jraraTb (rénszarvasról). 
jeni gegenüber, gegen (j. muadom [szemközt vagyok]^, (vg. tori : 

ám toriam mir gegenüber) E. 
jenta sebes folyású \jentd schnell (fluss) E. | jiend] jieni rasch, 

reissend C. 
jentana besonders (vg. janes) E. | jandahana, jandána beson-

ders C. 
jenéi loch in der f rde (vg. ma-as) E. (ja-n -\- si). 
jensid'ej : vg. sui pill \ jiensidei, jiendídej preiselbeere C. 
jepie,jieppi hö, hőséges, atapKO; jiepi meleg 3,20. | ippi heiss 

E. \ jibi, jipi, jiepada, jiepidea heiss C. 
jemne ért, miatt 3,22. | jdmne, jemne : amki jámne fúr was (vg. 

manr mq,s); tiki jemne darum (Üti maos) E. | jémne, jemne 
für: amge-jemne weshalb C. 

jemne- (jemnegu-) foltozni | jemninu- flicken E. | jemría-, jemnenu-
id. C. 

jiemneme folt, 3aiuiaTKa | jemnimea, jénimea, jémea flick C. 
jiembutaj- (1. -aju) öltözködni \jiembataj (-aju) sich ankleiden; 

jiembd- ankleiden C.;jiembi er kleidete sich C. Spr. 316. 
jimbite hemd E. | jiembit, jimbuit id. C. 
jer, jier, jdr közép : jier udau közép ujjam; jále jdr dél, jali jer-

kene délben; — jiene : jau jierne tenger közepén | jier, jer mitte: 
jierne, jierkana in der mitte C. 

jier e- őrizni (jieregu) ; jierigöda őriző, őr | jiera-, jierambi- be-
wachen; jieranoda wáchter C. 

jeru úr 4, 37.65. | jieru, jeru, jiervu wirt, herr, richter, fürst C. 
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ji ész, gondolat :jirjágu (eszed nincs) ostoba te;jinenda eszé
ben magában [szól] 2, 5.; jidi jáderna esze jár, búsul 3,4.; jin-u\ 
ji-u1 (-ut) ész-út, gondolat, tanács 3,7.11. jin-ut-s 3,24.; ji-ukina 
3,25. | ji verstand C. 

jisialma- esztelenné lenni, megbolondulni 4,41. | jisi unverstán-
dig, dumm ; jisealma- unvernünftig werden C. 

ji (jid) víz : jidu sqtam vizet merítek (magamnak); jidm vizet 
(bort, pálinkát) 4,66. | ji wasser R. | ji' id. C. 

jid cocHa R. | jie kie fer, fichte C. 
jik nyak, niea (1. rag. : jiku) \ ik (iku) id. R. 
jikida, jikoda gallér, BopOTHHKT. 2,5.9. 
jihera- nem tudni, He 3HaTL : jiheram nem tudok [fogni] 2,10; 

jiheram nem tudom [mit csinálok majd] 5,21.; jiherana nem tud
nak (ketten) 3,4. | jeherana unbekannt R. | jihera- nicht wissen, 
nicht verstehen C. 

jihinu- schmieren R. | jihea- schmieren; jihembiu, jihiüiL ich 
schmiere C. 

jij vő, 3HTb (1. r&g.-.jiju) \jii schwiegersohn C. 
jinnej pocoMaxa R. | jignej, jiennej vielfrass C. 
jiderga- vizet inni | itunarta- trinken R. | jiderna- trinken 

(wasser) C. 
jidimbej bőrkéreg (schwiele, MO30JIB). 
jidurcá : vg. suker (hal) R. | jidurt'ea, jidursea tschir (salmo 

nasus) C. 
jine szíj, peMeHb; ine : muett-ine gyeplő, jo-ine bauehgurt | ine: 

muettd-ine leitseil, jo-ine bauehgurt R. | jinea, jinea, jine riemen 
(muejta jine v. jinea starker riemen, lenkriemen) C. 

jind lélek, xyma (mane jindam); jintta lélekzete 1,3. | jind 
seele, luft, dampf C. 

jibie- : jibiegu meleg lesz 6,27.; 1. íentjiepi. 
jivimda : éa j . mikor lesz meleg 5,18. 
jivie enyv, KJieit | ibe leim R. | jlbea, jibie, jivie id. C. 
jivia, jivia okos, VMHHH | ibitta gescheidt R. | jibea, jibie, jibeta 

klug C. 
jiri nagyapa, RkRh | jiri grossvater C. 
jiri hold 6,3. | jiri mond R. | jiri, jiri mond, monat C. 
jirte egyenes, igaz (jirte a npaB.ua, BtpHO rectum, verum est); 

jirta egyenes (jóformán jirte á helyett); jirde : j . lahana igazat 
2 2* 
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szól 6,29. | jirtina grade (szintén jirte-na h. == jirte á «rectum 
est») \jirtf eben, grade; jirt grade, entgegen. 

jirime- találni (vmire), kerülni, odajutni : jikoda-aé j . subagal
lérrá talált lenni (odajutott hogy subagallér lett) 3,i>.]jerime-: 
1 ásd alább sean alatt: sanoboj jerime R. | jierimea- treffen C. 

jile-, jilea- élni, lakni, lenni; jilean, jileade élsz, éltek 6,16. jilea-
ban élvem 4, is. jilie él, élt 5,6©. jilina élnek, laknak (ketten) 4, i. 
jile élj 4, ío.; máseranas jilea szolgául vannak, fölszolgálnak 4,65.; — 
jil'e, jile élö: s$u-jile gazdag (jói-élő), oj-iliko szegény (rosszúl-élő)| 
il'e, ile (élő) : saua-ile, sau-ile reich; voj-ile arm E. \ jilea-, jilie-, 
jile- lében; sauva jilea reich, vai-jiliko arm C. 

jilibcu (élet) : jilibcu jágu szegény vagyok, nincs miből élni 
(y Meim JKHBOTa HÍT-L) I jilebso', jilebs, jilebc lében (vita) C. 

jileambartje «isten» 6,i8.\jilibeambaerü, -baerta, jileum-baert'e, 
jil'ibeapaerta «beschützer des lebendigen, d. h. gott» C. 

jilepce vad rénszarvas | ilepse AHKÍÜ ojieHb R. | jilebie, jilebce, 
wildes rentier C. 

jiltenu- wahrsagen R. | (jilte «ein holz, eine halbe elle láng, 
auf dessen ende der Schamane erde legt und die bewegungen der
ééiben erforscht») : jüt'eta-, jíltetanu- zaubern C. 

jili-, jilimbi-, jilbi- fölemelni :jiliede fölemelte (a gályákat) 3,17. | 
jilá- heben R. (jildd tkp. == emeld föl) j jila-, jila-, jilimbi' auf-
heben C. 

jil'da (?) : jil'dir jáguma «eszed veszett» 4, ss. 
jo : jo-ine bauchgurt (1. jine) | id. R. 
joa- elveszteni | jua- noTepaTb (juq,u nOTepajib, vg. kot vuostis-

lem R. | juo- verlieren C. 
joerce, joerca HeB0In,,b; — joerta- HeBO^MTb R. [ juort'e, juorc' 

netz C. 
jorouka kötél (= or. BepeBKa). 
jori mély 4,13.; jüre tief; — jorda mély, mélység: jau jordan 

tenger mélyébe 4,83. | jure tief R. | juorea, juore tief C. 
ju tíz : ju-jur ezev\ju zehn: jujurr tausend R. \ju* zehn (v. lüca-

ju', de hásava-ju' neun) C. — jud jal'e zehn tagé C. Spr. 326. 
judimdej tizedik (-dejde) \juhmdej zehnte R. \judmddej, judem-

diej C. -
ju : vg. arpi R. | ju stromwehre C. 
juol'ce mérték, Mtpa 6,25.; — iuolci- (juolcigu) mérni, MbpffTb | 



jirime t'akune 341 

jolsi : j . neríec == vg. marsiul v. morsel ölne kum, Jia^OMb jKHBeTT> 
E. joXcenu- messen E. | juolt'e, juolce\ juolc maass, zeitpunkt, bei-
spiel; — juolt'e-, juolce- messen C. 

juonena- (juonenagu) tréfálni, myTHTL | juonina- scherzen, 
spassen C. 

juhu- eltévedni (juhum 3a6jiy^H.ica) | juhu- (1. juhudum) sich 
verirren E. | juhi-, juhoda- id. C. 

jujur ezer 3, v. (1. ju és jur). 
judea-, juder na- álmodni (judeamas álmodtam); —judobc álom

látás, traum : judobcon mana'au álomban láttam | judea-, juderna-
tráumen; — juda, judea traum C. 

jűsida- feküdni 1,3. 2,4. 3, i6. | jusida- liegen; jusibtaj- sich 
schlafen legén G. 

juna pferd E. | junna, juna id. C. 
juna- melegedni (sich wármen) : tü-gauhana junaki alkalmasint 

a tűznél melegszik 5,24. | jű- warm werden C. 
jundirga- kérdezni 5,48.; 2,9.; jundirna-, junderna- 4,58. — 

jundali- kérdezni, megkérdezni | jundarna-, junarna- fragen C. 
juvá meleg | juha, warm E. | juha, jiba id. C. 
jur zsír : hale-jur halzsír, ti-jur szalonna (ti rénszarvas) | jur 

fischfett, ili-jur speck, horei-jur butter, pilu-jur honig E. | jur 
fett, butter C. 

jur száz \jurr id. E. | jur hundert C. 
jurua- felejteni, 3aőbiTb | jurrla- vergessen E. \ jura-, juranu-

vergessen, jurla- : jurldu ich vergass C. 
jurka- fölkelni: jurkasi jami nem bír fölkelni 2,20.; — jurkotal'e 

föl akar kelni j jurknu- aufstehen E. | jwrki- id. C , jurkad steh 
auf! C. Spr. 328. 

fauna fölfelé 3,2. — t'aunad fölülről | íauna nach oben, taunad 
von oben C. 

iauj fölső (superus) 6, is. 
tana : jaha t'. madara átkelt, átment a folyón (nepemejii) qpe3Tb 

pinty) | íahana über (által), vg. ülte E. | iaha\ tahana hinterwárts 
C. (V. ö. az or. 3a használatát : 3a rpammj = über die gránze). 

ianad mögől, hátulról, H3i> sa^H | t'ahanád von hinten C. 
t'ani : jau-t'ani tengeren-túli, 3aMopcKÍfi 4,65. 
t'akune : t'eptej 1. übermorgen (vg. mot katelj E. 
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t'ano kevés, Majio | tanú wenig, vg. moíce; — fanumta weniger, 
(vg. manut) E. | t'ano, t'ánu wenig C. 

tabihuta- unatkozni (1. t'abihutam MHÍ> cityino) | t'ábihi-, tdbi-
hunu- langweilig werden, tdbihuvi langweilig C. 

tam íme 5,19. | tam sieh da! C. | t'em : t'. hada eben jetzt; team : 
teüm-nadje BH,U;HO, vg. nangi E. 

tar- elosztani 5,56.57. (taré tara el kell osztani; t'arjeda elosz
tották ; t'arkana osszuk el) | tárna-, tárta-, t'arjpi- teilen C. 

teau szeg: jesi-deáu \ jése-d'eab eiserner nagel C. 
(ée (? fed) vorher (gestern v. vorgestern, vg. molal), gestern 

(vg. mai katel) E. | te\ tie', t'enana gestern; tei, üei gestrig (pl. jalea 
tag) C. 

íeabce- : t'eabceki majd megadja 4,23. | taejbfe- dim. alak, iá-
«bringen, gebén »-hez C. 

tat négy | t'eát id. E. | t'ét, tiet, tiet vier C. 
tetimd'ej-de negyedik | t'eáttumde id. E. | fetimdaej, tietimdaej, t'e-

tumdaej der vierte C. 
t'enuva-, ieniva- tudni (t'enuvavi tudott 1,4. t'enivan 5,19. tenuvan 

5,28. t'eúuvau tudom 5,25.) | ieúua- wissen (1. tenuau) • — üúeu 
sich erinnern; t'enevannau (sic) bekannt werden E. | üne-, t'ene-
wissen, sich erinnern, denken; fenuva-, t'ieneva- (1. -vau) wissen; 
űenevana der wissende C. 

t'epta morgen (vg. kolitdn); t'eptej : i. t'akune übermorgen E. I 
iebta\ iüebta' morgen; t'ebtai morgendig C. 

iersi üres | téréi leér; — t'ersálmtenu- leeren E. | (eresi ohne 
netznadel, leér, arm (t'erea, t'éri netznadel) C. 

íarvua spanne E. | t'erua, tervua ein viertel C. (azaz: iieTBepTb : 
V* arsin, = 4 versok). 

ti-, t'igu- fésülni, qecaTL (t'igum öptu fésülöm a hajamat) | ti-, 
ílmbi- kámmen 3. 

ti- repülni, elrepülni 3,3.24. — tirceta- repülni (repülőben lenni) 
3,2. | t'irina- fii egén; tirt'i sarmik vogel E. j tij- (1. tiju) davon-
fliegen; tir'a fliegend; tirna-, Urna- fliegen C. 

tieda most 4,48. t'eda 5,2.: — tiediri, tiederi csak most (most 
mindjárt) 5,19.20. | feiida : t'em t. eben jetzt E., t'eda (d'eda) 
jetzt; — tieda des tags (vg. kqtal) E. | teda, tieda', tedaj, tieda'' nun C. 

tience tegez, KOjraaHi, (3. rag. tiencenda) \ tednac köcher E. / 
tíenete id. C. 
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t'iu bélhártya, öpiomima (darm-, bauchfell) | t'iu magén C. 
tiki az, azon, amaz (der, jener) 4,29. — tikén, tikinde akkor 

2,6.17.; tikan oda (teuve érkezett) 5,42. | tiki: t. jemne darum ; 
ti nini ausser diesem, é fölött (vg. ti tdrmel) ; tikin puné nachdem 
(vg. ti juipalt); tikahad von da (vg. tul uillj E. j tiki, teld jener : 
{. jemne deshalb; tikan dahin; tikahad daher: tikahana, t'ikehena, 
tikena da C. 

tibe : vg. toll (tiben-gdu ha\b-tdll) R. | tivie klaffcer C. 
tiveá fog, 3yői> (man tivuan, tiveen fogaim) | fíuen zahn (tkp. 

fogaim E.) | t'ibea, tivie C. 
t'iviej savanyú, KHCJIO | tibej gefault E. | tibeaj, t'ibej sauer, ver-

fault C. 
time- faulen E. | tlmea-, timie- zu faulen anfangen C. 
íir, tier felhő (iirde jágu 5,13.28.) | tir wolke E. | t'ir wolke, 

schneewolke C. 
tirive HKpa | űribe id. E. | tiribea fischrogen C. 
íirce fésű, gereben | iirte', tirce' kamm C. | E.-nál tirs «sich 

kámmen?»; nyilván helyesen : «kamm». 
t'ore hang, TOJIOCB; — t'oriej kiáltott, rákiáltott 13,49. 3,24.; 

torina- kiáltani 2,21. | t'orena- schreien (vog. hrqngém) ; t'orinorga-
icpiraaTfc E. | tor, ior stimme; torina-, t'örina-, iörina-, t'örinorna-
schreien C. 

tii ruhaujj, pyicaBT. | i'u ármel C. 
tiiu aufwárts (f. paen, hoen berg aufw.); tiiun hinauf (vg. nq,ng, 

nqngal'e); tiiuna oben (vg. numen); tiiud von oben E. | tu', t'uhi 
nach oben; t'u'ud, tud ven oben C. 

tiioiíe, tuqne, t'dne, t'one róka 2,3. 4.6. (iuonau rókám 2,11.) | 
t'uúe fuchs E. | (öna id. C. 

tiiku ez, ezen 5,37. | iuki : i. hasau dieser (vg. íe kum) ; í. jdle 
heute; t'ukimbo heuer; — t'ukohane, t'ukuhane hier s^tcb (vg. tit) ; 
hkehdne dieser hier; tukuan hierher (vg. ti); tiikuhad von hier 
(vg. tll) E. | t'uki dieser hier; — íukon, tukán hierher; t'ukohona, 
tukahana, tuköna hier; tukohod, tuköd, tukahad von hier C. 

tunana hinten (vg. pui palt) E. | de C. tundna «oben;>. 
tunu- (1. tunudum) : vg. sültem (intrare) E. j tü-, tunu- (t'unudm) 

angehen, kommen, eingehen C. 
tunuba- megszagolni 1,3. | tinibi- riechen, vg. atimta/Ji E. j 

tinié-, tine- riechen; tinimbi- C. 
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tűnd : vg. urr R. (bergrücken). 
t'umiu feuerherd R. | iümjn, t'ümi ofen C. 
íur treibstock fiir rentiere R. | (ur fahrstange. 
íulga- kihúzni (t'ulgdde kihúzta 3,19.) | űihulna- herausziehen G^ 

: • i 

sa steil R. 
saa-meá'n jedesmal R. (vg. maná sq,mpilt sosj \ sea-mean wieviel, 

wie gross C. 
sa mikor 5,17. | sjaha wann (vg. kani) R. | seaha', saha wann C. 
sjau schuppe R. 
sauta nejihMB. (-fisch) R. | sauta, sánta njelma C. 
sakelta- beleharapni, pedzeni (halról) 2,17. | sakelna- beissen 

R. | seakalna-, sakalna- id* C. 
sankota- spielen (1. sankotam) B. | seanoku-, sanoku-, seanokoda-

spielen (seano, sanu spiel) C. 
éadulari- (1. -riu) sich schámen R. | seadolaju id. C. 
sansu ojieHbe BapeHHoe cajio R. | seand'u, sand'u, seanso talg C. 
sapt : peniapt rinde R. (peá fa) | seabt, sabt rinde C. 
sjabar brust R. | (C-nél seabur «gehauenes wegzeichen am 

baumei), seaburna- behauen). 
sabu : sabu lattá der boden um den feuerherd R. | v. ö. seabu, 

sabu unreiner schlittten, lastschlitten C. 
sar tabak R. | sear, sar, sör id. C. 
salta- : vg. sailep- [befedni, elrejteni] R. 
seáfidnu floss [tutaj] R. (sea-nánti, v. ö. nano csónak, kis hajó). 
seár ,a,rkiio, vg. varmel R. | sier, ser sache C. 
sensa TeTepeBt R. | seansea, seand'e auerhahn C. 
ser (mód, szer) : pádana ser jágu nincs mód írni, nem lehet írni 

(He MOÜÍHO íracaTb) — sir : lásd husir, fent 334.1. | ser : nob-ser R. 
(1. ezt fent 326. 1.); — sir : nan-sir, nanin-ser anders (1. fent ani 
alatt); — hun-sar wie R. = husir \ sier : hunsier C. ( = husirJ. 

serda- rászedni, megcsalni 2,24. 
selkovoj ezüstrubel, H^JIKÖBMH (1. noimean). 
sinsi, sineme luftloch R 
sitta magát, magukat : s. marije 5,52. — L. alább: suj. 
sojer : nü-sojer szivárvány (isten-ive) | sojer, sojor bogén G. 
sozindare, sozend'eáre gyomor, atejiy^oKi | sunSa bauch R. | 

sond'ea, éonzea magén, eingeweide C. 
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su köldök, nynoKi. (1. rag. hím, 2. éul, 3. suté) \ su, sun 
nabel C. 

suj, man-suj engem 2, n . 4,6.; sitta magát 5,52.; sidin, sidajn 
minket (kettőt) 5,54. | man-sum mich, puder sitté dich, pude sitté 
ihn; mane sinne un3, púdere sitté euch (vos), pudu sittu sie R. | 
(man) siem, sim mich, (pudar) siet dich, (puda) site ihn; (maúi") 
siedni' v. siedani' uns zwei; (mana') siedna' uns, pudar a* siedda" 
euch, pudu1 (sieddu') sie C. 

sudebe jTfemaKi (erdei manó, waldteufel) R. 
sudeberta- erzáhlen R. 
suderta- pfeifen R. | suderna-, sudarna- pfeifen C. 
suri : suri-derim szántszándékkal, akarva, Hapo^HO | suri ab-

sichtlich C. 
surhali- megfordulni : valka surhat alighogy megfordult 3, 23. | 

surhatiem herum (rund h.), vg. multime R. | surhal'e-, suril'e- wál-
zen, rollen; éurena rund C. 

éurta- elrejteni, 3aupaTaTL | siurta- graben R. | siurta-, siurpi-, 
siurna- verbergen, begraben C. 

sarumba- szaladni : surumbas szaladva, futva [jöttek] 2,22.; 
surmbagum szaladok | surmpanu- : vg. kajtem R. | surumbi- lau-
fen C. 

na testvér, társ; a másik (nade társa, a társ 5,8. náda társa 
1,5.; nanda, nanda az egyikhez, társához 1,3.5.; namda a másikat 
5,28. náana társsal 1,6.; najte (gen. plur.) 5,48. | na brúder (1. rag. 
nau) R. | na brúder, kamerád, nachbar. 

náju, naju, naj az egyik, a másik 1,2.6. 5,1?.; naj amda egyik 
lábát 3, 5. ; naju mueua másodszor 4,4.; naji 5,24.; najde a má
sodik. 

na száj : 1. rag. nam (szám); — nasi, nasi néma (mundlos) \ 
riam mund (szám) R. | na' mund (Kond. nan) Q. 

náuko nyúl, saan,!. | naua hasé R. | nava, navako (dim.) 
id. C. 

nauta- szaladni : nauiaé haije szaladva ment, elszaladt 2,23. 
nauti szalad, szaladt 2,22. 3,2.; — nautirna-, nautorna- szaladni, 
szaladgálni 3,5. — nautali- kezd szaladni 3, is. | nauttalunu- : vg. 
suoltet- (galoppiren); nauttalunu galoppirend (vg. suoltetim) R. 

na -vei, -val 4,1. — nana rajt 5,39.; nanda rajtuk, nekik 4,67.; 
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tu nanda a tűz mellett 5,43. man nanen nekem 4,55. (4,75. nen 
nekem); nánin rajtunk (kettőn) 5,55.; nada : vuasko-ndda az öreg
hez [szól] 5,9. | nana : maha rí. hinten (vg. sispalt) ; nanta bei 
[ihm], vg. poalte; — man-ndn mir, mane-tíana uns; pudu iiantu 
ihnen | ncC zu, gegen (versus); nana bei, mit ; nád von; — man-
ndn mir, mana,-ndná' uns, puda-nánda ihm, pudiC-nándiC ihnen. 

nagerta-, nagirda- nyitni, kinyitni (OTBOpHTB, oTKptiTb ajtót, 
ládát); — nagirga- áeítni, ásítozni (nagirgim 3eBaio) | nanerna', 
nanerta- angáhnen C. 

ríahar sár, mocsok, rpa3b j nahar, nahal schmutz C. 
líanu (orcza, meiía) : nanvjon orczáim (dual. 1. szem., -jon = 

-Jiajun C.) | v. ö. nanu kinn, nanvj kinolade C. 
nanko hashártya, gyomor, ÖpromuHa (nankou 6p. MOH) | nán, 

nan, dim. nanko tiermagen, blase (am tiere) C. 
nano dick E. | nanota, navota dick C. 
natta schief (vg. jeri) R. 
úáda- segíteni (site nádam segítettelek, IIOCOÖMJTL) — nádabo-

gum fogok segíteni, IIOCOŐJIIO) | nada-, nádau- hinzufügen, helfen ; 
nadambi- id. C. 

nadaj rénszarvasnak való moh | nadej rentier-moos | nada 
moos C. 

«a* : nas nenec barát, ^ p y t l , i . | nds vetter C. 
nan brod E. | nan id. C. 
nanaj pénz 5,43. nenaj : nenaen pénzeim 6,28. | nenej silber E. | 

nienaej, úenaej, (Kanini szóul) nanaej silber C. 
nanda éle vminek: har nandada kés éle | ixdnd, úand schneideC. 
ndba mostoha anya, Ma*iiixa | naba mutterschwester, stiefmutter, 

frau des álteren bruders C. 
nabuko néne, óojibinaa cecTpa (1. rag. nabukau) \ riabko áltere 

schwester E. | nabako, nabúko id. C. 
nabi ente E. | rídbi, úabi ente mit langem halse C. 
nami (1. námiu) nyelv | námi-u zunge : namiute janu stumm 

E. | ndmi id. C. 
namta szarv, pori. | ríamta- ta pori. E. | námd, namd horn C. 
nama- kapni, fogni 3,21. (inf. namaé) \ nemunu- (1. -nudum) 

packen E. | nama- fangen, festhalten C. 
nambo barát, társ (^pyrb, TOBapHiüTb) : maiié nambou | nambo 

freund C. (kanini szónak jelezve). 
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nar három 4, 2. 5,1. narju, narju harmincz 4, 2. 6,7. — narimdej, 
úarmdaj-de harmadik 4,4. | nahar három; nahariju harmincz; — 
naharumde xpexiíí; naharumtej : ú. jali vorgestern (vg. kormit ka-
tel) E. | nahar, nar drei; — nahar ju' dreissig; — naharumdaej, 
-daj, -d'ej der dritte C. 

narau kupfer E. | narava id. C. 
naru : n. nie még férjetlen nő, hajadon, ö^Jiaa őaőa | naru, naru 

rein; ohne mann (n. nie) C. 
narhala- : nárhalagu keresztbe teszem, noji05Ky iioiiepenb | v. ö. 

nar, narpoj in die quer C. 
narhalta : vg. kulup E. [háló — alkalmasint folyón keresztül 

állított háló, nepecTaBt., v. ö. narhala-]. 
narja, narjan piros, vörös 4,46. | úarkena rot E. | nara, narijá 

id. C. 
narco moh (sárga, nem a rénszarvasnak való) | narsu moos E. | 

narso moos (islándisches) C. 
nalk : vg. null ( iiHXTa, edeltanne) E. 
nalka sehöpflöffel E. [v, ö. hu löffelj. 
neuhi, neuhi régi 4, 84.78. neuyi 6,24. | neuhi alt, vg. hatra E. | 

iieuhl alt, abgenutzt C. 
neuhaldadinda, neuhaldáde még inkább, még jobban 4,25.31. 
nedete hét (woche) 4,50. s= or. He,a,ejia. 
neka (1. rag. nekau) álterer brúder E. | neka, nieka álterer brú

der, oheim C. 
najelta- őrleni, MOJIOTB | najalna-, najalta- mahlen C. 
nesetanu- beten (-tanudufmj) E. 
nesetorna- heulen E. 
nena nőtestvér (schwester, cecrrpa) : 1. rag. nenau \ nena-u id. 

E. | nena, niena jüngere schwester C. — v. ö. na brúder. 
nena igen (n. vaevan igen gonosz vagy) 3, is. | néne sehr C. 
tíenece, nenec ember 5,7. 1,1.; nenciau-vada (ebből: nencia*-vada) 

emberi szó, emberi nyelv; aciki n. fiatal ember 5,7. nas nenec ba
rát | nenec, nenc mensch, mann : nudin n. junger mann; nuka 
nenca volk E. | nenet'ee, nienece' mensch, Samojede C. 

nenise wahr E. | nienasia wahrheit C. 
nénik szúnyog | nenen mücke E. | nenan id. C. 
néni-: nénim megharagudtam, ycep,n,HJica | néni- sich árgern, 

bőse werden C. 
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nenovoj rechts [gehen], vg. jommas páll nobel E. [ úanavaej, nie-
navaej recht (pl. hand) C. 

nenu tochter E. | nenu, niería id. C.; — v. ö. HU filius. 
nenzad BH^pa E. | nensad, niensad otter. C. 
nápíie in die náhe; náptiene nahe; úápt'ied aus der náhe 

(vg. Vápán, lapát, lapánl) E. | v. ö. (Tavgi szám.) mibtá nahe C. 
náhe : ú. háudá halb, vg. ák pale E. | nábi, nabi ein ande-

rer C. 
nevea (anya) : neveau anyám, MOH MaTB; neven-neve nagyanya, 

őaŐyuiKa | nebe-u mutter E. | nebea, niebea mutter C. 
nem-papa (1. rag. -papauj jüngere schwester E. 
néma álom : nemasi álmatlan | néma schlaf, nemasi schlaf-

losC. 
nemaj agyvelő | nemaej, niemaej gehirn C. 
nemea kemény, TBep,a,o | nameá hart E. | namea, riamena fest, 

hart, záh C. 
nemka- picken E. 
ner elő, előrész, előtér : ner-jani elül (elő helyen) 2, 6., nernauna 

6,i. ríernau l ,e. előre, ezentúl (a jövőben);—nerie, neriea első, 
riepBbiíi (neríei niede nu első feleségének fia) | ner -.nerna voraus 
(vg. elál), nernana vorne (vg. eln); nernede von vorn; — neár vor-
dem (,naBiiie), vg. mont, nun vordem, vg. ák mont; — niripie zuerst, 
vg. sartn E. | ner, nier das vordere, frühere : nerna vornhin, nernád 
von vorn; — neribt'ej der erste C. 

ríeru, nero vessző, galy (nero-poj vesszővel) 5,21. nieru, niero 
3,i7.8. | neru : vg. nir-iju, (vessző-fa) E. | ríeru, nero weidengebüsch 
(rote weide) C. 

nerko vessző, npyTHKB 5,52.; nierka fűzfa (HBa) | rierka : vg. tip 
iju (TajiHHKT>) E. | rierka, neroko weide C. 

niercea szemöldök, őpoBb | nirte', nirci' augenbraue C. 
nálamta- elnyelni, nporjiOTHTb | nalna-, nalta- schlucken C. 
riálena- szőrét hullatni, 3HHHTI>, nycitaTb BOJIOCH | ríal'ie- haare 

lassen C. 
ni öv | ni (1. rag. niu) gürtel : nim sarunu- sich gürten E. | ni 

id. C. 
ni- tagadó ige (teljes ragozású): nim harua nem akarok, ni harua 

nem akar 4,74.80. nivie sauiligu nem leszünk gazdagok 6,26.; niu 
tágu nem adom, nem fogom adni 6,34.; nide masaptagu nem érinti (őt) 
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1,4.; — nivi namda nem hallott 4,8.; úiver harua nem akartad 
4, i6.; niuki (ebből: niviki) : niuki d alkalmasint nem volt 2,12.; — 
manas niriem nem látnék-e talán 5,10.; — ger. 2, szem. nibat : 
nibat puneriu ha talán nem hiszel 6,2.; — imper. 3. sing. niji 
jader ne járjon 4,33.; — nie = ni : sirgalda nie nem tekintett 
2,23. -— nini-, nine- (tőismétlés) : nini-na non est, non 5,11. nineé 
harua nem akartam (ninems h.) 4, 14. | ni- : nina nicht (tkp. ni-na 
non est); nidom nicht (tkp. nicht ich = C. nidm) ; ni namtur 
taub (non audit) E. | ni- : sing. 1. nidm, mim, 2. nin, 3. ni stb., 
sing. 1. niu, 2. nir, 3. nida stb. C. (gramm. §. 500). 

ni -ra, -re (vuosdi-ni fuvarjára (dobta) 2,6.; nen, nen id. (pea-
nen fára 5,10. pea-nen 1,2.; — nine rajt, -on (vuosin-nine a fuva
ron 2,io. pörogda-ríine a küszöbön 4,84.); néne 4,45.; — nida, 
nide -ról (handa-nide szánjáról 2,4. handa-nida 2,8.); — /iimwg 
-on át, -on túl (neuhidi-nimne a régin túl, előbbinél jobban 4,78.) | 
nine auf, vg. tdrmel; üki nine ausser diesem, e felett, vg. ü tdrmel 
E. | ni auf (hin); nine auf (loc), nid von (herab); úimne nach 
oben, über C. 

nie nő, asszony 2,20. 5,48. nie-jervu házi asszony, xosaÖKa; 
nienda mue nőt vészen, nősül; — 7Ím nőtelen | ned weib; úe-gan, 
nen-gan weiberáchlitten; nem-pani weiberkleid E. | ne, nie, nie 
weib ; nejieru, nejiervu hausfrau C. 

niedevi bér (HaeMT>, miete) | iiedote- mieten (nedolenu) E. | hede-
bea miete; úedual'e-, iwdavaU- (-leu) mieten C. 

nieboj múlt (év) : n. puone múlt évben, tavai 6,4. | úeboj vergan-
gen, vorig (po jahr) C. 

nieúike haragos (n. puhuce h. asszony 4,32.) | 1. néni-. 
niensime- megharagudni 4,54. | nenasemea-, nienesemea- sich 

árgern C. 
nierma (inf. niermas) lékelni (lékből vizet merni) 2,21.; — nier-

méa lék 2, ie. | neremea wuhne C. 
. nida, niede út 1, 1. 2,8. (niede mine út mellett) 5, 2. (niede mün 

az úton) | neda, nieda karawanenweg C. 
nisea (1. rag. niseau 6,32.), nisie atya: nisen-nisie nagyatya, í̂>flí> | 

niza-u vater E. | nisea, nisea vater C. 
4mmíny(gaumen, zahnfleisch)f ninze', nindí', ninze' gaumen C. 
ninahanda ha nem, külömben (sonst, widrigenfalls) 4,55. v. ö. 

ni- verb. neg. , . 
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úine szíj, riemen (tkp. ni-jine öv-szíj). 
nipte hadd, es mögé E. 
nibic spinné E. | nibi, nibit'ea, nibicea id. C. 
nibru : vg. kápsi (előző szó: nenen mücke) E. | niberu, niberu 

moschka (thrips); kleine mücke mit grossen flügeln C. 
ríive tű J úibe nadel E. j nibea, nibea id. C. 
nim név; — nimsi névtelen : nimsi udau negyedik újj | nim, 

nini, num, nem name : úimd'i, nimzi ohne namen C. 
nimte- kimondani (nevezni) 4,76. | nimde- nennen G. 
nilok : vg. meul (cejib^b hering) E. (v. ö. vog. nálák cejiBfti.). 
no ajtó (noana ajtóban 4,69.) | no tűre E. | no id. C. 
noha-{\. -ham), nohobi- (6,23.) izzadni | noho- schwitzen (nohom: 

vg. munmitauesem) E. | noha (1. noham) schwitzen, nohaj- : nohaju 
ich geriet in schweiss C. 

nodanu- jagen E. | nöda-, nödambi- id. C. 
nőre fául, trág E. | v. ö. (Tavgi szám.) nariCa fául (von ren-

tieren) C. 
nu fiú (filius) | nu sobn, cuwb : nusuvaj schwanger (fias) E. | nu 

sohn C. 
nuocko kicsiny, kicsid, MajieHbKift : ríuocku nenau húgom, MeHb* 

inaa cecTpa | nuocko klein C. 
nuja HajiHMT. (quappe) E. 
nucea- (nuceagu-) csókolni, noiífaoBaTb | nuta', nute- küs-

sen C. 
nude, nudje jung, klein: nudin nenc junger mann E. j nüdea 

klein C. 
nuderga- hurczolni, Tam,HTt, húzgálni : nuderade húzgálja (őket) 

4, 47. | nuderna- schleppen, ziehen C. 
i'iuii (tiltó ige, sing. 2.) «ne [te]» : nun jáder ne járj 1,7. non 

«ne te» 4,23. — nunun íd. (nunun pecalvajse ne búsulj 4,32.; — 
nunvjud «ne te őket (kettőt)» : nunujud haudis ver ne verd meg 
őket (kettőt) 0,40. j non «ne te», nöda' «ne tí» ; nor «ne te őt», 
nora1 «ne ti őt» C. 

é 

úurká ocuHa E. | nürka espe C. 
nursem lustig, vg. saskés E. 
nülje-, ihd'embi- húzni, hurczolni (nüljéde húzták (ketten a szánt) 

5,47. | nuhil'e-, nuhiU- ziehen, schleppen C. 
nulok weich E. | nulak, nulk id. C. . . , ' 
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ta : ta-jer nyár (tkp. nyár közepe); — tauko, tavuko nyár | ta 
sommer, des sommers (vg. tui) R. j ta' sommer C. 

ta (az) : tartana, tanán ott 5,23. 1,2. | ta : ta malinkene damals 
(vg. t'e kqjll); — taiju dórt (vg. töt, totta), tajun dorthin (vg. tü), 
tajda von dórt; — taifi nádje dieser dórt, vg. tan totta [tkp. «ott 
való» taju-nade]; — taki der, jener, vg. ta kum; — tada so (vg. 
til, teil) R. | ta : tanana dórt, ta-jemne deshalb; taki dieser dórt; 
ta malenana da C. 

ta- nyirfakóreg, őepecTa (tamda habarts) \ tde birkenrinde, dach 
aus birkenrinde; — taju : san aus birkenrinde (vog. san «schale 
aus birkenrinde für die speisen) R. | tae birkenrinde C. 

ta- hozni, adni (támaé hoztam 2,9. ta adj 4,20. tauan haraas 
akart adni 4,14. taue adott 5,56. tagúm fogok adni 5,17. taeda el
hozta [a teheneket] 5,48. — támbi- id. : ni-dámbi nem ad [nyugtot] 
4, di. 21. | ta- ide hozni, upuBliSTH do.ua, adni (tájé- hozzon, tada 
hozzatok, tase hozni, tábi mi ketten hozzuk, tári ti ketten hozzá
tok, tádu ők hozzák, stb. — tattá- hozni : man tattau én hozom, 
púder tattar hozod, tattada hozza stb. R. j ta- bringen, gebén; — 
tambi-, tata- id. C. 

(taua = tava, a ta «adni, hozni» igéhez?) : pir tauer a te vált
ságod 4,10. 

da és ( = or. %a.) : iaone da haro a róka és a daru 3,17. 
tajri-dárim hiába, ingyen, ^apOMi. j taeri leér, taerV umsonst,,. 

vergebens C. 
tajlcun ide (t. -da add ide, gib her 5,86.). 
tajl homlok (rénszarvasnál) J táj, taj stirnhaut, kopfhaut C. 
tauolpi- rágni, HteBaTb. 
taneta sommerstiefel (vg. suoja vaj) R. | tanad sommers chuh C. 
tata (5,8.), tata szikra : munda tátu villám, MOJIHÍS J tátu, táto 

funke C. 
tddibe jós, varázsló | tadibe- zauberer R. | tádibea schaman, zau-

berer C. 
tádebco = C. tadiebtu, tadiebco dienender geist des scha-

mans. 
tása egész 2,19. 5,49. (t. po egész év). 
tasi le, BHH3b (t. -gámij leszállt) 1,5. | tasi untén, (vg. jqln); 

tdsin (vg. jalá), tesin hinab, nach dem ufer (vg. nalve) ; tásent von 
untén (jqlel) : tásine untén am ufer (vg. naivat) ; tásina weg vom 
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ufer (vg. nalvel) R. | tasV, taslna abwárts, nach untén; tashíana 
untén; tasld, tasinád von untén C. 

tásihej sárga, acejiTbiít | tasaháj gelb R. | tásihaej id. C. 
tana, tana van, megvan 4,46. taúegu meglesz [neked új teknőd] 

4,23. taúevu av ha megvolt volna [pénzem] | mannánan tanüe be-
sitzen R. [ tkp. nekem megvolt] | tana es gibt, ist da C. 

tana-, tana- fölmenni, kelni, fölhágni, mászni (fára) : tanaj há
gott, mászott (fára) 1,2. tanagu majd fölmászok (fára) 5, io.; nuú 
udn iának ne kelj útra 1,7. — tanace, tance lépcső, treppe (tan-
cindinda 4,45.) | tannnu- steigen R. | tana- treten; tánab(e\ tanace" 
treppenstufe C. 

tanú zopf; — tanunta- flechten R. | táno', tánii' haarflechte G. 
tapahalna- rúgni, megrúgni, jiaraTB (ember) | taphalna- einmal 

ausschlagen, takarna- hinten ausschlagen C. 
tapstanu- anzünden (tum, orom>) R. 
taba, tabe föveny, homok, necoKi. | 1. jarej-dab R. | tab sand C. 
tábak burnót (schnupf-tabak) | tabka tabak R. 
tabeda- mutatni (kézzel) 5,12. | tábeda- zeigen, befehlen C. 
tamna, tamne még, em,e (pl- He noiipaBiuiacb); tamna ajede 

jiepi még meleg a teste 3,20. | tamna noch [nicht], vg. ing att R. | 
tamna schon, zufrüh, noch C. 

tar körperhaar od. féder (ein); tart'e id. (viel) R. | tar haar, 
kleine féder C. 

tarkoinkore einjáhriges rentier (mann) R. (koré ss hóra, lásd: 
hőrie). 

tára kell, Ha ,̂o : amga tára mi kell ? 4,79. siegas tára meg kell 
hálni 5,4. | tarre : mannán t. nötig habén (tkp. «nekem kell»); 
tarra lieben R. (v. ö. mannán t.) \ tára es ist nötig C. 

tárolga- birkózni, öopoThca | tárona- ringen, táró das rin
gen C. 

tárhaltij- támaszkodni, HaimpaTbca | tárhali- sich stützen C. 
-daraha mint, -ként : habéj-d. mint a halott 2,5. — v. ö. 3,16. 

hábaj adera id. és C. Spr. 313. nie ~aedaraha «einem weibe gleich.o 
tarim : optarém egyazouképen 5,8. | tárem so (vg. toko, t'e kqili) ; 

fwp-tárem gleieher weise; tárem nina He MO;KHO, Hejib3a, vg. át tái 
R. | tarem, taremnöd so C. 

tarce ilyen 1,6. | tarce solcher (vg. táml'e, t'e vájpi, t'e kurip) R. | 
tarit'ea, tartea, tarcea ein solcher C.. 
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tarbugu- kimenni, elszabadulni 3,5.2i. (tarbugocnan) ; — tarbe-
saü- elmenni, kimenni 6,6. | tarpapse : jalín t. ost [napkelet] E. 
tarpaj- ausgehen, zum vorschein kommen; tarpaseti- id. frequ. C. 

taté dumm R. 
taté- lopni; — tal'ej tolvaj, Bopt | tatinu- stehlenE. | taté-, talie-

stehlen ; tal'ej dieb C. 
tatbe abgrund, vg. kusap E. (Eeguly másutt a kusap-et «thal-

schlucht > -nak forditja, s hozzá teszi, hogy «Sam. tatbikko»). 
talvoda- drücken E. (vg. tanerteln; imper. 2., a melynek a föl

hozott talvodad felel meg). 
talla- zárni, bezárni, 3annpaTb; — tallambi- id. (tallqmbiueé 

bezártam) | tallunu- zumachen E. | tolla-, tallambi; tallanu- zu-
schliessen C. 

teásak csepp, Küiuifl | teás tropfeD, teasaku dim. C. 
teamda- venni, megvenni, KynHTt (teamdagu, teamdugu Kymiio); 

váltságul adni 4,7.; temda- megvenni 6,27. | tiemdenu- kaufen E. j 
teamda- id. C. 

teamdorta kereskedő, Kyneu^ | teamdarta kaufmann; teamdara-
verkaufen C. 

teu- hozzá menni, érkezni (teuvi, teái hozzáment, oda ment 
2,io.4. 1,8. teái érkezett [haza] 2,8. | teui vg. joyts, gekommen; 
teunu- : teunudum vg. jöttem E. | taeva- erreichen; taeu- : taeubata 
wenn er kommt C. (Spr. 327.). 

teumbi-, teubi- hordani, kocsin vinni (teumbinas hordottál 5,55. 
teubi hordott [fát, füvet] 5, 40. 

teuva schweif (teuvada) E. | taeva, taeuva id. C. 
téetta- abwischen (vg. vq,ékejilm) E. | tae-, taepi-, taeta-, dim. 

•taeibt'e- abwischen C. 
tanetta trabend, laufend (vg. kajtel) E. | v. ö. tana- fahren, 

jagen : dim. tanaeibíe- C. 
taré őiJiKa E. | tarau, tar aha eichhorn C. 
derau gyanánt, -ként : habaj-d. halott gyanánt 1,2. | dareu : teán 

d. wie eine sehne C. (Spr. 335); tarau gleich (Spr. 336); tarén wie, 
gleichsam C. 

teritarce schmutzig E. 
telnefd diesseits (vg. tipál) E. | tolna hierher, hier; talerV dies-

seits C. (Spr. 335). 
tie rénszarvas | tie rentier : tem podertam ich spanne ein; — 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 

• 
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tihanunte sarmik wolf (tihanunte s. rén-vadászó vad; v. ö. hane-} 
E. | ti, te, to rentier C. 

tiadorna- egyre szidni, szitkozódni 4,31.; — tiadoli- szidni, rá
förmedni 2,ii . 4, ír. tiedoli- 3,20. | teadorna- schelten C, teador-
mahadanda nachdem er gezaakt C. (Spr. 329.). 

tiabara- megcsalni, oŐMaHyri> 2,11. 
tied, üeii hideg; tieci- hideg lenni: tieci hideg van, tieces hideg 

volt 5,7. tiecigu hideg lesz 5, is. tiecivanda 5,19. | dici kait E. | tici, 
ítü kait, üeierka etwas kait C. 

tieva- találni, treffen (munu tieua nyil&m talált, nonajia BT> UÍUIB j 
t'éeba- treffen, vg. kqjes (cTpfcia uonajia) E. | t'eba- schlagen, 
treffen C. 

tiuka tüdő | t'iuka lunge E. | t'ivuak, üvok, t'ivi id. C. 
tijiko, tijik szűk, keskeny, y3KO (v. ö. látari TÉCHO) | tíjea, tljeky 

tljeak eng, schmal C. 
üde ceder E. | tidi1 ceder, zirbelfichte C. 
tinha, tineha tompa, Tyuoíi | tinha stumpf E. 
tivie öl, caaceHb J tivie klafter C. 
tira ököl | tira, tira faust C. 
tiribaj, tirivaj, tirvaj száraz, száradt, cyxoíí; — tiripta- sütni 

(süteményt) 2, 2. ] tirabaj getrocknet; — tirepta- (tireptanu) trock-
nen E. | tirabaej trocken; tira- trocken werden; tirabta- trocken 
machen C. 

to tó | to teich, see : to-hali Kapacs (1. haté) E. | to' binnen-
see C. 

tö toll (töda) ; tuo : tuöda szárnyait 3,24. | tu (tuda) lange fe
dem E. | tu, to féder C. 

toa zobel E. | to' (g. tös) id. C. 
tö-, tq,- jönni, eljönni (tö jött 4,29. tönin jönnél bár 5,25. töue 

jött 0,10. touvi huiri az eljött ember 5,27.; ta 3,12. 4,4. | tö-, toa-
(kommen) : pudá tője (jöjjön), vg. tau vos jü, púdere toadd (ti jöj
jetek); töunde (nenc) vg. jine (kuni); töui : vog. jim • — tütta-y 

tutta- : man dutam (ich komme), 2. púder tüttan, 3. pudá dutta ; 
mane duttau (wir kommen). | tö- (1. tödm,töm) kommen C. 

tq,~ elhozni, herbringen 4,72. (vaskomda tadaj ; v. ö. ta-. 
toho leinwand E. | tohe', toho', tuho' leinwand, hemd G 
tohodaj- tanulni (tohodajivas a ymuica, tanultam); — tohoU 

lámbi- : tohollámba' tanulnak, y^aTca; — toholkq,da, -de tanító,. 
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y^HTejib j tohi- (1. tohidm) sich gewöhnen, lernen; tohoda- id., 
tohola- gewöhnen, lehren; toholaju ich gewöhnte mich, lernte; 
toholköda lehrer. 

tohorta- pflücken R 
tödnorda- köpni, naeBaTb | tödnorna- speien, töd das speien C. 
tosáti vg. amp pill (beere) R. | tösalle, -tea wasserbeere (empet-

rum nigrum) C. 
taner tengeri fű (hinár-féle) 4, 4. 
tonon jeder (vg. kumitlatl) R. 
tönda- befedni 3,-j. töndavi befedett | tuntenu- zudecken R. } 

tönda- bedecken : töndanudm C. 
tobja csizma (tobjqu mud 4,46.) | v. ö. töbak strumpf, ober-

stiefel C. 
tovo (tovoda) pata (rénszarvasé) | tobo (toboda) huf (beim ren-

tier) | v. ö. (Oszt. szám.) top, tóba fuss C. 
tomna ; masin-t. vielleicht, vg. erini R. 
tqrque, tarqu üdvöz! 2,14. 5,15. ( = or. 3ji;opoBo). 
tora fischnosse R. | tora fischflosse; steuerruder C. 
törik sekély (seicht); töriki ; t. jan a 4-dik mesében így fordítva 

«a száraz földre* [följött a halj, de itt is jobban illik a «sekély 
helyre» — azaz «közel a parthoz» | tora es ist seicht; törik, töra-
vaej seicht C. 

tölir szám, HHCJIO | tolunu- záhlen R. | tölir zahl, töla- záhlen : 
tölambi-, tölunu- C. 

tolaha : nop -í. gleich [tkp. egy olyan], vg. ak-kurip R. | tölaha 
ein solcher C. 

tu tűz 5,5. (tü-gauhana tűz mellett 5,24.); tüzive hamu | tu 
feuer : tu-leju flamme; hahan-tu blitzen (tkp. blitz); — tunsibe 
asche R. | tu feuer : tüsibea, tunzibea asche, kohlen C. 

tü- jönni, eljönni (tüdam eljövök 6,31.); — túrna- jönni (frequ.) 
6,4. — v. ö. tö- | türna- kommen C. 

tuanako ín | tedn sehne (zum náhen) R. | teán, tea', te' ader, 
sehne, teanaku dim. C. 

tui xapiycí. (asche, bűnt gefleckter salm) R. 
tuju'o-, tuja'a- imádkozni, imádkozva leborulni 6,19. 4,59. | tu-

jutta- (1. tujuttam) grüssen; tijutta- opfern R. | tuijo'o-, tijo'a-, 
tiju'a- sich verneigen, beten C. 

tudoku pilz R. | tutuko schwamm, zunder C. 
23* 
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tani flinte : tani műnk kugel (tkp. puska nyil) | tűni flinte C. 
tupka fejsze; — tupce kis fejsze 4,67. (tupcitq) | tupka Toiiopt 

E. | tubka axt C. 
tamda- megtudni, y3HaTB | tamda- erfahren C. 
turka .npoöoBHKi. (srótpuska) E. = vog. turka. 

sa riemen E. | sa' zugriemen C. 
saua jó 4,i4.66. savo-s jó volt 6,24. — saubou jól, derekasan 

2,23. — sauiligu gazdag lesz (1. jile-) \ saua gut; sava-ile, sauille 
reich; — saumi reif (maturus) R. | sauva, sava gut : sauvajilea 
reich; sauvama- gut werden C. 

squq sapka | saua mütze E. | savua, sauva id. C. 
sauút copoKa E. ( = oszt. savne, saviné elster Ahlq.). 
sakkata- 5,21. sakkada- 5,29. sakata- 3,82. csapni, megcsapni, 

ütni (pl. vesszővel; saneta sakata farkát csapta, farkával csapott). 
sahalta- schöpfen E. | sahala-, sala- id. C. 
sanua schwer E. | sanovo id. C. 
sajomnoj kölcsön 2,24. ( = or. 3aeMHoe). 
sace- igen, nagyon 5,7. sat 8q.ua igen jó, jobb | saci : s. mérce 

stürmisch [erős szél]; sác sehr E. | sate, sac, sad'e sehr C. 
sada grosser sumpf E. | sdda, sada pfütze, lache C. 
sqda- meríteni : jidu sqdam vizet merítek [magamnak]: "iepnaio 

BO,ny | v. ö. so'o- schöpfen C ; és Oszt. szám. sotta-,suotta- schöpfen. 
sadara-, sada- varrni, IIIHTI> ; — saderpi- IIHHHTL (flicken) | sedunu-

náhen; —sedoma zwirn E. | saeda-, saedara-, saedarambi- náhen C. 
saiie fark (saner farkad 2,16. saneta- farka 2,17. 4,82.) | san 

schwanz E. | sane' id. C. 
sanuj nedves | sanuj nass E. | id. C. 
sappa- vágni, levágni (sappa haceade majd hogy le nem vágja 

4,70.) | sopinu- hacken E. | sap'a- hauen C. 
sapka- ásni (sapka ás 3,1.); — sapkambi- ásni, fölásni (havat) 

5,8. | sabka-, sabkambi- graben C. 
saviko suba | saukka : vg. küsj E. | savik, sauk oberpelz C. 
savu hólyag, ny3HpL | sabu, savi blase C. 
savihajde még jobban, erősebben 3,20. 
samce nyál, köpedék; — samcegu- köpni, iuieBaTt | sapsinu-

spucken (vg. poto^ sallem) E. | sabte\ sabce' speichel; sabíe-, sabce-
speien C. 
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sambedanu- hexen R. 
samlak öt; samlasimd'ej ötödik j sambelan fünf R. | sambelan, 

samblan, sambelank, sandán fünf; saml'asimdaej der fünfte C. 
sara eső : sárda hámerga esö esik, ^oat^b WR&Fb; — sáru-si 

luftloch (tkp. eső-lyuk) | sariu regnen R. (tkp. eső [van]) J saru, 
sáro regen, es regnet C. 

sarkabtime dugó, 3aTbmKa | sarkabtama pfropfen, stöpsel; sar-
kabta- verstopfen C. 

sárda- kivájni, kiszúrni (a szemet;, BHKOJIOTL 6,21. 
sárim tojás, HHUO | sarnu ei R. | sarríu ei C. 
sarmik farkas 2,13, | sarmik tier : hőre s. bár (mann), ürü s. 

vogel R. | sarmik, sármin, sármink, sarmik wildes tier, wolf C. 
sálába jég 2, i». J salába eis R. | sálába id. C. 
salika fatő, tönk (bauuistumpf) | salik stamm R. | sal, salik 

pfahl, pfosten, sáule C. 
salla bolond 3,8. | salla narr C. 
salda- megfizetni, visszafizetni (saldagun 2, 24.)\salda- (saldanu) 

bezahlen R. 
salle visszatért 4,11. | sáli-, sal- (1. satu) zurückkehren C. 
sea' arcz | sea', sa\ sea gesicht, gegenwand C. 
sea hegy | sea', sa' berg C. 
sean : sean-oka mennyi, hány (wie viel); seanok 6,7. seam-birw 

mennyi, mennyire | éan wie viel (vg. manay, mdná saoit); san-
muár wie oft (vg. monay sos) ; sanomboj etliche (vg. motqy) ; sanoboj 
jerime wenig mai (vg. mol'se sos) R. [lásd fent: jirime- / | sean, éan 
wie viel, wie gross; sean-nöka, seambir id. C. 

seadani : s. hauhi bal oldal, jrfeBaa CTopOHa (v. inkább a balol
dali) | seatanáfd link C. 

seani előbbi, elmúlt, ripoiiuiHÖ; — senifii eddig, mostanig 
^ocejit | senej siu vorige woche, vergangene woche (vg. elmin v. 
malál sát) R. | seani, saríi früher C. 

seano játék, urpa; — seanogo- játszani (seanogoda nrpaiOTb, 
mane seanogüa játszunk) | seano spiel, seanokn- spielen C. 

sear só | serutta- salzen R. | sear, ser salz; weiss; eis; — sea-
rata-, séruta- salzen C. 

seara- kötni, rákötni (pean searga fára kötöm, CB»3y Ha ,a,e-
peBo); — searna- befogni (szánba) 0,47.; — siera- kötni, fölkötni 
(hótalpat) 5,i3. | sarufiu- binden : úim s. sich gürten; — seárunu-
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anziehen (kleid) K. | seara-, sara- anbinden, anstecken; — siera-
anziehen (pelz) C. 

searat ködeső, mrryxa | searabt, serabt reif C. 
seu 6,21. sau szem, seuta jágu nincs szeme, vak; — seusi vak | 

seu auge : seusi blind E. | saeu és saeusi id. C. 
saut'eja grütze E. 
sáha thai, niederung (vg. sári) E. 
serko fehér | v. ö. sear, ser salz; weiss C. 
sala gebirgsvorspruug (vg. nqll) E. 
si e h. sím engem 6, so.; 1. suj. 
si, si lyuk, seb: sider-si ablak 4,35. sáru-si esőlyuk, szelelő ; 

-si «-be»: haot-si füleidbe 1,6. — si'- (sit- v. sid-) átlyukasztani 
(sici jamade 3,9.) | si loch : sin «in» (C. Spr. 322. mokodanda 
sin in das rauchloch); sVi- aushöhlen, ein loch machen C. 

siaga harang, KOJIOKOJIT. | seana, siefia glocke C. 
siadaj bálvány | sadej götze (aus holz) E. [herz C.j 
siej szív (sieju szivem) | sej (1. rag. seju) herz E. | siej, seaj 
siera, siera özvegy, B^OBa | siera, sera witwe, witwer C. 
siega- meghálni 5,2. | siena- die nacht zubringen C. 
siece tűzütő aczél (3. rag.: siecete) 5,5. 8.; siecisi tűzütő nélkül 

5,15. | seadace' feuerstahl C. (mint Kan. szó). 
siera- fölkötni (hótalpat) 5,13. — siergu fölöltöm (malceau su

bámat) ; — 1. seara-. 
siu hét; — siumdej hetedik | siu sieben; woche; siu jali woche | 

vujum siu künftige woche, senej siu vergangene woche | siu, seu 
sieben; siu jálea woche; — sivimdaej, siumdej der siebente C. 

sije- hazudni : ni sijegu nem hazudik 6,29.; — sijeka hazug | 
siek falsch E. | sije- lügen; sijek, sijak lügner C. 

sitté téged 4,56. — 1. suj. 
side-, sidea- fölkelteni, ébreszteni (sideaus fölkeltettem); sidinu 

felkelteni fogom, pa3Őyyi,K); — sidisati- fölkelni 6,12. | sidij-
(sidiju) aufwachen (vg. sajkelesem) E. | sidie-, side- (1. sidieu) 
wecken; sidiju ich erwache C. 

sidi két l , i . 3,5. sidea horovam két tehenet 5,31. — sittá mind 
a kettő 3,4.; — sidimanda kétfelé (jobbra-balra) 4,66. — sidi-ju 
húez, sidi-jegne tizenkét | sidje két, sidiju húsz, sidi-jenene tizen
két; sidepti beidé E. | sidea, side zwei, side-ju zwanzig, side-
janana' zwölf; sidebtihi\ sidebti' beidé C. 
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sidnd'et nyolcz; sidnd'et'imdej de nyolczadik | sednd'eiit nyolcz E. | 
sidendet, sidnd'et acht; sidnd'et'imdiej der achte C. 

slder : síderde éiene az ablakban 4, ss. (1. si lyuk) | slder fenster-
glas C. 

sístoj ji tisza víz (IIHCTOH). 
sinoj kék (— or. CHHÍH). 
sívie könnyű | subicciku leicht E. | sibi, dim. sibit'eku leicbt C. 
sira, sire, sire hó, tél % le. (sitim havat 0,3.); sirahana Ha 

•CRiini; — sirimie, sirimda 3MMa, tél [tól van, tkp. hó esik] | sira 
schnee; sire hamurna v. hadoma schneien [es schneit] E. | sira, 
sire (sira, sire) schnee; sirimea-, sirimda es schneit C. 

sirej egyéves rénszarvas | sirej id.E. | siraej jáhriges rentier-kalb C. 
sirna-, sirfia- nézni, körülnézni 2,20. 3,2. (sir nézz 5,25.); — 
sirgalda- tekinteni (pirdari sirgalda nie vissza sem tekintett) 

% 23. — silalde- id. (silalde ni rá sem tekintett 4,69.). | siloiju 
{1. szem.) : vg. angvátem (blicken, rjnmyTb) E. | sírna-, sirpi- se-
hen: sirma blick C. 

silta- köszörülni, TO*IHTI> | silta- schleifen E. | silta-, silna-, 
silpi- id. C. 

soumta- (soumtafm) heilen E. | sauvamda- bessern C. — 1. fent : 
saua jó. 

sója- születni (sojas született); söjepta- szülni, po.HH.Tb (söjep-
tade) | sojja- geboren werden E. | sója-, sója- id., söjebta- ge-
báren C. 

zolotoj aranyos (z. hále, háleko) 4. = or. SOJIOTOH. 
suhomta- (suhomtagu), suhomda- fojtani, megfojtani, R&BWEb', 

harta-vidomda suhomdáde megfojtotta (fölakasztotta) magát, 3a,naB-
HJica; — suhonia, suhomi sa^aBHJica | sohomda- würgen, tödten C. 

suju ntraKa [rentierkalb, v. feli vom demselbenj | suju, suiju 
kalb, rentierkalb C. 

suseda szomszéd = or. cycfeFHT>, cocfê TB. 
stol asztal : stol ,-gauhana asztal mellett 4,64.; = or. CTOJih. 
s7néloj, smieloj bátor, merész = or. CMÍJIHÜ. 

nqj tuch E. | noj, nöj id. C. ( = vog. nuj, oszt. noj, nuj id.) 
nahar nimiiKa (zapfenfrucht) : naharn-seu optxH ( = oszt B. 

nögor cederzapfen, nögor-sem cedernuss Ahlq.) 
nanadje- ganz, gesund (vg. pussi) E. | nanedea ganz C. 

i 
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nanemta- (1. -tadom) gábnen R. | nanerta-, nanerna- id. C. 
nactej (natstej) rose R. (mellette «knospe, beere» szavak). 
nad (ndda-m) takony, B03rpH, conJin : — nadovorna- orrát fújni, 

sich schnáuzen (coiuiiocb) | nad : púján nad hauranu- schnáuzen 
(1. haura-) R. | nad rotz; nádofwrna-, nadovorna- sich schnáuzen C 

nádo (1. rag. nádon) sógor (feleség fitestvére, őpaTL ;KeHbi) | nádor 

nado brúder der frau (bes. jüngerer) C. 
naboku schwamm R. 
namda- hallani 4,8. 3,13. (nanda- 2, is. szót fogadni); — nan-

dorna- szót fogadni: nandorbatq ő szót fogadván 4, is, \ namta-
hören; namturiia- verstehen : ni namtur taub R. | namda- hören, 
namdorfia- lauschen, horchen C. 

narej tavasz | narej frühling; nara des frühlings R. | naraejr 

náraej frühling, frühlings anfang (wenn noch schnee liegt) C. — 
v. ö. nára, nara schneekruste C. 

narea kopja, gerely, Konbe | narea speer C. 
na- (ndgu-) nyitni, kinyitni, OTBopuTb j net aufmachen R. (tkp. 

«nyisd ki») | nae-, naembi-, naenu- öffnen C. 
nakilga- kihúzni, fogni (hálóval) 4,12.; — nakolorna-, ndko-

larna- fogni (halat, kerítő hálóval) 4,3.8. | negelta- ziehen; — ne-
gelta- riechen (vg. kartilem [»húzni» v. «színi» dohányt, burnótot, 
HioxaTb] | naekola- netz ziehen; neakalna- ergreifen, an sich zie
hen C. 

niesimda- egyenesíteni, kiterjeszteni (szárnyait) 3,24. j nen-
semda-, nendemda- grade machen (nensa grade) C. 

nikili- elszakítani (saneta a farkát 2, 23.) | nikalna-, nikalta-, ni-
kalpi- abbrechen, zerteilen C. 

nigba- (nigbagu) koppasztani (madarat), om,HiiaTb | nina-, ni~ 
napi-, ninanu- rupfen (vögel) C. 

nihea, nihia, nVa erős; nihisi, nihizi erőtlen, gyenge; — nihiri 
erővel, erőszakkal 4,56. | niha stark; nihiii schwach R. | nthi 
kraft, stárke; nihita stark, nihisi ohne kraft; nihiri mit ge-
walt C. 

nineka, ninika (6,8.) bátya, ŐOjibmoö öpaTi. (-kan bátyám) | ni-
neka, nieka (nineka, nieka) oheim, álterer brúder C. 

nítice nyugalom, béke 4,21.31.41. (nllicendü, -cindü, -cetu, -centu 
nekem békét [ni dámbi nem ad] | nileharci- (-ciu) : vg. uslaytem-
(sic), oiyjoxHVTb R. | nilea-, nilaj- (-aju) ausruhen C. 

360 
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noimean ezüst rubel, UIJJIKOBHÍÍ | noiman rubel B. | noimean 
id. C. 

nodu BHCOKÍH Öepert [magas part] R. 
norru wald R. 
nü- állani 4,45.47. 5,9.26. (nü áll, nüm állok); nülta- (nultagu) 

állítani, nocTaBHTb 1 nu- stehen R. | nü-(l. nüdm, num) stehen, 
nülta- stellen C. 

num isten; ég, időjárás 4,23. saua num jó idő 6,31.; váltakozva 
«isten» és «ég» 5,19.; nüm (talán = nnm-m «isten vagyok») 
5,19.28.; nü taue nanajna istenadta pénzünk 5,56.; — nü-sojer 
szivárvány | num gott, himmel R.: nü-ban pafi^yra R. | num hím
mel, luft, gott : nü-pan himmelsrand, regenbogen C. 

numgi csillag | numgi stern R. | numgi id. C. 

pae, pa kő, KaineHb | pae stein v. riarr (vg.) : paen fálne abwárts 
den berg R. | pae stein C. 

paeve, paivi sötét j paibi finster R. j paebi dunkel, finster C. 
páedada- fölpofozni 4,54. (paedadade pofozza) | v. ö. padu, padi 

wange G. 
paebta- bonyolítani (ade paeHajede bonyolítá a lábait 3,3.) | 

paej- (1. -ju) sich verwickeln (in schnüren), paebta- verwickeln C. 
paj ferde, görbe | paj krumm R. | paje, páj, paj schief, schrág 

(pl. paje pea) C. 
pajha : (hal fajta) sirok (or. cupoKt, salmo vimba) R. | paja, 

pajha peljedka (fisch) C. 
pakkali yTOHyjií, (elmerült, vízbe fúlt). 
pagalta- fonni (a haját), 3aiuiecTH | panalna- flechten, zwirnen; 

panalieti- (frequ.) C. 
paja : p. puedara sűrű (rycTOÖ) erdő. 
pada sack R. | pad sack, ledersack C. 
padalta- állítani, fölállítani, nocTaBHTb | padalna- aufrichten; 

padalaj- stehen C. 
padé epe | podjerraha gelb R. j padea gallé; paderaha blau 

sic) C. 
pada- írni (pádana ser írni mód [nincsen] 6,33. — padana- írni 

(1. padanam) \ padena-: páderem p. schreiben, vg. napák kannsém 
R. | pada- bűnt machen, schreiben; padana-, pádna- schrei
ben C. 
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pader : medre p. KHnra, könyv | pader, pader papier E. | padár 
schreiben, brief C. 

padui scheckig E. | padavi bűnt C. 
pasié tetű, BOIUT> | panZe laus E. | panzie, pandíe, pande 

id. C. 
pana, páni tele (plenus); — panda- megtölteni 5,36. | pana 

voll; pandafiú- füllen | patti, panta voll; panda- anfüllen, voll 
rnachen. 

pán : nű-bán paü^yra; — pante pelzsauin E. | pdn der untere 
saum am Samojeden-pelz ; nü-pán regenbogen (1. num) ; — pande' 
der ganze saum am pelz C. 

panl ruha, oflibíKfla | páni suba, myőa (vg. saki) E. | páni klei-
dung, oberkleid der weiber C. 

páuvan vak saTHjioKT., nacken (tkp. nacken-grube) | pavaej 
nacken C. 

papa öcs (papau öcsém) | papa : papa jüngerer brúder (papau) ; 
hem-papan j . schwester E. \pápa, papa jüngerer brúder, j . schwes-
ter; sohn des álteren bruders C. 

pamea éles | pamá schneidend E. | pamea scharf C. 
pára- égni 5, e. (ni pára nem ég); — parana-, parina- égni 

(tu parana a tűz ég 5,12.); parinagu fog égni 5, 37. | porra- brennen 
E. \para- verbrannt sein (paradm); parana- brennen C. 

paradu (alkalm. parad-u 1. raggal) könyök, JIOKOTB. 
pares disznó | pares, pores schwein C. 
paridie, paridé fekete; paridiene fekete, sötét 4,9.77. | paridie 

schwarz E. | paridie, paridiene, paridiena id. C. 
parmij (és -varmij) feketedett, sötétedett 4,57. \parmaj- (1. par-

maju, parmju bin schwarz geworden); v. ö. parimd'e-, paromdu-
schwárzen C. 

parombi- sietni, ToponHTi>cn | porumbi- eilen (1. porumbidum) 
E. | parombi- sich beeilen, parola- zur eile treiben C. 

paruata- fúrni, CBepjiMTb | pare1 bohrer; pareno'o-, pareno'ta-
bohren C. 

paruvada -gabedne 4, ei. paruvqda habédne 4, 52. királyasszony, 
íjapima \parenöda kaiser (eig. «besitzer des bohrers»[?j) C. 

párka•: vg. porka E. (E. vog. szójegyzékben: «pqrká, szamoj. 
párka kleidungsstück aus dem feli der jungen rentiere, wird zwi-
schen malica und savik getragen»; v. ö. Oszt.-szamoj. porg klei-
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dung; v. ö. osztB. (Ahlqv.) porya, parya pelz von leichten und 
dünnen rentierfellen). 

parni TOJiCTaa KHiiiKa, végbél (vastag bél). 
pali kard | id. schwert C. 
polka szar (KajiT>, merda): palka hamdaues (szart öntöttem) 

polkinku- scheissen B. | palka, palkka kot; palterna-, palcerna-
seine notdurft verrichten C. [chen C ] 

palta- (paltagu) bemártani, MaitaTb | palabta-, palata- eintau-
pea fa 1,2. 5,9.: pea-gqbq, fa héj | pea baum : peanguba, vg. tip 

sáli (weidenbast); pensapt rinde R. | pea baum: pea hóba, peanöba 
baumrinde C. 

pea dorf R. (mellette: »haus» és «stadt« szavai). 
peátta- (peáttam) atmen; —peádij-: peádiju vg. üssem (ycTajii.); 

puedjutta (teui) ermüdet (gekommen), vg. usim (joyts) B. \pueda-, 
puedáj- ermüden, müde werden C. 

páaéeme, pausem este, Be lép t i peusáme abend; — pajusem: 
p. naana abends, vg. etí palen; pajusems nach abenddámmerung, 
vg. seri poss karilem q,rmt (alkony-fény elalvásakor), tkp. elestvele-
dett) R. | paeusemea es wird abend, abend C. 

pecalvajse-: nunun pecalvajse ne búsulj 4,33; non -vecalvajse id. 
4,23. ( = or. ne^iajiOBaTbca). 

pereddé- : pereadegu szokott fonni 4, 2. ( = or. npa^aTt spinnen). 
párna-, perga- (^varna-, verga-: haudis pergau megverem (ich 

schlage ihn: haudis-párjada v. vdrjade veri őket [tut sie schlagen] 
4,47., haudis vergajude veri őket (kettőt], er tut sie beidé schlagen 
5,53; nunujud haudis ver ne verd őket [kettőt], tue nicht sie beidé 
schlagen 5,40. | paerna- tun, machen: nar amge paerna «was macht 
dein brúder» C. Spr. 389; mos paernáda «er warf ihn» C. 335. 
mun paernajea «er mag einen ton erregen» (machen) C. 325; 
úáiiamd'e paernara «fangt an zu beteno (tut beten) C. 329. 

párta- csinálni: jiheram amgim partavam nem tudom mit csiná
lok majd (was ich mache) 5,21 j paerta- weiden R. | paerta : jili-
bea-p., jilibeam-baert'e «beschützer des lebendigen (=gott)» C. 
(1. fent jileam-bartje) ; megjegyzendő, hogy C. német-szamojed szó
jegyzékében paerna- is «hüten» jelentéssel fordul elé, mely a fenti 
«tun, machen»-félének csak szűkebb alkalmazásának látszik. 

pi éj % 19. \pi nacht, des nachts: pijerni zu mitternacht (vg. et 
kvatl porát) R. | pi nacht, pi' nachts C. 
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pi- megfőni (coqui): pi CBapujicíi megfőtt: piu főtt (pl. amsa 
hús); — pirie- főzni: jiedimda pirie megfőzte az üstjét (ebédet fő
zött) 5,45. | pivuin gekocht; piri- (pirinu) : jedem p. kochen E. | 
pi- reifen; pivi gekocht; pirie-, piri- kochen (coquere) C. 

pia-, pie- kezdeni: piada kezdik [őt ütni] 2,22; piejde kezdte 
[őket dobni] 2,4. | pea- (1. peau) anfangen C. 

piazer zaubertrommmel | peníer: p. tad'ibe vg. kvajpin najt E. |i 
peand'er,peanser, peanzer zaubertrommel. 

piebme tapló (3. rag. piebmete) 5,4. piebmeau taplóm 5,17. | pea-
mea baumschwamm, zunder C. 

piele fél (hálfte): fan p. \ pealea, pealea hálfte C. 
piur- f? piurfta-) keresni: piurc keresve, keresni 3 ,s ; purna-,. 

purnaus kerestem, k. volt | piirta- suchen E. | piu-, piurna-, pü-
urna-, piula-, püida- suchen C. 

piua csizma | piua stiefel, vg. vaj E. | piva samojed. winter-
stiefel C. 

pikca hüvelyk (1. rag. pikcau) \ pikicea, píkdea daumen, finger C. 
pihine kunt (p. mua kunt van; pihin, pin ki, kifelé (pihin -gan 

menj ki) | pihine aussen, vg. kvánn ; pin hinaus; pihid von aussen 
E. | pilii das áussere: pihine aussen; pihin, pin hinaus, pihid von 
aussen C. 

pijeku hölgymenyét | pijea, dim. pljeku hermelin C. 
piti- (pitina-) treiben E. | pídie- treiben, jagen C. 
pid, pida: maiié zbidu én lelkem, ^yma MOH ; ham pidu hadagum 

magam magamat ölöm meg, ft yŐLio caMt ceőa; harta-bidamda 
maga magát [dicséri] 6,22. — pidar te (tkp. magad) 4,15. pir id. 
4,10.25. pira (gan) te (menj) 5, 24. pure te [menj] 5,12. 4,48, 6,2. — 
pire ti 6,17. — pida (e h. pidada) ő 1,5. pide 1, 3. puda ő 5, 6. — 
puidi ők ketten 0,53. —pudu ők 6,26, J púder du, puda, pude er; 
puderin ihr zwei, pudji sie zwei; púdere ihr, pudu sie E. | pudar 
du, puda er; pudai'i' ihr zwei, pudi( sie zwei; pudara1 ihr, pudiC 
sie C. 

pidea fészek, Twhs^o (pideanda amdi fészkén ül) | pidea nest C. 
pidelta- weichen [azaz: weich machen, gerben]; vg. tintelun, 

kamiltungve \ pidelta-, pidelna- gerben, weich machen C. 
písea, pisea (6,19.) egér | pize maus E. | písea id. C. 
pisefta-, pisina- nevetni 4,70. | pisinta- lachen E. | pisena- la-

chen, pise' geláchter C. 



pi—porha 365 

pissa- csudálkozni, sich verwundern 4, 7. 11, 
pina- félni (pinám ŐOIOCL) | pina- sich fürchten: pinne nenc 

furchtsam, vg. roytelánne v. pilne(kum) E. | pina- sich fürchten C. 
pibie ajak | pibt'e, pibtV lippe C. 
pimie nadrág | pime hősen E. | (Kam. szám.) phima id. C. 
pír te (1. pid alatt). 
piripie leány (mádchen) | piripie id. E. | piribiea, piríbcea mád-

chen C. 
pir: seam-bir mennyi, CKOJIBKO (seambiru mennyire); tam-bir 

annyi (tambirou) ; — pircea, pircea magas, hoch | pér : amkum-
pérm[tq,Ua] wie teuer, für wie viel [gibt er], vg. mane kem [mi]; — 
pirca hoch; — pirsaha : nop-p. gleich gross, vg. dk l'ul'iti E. | pir, 
pir hoch, böhe : seam-bir wie gross, wie viel; pirt'ea,pircea hoch C. 

pirdari 1,5. 2, 23. 4, 26. purdari 4,73. vissza (p. -gan menj vissza) | 
purdarV zurück. 

pila fürész (ságe) = or. iinjia. 
pili mindig 6, 29. | pili', piW ganz und gar C. 
pilu OBO^T. I pilu id.: pilu-jur honig E. | pil'o, pitu bremse C. 
po, puo év 4, 2. 6,14. nieboj pnone v. -vaone múlt évben; sidi pou 

v. puou árka két évvel nagyobb (öregebb) 6, 8. | po jahr C. 
pojkoj munkás, dolgos (arbeitsam)=or. ÖOHKÍH (gewandt, rasch). 
-poj, -mboj -vei, -val (mit): nero-poj vesszővel 5, 20. udu-poj kéz

zel 5,12. puijimboj orrval 3, 9.11. | -mboj, -poj (zum ausdruck des 
instructivus) C. Gramm. §. 240 | v. ö. még C. Spr. 375. tubkam-
pohon «mit meinem beib>. 

pöga háló 4, 2. 3. | pofia Mepéisa E. | pona netz, reuse C. 
pokolce : jalim-p. west E ; v. ö. fent: pakkali. 
pogna, puogna között: hardam-pognade maguk közt 5, 2., mane 

puognana mi köztünk, Meac^y HaMM | ponana zwischen (po( zwi-
schenraum : dat. pond, abl. ponad). 

posi pina E. | passi das weibliche glied C. 
poder nyakszij (halsgurt E.) — puoderna- befogni (a szánba) | 

podjer halsgurt; poderta- einspannen (tem-p.) E . | poder gurt zum 
schiffziehen; poderna- den ziehgurt anlegen C. 

pórisa- ellentmondani, perelni (pr. 2. pórisán) 4, 54. (=or . cno-
pHTtca). 

pörög küszöb (türschwelle) 4, 84; = or. noport. 
porha puskapor | id. pulver E. ( = or. nopox'b). 
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porne weiblicher jiimaKt E. | parne waldteufel C. 
polza haszon (nutzen) polzáda 4, 26. === or. nojibsa. 
puáje homlok, xö6% | puajea, peajea stirn C. 
puedara erdő 5, í. 3, í. | puedara wald C. 
puembi- bele tenni (pl. zacskóba) 5, 44. 30. | puente «legen» E. 

(tkp. «lege es, tedd»=C. puend, & puena- igétől) j puena- legén C 
puerke- (1. puerkedam) furzen, vg. ponungve, ponumásem E. 

puija (1. -jáu) orr : pujimboj orrval 3, e. | púja, púja nase: púján 
nad hauranu sich schnáuzen E. | puijea nase, schnabel C. 

pujum siu kűnftige woche, vg. jui sát E. | v. ö. pui das hinten 
befindliche C. 

puon soká 2,17. | pöna, pön lange C. 
puona: jam-p. földön túl = valamennyire innen 5, 11. \püna 

hinten, spáter. 
bügera kunyhó ( = 01*. őyrpa) 4, 84. — bügerako, bugirako 4, 2. 

bugoráko id. dim. 
puhutíe, puhncea 44 is. puhuce (puhuca-nda) % 1. puhuée 2, 10. 

feleség, asszony: CTapyxa, ateim | puhucce CTapyxa | puhut'ea, pu-
hucea altes weib C. 

püta- fújni, ,a;yTb | putta- blasen, vg. pülilem \ pu'u- blasen : 
pupi-, puta- C. 

pudjuko fein, Mejnrift, vg. rau (̂ pl. solvel [só]) E. 
puskace darab: nan p. darab kenyér | pusak stück (dat. pus

kán) C. 
puneri- hinni: nibat puneriu ha talán nem hiszed 6,2. | punerej-

glauben (1. -eju) E. \punrej, punraj-(l. -eju) id. G. 
puna spáter, vg. tája-/, tájáynu; — punane hinten, puna nach 

hinten, punad von hinten; punánázuletzt, vg. juj ault; — punárká 
spáter, vg. jotl, jotlnu(d. h. morgen, übermorgen) E. | püna hinten, 
spáter, darauf; punana hinten ; püna nach hinten, zurück; pünád 
von hinten C. 

puno moha (moos, — y 03epa). 
puda ő, pudar te (pure te): 1. fent pid alatt. 
purdari vissza, Hasadt: 1. pirdari. 
püroj vihar: püroj fiad vihar volt 4, 77. | v. ö. or. őypa (sturm). 
parié hecht E. | purea, pure id. C. 
puli híd | id. brücke, vg. kajtep E. 
puli térd | pule(-u) knie E, | jmli, püle id. C. 
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putka golyó (puska-g.) = or. nyjihKa. 
pruosti- megbocsátani, verzeihen 5,56. = or. iipocTH-Th. 

va talán: «hiszen (ja doch)»: vq Mm na hiszen nem vagyok 5,85. 
va'a fölös, sok, -innme | voc überflüssig, vg. arietl R. | va fvat) 

stark, überflüssig: va'adm bin stark; vata überflüssig, vat'e zuviel. 
vaeva rossz, xy^o ; bolond, ostoba 4, 15. 25. (vaevan bolond 

vagy); voevo id. | voevo, voevu schlecht, mager; — vojile arm R. 
(1. fent ojiliko) \ vaevo schlecht, arm; vaijűiko arm C. 

vau: vqusi jiseahna szertelen megbolondult 4, 60; tkp. «vau-
talan» : magának a vqu-nak jelentése még meg nem határozódik; 
talán = C. vafm «verstand»: vqusi «esztelenül [bolondult])). 

vau schlaf- und sitzstelle im hause R. j vau, vau, vau schlaf-
stelle, ruhelager C. 

vqubi- vagdosni (madár az orrával == picken) 3, 6., vuaubi- 3.11., 
járim vqubide a földet vagdossa; — vauarmalda : v. duda) vagdosni 
megszűnt 5, 14. 

vajéra- múlni; vajeraui jiri múlt hónap | vajéra- vergehen : va' 
jeravui vergangen C. 

vak : pauvan-vak nacken (tkp. nackengrube) | van grube, vg. 
vuonga R. | van grube, grab C. 

vada, vada szó, beszéd (nyelv) 4, 5. 8, | vada, vata: habiu vada-
une (lahanam) wogulisch [vogul nyelven] (spreche ich), vg. mansi 
mqs v. latinéi (potertém); mane vataunane nach unserer sprache, 
vg. man latenutl R. | vada, vada wort C. 

vádindorgna- cJiOBa nepeBO,a,HTL (szavakat átvinni: pletykálni) | 
vadindorna- prahlen C. 

vadamboju ritkán, pt^KO; vuqdri id. | uadamboj, vadamboj sel-
ten. C. 

vana, vuána gyökér | vuanu wurzel, vg. tar R. | vuana, vana, 
vánu id. C. 

var szél (rand): vi varin mocsár széléhez 5, 3. — vardi szélső : 
vardi /iáuciKpaÜHoe peópo, szélső oldalborda; varda : vardau (tkp. 
a szélsőm = kis ujjam | var rand, das áusserste: varte, várti der 
kleine finger. C. 

vark medve (fehér m., ellenben: háuide fekete m.) | vark, vork 
bár C. 

valka alighogy (pl. megfordult) 3,25. | valk, valkada nur, bloss C. 
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< verga- 1. fent párna-. 
vi mocsár 5, s. | vi sumpf R. | vV, tuti' tundra, moor. C. 
vorna varjú, BopoHa | vorne id. R. j várna, varne kráhe C. 
volno szabad, szabadság 5, 19. — or. BOJIBHO. 

vuata han proviantschlitten J vuantaku id. R. 
vuadalta- vezetni, vinni | vada- ziehen, schleppen; vádalpi-, vá

dolna-, vádolta- führen C. 
vuqsako, vuasako, vuasko, vásko, vuásako öreg, öreg ember, CTa-

puKt; férj 2, i. n . 4, 54. 5, 8. | vueseku alt (vg. mátám), CTapHKB 
R. | vasako, vesako, greis; uasej, vasej, alt C. 

vuqba, vuavi falevél (vuavamna faleveleken) 5. 39. | veba blatt 
R. | vueba, uaba blatt, blüte C. 

vuarr russ R. | var schmutz auf dem schnee C. 
vuejjá blut R. | v. ö. (Jen. szám.) buija abgezapftes blut C. 
vuániko kutya | vuán hund R. | vueno, vuen, dim. vueúiko, vue-

nuko id. C. 
vuenali- megijedni (vuenali megijedt 4. 8. £3); — vuenalta- el

kergetni, nporHaTB 4, 69. | vuenolaj- (1. -aju) sich erschrecken; — 
vueviolta- erschrecken, in furcht setzen. 

vuere-, vueraná- elmúlni (idő) vergehen (zeit) 4, 71. eo. 
vujerta- hajtani, hajlítani, 3arn6aTL | vuirina- (1. -au) biegen, 

vg. kuotltáslem R. | vujerpi-, vujerna-, vujerta- biegen; viiejui ge-
bogen, gebeugt C. 

vuokela- behúzni: vuokelaide behúzta (lábait) 3, 15. 
vuos fuvar, szánteher 2, 2. = or. B03i>. 

ma,-, mána- (mádna-) mondani: máda mondja (azt mondja) 
5, 15.; pír mán te mondd meg 5, 18.; ha mase mit mondott 1, 6. 
mamq mondanak (ketten) 0,54; mádna mond (úgy mond, azt 
mondja 1, 3. 2, e. 3, 7. 4, 69. 5, 35. | ma- sagen, cKa3aTi>, mondani: 
1. mádam (praet. mádams), 2. mán (mánes), 3. má (más); plur. 1. 
praít. mauac, 2. mádac, 3. mac ; — manta-: 1. mantam a CKaaty, 
2. mantan, 3. manta'R. | má- (1. mádm, madm, 2. mán, man, 3. má, 
ma) sagen; man sage; mámbiu ich sage C. 

má' kebel; makin kebelbe, mám keblet 5, 36. J ma\ ma' bú
sén C. 

mais, májéi elég (ist genug) 4, 49. 68. | maes, maes genug C. 
maeda- sántítani (maedá xpoMaeTt) | maeda- hinken C. 
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majbi-, majibi- örülni, örvendeni (majbim, majibim a "pa,it;T») | 
majbi-, majmbi- sich freuen C. J) í} r :V/ ,j 

mágobi- szegénynek lenni (magobi OHT> Őii^eHT.); - niagóbada sze
gény, ő'fê HHH | man not, manobi- arm sein, manobada arm C, 

raa/ia hát, cnHHa: mahalli (e h. mahan-lí) hátgerincz, xpöÖerB | 
maha (1. mahau) rücken: ma/ia. nana hinten, vg. sispaltTi. [maha 
rücken; mahalei flschgráte (rückenknochen) C. 

mahani: m. háuhi jobb oldal, npaBaa CTópOHa (tkp. j . oldali) | 
mahani, mahani rechts C. ...... • >u ' 

maciid-, macitiá- dobni: macit'ade dobja (a rókát a szánra) 2, e. 
macitiade dobja [őt] 3, 23. | Megjegyzendő C. maciié- riverschnei-
den», a mi mat'eüa-hoz tartozik. 

matté hat; madamdaj-de hatodik | mattá R. | mat' sechs; matum-
daej, matadumdaej der sechste C. 

matorogu- vágni, pyÖHTb | v. ö. matorpi- a mada- «hauen, schnei-
den« szó czikkben; C. Spr. 331. matore- abschneiden. 

matirna- visszatartani(lélekzetét, jintta) 1, s. 
mat'et'ea- (mat'et'eagu) leszúrni, leölni, 3aK0JiTt | v. ö. macit'e-, 

rnast'e- verschneiden C. 
madie- : madiegun megdöföm [az oldalaidat] 3, 22. 
mada- metszeni, vágni («schneiden, &h«a.tb9, nem: «hauen, py-

ŐHTL»); udau madau kezemet megvágtam (habé mich in die hand 
geschnitten) | madanu- schneiden R. j mada- hauen, schneiden C. 

madara- átmenni, átkelni (folyón : jaha tana madara népeméül, 
nepenpaBHJica [ipesi* pinty]. 

maderna- ugatni | mádérná- bélien R. | máderna- id. [mád ge-
bell] C. 

mas nur, vg. t'i us; masin: m. tamna vielleicht, vg. erini; ma
iin iiedá kann sein nun, MOJKert ŐHTB aoHae, vg. an erin R. | 
masi vielleicht C. 

mása- mosni 6, 9. (masagu mosdom); masbi-: sam masbiu meg
mosom arczomat | mása- waschen C. 

masara-, masara- dolgozni 5, 39. 6, 23. (maseránas dolgoztál 
5, 54.); maserana szolga (maseranide szolgái 4, 46.; maséranate 
szolgáinak 4, eo.; maseranam pa6oTHHKT> [se. a, munkás vagyok] | 
manzera- arbeiten: manserana paŐOTHHKi. R. | mansara- sich rüh-
ren, sich bewegen, arbeiten : manserana arbeiter C. 

masapta-, masaptágu- megérinteni (mozgatni) 1, 4. — masapta-
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII 2 i 
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mozdulni (ni marapíu nem mozdul 3, is. 2,4.) | mansabta- rühren,. 
bewegen C. 

masta árbocz = or. Ma^Ta (mást). 
man én 9, is. mane (m. höritau az én teknőm) 4, i6. — mane mi 

(mi ketten 5,56.) | man ich, mani wir zwei; marid, mane wir E. | 
man ich, mani' wir zwei, mana' wir C. 

mani höhle E. 
mand'a- látni (mand'a lát 3, ii. manadde látja 2,s. mana'aj lá

tott l , i . ) ; — maneje-, maríije- látni, meglátni (manejáde látja, 
meglátja 4, 84.: maríijiede 4, 64) | manne- (1. manneu) sehen (vg^ 
sunzem) E. | mana'a-, mane'e-, manije- sehen C. 

manacat- nézni, megnézni (besehen: manacaklr 6, 5.) 
mansir- (? manslrna-) megnézni (besehen, besichtigen: mansir-

maé 3, 12) | manaserna-, maneserna-, manserna betrachten C. 
mari-: 5, 52. marije [két tehene] megcsökönyösödött, 3aypocHJiH | 

v. ö. madari- sich zurückhalten C. (Az idézett helyen van sitta 
marije, az ebbeli sitta talán helyesebben «mind a kettő» =sittd 3, 4.) 

marié fösvény, CKVHOM | V. Ö. maró geizig C. 
marco (marcon) váll, mieio : marcoto nine vállukon 4, 67. \marci: 

marcitd flügel E. | marti, marci, mars schulter. C. 
marrdn: vg. marq% pill (beere) E. | marana schellbeere C. 
mái, mai vég: végig való, mind, egész: sidi malhade két végébe 

3, is. mai mallaide mind gyüjté, összegyűjté 2, 18. mai hornade vé
gig tapogatja, meg-t. 3, 19. mai tana minden megvan, Bee ecTb ; 
malda vége, K0Heu,í>. — malbuju mind, egészen: m. moijeda mind 
ledobta (ahalakat) 2, 7. pure m. mais egészen megelégedtél 4, 48. | 
mail überall, vg. saha (olst) v. dkmos E. | mai ende, höhe; ganz; 
malamboj, málmboj gánzlich C. 

malla- gyűjteni: mallaide gyüjté (mind a halakat) 2, 14. | mal-
lanu- sammeln, vg. átem E. | malla- id. C. [livi satt.] 

mallequ jól laktam, (H) CLITÍ | mallij- (1. -iju) sich sáttigen: mal-
mallie-, malije- (malijegu-) eltörni, széttörni, pa3Ji0MaTi>: mal-

lieuvi eltört, zerbrochen 4,85. malnegu- id. | maliié-, mallije-, male-
zerbrechen C. 

malca (1. rag. malcau) suba, Majinua | malce id. E. j maliié, -tea,, 
•cea, mdlice pelz C. 

maltd spitzig E. — malta- spitzen («?»-vel; tkp. maltad van, a 
mi sing. 2. imper. alak) E . 
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mea ház, sátor; meakanda haza (házába) 2, 8. 5, 46. J mea haus : 
makene zu hause (vg. jun), makenta nach hause (vg.ju), máketenta, 
von hause (juil) \ mea? zelt: meakana daheim, meakad von hause 
her. C. 

meáda- vendégül lenni, látogatni 6, 4. 
meana : meanau meglehet hogy én . . , Mory 5, 20. \mean'a- (1. me-

an'au) können C. 
mearhamar, mindjárt, CKopo: mear tüdam mindjárt jövök; — 

miarboj, marboj mindjárt, cefi^acb; — miert'aue hamar [jöjj meg] 
5, 25. | mear geschwínd, vg. mol'o% E. | mea?-, mer bald, schnell C. 

meja (1. rag. mejau) meny | méjea, meje, meajea schwieger-
tochter C. 

meharaldi- lélekzeni: meharaldi ni nem lélekzik 3, 16. | mea-
hera-, mehara- atmen, seufzen C. 

meadorda: m. aciki árva gyermek | meadorta waise, meodorna-
b ettél n C. 

merő KOpocTHHa, kosz, var | merő wunde, schorf C. 
mi, mi has, gyomor (1. rag. mim, mim, pl. mim -bana hasam tele 

van, jóllaktam | miu: miunane im inneren (vg. keurt), miunaju 
nach innen (keurn), miunad von innen (keurl) E. | mi' magén, 
inneres; — miu : miune, miunana innen; miuj, miu', miuna nach 
innen; miuid, mind, miunád von innen G. 

mia-: miaué adtam, no^ajit a; mipi- : mipim adok, fogok adni 
5, 35. | mitta- gebén, verkaufen E. | mi'i- (l.miidm) gebén; mipiu, 
mitau ich gebe C. 

mie- (miegu-) csinálni: nide miegu nem csinálja; — mivi csi
nált : jade mivi főidbe csinált JkunyhóJ 4,1. | mi-, mi- (1. miu) 
machen C. 

mierie szél | mérce wind E. | mert'ea, mercea, mérce, mearcea, 
id. C. 

miil: öbin m. a keztyübe bele 5, 86. (e h. miujn, 1. mi). 
mina-, mine- menni: jadagasu minam elibe megyek, H^y Ha 

BCTptqy; mine megyén [mellette elj % 14. megyén v. jön, KReTb 
3, 13. mind mennek % 21. [ mina- fahren C. (Spr. 329. «si'u jal'e 
mina er fáhrt sieben tage»); — minda-: Spr. 328 mindan du 
fáhrst [wirsfc fahrenj. 

minhánde mellette el (vorbei) 2, 14. minhade által (fúrni) 3, 9. — 
mine : niede mine út mellett, az úton 2, 3. niede mün id. 5, 2. | mi-

24* 
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náhdn vorbei, durch, vg. taré (pauln jáli); — mümne lángs, vg. 
kosit R. | minha', minhanda vorbei (minhanda jada er geht vorüber 
Spr. 313); — mimne : niede m. auf dern wege [fahren] Spr. 316. C. 

minnérie- szállítani, vinni (pl. szánon) 2, 3. 5, 51. | minrie- fah
ren, bringen, holen C. 

min -ben: qb'de-min a keztyüben 5, 43. | v. ö. mi alatt miune 
«innen» R. 

mir díj. ár: mirmananda díjért 4, 6; — miiiie drága 4, 6. — 
miria id. — mirci olcsó | mirrje teuer; mirrci wolfeil | mir preis: 
miria, mirite, miricea teuer; mirt'e-da, mirce-da biliig C. 

mirdata- eladni 6, 27. — mirdatana árus | mirda'a-, mirdapi-, 
mirdata verkaufen (mirdatau ich vperde verkaufen); mirdatana 
verkáufer C. 

mo: moda ast R. | mo zweig, ast C. 
mo- (mögu-) vetni (pl. hálót): pögomda möede 4. s. moijeda le

vetette, ledobta [őket] 2, 7. — möjpi-: möjpoé dobni v. dobálni 
Ikezdte] 2, 6. | worm-werfen (joerca m. HeBO^i. őpomTb); mo-: mod 
werfen (tkp. «vesd») | mö- werfen (mömbiu ich werfe); műje-, 
moje'pi- fortwerfen. C. 

mokoda rauchloch R. | mokoda id. C. 
mq,naj-, mönaj- esni: manaj esett 1,2. 3, 15; mönaj- ynajii>: 

manam, manim esett (jaman verembe 3, 2. 4. manamaj estek (ket
ten) 3, 17. | mönaj- (1. -aju) fallen C. 

mord: vg. rqzi (ezt a vog. szót R. másutt «weiberrock»-nak for
dítja, de a szamojéd jegyzékben a «háló» nevek közt áll). 

molinkana: nob m. auf einmal: vg. ük sos R. | nöb matenana 
plötzlich C.; matenana C. Gr.-ban postp. «vor»; Spr. 313. azom-
ban: hunná matenana «wann einmab) [gelangen wir hin]. 

mue- lenni (esse): adne ni mue procul non est, nem messze 5,51., 
huúana muasin hol voltál (hol jártál — oly soká) 5, 29. | muá-
(sein, verweilen, sich wo auf haltén), vg. ol-, rq,s- : 1. muádám, 2. 
mucin, 3. muci (vg. ölem, ölem, oli); póni muadáms (ich verweilte 
lange: vg. rcpssem) R. | mi-: G. Spr. 322. pona úisi mi «es war 
nicht lange» (akár így : «es dauerte nicht 1.») 

mue- kézbe fogni, venni, elfogadni; bírni, viselni (ruhát), hasz
nálni : muede fogta [a rókát s rádobta a szánra] 2, 6.; muede vette, 
elővette [tűzütő aczélját] 5, 4: mueuvan niver harua nem akartad 
elfogadni v. elvenni 4,14; hunice-gabom mua nyestbőrt visel; mue-
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naé használtál (minket, dolgoztál rajtunk) 5. 54. | mu'e- haltén, ge-
brauchen, pflegen C. 

mue; muesi dolog nélkül, munka nélkül: man mueüm a őesi* 
^tjia | mueje: muejesi, muejeseda untátig C. 

mueua, mueu, maua -szer: naju mueua másodszor 4,4; opoj mueu 
egyszer 4 ,3 ; opoj maua 5,51. J mean: saa meán jedesmal E. | mueu, 
muau, (Kond.) muem mai. 

muejua erős, kemény, Kpiniciö ; — muebie id. | muju fest E. | 
mueju, muajo hart, fest, záh (pl. Hamsa fleisch); muejea stark, be-
leibt (Dud.); muebie stark C. 

muejerdana- erősebbé válni: muejerdana noKpiiime ^jiaeTCfl \ 
mujera- stark, fest machen C. 

muejdanu- weichen [weich machen], vg. tintelun, kamiltangve 
E. | v. ö. muejeta-, mujeta- arbeiten [bearbeiten, se. fellé: mueje-
tabíe schabeisen zum bearbeiten der fellé]; muejtana arbeiter C. 

muete: muete jine v. muett-ine gyeplő (szíj, lenkriemen) | mueita 
ine leitseil | muejta stark: muejta jine starker riémen, lenk
riemen C. 

mued máj (muedu májam) | mud' (mudhf) leber E. | mued, műid, 
mid id. C. 

muesana csinos öltözet, ruhadísz, xoponiiu Hapn^i) (njiaTbe); — 
muecaj díszesen öltözött (geputzt) | muesana putz, staat; muesaej, 
muecaej geputzt. 

muenea- (1. mueneau) szeretni, JIIOŐHTB (pl. ^HTÍI, IIHBO). 
müka nyil | műnk pfeil (tűni m. kugel) | mun, muen pfeil C 

(Tavgi szám. munka). 
müse- (1. műseu) kallgatni, MOireaTb ; — müsealma- elhallgatni 

3, 14. | munsi, munsu langsam, leise, vg. laSel, asstal E. | munü, 
munt'eda lautlos, stumm; munt'i- (1. muntidm) schweigen; mun-
ielma- inch. [elhallgatni] C. 

muna'á-, munu'a- hangzani (csengeni, dörögni), SBOHHTB; siaga 
muua'a szól a harang; münda munua mennydörög, rpeMHTi.; — 
munuda, münda menydörgés, rpotát | muno-: haha muno donnern 
E. [mennydörög] | mu', mun lant : muna- tönen C. 

munaci szakái, öopo^a: munacijin, muncijin szakálam | munuc 
bárt E. | munuce, munac\ munaíe, munabc'', munabV bárt, muna-
t'endí bartlos C. 

mur lábsark naTa (1. rag, murm) j v. ö. muron sohle E. 
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müraucik fúró, őypaBt ( = or. 6ypaBHHKT>). 
muldirta- baden R. 

rieska (holmi sütemény, pirog) 2, 2. (rieskáduj rieskát nekem). 
• ri (enclit.) «csak (nur)» : jarim (ja-ri-m) csak z földet 3, 6; tu-ri 

a tűz 5, 42; opuris (opoj-ri-é csak egy levén) egyedül 5, 14. tiederi 
csak most 6,20. (1. íieda) \ -ri, -Ti (enclit.) «nur» C, pl. Spr. 325. 
mért'eko-ri ein windhauch nur, nuvu-ri nur gras (num). 

lak lusta | laek fául (tráge). 
lakri auf einmal, plötzlich (B^pyri., Hapaat), vg. rotti R. j lak 

schnell, bald, sogleich: lakeri, lakkeri schneller. 
lakcembej egy keveset 6, 11. | (lakce «kevés»: v. ö. Oszt. szám. 

laga «stück, bissen».) 
lahana-, lana- szólni, beszéllni, roBopirrt: lahana 2, 1. 5, 6. 

(lana), szólnak 5, 2. — lahanali kezdett szólni, megszólalt 5, 15. | 
lahana- roBopHTt R. | lahana-, lana- sprechen, anfrworten C. 

lana HH3KÍÍÍ 6epen> (alacsony part) R. 
lattá széles | lattá breit; — sabu lattá der boden (um den feuer-

herd)' R. 
latari szoros, TBCHO (nem: y3KO); — latéra- szorítani: laterade 

szorítja (testéhez a lábát) 3, 6. | latéra- würgen C. 
latto, luqto, lieto vastag | leato dick C. 
láda- megütni (einen schlag gebén): laddda 5, 29. — lödirpi-: 

inf. ladirpos 2, 22. ütni, ütögetni 2, 22. — ladirna- id.: ladirnara 
üssétek 2, 21. | ladorta-, ladurta- schlagen, stossen (vg. sákvetung) 
R. | láda- schlagen, klopfen; ládorpi-, ládorna- C. 

lapcie- hozzáragadni (salában lapciej a jéghez hozzáragadt, fror 
ans eis an) 2, 20. | labtüe-, labcie- haften C. 

lapta- mutatni, noKa3aTb | labta- zeigen C. 
labie evezőlapát | labe ruder;'— ladetta- rudernR. | labea, lábé' 

ruder; labeta- rudern C. 
lamada- szenvedni, CTpa^aTb, TepirBTb : man okau lamadauas 

sokat szenvedtem | lamada- leiden C. 
lamtikq alacsony; — lomtikie völgy, lapály (tal, niederung) | 

T . ö. loptejje | lamdik níedrig R. | lamdo, lamdu, lamdik id., lab-
tahl niedrig belegen C. 

lomba hótalp 5. 13. (lambidi) \ lamba schneeschuh C. 
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Tar OKVHB, epiir& R. | leara, lear barsch, kaulbarsch C. 
ledkaj- szétrepedni (leakaj szétrepedt [a teknő] 4, 17. — Tákapta-

hasítani, KOJIOTB (spalten) | v. ö. leaka-bta schneiden, Tekabta- spal
ten, teilen C. 

l'eádriá- zittern, vg. tariun pátsem R. | ledrina-, (Kan.) liedrie-
zittern C. 

leadehej- széthasadni, repedni 4, 22. | v. ö. lead'a- spalten C. 
leaderambi-, láderambi- kikötni a parton (anlanden, iipncTaBaTt 

KT> öepery). 
leju láng: tu leju láng | tú lepi flamme R. | leajo, leju flamme C. 
li csont: Un v. ham Un csontjaim (a magam csontjai) | U kno-

chen R. | li, le' id. C. 
Űenudje TiepeMyxa (nudja beere) R. 
Ueiu faulenzen («?»-val, tkp. »faul»), liza fául, trág R. | v. ö. 

(Tavgi szám.) l'isu fául, trág C. 
liebe tál (scbüssel). 
ligaraj- elrejtőzni (sich verbergen) 1, 2. | v. ö. (Tavgi) linkura'a-

sich verstecken C. 
lidi hátgerincz, xpeÖeTí. | leadi, lidi rückgrat C. — v. ö. li. 
lid'en biber R. | liden, lidena id. C. 
lizu A3b (kühling) | lisu, leasu rotfeder, plötze (copora) C. 
linzerme: vg. tayt pill (rauschbeére) R. | lindermea, linzermea, 

Userma blaubeere C. 
Ub weisser hund (dickes haar) R. 
lipta harisnya | l'iepta strümpfe, vg. keens \ libtf, liebt, l'ibtf 

strumpf C. 
libiri pillangó | leberu schmetterling; liberabso, liberabcu id. C. 
limbara (1. rag. -rau) mell | leambara brust C. 
Hímbe sas; libie madár (sas) | l'imbe adler R. | limbea, timbea 

id. C. 
lirurta: l. nenc = pinne nenc furchtsam, vg. roytelanne kum R. 

lérl-, lerie- erschrecken C. 
loina- égni, lángolni: tu loina a tűz ég (lánggal); liina- id. 
loho bolha R. 
lohompi- forrni, KnniTL J lohompi- sieden R.j (C-nél van siuna-). 
lohorna- fiiessen R. 
Ionon mony (? lono-n) \ lonu hode C. 
lobotka falu ( = or. aio6o,a,Ka). 
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loptejje ébene E. (? loptej-je, e h. -ja) | v. ö. labtahl niedrig, nied
rig belegen C. 

lüca orosz, orosz ember 3, 1. | luca russe: luce-ja zehn E. | lücay 

lüsa, lusa russe C. 
lucuku(lucu-ku)'k&Tíé.\ \lüca hu löffel (russisches schöpfgefáss) C 



Az Ugor Nyelvek Összehasonlító Alaktanához. 
Budenz József hagyatékából.*) 

G) A n u m e r u s kifejezése a n é v s z ó t ő n . 

aj üöbbes és kettős szám. 

50 . S. Számképzés ( n u m e r u s ) . 

Valamennyi ugor nyelv kétféle nyelvtani s z á m o t (nume
rust) különböztet meg a névszótőn: e g y e s - és t öbbes - számot 

*) Midőn átvettem a Nyelvtudományi Közlemények szerkesz
tését, első gondom az volt, hogy felejthetetlen Budenzünk hátra
hagyott irataiból kiszemeljem mindazt, a mi közölhető. Legfonto
sabb természeten az Alaktan folytatása, s ennek a számkópzésről 
szóló szakaszait teljesen kidolgozva találtam a kéziratok között 
(kivéve a collectiv számneveket). Budenz e szakaszokon, mint a 

'kézirat szélére jegyzett dátumok mutatják, 1888 májusától idő
közönként egész 1892 február haváig dolgozgatott. Az Alaktannak 
többi részei — a ragozásról szólók — csak vázlatban maradtak s 
ezt a boldogult már 1874 óta kőnyomatban adogatta tanítványai 
kezébe. Legközelebbi füzeteinkben ezt a vázlatot is közölni fogjuk. 

Egy külön lapra jegyzett terv szerint a számképzés után a 
«személyragok» következtek volna, még pedig— úgy látszik — 
mind a birtokos, mind az igei (alanyi s tárgyi) személyragok, az
után a « t e m p u s és m a d u s » , végre a « n é v r a g o z á s . w Ezen 
szakaszczímek után azt jegyezte a boldogult: «Ezt összefoglaló 
külön czimmel kellene megkülönböztetni — a szóképzés ellenébe 
állítva. De a n u m e r u s is még lényegében töképzés — néhutt a 
szemólyragos névszó is ragozandó tő. — Vájjon II. Kész csak 
numerus és személyragokról szóljon ? III. Igeragozás (ill. modus'és 
tempus). IV. Névszóragozás.•» — Minthogy így a boldogult szerző-
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(singularis, plurális), és pedig külön tőképzéssel fejezvén ki az 
utóbbit, a többest, a számajelöletlen egyesi tő ellenében. Csak egy
néhány ugor nyelvben, a vogul-osztjákban meg a lappban, fordul 
elé még kisebb-nagyobb terjedelemben az általános plurálison 
kívül a ke t t ő s számnak (duális), mint szűkebb plurálisnak jelö
lése is. Habár tehát most az ugorságnak csak aránylag kis része 
él a megkülömböztetett duális-alakkal, ezt mégis réginek, az ugor 
alapnyelvből valónak kell tartanunk, tekintve hogy még más ugor 
nyelvekből is kifejthető a duálisnak némi alaki nyoma (lásd alább) 
s hogy az ugorsághoz amúgy is legközelebb álló altáji nyelvcso
portban is, a szamojéd nyelvekben a duális-jelölés még általános 
és rendes divatú. E nézet mellett még az is szólhat némileg, hogy 
a mordvin nyelv közönséges plurálisának bizonyos pleonasticus 
használata csakis a megvolt dualis-kategoriából érthető meg; ez 
t. i. abban áll, hogy párként egymáshoz tartozó két egyén külön-
külön plurális-alakkal neveztetik, pl. «férj -feleség» így «férjek
feleségek » (aiat-babat), csak úgy mint a vogulban épen a kellő 
duális alakkal, pl. egvai-ojkái «asszony-férj» (tkp. «kót-asszony— 
kót-férj»), jágaum-angvanm «atyám-anyám» (tkp. «két-atyám—kót-
anyám»). S végre egy tekintet az indogermán nyelvekbeli régi duá
lis alaknak sorsára csakis azt teszi hihetővé, hogy az ugorságban 
is a megfelelő alak eredetileg általános volt, de későbbi korban, 
mint nem igen szükségesnek érzett fejlődés, a legtöbb egyes nyelv
ből kiveszett. 

A numerus (plurális, duális) jelölése az ugor nyelvekben — 
a névszóra nézve közvetlenül a névszón történik, s nem a viszony-
ragos alakokon (mint pl.az indogermán nyelvekben: gör. 171:1001; = 
krétai TOTCOV-S | lat. fratribu-s, szkr. bratrbhjas)— vagyis az egyes
számra szolgáló csupa névszótőtől alakul többesi (illetőleg dualisi) 
névszótő, a melyhez megint viszonyragok járulnak. Csak annyiban 

még nem határozta el magát végképpen a részek megkülönbözte
tésére nézve, legczélszerübbnek gondoltam, ha megtartom a már 
kinyomtatott részekben jelzett fölosztást, mely szerint (1. 2. §.) 
«a numerus kifejezése a névszótőn» a Nóvszóképzésnek harmadik 
(C) fejezetéül volt tervezve. S ugyancsak a 2. §-t követve csatoltam 
a plurális- és duális-képzés mellé (a) a collectiv számneveket (b), 
de az utóbbi szakaszt már a kőnyomatú vázlat szerint. S. Zs. 
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különbözik ezen, csupán csak a számot, tehát egy külső esetleges 
momentumot kifejező többes- (és duális-) képzés a többi foga
lomhatározó névszóképzéstől, hogy amaz további (fogalomhatá
rozó) tőképzésnek alapjául rendszerint nem szolgál. A verbum 
finitum alakjain kifejezendő többes- és kettős-szám nagyobbrészt 
az alanyra mutató személyragokat, tehát tkp. az ezeket szol
gáltató névszótőket vagyis a személynévmásokat illeti; részint 
azonban a csupa modus- és tempus-tők veszik föl, harmadik sze
mély értelmében, a számjelölést, mint névszójellemű (többnyire 
nomen verbale-féle) tők. — J e g y z e t . Csak a mordvinban fordul 
elé a többes-jelölő í-nek azon szabadabb használata, hogy praedi-
catumúl álló adverbiumhoz (casusalakhoz) is járulhat, pl. mordM. 
son t'asa «ö itt (se. van)», többesben: sin tasiht «ök itt (se. van
nak)*, pedig szó szerint: «ők ittefc v. itteneib ; pilmangava-t pana-
rinza «térdig [való]-k az ingei«. E használat vagy a praes. 3. szem. 
segédige szokott kihagyásából magyarázandó (számba véve, hogy 
a prses. 3. szem. ige külömben is névszótő, illetőleg nomen ver-
bale, tehát «ők ittek» e h. «ők itt valók») vagy pedig a nominati-
vusban kitett névszói praedicatum analógiájával (son íasa és sin 
t'asiht épen úgy van mint: son pára «ő jó» és sin parht «ők jók»). 

51 . §. Számképzés: 1. Többes-szám ( P l u r á l i s ) . 

A névszónak többesi alakjával egy ugor nyelv sűrűbben él 
mint a másik, jelesen a f i n n nyelv kedveli kiválóan, a mennyi
ben nem csak a jelző névszót (melléknevet) is szokta többesiteni 
(pl. hyvát herrat «jó urak»), hanem collectivum gyanánt is hasz
nálja, sok részletből álló egészet jelölvén vele (pl. tappajaiset festum 
mactationis, disznó-tor, hautajaiset begrábniss: 1. fent 30. §., 
192. 1., meg haat hochzeit, pidot gastmahl); szintúgy a «bizonyos 
állapotot* jelentő névszóknak többes-számi casusai szerepelnek 
határozókúl (pl. on iloissaan örömében van, tainnoksissa ájultság
ban, elájulva; on nákyvissá látszóban v. látható állapotban van; 
páásemáttömissa oly helyzetben, a melyből ki nem juthatni=sza-
badulhatatlanságban, odaveszve, stb.: 1. Finn nyelvtan, 48. §.. 
43. 1.; — hyvilla v. pahoilla mielin jó v. rossz kedvben; különösen 
rendes a többesi instructivus mint módhatározó: hyvin jól, igen; 
kovin erősen, nagyon; usein gyakran s t b . ; — on itkevanánsá v. 
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itkevinansá síró minőségben van=úgy tesz mint ha sírna: 1. Finn 
nyelvt. 66. §.). — A m o r d v i n nyelvben ellenben csak a vég-
articulussal determinált névszónak van teljes többes számi rago
zása, míg az egyszerű í-vel való pluralistő a nominativusra szorít
kozik; határozó casusok pedig, ha többesi alannyal állnak is 
kapcsolatban, az egyes-számi tőt veszik alapúi (1. Wiedemann, 
Erza-mord. gramm. 56. §.). Mind a mellett van a mordvinban 
pleonasticus többes jelölés is, a fent említett aiat-babat-íélekben. 

A többes-szám kifejezésére az ugor nyelvekben többféle kép
zőt találunk, még pedig azonegy nyelvben is van esetleg külömb-
ség részint a több. nominativus alakja és a többi casusokbeli töb
besi névszótő között (finn, lapp nyelv), részint az egyszerűen 
többesített és casusragot is elfogadó névszótő között és a még 
hozzájáruló birtokos személyragok előtt mutatkozó többesi tő kö
zött (magyar, vogul, osztják, mordvin nyelv). Ezekhez járul még, 
hogy sokhelyt a személynóvmások és a tőlük való személyragok 
többesítése a rendes névszótöbbesítéstől elütő. De a többesítésnek 
ezen különböző alakjaiban jobbadán rövid, egy szótagot tevő kép
zők szerepelnek, melyeknek csak egyetlenegy consonans elemük 
van (pl. t, k, -j és <^i), kivéve a hol két ilyen képző egybekap
csolva fordul elé (pl. a finnben j-\-t=^:ite, a lappban^iáö^. 
Egészen ki is rekesztendők tehát az ugor többesképzés tárgyalása 
ból egy-két nyelvnek testesebb alakú többes-képzői, melyek az 
illeszkedés hiányát tekintve inkább csak képzőszerű szók s nyil
ván csak újabb korban keletkeztek, annálfogva csakis egy-egy 
nyelvre (vagy épen dialectusra) szorítkoznak s mellettük (a sze
mélynévmások és ragokban vagy a 3. személybeli igealakokban) 
még másféle, a többi ugorsággal közös többesítésnek is nyoma 
maradt. Ilyenek: l . a z ű r j é n -jas, Udori -j'ós, V.jes és v o t j ák 
jos x) pl. mortjas emberek (mortjös, mortjes, murtjos) ; töljas, tövjös 
szelek; kijas, kijes (iness. kijezin) kezek; megjegyzendő zürj. sija-
jás «ők» vagy pe4ig nija; votj. so-jos «ők». — 2. C s e r e m i s z : 
CserS. samoc :2) kudosamoc házuk, ámnesamoc lovuk; dativusrag-

x) Eredeti szójelentésére nézve v. ö. zürj. jöz «nép, emberek,, 
társaság*) = votj. joz «rokon, társ» : lásd MUgSzót. 404.1. (a nyáj 
czikk végén). 

2) Kuznyeczov Sz. a «cseremisz pogányság maradványairól*-
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gal -samoclan és -éamottan; megjegyzendő : kösamoc kik, mosamoé 
mik, de tudó «az, ő» mellett van nuno «azok, ők». | cserM. -vüla, 
vlá2), pl. pörtvülá házak, jumavülá istenek. 

A többesítő alakok átnézete, az egyes ugor nyelvek szerint. 
Finn. Eendes több. képző a ragtalan nominativus alakban 

-t, illetőleg -d, mely vocalissal -te, -de a genitivusban is előfordul: 
-ten, -den, -'en : finnS. kalat halak, hevoset lovak (egy. tők : kala,he-
vose): gen. kala'in e h. kala'en, kaladen; hevosten \ maat földek, 
kivet kövek, silmát szemek, karját nyájak, linnut madarak (lintu), 

jó'et folyók (joke) stb. | finnK. szintén több. nom. -t: kalat stb. | 
fmnVp. -d: nom. kalad, silmad szemek,lindud ( = S. linnut), kivéd 
stb. | finnE. -d: kalad, silmad, karjad nyájak, linnud stb.; gen. 
kalade e h. kaladen, silmade, lindude | finnL. -d: nom. jalgad 
lábak, pavad napok, kiéld nyelvek (gen. a rag elkoptával = 
nom.). — Igealakok, 3. szem.: finnS. tulevat jönnek, tulivat és túlit 
jövének, tidkoot jöjjenek = E. tulevad, tulivad, túlid és tulgu\ \ 
finnVp. andaba adnak, tegeba tesznek ( = S. antavat, tekevát) ; 
andoiba adának, tegiba tevének. 

Személynévmások: finnS. me, te, he «mi, ti, ők» (egy. mind, 
siná, hdn; s casusokbeli egy. tők: minu, sinu, hane) j finnK. muö, 
tüö, hüö | finnVp. mö, tö, hó (egy. mina, sina, hdn) \ finnV. mo, to (3. 
namd, tkp. mutató névmás) | Kemi-ben: me, te, he és met, tet, het \ 
Ingriában: mo, to, ho és hot, hon \ finnE. mei'e, teVe (3. nemad, 
mutató névm.) és me, te. 

Személyragok: finnS. 1. -mme, 2. -nne (birtokos r.), -tte (alanyi 
rag.); (3. -nsa, -nsd meg -h-n = egyes sz.) | finnK. 1.2. -na, -na birt. 

szóló értekezésében a samic szónak a család (or. semja) jelentését 
tulajdonítja, szemben a nagyobb nemzetséggel (rod); egy ott 
közölt imádság textusában ugyancsak eléfordúl mint többesítő: 
műké-samic méhek, mari-samic cseremiszek. — A másik dialectus-
beli -vüla képzőnek magyarázata önként kínálkozik a cserM. püld 
«multus» szóban; v. ö. mord. veid «falu» (mes-vela «méh-raj»). 
De megjegyzendő, hogy Genetznek legújabban megjelent textusai 
(Suom.-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja VII. Helsingfors 1889.), 
melyek az úgyn. keleti dialectusból valók, nyilván ugyanezt a 
képzőt -ívlak, -blak alakban mutatják, mely a birt. személyragok 
után áll: jomakwlak mesék, imnemblak lovaim (mintegy «lova-
mok»), imnestplak lovaik (lovuk-o-k). 

JLZ. ~": " __-
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rag (3. -sseh, -sseh v. -Se, ze, meg -h = egyes sz.); és alanyragok -
t. -mma, -mmd, 2. -tta, -ttá, vagy: 1. -ma, -má, 2. -'a, -'a. (pl. 
neámmá, neáttá = S. náemme, ndette ; nágimá, nágiá == S. náimme, 
nditte) J Ingriában: 1. -mme, 2. -nne (birt.) és -mmek, -nnek • 3. -sse-
és -ssek (birt.); — alanyragok: 1. -mma, -man (-mman), -ma, 2. 
-tta. | finnE. alany-ragok : 1. -me, 2. íe (pl. oleme, olete == S. olemmey 

ölette ; pühime,pühite (ettől: pühki-) | finnVp. 1. -moi, (-mai) 2. -íei 
(pl. a személynévmás több. partitivusa: meidamoi, teidatei; anda-
mai, andatei = S. annamme, annatte; tegemai, tegetei = S. te-
emme, teette; az északi Vp-ben azomban 1. -mme, 2. -tte: an-
damme, andatte-). 

Többes-számi tő -j (<i) képzővel, mely a nominativuson 
és az ezzel egyalakú accusativuson kívül meg a genitivuson kí
vül a többi casusok alapjául szolgál; a genitivusban pedig a -te 
(-de)-íé\e tő helyett is szerepel -te (de)-vel egybekapcsolva (-ite,. 
-ide), s így nagyobb terjedelemben használatos mintsem az egy
szerű -t(d)-vel alakult többesi tő : finnS. kaloj (iness. kaloissa ha
lakban) : egy. kala; silmi (iness. silmissá, part. silmiá e h. sil-
midá): silmd; mai (egy. maa föld), lintuj (állat. Unnuille, part. 
lintuja e h. lintuj-da) : lintu; kdsi (egy. káté; inéss. kddissd, egy. 
kddessd) stb.; genitivus : kalojen e h. kaloien, kálóidén (mellette -. 
kalai'n e h. kala'en, kaladen), silmien e h. silmiden ; maidén (vagy 
hangerősbüléssel: maitten) ; lintnjen, kásien (kdtten mellett) | finnK. 
kaloj : kaloissa, g. kalojen ; kdzi (egy. kádé : kázissd) ; silmi (egy. 
silmá) stb. | Ingr. jalkoi (jalka láb), pái (pád fej), kdsi (káté) stb. | 
Vp. pui(pu fa), kal&i (kala), silmi (silma), lindi e h. lindui (lindu) 
stb. | V. pui (pü), mai (ma), lintui (lintu), siltoi (silta híd), civáj 
(cive kő), oposi (opose ló) stb. | finnE.-ben általános a j v. <i-vel 
alakúit tő a több. partitivusban (csakhogy maga a -j gyakran már 
eltűnt, csak az alaptő végvocalis-változásában hagyván nyomot); a 
többi casusokban rendesen csak a déli nyelvjárások élnek ilyen 
több. tővel (meg -ide-íéle genitivussal is), míg a revali nyelv a -de-
féle több. genitivust terjesztette ki a többesszámi casusok alap
jává : pl. hobusi (part. hobusid: hobuse ló), nörikui (part. -kuid: 
nöriku menyecske), nahka ( = fS. nahkoi; part. nahku: alaptő 
nahka); Verroi nyelv: gen. hobeside (és hobeste), adess. hobesil, 
elat. hobesist (nem hobestel, hobestest) ; silmi-st (s nem sümadest) 
stb. — A -;' (i)-íéle tővel élnek a több. casusokban az eltérő nomi-
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nativussal való személynévmások is : finnS. nom. me, te, he : pl. 
part. meitd, teitd, heitd iness. meissd, teissd, heissa; gen. meidan, 
teiddn, heidán (acc. szintúgy, vagy: meidát stb.) | fK. müö mi : 
part. meidá, elat. meistá; gen. me'dn, mián (= S. meidan) | Ingr. 
mo: part. meidd, iness. meist/ gen. meijen, acc. meijet | Vp. mö : 
part. meida-moi, adess. meilamoi, gen. meidemoi | finnE. mei'e, me : 
part. meiJ, elat. meist; gen. raeie ( = fS. meidan-, de van meite, 
mede, mete is, s innen új part. meitid, elat. meitest). 

Alaptőváltozással a több. mutatónévmás-tők: «#, ?ie fwî ), 
WMO, az egyesszámi fa, se f*i,), íuo ellenében: finnS. nom. ndmd 
(úgymint egy. tdmd, 1. fent 48. §. 1.), ne, nuo (és ndmdt, net, nuot) ; 
a többi casusokbeli tők a rendes -j (i) képzővel: ndi, nii, noi, pl. 
part. nditd, niitd, noita, instr. náin, niin, nőin iness. ndissd, niissa, 
noissa stb. | finnK. ndmd, ne, noa (egy. toa): part. ndidd, niida, 
naida | Ingr. ndmd (és ndmdt), ne, no (egy. tö~): part. ndidd, niida, 
noida \ Vp. ned (egy. se) : part. wid, ines3. nis, vagy nyomatékosító 
előraggal: nened (egy. neűse,), nénid, nenis stb. | finnE. nemad (nad, 
•néma', ned), ned (ne, egy. se), no (és íöd, egy. td): part. weid 
(naid), neid, nőid | finnV. ndmd, ned, part. nditd, niitd. 

Lapp. Többes-képző a nominativusban, külön dialectusok-
ban: lpF. -k, IpS. -h ('), IpE. -h; pl. lpF. joyak (egy. jofc/ca folyó; 
v. ö. finnS. jo'et, egy. joki); muorak (muorra fa); sanek (egy. 
sadne szó), calmek szemek (egy. calbme) | IpS. calmeh (calme'), egy. 
calbme), almaceh (almace\ egy. nom. almac ember), juolkeh (egy. 
?MoZA;e láb) stb.*) | IpE. juölgeh (egy. juölge), iveh évek (egy. i&<?, 
gen. itrajt. — Igealakok, 3. szem.: lpF. lokkek olvasnak (egy. 1. 
loyam, 3. lokka, inf. lokka-t) ; megjegyzendő di verb. neg. (praes. 3. 
plur., finn eivdt), 1. dp, 2. dppet \ IpS. lokkeh olvasnak (lokka-) ; 
ah vrb. neg. IpE. loheh id. (egy. 1. luovum, 3. loha) ; edh vrb. neg. 

A praeteritum több. 3. szem., IpS. még -n-en végződik, a mely 
a lpF. E-ben már nincs meg : IpS. sorganijen megijedtek (egy. 1. 

*) Az 1647-ban megjelent «Manuale Lapponicumo, melynek 
Torneo-vidéki nyelve a IpS.-bez csatlakozik, g, gh-v&l írja a több. 
nom. alakot: piednag kutyák, tagh (S. tah) ezek, mubbeg mások; 
Ganander grammatikája (1743-ból), szinten torneo-vidéki nyelvvel, 
c/i-val: puolvaeh térdek, viessuoch házak, kabmagach csizmák (egy. 
puolva, viessuo, kabmag). 
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sorganib, 3. -ni; lijen, ízen, lin voltak (egy. 1. lijeb, lijib, lib, 3. lei, 
li) ; lokkin olvastak (egy. 1. lokkib, 3. lokkai) | lpF. lokke (egy. 1. 
lokkim, 3. loyai); suorganepje ijedtek; legje voltak (egy. 1. 
legjim, 3. Iái) j IpE. luhhi olvastak (egy. 1. luhim, 3. luvvui) ; lijji 
voltak (egy. 1. Ujjim, 3. liii). 

Személynévmások: IpS. mije, tije, sije «mi, ti, ők» (egy. mon, 
ton, son v. todn, sodn, sodne) | lpF. mi, di, si (egy. mon, don, son) \ 
IpE. mi, ti, si (egy. mun, tun, sun) | lpK. mi, ti, si. — Egyes vidé
ken -w-es alak is mutatkozik: min, din «mi, ti», S. sirle ők. 

Szemólyragok: lpF. 1. mek, 2. dek, 3. sek birtokos és alany
ragok (a praeteritum és -sek az imperat. alakjain) | IpS. -ne, -te, -se 
(-ne helyett alany-rag: -me) | IpE. -m, -d, -s (birt. és alany
ragok). 

Többes-számi tő -j (<i, i) képzővel, a nominativuson kívül 
való casusokban; e mellett hozzájárult -t (-d)-véi való vagyis 
<it (id) végű tő mutatkozik még az illativus-allativus-ban: lpF. 
nom. joyak : gen. (ragvesztett) joyai, part. (acc.) joyai-d, állat, jo-
yaidi v. birtokos személyrag előtt joyajdass- (v. ö. egy. jokki és 
jokkas-); nom. sanek: sani, sani-d, sanidi v. sanidass- | IpS. nom^ 
almaceh: almáéi, almaci-t, almaciti (-cita, •óit). | IpE. nom. juöl-
geh : gen. juolgi (julgi), part. juolgid, all. juolgid ; — a gen. telje
sebb alakjára nézve v. ö. lpF. vielljacidam fratrum meorum, S. 
suddoitanne peccatorum nostrorum, E. kalkuited uxorum vestra-
rum. — Személynévmások megtartják a casusokban az <i-féle 
tőt, mely külömben már a nominativusban is megvan: lpF. mi: 
acc. gen. min, loc. mist, állat. 7nigjidi | IpS. mije: gen. mijén 
(mijan, mija), acc. mijeb, loc. mijesne, állat, mijit, miji | E. mi i 
gen. mi, acc. mi, állat, mijan, loc. mist | lpK. mi; gen. mini (min), 
acc. minit (mijjit), loc. minest (mist), állat, mijje. 

A mutató névmások többese rendes módon alakúi (S. ta 
ez: tah és casusokbeli taj, lpF. da: dak és dai) • kezdő w-vel való 
tő csak néhány adverbiumban maradt meg: lpF. naft így, nuft 
úgy; S. naute így, úgy (v. ö. finn. náin, niin, nőin). 

Mordvin. Eendes többes-képző, nominativusban: -í mind a 
két dial.-ban: avat (egy. ava asszony); M. kéjt, E. kdvt (kev, kdv 
kő); M. kutt, E. kudot (kud, kudo ház); M. pilkt, E. pilget (pilge 
láb). Determinált több. nom. avat-ná, avat-ne, mely a genitivusnak 
és a többi casusoknak alapúi szolgál. Nem tudható már, vájjon 
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régiben a mordvin is élt-e a finn -j'-féle (pl. halói) többes-képzés
nek megfelelő külön tőalakkal a többesi casusokban. — Igealakok, 
3. szem.: M. sodajht, erdjht, kuliht, peliht (egy. sodaj tud, erdj él, 
kuli meghal, peli fél) = E. sodit, érit, kulit, pelit (egy. sodi, eri, 
kuli, peli) ; prast. sodast, pelét (egy. sodas, pele). 

Személynévmások: több. nom. min, tin, sin, E. min, tin, siri 
<imi, ti, ők» (egy. mon, ton, son) ; ugyanezek mint tők a casusok
ban : pl. elat. minstink, E. minstenek ; illat, minzink, minzenek, abl. 
E. mindenek, stb. 

Személyragok: M. 1. -nk, 2. -ntt, 3. -st = E. 1. -nok, -nek, 
2. -nk, 3. -st és -sk, mint birtokosragok j M. 1. -ma, -ma, 2. -da, 
3. -st; E. 1. -nok, -nek, 2. -do, -de, 3. -sí alanyi ragokúi. A tárgyas 
igeragozás némely M. alakjában csak -k és -t maradt meg mint 
több. 1. és 2. személymutató (sodasask tudjuk őt, sodasast tudjá
tok őt, v. ö. E. 1. sodasinek, 2. sodasink). 

Mutató névmások: M. td «ez» : több.-tő na (több. nom. 
nat) = E. te: több. ne (nom. ne, net) | M. E. tona «az, amaz»: 
több. noná (nom. nonat). 

Cseremisz. (Lásd fentebb -samoc, -vüld-iől). — Igealakok, 
több. 3. szem.: poktat v. poktad «hajtanak» (egy. pokta), ulut v. 
időd o vannak» (egy. ulo). 

Személynévmások: 1. me (ma), 2. te (td) «mi, ti» (egy. 1. 
meri, min, 2. ten, tin) ; (nuno «ők», tkp. «azok»). — Személyra
gok: 1. -na, 2. -da, 3. -ét. •— Mutató névmások: nine ezek, nuno 
azok (egy. tide, tudó). 

Zürjén-votják. (A -jas, -jos többesitőről, fen.). — Igeala
kokban : a) egyes-számi tagadósító ige mellett a főigén jelzi a töb
best zürj. < ö , votj. <.á, pl. og setö nem adunk, eg setö nem adánk 
(egy. og set, eg set nem adok, nem adék): votj. (részint szintén töb
besi tag. ige mellett): l.uméotd, 2. ud sotd, 3. uz sota (egy. 1. 
ug sot, 2. ud sot, 3. uz sot) ; praet. 1. 2. 3. öm, öd, öz sotd (vagy 
ömi, ödi, özi sotd ; egy. 1. 2. 3. öj, öd, öz sot) ; — b) az imperativus 
egy. 2. szem. az igetővel egyező (set, sot adj), míg a több. 2. szem. 
<ö, <á-végű (setö, sota, adjatok); szintúgy tiltólag: en set, en 
sot ne adj, több. en setö, en íota ne adjatok; a zürjP. az <ö-végü 
2. személyhez még hozzáteszi a -te többesi személyragot: en setö v. 
-setöte «ne adjatok* (egy. set «adj»). 

Ezen < ö féle többeshez csatlakozik azon zürj. <ös , votj. 
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. ^ O 
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<es alak is, melyet többes-számi alanyra vonatkozó állítmánybeli 
névszók (melléknevek) fogadnak el : pl. «legyetek ti szintolyjók 
(burös)»; «a nyúlnak fülehegyei feketék (séded)». De ezen alak 
«lenni (vlmivé), tenni (vlmivé)» igék mellett is előfordul, pl. 
«szépekké (ceberes) teszitek a sirokat», s így a vég s eredetileg bár 
translativus-essivus értékű casusrag lehetett (a milyen a mordvin 
-ks, finn -ksi). 

Személyragok: a votjákban 1. -mi, 2. -di, 3. -zi, melyeket 
a megmaradt végvocalis külömböztet meg az egy. -m, -d, -z ragok
tól; — a zürjP.-ben alanymutató ragul így még 3. szem. -sö, míg 
több. 1. 2. szem. rendesen már csak -m, -t (az utóbbi csak az 
imper.-ban -tej, pl. setam, setat, setasö «adunk, adtok, adnak» 
(egy. 1. séta, 2. setan, 3. setas); a többi zürjénben szintilyen a 
több. 1., pl. sefam «adunk» (egy. séta); eltérő a 2. 3. szem. setan-
nid, setas ni; — birtokosragokúi pedig az egész zürjénségben ni 
előrészszel való új alakok szolgálnak: 1. -nini, 2. -nid (P. -nit),.. 
3. -nis, (egy. -ni, -d (P. -t), -s ellenében): 1. alább a személyragok 
tárgyalását. 

Többesi mutató névmások kezdő w-vel csak a zürjénben: 
nija, ni «azok, ők»; naja, na «ezek, ők» (egy. sija, si ós tája, ta). 

Személynévmások: több. nom. 1. mi, 2. ti (zürj. egy. me, te; 
acc. menő, tenö: votj. mon, ton: acc. mond, tona) ; e mellett casu-
sokbeli tők: votj. 1. mile (pl. acc. miíemez, elat. mil'estim), 2.. 
til'e (acc. til'edez, elat. til'estid); — zürj. 1. mijan, 2. tijan (acc. 
mijanös, tijanös; elat. mijanis, tijanis). 

Vogul. Kendes többes-képző, nominativusban: -t: kwot 
ház: kwolet házak; kav kő: kavet (vogK.); lü ló: lü+. — Igealakok, 
3. szem.: ólét vannak (egy. oli), olset voltak (egy. ols). — Sze
mélynévmások, több. nom.: man mi (acc. manau, dat. manaun),. 
nan ti (acc. nanán), tan ők (acc. tándnl), || egy.: am én, nán te, 
tau ő; dual. mén, nén, ten. — Személyragok: 1. -u (-uw), 2. -n 
(dn), 3. -ni, -nel, pl. manau minket, nanán titeket, táudnl őket; 
olsu voltunk, olsen voltatok. 

Különös alakja van a birtokszó többesének, a birtokos sze
mélyragok előtt: kwol ház: kwoldnem v. kwolanem «házaim», kwo-
Idnd v. kwoland «házai»; — szintilyen vocalissal a dualisi bir
tokszó is: kwoldyem v. kwolayem «két házam» (birtokosrag nélküly 

nom. kwolV «kétház»). 
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Osztják. Bendes több.^ nominativus alak: oszt. Irt. B. -t, 
osztS. -I (-ti) : pl. Irt. kerap hajó: kerabet hajók, jügot fák (jüy), 
pesant asztalok (pesan), B. poget fiúk (poy), kevet kövek (kevi)> 
lövet lovak (lövi) ; S. vondal hegyek (vont), kösl csillagok (kos), 
ikil öregek (iki); — casusragbeli vocalis előtt, lágy -d, -l: dat. 
kerabeda. pugeda, vondala. — Igealakok, 3. szem.: Irt. mendet, B. 
manlet, S. menlet, mennek (egy. 3. ment,rnanl, meni, több. \.mendeu> 
manleu, menleny); B. manset mentek (egy. 3. mans, több. 1. mansu, 
2. mameta). — Személynévmások, több. nom.: Irt. men mi (dat. 
meneva), nen ti (dat. neneda), teg ők (dat. teget) | B. mun mi (dat. 
muneu), nen ti (dat. nenán, nenilana), li (liv) ők (dat. liel, livel, 
liela) || egy. ma én, nen te, teu, B. lu ő; dual. min, nin, tin (Irt.); 
min, nin, Un (B.). — Személyragok: 1. -u (S. -uy), 2. -da (B. -ta, 
S. -dey) ; 3. Irt. -t, B. -I, S. -i ( = egy. -t, -l, -l): pl. 1. mendeu, 
menleuy, manlu megyünk, 2. mendeda, menledey, manleta mentek ; 
3. Irt. kerabet «hajójuk» (és «hajója»), B. pogel «fijuk» («fia»), S. 
ügil «juhuk» (ügel «juha»). 

A birtokos-személyragok előtt való birtokszó többese: Irt. 
keraptam, kerapteu «hajóim, haj óink»; pögor sziget: pögordam, 
pögordeu ; B. navremlam, navremlau ((gyermekeim, gyermekeink)); 

S. ac j uh : atlam, atlauy «juhaim, juhainks; — megjegyzendő, 
hogy az osztS. B.-ban még a dualisi birtokszóhoz is hozzájárul 
ugyanily -l (-1): S. acyalam, ácyalauy «két juhom, két ju-
hunk», B. po% : jiw-po'/nalan «két testvéred*, sem: semgalan «két 
szemed». 

Magyar. Bendes több. nom.: -k, a névszó teljesb tőalakja. 
után: pl. lovak, halak, kövek, fajok; fák, atyák, gyengék ,• hálók, 
erdők stb. (acc. lovaka-t, köveke-t). — Személynévmások, több. 
nom.: mi nos, ti vos (egy. te), 3. ö, ü, pl. az ö v. ű házuk, külöm-
ben ők, ük (egy. ő, ű) ; HBeszédben: miv, tiv, iv ; mai diai.: mü f 

tü; s még rendes névszótöbbesitővel: mük, tűk ; — possessiv ala
kok: miénk, tiétek (mijénk, tijétek), övék. 

Személyragok: 1. -nk (-mk: -muk, -mük); 2. -tok, -tok; 3. 
-uk, -ük [v. 'ok, -ök]; -juk, -jük f-jok, -jök] és alany mutató ragul: 
-nak, -nek (pl. tudnak, vernek; tudának^ vérének). 

Birtokszó többese, birtokos-személyragok előtt: lovai-m, lo-
vai-d, lovai (lovaji); lovaink, lovaitok, lovaik | köveim stb. || nap-
jai-m, napjai-d napjai (v. ö. egy. birtokról: napja). 

25 * 
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A fent kimutatott többes-képzések közt legelterjedtebb a -t 
(•d) képző: a finn, mord., cser., vog. és oszt. nyelvekben. Hozzá 
tartoznak még, mint a dentalis explosiva változatai: a) az egyik 
osztják dial.-beli, osztS. I (l), az osztB. -t, és vog. -t ellenében, a 
miért is el kell fogadnunk, hogy csakugyan í, d helyébe lépett ezen 
Z-féle hang (tkp. vegyes % dl). Meg kell jegyezni, hogy az osztB., a 
melylyel a t, d-vel szemben álló Z-féle hangra nézve az osztS. ren
desen megegyezik, szintén l (l)-et mutat többesképzőűl, t. i. a 
dualisi birtokszónak többes-képzővel toldott alakjában : -fial, -pal 
(l. fent poynalan, semgalan) / példák az l hangban való egyezésre : 
S. velem, B. velim velő = finn iidime, mord. udime; S. dl-, öl-, B. 
ol- = mord. udo-, lp. ode- [oatie-J, oadde. 

b) A lpF. -k, s gyengült másai: IpS. -h ('), E. -h, — a finn 
-t (-d)-vel szemben, pl. calmek, calmeh — f. silmát szemek. Tekin
tetbe jő ugyanis, hogy egy másik esetben is, hol előbb bizonyosan 
szóvégi t volt, a lpF. -k, IpS. -h mutatkozik: egy. 2. személyrag az 
igén, pl. mának, S. manah mégy (1. szem. manam, manab) — f. me
net (1. sz. ménen). Még azért is azonegynek kell tartanunk a több. 
nom. calmek és f. silmdt alakokat, mert a lp. nyelv a casusok-
beli i-féle többes-képzésre nézve is megegyezik a finnel. 

c) A mordvin többesi személyragokbeli -k (1. -nok, nek, M. 
-nk; 2. E. -nk, 3. -sk a még szokottabb -st mellett); a 2. szem. 
-nft-nak M. -ntt áll ellenében, miszerint előző -n-tet, -n-tek vehe
tők föl, mely utóbbi -wífc-vá vonódván össze, végre nk-\á gyengült. 

d) A votják mile-, til'e- (acc. miieméz, titedez) megfelel a finn 
mejdd, tejdd-nek (g. meidan, teiddn), annálfogva hogy l (l) eredeti 
szóközépi d helyett a zürj.-votj.-ban közönséges. E szerint a zürj. 
mijan-, tijan-belij is l útján a többes-képző d-vel azonegynek mu
tatkozik. 

Szinte azonosoknak tetszenek a m. -k és lpF. -k többes-kép
zésnek ilyen esetei: szemek, lpF. calmak, kezek: gieZak, miszerint 
a m. -k képző is csak változata lenne az ugor -t (d)-nek, vagyis 
szemek, kezek = finn silmdt, kadet. Ámde számbaveendő, hogy a 
lpF.-ben az egy. 2. személyrag is A; alakban van (a finn -t ellené
ben), míg a magyarban -l van (alszo-l, valá-l), tehát nincs meg itt 
ugyanoly hajlandóság a t : Zc-cserére. Azután meg a vocalis-elisió-
nak be nem állása ilyen esetekben, mint: lovak, kövek (meg: lova
kat, lovakon, köveket, kövekön), holott bár lók, kok lehetett volna 
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(v. ö. vog. lüt, mord. keft), arra utalnak, hogy a m. -k több. képző 
régibben nem is állott csak egyszerű mássalhangzóból, s így egy
szerű eredetibb t (d)-nek sem lépett helyébe. V. ö. ellentétül az 
elisiót ebben : fészek: acc. fészket. 

A másik többes-képző, melyet a -t (d) és ennek esetleges 
változásai mellett főleg a finn és lapp nyelv használ, -j gutturalis 
spiráns (teljesebb -jB, -j$ helyett), illetőleg a szótőnek végvocalisá-
val <oj, <öj, <i alakban van meg a consonans-kezdetű casus-
ragok előtt: f. kaloj-na, kivi-fia (e h. kivej-na). Hasonló tehát a -j 
nom. verbale alakjához, miszerint eleve is annak eredetibb -g 
alakját is tarthatjuk lehetségesnek (1. 30. §. b) s e lehetőséget to
vábbi nyomozásában számba vehetjük. Ezt fölvéve ugyanis azt 
láthatjuk, hogy a -j (g) képző megvan még a finn személy-név
mások nominativus alakjában is: me, te, he (tkp. me' stb.) = ca-
susokbeli: mej, tej, hej (meissá stb.), s természetesen a többesi 
személyragok végén i s : -mme, -nne (e h. -nde') és -tte, mert a mint 
fentebb láttuk, csakugyan még -;'-végűek ezek a finnVp.-ben: -moj 
(maj), -tej. — A lapp nyelvben meg amúgy is i-féle vocalisával 
tűnik szembe a többesi személynévmásnak j-vei való képzése, a 
nominativusban is : nom. mije, tije, sije (lpF. mi, di, si) az egyes-
sz.-alakok mon, ton, son ellenében, vagyis mi, mij e h. van: mej, s 
nyilván ez a j okozta, hogy a vocalis nem változott mély hangúvá 
mint az egy. számban (tekintve, hogy az ugor személynévmástők 
eredeti alakját magashangúnak kell tartanunk: ms stb.). Egyéb
iránt a hosszabb IpS. mije alkalmasint mije' (azax mije-t) h. való, 
még egy másik több. képzővel, úgy mint a finnségben is előfor
dulnak még hozzátoldott -í-vel való nom. alakok: Kemi-ben met, 
tet, het (me, te, he mellett), Ingriában: hot (ho mellett); v. ö. námci 
és ncimat «ezek». 

b) Könnyen felismerhetők a finnségen és lappságon kívül is 
a -j-féle többes-képzésnek nyomai a többesi személynóvmástők-
ben: mord. mi-n, ti-n, si-n, (egy. mo-n, to-n, so-n ellenében, me
lyek valaha m'ö-n stb. voltak, az abl. mondén stb. szerint*) J zürj.-
votj. mi, ti nom. alakok, (egyes sz. votj. mon, ton, zürj. me, te, acc. 

*) T. i. a mondén palatalizált ú hangja eredeti magas magán
hangzóra mutat. S. Zs. 
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menő, tenö) J magy. ti (ti) nom., tijé-tek possessiv alak (tije- tel-
jesb tőtől): egy. te; szintígy mi (mi) «nos», mijé-nk «noster» 
(tő: mije-), mely szerint az egy. nom. én helyett valaha *mén, 
mén volt. Megjegyezzük, hogy a szintén elég régen előforduló, de 
kevésbé elterjedt mű, tű mellékalakok, mint az i-vel valók válto
zatai, az i : ü váltakozásnak ismeretes eseteihez csatlakoznak (pl. 
bín : bűn, ül : fül, idő : üdő stb.). Sőt a néhány régi nyelvemlék
ben iv-vel írt alak; pl. miv HB. (myw és mew LevT.) sem vehető 
másnak mint mű v. műnek, külön hangzó v nélkül.*) 

A közönséges m. -k többes-képző, mely az egyes sz. tőnek 
teljes alakjához járul (végvocalisa elisiója nélkül: emberek, embe-
reke-t, embereke-n, míg ellenben dim. -ka képzővel lesz emberke; 
lovak, lovaka-t v. lovako-t, s nem lókat), s mely nem csak szó vé
gén áll mint kemény hangzó, azt sejteti velünk, hogy előző telje
sebb alakja -kk volt (-kka, -kke) vagyis hogy az örök (örökö-t) 
szónak /c-jához hasonlít, mely régibben még kk-nak hangzott 
(örökkűl-örökké). Hogy továbbá a többesi -k (-ko) helyett fölve
hető -kk (-kko) milyen elemekből alakult ós állapodott meg, bizto
san már meg nem határozhatjuk; csak azt kell elfogadnunk, hogy 
része van benne az egyik ugor többes-képzőnek a -;'-nek, illetőleg 
régibb -g-nek. Ehhez ugyanis bár a másik képző, a -t (-d) járul
hatott, úgy hogy -g-t, illetőleg -kt keletkezett (vagyis lovakko 

*) A HB.-beli miv, tiv alakokat mü, tü-nek (illetőleg mű, 
tü-nek) olvasván, korántsem feledtem el, hogy a 3-dik több. sze
mélynévmás (mint birtokos jelző), szintén iv-nek van írva, a mi 
tehát ü (ü) volna. Ámde az egyes-számi «ő» vv (egyszer iw) írás
sal, úgy látszik, ettől meg van külömböztetve: pedig ezt is legin
kább ü (M^-nek olvasnók. Ezen azonhangúságban magában ugyan 
semmi baj sincs: mert megvan ez a legrégibb codexek nyelvében 
is (6, mint birt. jelző, egyes ós többes-sz. alak, pl. Bécsi és Münch. 
codd.). Annyi bizonyos, hogy az iv irás az ü hang kifejezésére 
szolgálhatott: mert a KT-ben ugyanez iw-val van írva (sciulhes-
sen = szülhessen); s ha épen az vv (egy.) és iv (több.) külömböző 
hangértékét követeljük, a régi helyesírásnak az ö és ü hangok kife
jezésében való nagy ingadozását és zavaros voltát tekintve, amazt 
bátran ó'-nek is olvashatjuk (hiszen az ev vagy ew, mely főképen 
az ó'-re illik, mégis ű-t is jelent: pl. Ehrenf. cod. 78. zewz ós 
zewles = szűz, szülés). 
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ebből: lovakto) — ugyanoly képzöhalmozás, a milyen a finnben 
az <.i-te több.-genitivusban, vagy akár a toldott met, tet, het nom. 
alakokban. De az a lehetőség is számba jöhet, hogy a -k-t-be\i -t 
demonstratív (determináló) elem, a milyent a m. accusativusban 
is föl kell ismernünk, s e mellett az volna fölhozható, hogy a 
mordvinban a többesi ragozásnak nagyobbrészt determinált töb
besi tő (-t-ne) szolgál alapjául. 

Megjegyezni való, hogy a magyarban a többesi személy
ragokon is az általánossá vált névszótöbbesítő -k képző fejezi ki a 
numerust (-muk [-mk, -nk], -tok, -uk) —• pedig maguk a többesi 
személynévmások, az ők kivételével, -í, i (illetőleg ü, ü) végűek. 
Ebben nyilván utólagos megtoldást kell látnunk, melyre alkal
masint az a körülmény vitte rá a nyelvet, hogy a szó végén levő 
vagy vége felé kerülő r a gban a többesi névmásnak jellemző voca-
lisszinezete (i, ü) gyengülni kezdett s nem tetszett már biztos 
numerus-jelölőnek (pl. *uromu [ebből: uro-mii] nem külömbözött 
eléggé az egy. wrom-tól, melynek szintén valaha még véghang
zója volt: *uromu) ; hiszen hasonló okból kapta a több. 3. sze
mélynévmás ők is a közönséges numerus-jegyet, míg az 1. 2. mük, 
tük (mi, ti mellett) meg csak egyes vidék használatára szorítko
zik. — Hasonló módon megtoldott többesi személyragokat talá
lunk még a mordvinban: 1. -ma, 2. -da ellenében, 1. -nok, 2. -ntt 
(e b. -ntet) és -nk (e h. -ntek), s jóformán ilyen a 3. szem. -st 
(s vele váltakozva -sk) is, mert az 1. 2. -ma, da szerint képez
hető több. *-sa (illetőleg -za) semmiben sem külömbözött az egy. 
-za-tól; a cseremiszben szintén van több. 3. -ét az 1. 2. -na, -da 
mellett; — meg a lappF.-ben van több. 1. -mek, 2. -dek, 3. -sek 
(változással e h. -met, det, set), míg a megfelelő névmások 1. mi, 
2. -di, 3. si. — Végre egészen sajátos módon érte el a zűrjén nyelv 
kopott végű többesi személyragjainak megerősítését: az egyes
számiakkal egybeeső -m, -d, -s elébe toldotta a ni többesi dem. 
névmástőt: -nim, -nid, -nis; pedig a votjákban még -ml, -dí, -zí 
van az egy. -m, -d, -z ellenében. 

Külön többes-alakja van a b i r t o k - s z ónak hozzájáruló 
birtokos-személyragok előtt a magyar és a vogul nyelvben: magy. 
ló, kéz (tö: lova, keze): lovaim (azaz lova'im), lovaid, lovai stb., 
Jcezeim, kezeid, kezei stb. | vog. kwol ház, lü ló (magára való töb
bes sz. kwolét, lüt v. luwét), birtokos-ragokkal többes birtok: kwo-
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láném házaim, 2. kwoldnén, 3. kwoldna stb., 1. luwaném, 2. luiva-
nén, 3. luwand, stb. 

Amannak a magy. lovai-m stb.-féle alaknak egyszerű magya
rázatául ajánlkozik a -j (ered.: -g) ugor többes-képző, miszerint 
lovai-m előző lova-jo-m-ra, vihető vissza. 

Hogy mi elemnek tekintendő a vogul -dn (-dne), a melyre 
birtokos személyragok előtt többes érték kifejezése jut, azt a tár
gyas igeragozásban a többes-számi 3. személyi tárgyra mutató ala
kok egybevetése mutathatja meg; pl. rdt- (verni) igétől prass. egy. 
3. rdti ver, 3. szem. egy. tárgyra mutatólag rdtitd «veri őt», több. 
rdtidnd «veri őket» ; szintigy prset. egy. 3. rdtés vert, 3. szem. egy. 
tárgyra mutatólag rdtéstd «verte őt», több. rdtsdnd «verte őket». 
Továbbá, egyéb alany személy mellett: rdtidnem verem őket, rdt-
s'inem vertem őket, rdtianén vered őket, rdtsdnén verted őket, rd-
tidnuw verjük őket, rdtianemen «mi ketten (-mm) verjük őketo. 
Szembetűnőleg egybevágó alakok: rdti-dn-a = ver-őket-ő (veri 
őket) és kwol-án-d = ház-ak-ő (házai) | rdti-dne-m ver-őket-én 
(verem őket) és kwol-dne-m = ház-ak-m (házaim), stb. Bizonyos 
pedig, hogy a tárgyas igeragozásbeli -dn (-dne)-ben 3. személynév
más foglaltatik, mely az egyes számban ugyan -td (rdsitd, ra-
testd), de szintén már kezdő í nélkül fordul elő a rdtidnl 
«ver-őt-ők» (verik), rdts-dnl (verték őt) alakokban. Vagyis: alakra 
nézve az -dn e h. való: -tan v. -Idn (a szerint hogy a 3. tárgyrag 
kezdőhangzója t és részint l: ratilem verem, rdtislém vertem.). 
S ez szépen egyezik azzal, hogy a vogul személynévmások többes-
számi tője -n végű: 1. man mi, 2. nan ti, 3. tan ők. Ha ezek sze
rint a kwolanem stb.-féle alakok végében többesi 3. személynév
más foglaltatik, ez a névmás természetesen csak olyan functióval 
érthető, mely külömben is szerepel a vogulban: t. i. általános 
determinativumnak vagyis végarticulus-félének. 

Megjegyzendő, hogy az osztjákban is meglehetős egybevágók 
a birtokszó többes-számi ragja, és az igeragozásbeli többesi tárgy
rag (mely csak 3. tárgyszemélyre vonatkozik, noha esetleg 2-dik 
személyt is jelent); még pedig legalkalmasabb ennek föltünteté
sére az osztB. dialectus, a hol az egyszerű többes szám jelölője 
i külömbözik a 3. személyrag l (l)-től, míg az osztlrt.-ban mind
kettő egyformán í (d)-nek hangzik. Ugyanis pl. osztB. apsilal «az 
ő öcséi», yojlal az >ő emberei (seine mánner), jaylal «seine kame-
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radin» (Ahlq. 13.), navremlam «gyermekeim*), kalanlam «néneim» || 
leltislal megrakták (a szánjaikat); moritlalam szétzúzom (őket : 
lülen csontjaid); verlalan «csinálod)) («őket» aratel veret an verla-
lan valamennyi dolgot nem csinálod meg). Látni való, hogy a 
-lam, -lan, -lal-b&n az első -l 3-dik személy mutatója, mely az 
egyes számban is -l (pl. tárgyragál -le), s a végén van az alany
mutató rész : -m, -n, -l; szintígy az apsilal, navremlam, kalanlam-
ban az első Z-nek, illetőleg -Za-nak többes-szám értéke van, mely 
azomban csak úgy fér össze a többes-számi 3. tárgyszemélylyel 
(leltis-lal), hogy azt determinativumnak (articulus-félónek) vehet
jük. Egyébiránt a -lam, -lan, -lal nem teljes alakok, hanem ki lehet 
őket egészíteni a vogulból, a mennyiben a megfelelő -anem, -anen, 
-and (e h. -tanem v. lanem stb. lásd fentebb) alakokból régibb 
osztják -lanem, -lanen, -lanel következik (hasonló összevonással 
van a vogulban is pl. Lozvai-vog. luam lovaim, luan lovaid, és 
Inán (e h. luáná) lovai.). 

E szerint a vog. -anem (e h. -tanem) s a tőle el nem választ
ható oszt. -lam stb. birtokszó-többesítésben voltaképen csak töb-
besített végarticulust kell látnunk, melyben a többes jelölése az 
-tt-re jut. Ez pedig nem lehet más, mint a külön vogul személy
névmások többes-képzője (ma-n, na-n, ta-n), a mely jóformán 
azonegy a több ugor nyelvben még meglevő na, ns többes-számi 
mutató névmástővel (finn na, ne, no, cser. ni, nu, zürj. ni, na, 
mord. na, no). 

52. §. Számképzés. 2. Kettős-szám ( D u á l i s ) . 

Kettős szám-alak jelenleg az ugor-nyelvek közül csak a vogul -
osztjákban meg a lapp-nyelvben fordul elő, az utóbbiban csak a 
személynévmásokra és személyragokra szorítkozva. Némi nyoma 
van még a zürjénben és a mordvinban. 

Osztják. Az osztlrt. dialectusban a duálisnak még -</-vel, 
vagy az alapszó véghangzója szerint &-val, y-val kezdődő képző
alakja van: -gan vagy -kan, -'/an (-gen, -ken, -yen), pl. iki öreg, 
ikigen, vont hegy : vontyan, vit csónak : vltyen ; may hód: makkan ; 
néha el is kopott a képzőnek kezdő gutturalisa: lenkep lyuk: len-
kepan, jak irnok : jakan. — Az osztB.-ben a képzőnek kezdő gut
turalisa (g, k, y) gutt. nasalissá vált: -nen, pl. semnen két szem, 
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yötnen két ház, toylin-törimnen két angyal (szárnyas-isten). — 
Megjegyzendő a dualis-alak pleonastikus használata, ilyenekben: 
imenen ojkejnen asszony (és) férfi, atnen pa yadlnen éj és nap, akar-
nen pürisnen orosz-kutya (és) disznó (Ahlquistnál találós mesé
ben — az üstnek két füle, put-palnen). — Duális alakú a -yem, -en 
végű «kettő» számnév is : osztS. katyen (meg kat), Irt. kaden, 
kádn, osztB. kadn «kettő, egy pár», kattenen (joytim k. die gekom-
menen zwei Ahlq. 32.); megjegyzendő, hogy jelző alakúi az 
egyszerű kat, kad szolgál, de e mellett a jelzett főnév még föl-
veheti a duális-képzőt: kad i-jiv-pognen «két egyatyafia (zwei 
brüder)». 

Személynévmások duálisa: osztlrt. 1. min (mi ketten), 2. nin, 
3. tin (egyes sz. ma én, nen te, teu ő; több. men mi, nen ti, teg ők) ; 
osztO. 1. min, 2. nin, 3. Un (de több. 1. mun mi, 2. nen (nin) ti, 3-
li (li) ők). 

Személyragok, duális: osztlrt. 1. -men, 2. -den, 3. -den (birt. 
ragok) | 1. -men, 2. -den, 3. -gen (alany mutatók); pl. mendemen 
ketten megyünk, mendegen k. mennek; osztB. 1. -men, 2. -ten, 3. 
-nen (pl. menlemen, 3. menlenen; osnen voltak ketten, lisnen 
ettek k.). 

Külön alakja van a birtokszó duálisának (birtokos személy
ragok hozzájárultával) : osztS. ac j uh : acyalam két juhom, acyalan 
két juhod, acyalauy két juhunk, acyalal két juhuk; akad erre az 
osztB.-ban is példa: kat jiv-poynalan «deine zwei brüder» (Ahlq. 
14.); semgalan «a te két szemed*) (Volog. mondatai. NyK. XVII, 
164. 1.). 

Vogul. Dualisi tőalak főnévi névszón: <$ ' (vogB.) vagy 
< i (lozvai): pl. amp eb : dual. nom. ampi, kwolh&z-.kwoW', pV 
fiú: pi^i', lü (lüw) ló : luwV; lozvai: sámi két szem, kwdli két 
ház (vagy alsólozvai: lü, lüi meg luvvi Ahlquist); Kondai: < i , pl. 
kul-kispi két halász. — Igen szokott a pleonastikus duális-jelölés: 
mai' tarmV «föld és ég», vitV tarmV «víz és ég», jdj-ayem ankva-
yem atyám-anyám, ekwaV qjkai «asszony és öregembere. 

Személynévmások, duális alakok: 1. men, 2. nen, 3. ten 
(vagy lozvai diai. min, nin, tin; ellenben többes: man, nan, 
tan). — Személyragok, duális alakok: 1. -men, 2. -en, 3. -ten, -en 
(birt. ragok, pl. kwolémén kettőnk háza, saliten kettejük rén
szarvasa); birtokos ragok, vogB. | 1. minésémen mentünk ketten, 
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2. minisen, 3. minesi' mentek ketten (alanymutató ragok, a 3-dik 
személyben minesi' voltaképen nincs személyrag, hanem csak a 
tempustő duálisa, úgymint a prses.-ben mineV; lozvai nyelven : 
minsi és mineji; jo%tije SLZ egyes sz. joyti ellenében). 

Birtokszó duálisa (birtokos személyragok előtt) : kwol ház: 
kwoláyem két házam, 2. kwolayen két házad, 3. kwolaya; kwolá-
yemen kettőnk két háza, kwolayüw kettőnk két háza, kwoláyanl 
kettőjük két háza, sáli rén: saliáyem két rénem, 2. sáliáyin, 3. 
sáliáya stb. Munkácsi megjegyzése szerint az -ag helyett -ay is 
hallható (samayim: NyK. XXI. 332); a Beguly jegyezte alakok: 
-aum (aum), -aen, -age végűek — azaz -agm illetőleg -aym, -ayen, 
-aye helyett valók (dm kvolaum én két házam). 

Kérdés lehet, hogy mily viszonyban van a vog. <i, -i duális-
képző az oszt. -gan, -gen-hez (a mely alapalakra az osztB. -nen 
változat is utal) ? A két nyelv szorosb rokonságához képest azt 
kell hinnünk, hogy azon egy képzővel van dolgunk. Lehet is a 
kettőt egyazonnak tartanunk, ha számba veezszük, hogy az oszt. 
-man végű gerundiumnak a vogulban csak -me, sőt csak -m felel 
meg, tehát a -gan, -gen-nek illetőleg -yan, -yen-nék elég, ha a 
vogulban -ye felel meg, ilyen végű tő pedig, mely a ragozásból 
kivehető, a vogulban szóvégileg -í'-fólévé alakúi (pl. erV ének : 
nom. plur. erye-t). 

Más kérdés, vájjon a -gan, -nen-beli n eredeti képző-rész, 
vagy új alkalmas járulék? Itt számba jönnek a személynévmások 
duális alakjai: men, nen, Un (v. Lozv. min, nin, tin, osztB. len, Un). 
Úgy látjuk, hogy a duális-jelölés az e, i, i-ben rejlik, mely beol
vadt j , g (y)-re utal; de n-végűek a többesi személynóvmások is 
(vog. man, nan, tan) ez az n pedig jóformán a többesi mutató név
mástőből ( = f. na, ne, no) ered. E szerint g-n (ga-n) = -g (v. -ga) 
tkpi dualisképző, mely w-vel, mint általános többesi mutató elem
mel bővült. 

Végre különváló duális-alaknak tartjuk a vogulban azon 
-aye-t, mely a birtokszó duálisát teszi. Mivoltát egyszeriben vilá
gosabbá teszi, hogy ugyanez alakja van a dualisi tárgyszemély
ragnak a tárgyas igeragozásban (pl. ratiáyem «ich schlage sie 
beidé», rdtiáyen, rátiayá stb.), épen úgy mint -án v. -an a többes-
számra nézve ratiánem «verem őket» stb. Vagyis, aye-h&n is az 
a előrész ta-, -la helyett való 3-dik személynévmás vagyis inkább 
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mutató névmás, végarticulus gyanánt, pl. ámpayem a két kutyám 
(tkp. amp-a-ye-m), elleniben ampV «két kutya» — amp-ye, mutató 
elem nélkül való. 

Az osztj. sem-galam-félekhen a -ga egyenes duális (-gan h.) ; 
a -lam (-la-m) pedig vagy ugyanaz, a mely a többesi birtokszón 
fordul elő (ebből: *-lanem), vagy akár *-Za^m-ből való, úgy hogy 
a mutató elem itt szintén dualis-féle alakuláson ment által = 
vog. 'ayem. 

Lapp. Az igeragozás dualisi alakjai között tisztán kiválik a 
numerus-jelölés a prset. 3. személyben, mely tulajdonképi személy
rag nélkül való: -ga, -ka (-gan, -kan): pl. lpF. loyai «olvasa» 
mellett loyaiga «olvasának ketten» | bodi jöt t : bodiga «jöttek ket
ten* (többesi 3. lohke, bottej; IpS. vatti «ada»: dual. vattika (NyK-
XXII, 309), kisi húzott: d. kisikan, pöti: pötikan (ib. 292) | valdi-
ken vevének ketten, mamiikén ménének ketten; varresteika kuek-
tes «futa a kettő*. Ugyanezen duális-jelölő fordul elő az -s 3-dik 
személyraggal: -ska (sga), -skan, pl. lpF. lokkusga «olvassanak 
ketten» (lokkusok olvassanak többen, lokkus olvasson egy); IpS. 
lekuska, lekuskan legyenek ketten; meg -ska mint birtokos sze
mélyrag: obbabska «a kettőnek testvérét*; ecabska magukat (ket
tőt) = lpF. jecasga v. -sge (pl. soj [Adam ja EvaJ pajika pettet 
ecabska ők [Á. és É.J engedek magukat csalni). 

A prsesensbeli duális 3. szem. alakja rendesen -ba, de előfor
dul még -ban i s : lpF. lokkaba ketten olvasnak, bontteba ketten jön
nek ; IpS. lokkoba v. lokkeba v. -ban ketten olvasnak, eceban ketten 
szeretnek; sőt a -bekan Friisnól Vefsenböl följegyzett alakon kivül 
talált még Halász is sajátos eltérést egy -ponk végű alakban Under-
sákerben (pl. cöcteaponk fölállnak ketten NyK. XXII, 253; több 
példa egy undersákeri textusban: Ugor füzetek 8. szám, 42. 1.). 
Mindez igazolja Setálánek abbeli fölfogását, hogy a -ba dualisi 
alakban már nincsen számjelölő elem, hanem csak preesenstő van, 
a melyhez még egyéb alakok is tartoznak; de az eredeti dualisi 
szám-jelölést még fenntartja némileg -ban (-pari), s még jobban a 
Vefseni -bekan alak.*) Megjegyzendő, hogy -ban mellett van -bak 
és (Ofoten, Ibbestad). 

*) Setálá, Tempus- und Modusstammbildung. 20 1. 
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Dualisi személyragok: lpF. 1. -me, 2. -de (pl. I. loyaime ol-
vasánk ketten, loyaide olvastatok ketten, ellenben többes szám 
szerint: 1. loyaimek, 2. loyaidek; — gvadest házból: gvahestame 
kettőnk házából, gvadestade kettőtök házából); — IpS. 1. -men, 
2. -ten (-mién, -üen), pl. 1. viesoimen laktunk ketten, 2. viesoiten; 
1. kisimien húztunk ketten, 2. kisitien (a többes-szám meg 1. -in, 
•2. -tie-yel: NyE. XXII, 242). Az -ska, -skan 3. személyragot lásd 
fent. — Látni való, hogy a IpS. -men, -mién 1. szem. dualisrag 
a lpF. mő-nél teljesebb egy vég w-vel, csak úgy mint pl. ebben a 
dialectusban a genitivus-rag n eltűnt, de a IpS.-ben még megma
radt. A -men (-mién) rag egyébiránt szembetunöleg egybevág a 
vog.-oszt. -men, -men-Yel, s itt bátran fölvehető, hogy e dualisi sze
mélyragok a rövid névmástőn kivül még duális-képzőből állanak, 
mely ugyanis -k (g)-\el kezdődött és w-vel végződött (-s-k-n 3. sze-
mélyrag módjára): -m-k-n, t-k-n; könnyen elfogadható pedig hogy 
ilyen alakból, teszem -me-k-n, -te-k-n, a középső gutturalis kiszo
rult ; hiszen a lpF.-ben a pluralis-ragok mind a hárman -Zc-val 
végződnek (t helyett): -mek, -dek, sek (e h. -met, -det, -set) s e 
szerint a dualisiaknak is egyforma alakja volna várható: -men, -ten 
mellett 3-dikúl -sen, pedig skan, -ska van; vagy pedig -men, -ten 
helyett -mekan, tekan volna várható. 

Végre a dualisi személynévmások ilyen alakokkal és válto
zatokkal mutatkoznak (fölhozva a teljesebb tő föltüntetésóre a 
nom. mellett még néhány casusalakot is): 

lpF. nom. 1. moaj, 2. doaj, 3. soaj 
gen. monno dodno spdno 
állat. monnojdi dodnojdi sodnojdi 

v. ö. több.: mi, di, si, 
g. min, din, sin 

all. migjidi, digjidi, sigjidi 

IpS. nom. 1. moj 2. toj 3. soj és sönoj 
gen. mönon, monnon ionon sönon 
acc. mönob, monnob stb. stb. 
all. mönoj, monno], mönojt 

Megjegyzendő még a Lulei 1. möd'd'a nom. = moaj (NyK. 
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XXII, 306); Viklundnál möd'a és möj de a casusokban munnu) ,-
többes nom. midd'a. 

Meglátszik hogy a moj (moaj) stb. egytagú nom. alakok a 
kéttagú mörcoj-félékből rövidültek (v. ö. a még meglevő nom. 
sönoj-t, meg a casusokbeli möno, monno, munnu-féle tőt). T>& 
a mönoj stb. alak föltűnik hosszúsága által a személyrag meri, men 
ellenében, pedig ez = vog. oszt. mm, men személyrag, mely egy
szersmind külön álló személynévmás. A dualisi casusok közül 
kiváló az allativus mönoidi, monnojdi stb., mert a többesi allativus-
raggal végződnek, t. i. -idi, a melyben -i-d- tkp. többesi szám
jelölő = finn -i-te) s ebből az következik, hogy a dualisi mönoj 
tkp. többes-jelöléssel végződvén már möno-, monwo-ban megvan a 
tképi egyszerű duális-jelölés =s -mén, vagyis s= m-k(g)-n (teszem 
mo-gon). A megtoldást nyilván az okozta, hogy ilyen egyszerűbb 
duális alak már nem külömbözött kellőleg az egyes-számtól (mely 
most mon, sőt monno is). 

J e g y z e t . 

Duálisnak vehető a z ü r j én-ben azon <a végű alak, mely
ben két egymással működő (bár nem is egymáshoz tartozó) egyén 
megnevezése történik, egészen a vogul-osztják pleonastikus duális 
módjára; pl. soca-voka soror et fráter | völa-cana ló ós csikó | sira-
kana egér és macska. Megjegyzendő goz (tője: gozj„) mellett: 
gozja «hitvestársak (ehepaar, gatten)». Lehet bár, hogy ez az < a 
valahogy az oszt.-vog. -g (-y, -gan)-nak felel meg, talán g : v vál
tozással; mert az ilyen zürj. < a különben === votj. o, meg a 
finn -vs (pl. sinma, votj. sinmo, f. silmdva, m. szemű). 

Számbavéve hogy a m o r d v i n - b a n a pleonastikus duális 
módjára pleonastikus plurális van, mely megvolt ilyen duálisra 
utal (pl. at'at-babat «öreg ember és asszonyw), lehet bár az addi-
tionalis számnevekhez hozzájáruló -g (elváltozva -v, -j) képzőnek 
dualis-féle értéket tulajdonítani, a mennyiben «két» számnak (bár 
nem is ugyanazon egy számnak) összefoglalására vonatkozik: pl. 
kem + kolmo (tíz + három): kem-golmo-vo tizenhárom: kem-sisem-gá 
v. kem-sismeje, -sismeve tizenhét, koms-vejke-je v. -ve huszonegy. 
Érdekes hasonlításul szolgálhat a jakut ikki «két» használata 
(Böhtlingk, Jak. Wbuch): «ikki ,zwei( drückt nach zwei coordinir-
ten nominibus die zusammengehörigkeit derselben aus und über-
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nimmt statt dieser die flexión pl. min aya uol ikkini kördüm ich 
habé vater und sohn gesehen.*1) 

b) 53 . §. Collectiv számnevek. 

Annak kifejezésére, hogy a számjelentő szók csakis «egymás 
mellett, együtt levő és működő, vagyis valamennyien megint col
lectiv egységet tevő egyesekre» (nem pedig elszórt és külön mű
ködő egyesekre) értendők, — némely ugor nyelvek is külön tőkép-
zéssel élnek, mely a számneveken, azaz (az «egy»-et kivéve) ma
gukra többséget jelentő szókon az összefoglalás által támadó 
egységet, tehát mintegy «numerus s i n g u l a r i s - t » fejez ki, — a 
miből is érthető, hogy esetleg maga az «egy» számnév is, termé
szetesen csak pleonastice, veszi föl e collectiv (singularis)-képzést. 
V. ö. ném. all-ein*) 

Zűrjén: kik: kiknan mind a kettő (oőa BMBCT'B) CíBoe) 
nol: ndtnan mind a négy (BCB qeThipe) 
das : dasnan mind a tíz 
daskik: daskiknan mind a tizenkettő stb. Savv. 30.1.3) 

zürj. P. kiknan 2, kuimnan 3, — Popov. 28. 1. 
nol'nan 4 (BCB HeTtipe, qeTBepo) 

1) A collectiv számnevekhez való előkészületet tartalmazó 
régibb kéziratban Budenznek köv. megjegyzését találjuk: 

Wied. § 60. s. 48 : «Die einer werden nachgesetzt, u. zwar 
wie es scheint ursprünglich in der p r o l a tivform, z. b. 16 = 
zehn an 6 vorüber.» Doch der prolativ ist immer mit a, auch im 
Erza (va, ga: kudova, lismeva). Inkább c o l l e c t i v képzőnek 
vehető ez a go (vo),je. — Vagy tán cf. f[inn] -ka (ga) ,quef. 

S.Zs. 
2) Ezt Budenz a zűrjén ötnas mellé jegyezte egy kézirati 

Összeállításban, mely nyilván előkészületül szolgált a kőnyomatú 
íveknek a collectiv számnevekről szóló szakaszához; ugyanott 
találtam az adatok forrásainak megjelölését, melylyel itt kiegé
szítettem az ívek szövegét. — Az all-ein-i nyilván az allé drei, 
allé üier-félékkel akarta itt egybevetni. S. Zs. 

3) A kőnyomatú íveknek egyik példányán ezen zűrjén ala
kok mellé ezt jegyezte Budenz: «-n lehet bár több[esi] névmás» 
[finn na, ne, no, v. ö. az előbbi §-okat], S. Zs. 
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dasnan 10 (BC1J ^ecaTb, ,necHTepo) 
daskiknan 12 (Bek ,HB,EHa,?i;H,aTi>, -D,aTepo). 

Személyragokkal ( z ü r j . P.): kiknanim mind a kettőnk (oőa MH) 
klknanit mind a kettőtök (oöa BH) 
kiknanu mind a kettejük (oőa OHH) 
kuirrmanim mind a hármunk, Tpoe MH 
kuimnanit mind a hármotok Tpoe BH 
kuimnanis mind a hármuk Tpoe OHH 

ötnam egy magam (O,HHHT> K; acc. -ös, elat. As) : öt (ötpir egyszer) 
ötnat egy magad (O^HHI. TH) 
ötnas egy maga (O^HHI> OHT>; acc. -ös) | zürj. ötnas O^BHI. TOJibKO 
otnanim egymagunk, csak mi magunk, egyedül mi (acc. ötnanimös 

[elat. ötnanimis) 
ötnanit o,a,HH BH | ötnanis O,H,HH OHH | zürj. acc. ötnanisö. 

Votják: kiknazi mind a kettejük (v. ö. zürj. kiknanis), sie beidé 
sizimnazili mind a hetőjüknek (ihnen allén sieben). 
vocnadi mindnyájatok (ihr allé): voc mind. 
ognam, ognad, ognaz egymagam stb. 
ognami, ognadi, ognazi wir, ihr, sie alléin. 
(og pol egy-szer). — V. ö. Wied. 99. 1. 

NB. D i s t r i b u t i v kifejezés * ) : v o t j . kiken-kiken (kutskiz 
sojossá istini kiken-kiken kezdte őket küldeni kettenként, je zwei, 
paar-weise). || z ü r j . kikön kettenként, kuimön hármanként stb. 
V o t j . mond ognamá (acc.) öz kelti me solum non reliquit. 

Cseremisz, a) kogeúeg mind a kefctő (v. kettőt) | cserM. kokonek 
kumeneg mind a három (v. hármat) 
lueneg, luiíeg mind a tíz (tizet) 
südöúeg mind a száz (százat) NyK. III. 440. 

NB. kudoteneg v. kudeneg mind a hat (hatot) 
•g (kJ nélkül, személyragokkal: 

memam koguúam (kogunnam) mind a kettőnket 
tendam koqendam mind a kettőtöket 
nunom kogunustom mind a kettőjüket 
kumenam (kumennam) mind a hármunkat. 

*) E mellé a fönt említett példányon ezt jegyezte Budenz: 
«adverb.» S. Zs. 
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h)kokton ketten sukon sokan 
kandaksen nyolczan sagalen kevesen 
luun tizen celan mindnyájan 
kolun húszan menaren hányan 
südön százan NyK. III. 439. 

NB. kumuton hárman c s e r M . kumuthi 
niiitin négyen nilitin 
vizitin öten simitin heten 
semeten heten sukan, cilan. 

pl. nuno tiste kokton (kumuton stb.) ulod ők itten ketten (hár
man stb.) vannak. NyK. III. 100. cser. mond. 35. nuno tiste sukon 
ilcid ők itt sokan élnek. 

«egy maga» skedak (sked + nyomat. ak),Y. ö. sket jing ma
gára való ember: eske maga). 

Mordvin, a) kafinek mi ketten, kettőnk e h. kaftin-nek 
kafinentt ti ketten, kettőtök 
kafinest ők ketten, kettejök — Ahlq. 30. 1. 

mord E. kavtonek (kavtonnek), kavtonenk, kavtonest 

kolmonek (kolmonnek) mi hárman, kolmonenk ti hárman, 
kolmonest ők hárman. — Wied. 48—49. 1. 

NB. rnordE. kolmonesk mind a három, sisemnesk mind a hét. 
J J m o r d M . kaftska mind a kettő, kolmitska mind a három, 

niletská mind a négy, vetetska mind az öt stb. 
(holmit, nilet, vetet nyilván plurális-alak, v. ö. cser. kumu

ton ; -skd meg 3. birt. szem. rag sk (st) + névhatározó; v. ö. M. 
-nka, -nttá «-unk, -tok»). 

NB. m o r d M. kaftinsa duplex, kettős, kolminsa triplex, hármas. 

NB. «egy maga» skam: skamin, egymagam E. skamon 
(v. ö. es maga, skamt egymagad skamot 
cser. eske) skaminza egymaga skamonzo 

skamonek mi magunk 
skamo?ik ti magatok (egyedül ti) 
skamost ők maguk (egyedül ők) 

NB. mordE. vesének, vesénk, vesést mindnyájunk, -atök, -jok 
vagy : vesémének, vesemenk, vesemest 
vagy: vesemenenk, vesemenest. 

2'i NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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Lapp : lpF. guö/t-es kettő, zwei zusammen IpS. kuoktes kettő : k. mi-
jest, duo nostrorum Friis 57. 1. [man 

golmas három együtt, hárman kolmas, kolmos hár-
njalljes négy együtt, négyen neljes négyen 
vidas (gen. vittas) öten vitás öten, 
gudas (g. guttas) hatan. kotos, kotes hatan, 
ciecas heten, hét együtt ceces heten. 
gavces nyolcz együtt 
ovces kilencz együtt 
loyes (g. lokkas) tíz együtt 

pl. IpS. aicei sono kuektaseb illos ambos conspiciebat | neljes 
lepe négyen vagyunk | hölebe kolmos beszélünk hárman. 

b) IpS. kuekta, kuektak duo soli (moj, toj kuekta csak mi, ti 
ketten) | kolmuk tantum trés (mije kolmuk mi hárman), neljok 
(mije neljok). 

Finn. Kendes collectiv számnévképzés ugyan nincsen a 
finnben — de mégis némi nyoma látszik ilyen származékokban: 
kolminaise triplex, kuutinaise hatszoros (v. ö. mord. kaftinsa,. 
kolminsa)*) 

b) kaksoise unus binorum, gemellus (kakso-ise) 
kolmoise unus ternorum (drilling) (sai kolmoisia). 

NB. mord. kaftas, plur. kaftast ikrek; 
osztB. katpan zwilling, (k. navirem). 

Magyar, a) kettő (két), hármó (hármójuk), ötő (ötöjük)^ 
ható (hatójuk, hatónk). — NB. monnó. 

b) ketten, hárman, négyen, húsza?i, százan stb. (pl. vagyunk, 
vannak, mentek stb.) || kettenk é n t , hármank é n t , százank é n t 
stb. — egyenk é n t || darabonk é n t (eh . egy darab<m-k é n t), em-
berenk é n t , fejenk é n t , naponk é n t stb. || NB. ketten-k é n t és 
kettejév e 11 százank é n t és százszámr a | mázsánk é n t (azaz : egy 
mázsánként) és [egy] mázsa szám-ra || NB. Másképen az n-es szám
név-alakokat (ketten, hárman stb.) adverbiumnak tartják (casus-

*) A finn rovat mellé azt jegyezte Budenz: «nem sokat ér,, 
kétes magyarázató.* S. Zs. 
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ragos alaknak, ez esetben módhatározónak); e fölfogást védi 
L e h r : Nyelvőr 1875, 8.1. stb., 541. s köv. L*J 

NB. hetevmy «fias-tyúk, s i e b e ngestirn» (Széki.: Tájszó
tár, SzD.). — v. ö. hármó-, *hármovo ? 

*) Az említett példánynak e helyén a köv. toldást találjuk: 
«Simonyi: M. Határozók I. 208. sk. — Hogy nem ragozíatik an, 
még nem dönti [el a kérdést], cf. -stúl.a S. Zs. 

*26 



Ismertetések és bírálatok. 

H3BícTÍa o6m;ecTBa apxeojioriH, HCTOPÍH H 3THorpa$in npa 
ÜMnepaTopcEOMTj Ka3aHCEOMr& yHHBepcHTeTÍ. TOMI. X. BÍIII. 2. 

Munkácsi B. Votják szótár. Első füzet. Bpest. 1890.1) 

Mindez ideig összesen egy kis votják szójegyzék jelent meg 
nyomtatásban, mely Wiedemann zürjén-német szótárához van 
függelékül csatolva (461—501. 11.). A magyar tudósnak czímben 
jelzett műve a legelső kisérlet a votják nyelv tudományos szótá
rához. M. űr 1884-ben maga látogatta meg a votjákok vidékét s 
megismerkedett mindazon munkákkal, melyek e népre vonatko
zólag a külföldinek hozzáférhetők 2) (az orosz munkák közül idéz
geti Verescsagint, Gavrilovot, Kosurnyikovot, Potanint s a mi 
«Votjákok» czímü munkánkat). Minden egyes votják szó mellett 
közölve van annak fordítása mindenelőtt magyar, aztán német 
nyelven; igen sok szónál, melyet maga a szótáríró jegyzett először 
föl, mellékelve van amaz orosz magyarázat, illetőleg fordítás is, 
melylyel a votjákok az illető szót neki értelmezték. Egyik másik 
szó jelentésének meghatározása után egész sora következik a szó-

x) Egy orosz tudósnak a Votják Szótár-ra való észrevételeit 
egyrészt azért közöljük, mert a folyóiratot, melyben megjelentek, 
nálunk nem igen olvassák, másrészt, hogy a szerző e helyen — 
fölszólításunkra — megtehesse viszont azokra a maga megjegy
zéseit. S. Zs. 

2) Nem hozzáférhetők a külföldinek, de az én czélom szem
pontjából nem is voltak lényegesek a vj atkái, permi stb. városbeli 
helyi lapok és naptárak közleményei, melyeknek régibb évfolya
mai csak archívumokban és magánkönyvtárakban találhatók. 

M. B. 
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lásoknak, melyekben ama szó használatos, pontos megjelölésével 
a forrásnak, illetőleg a szólás előfordulása helyének a följegyzett 
népies, avagy vallásos irodalomban. Némely esetekben az ily szó
lások idézetei egész lapot, sőt többet is elfoglalnak. Már maguk 
ezen sajátságai igen becses alkotássá teszik M. úrnak megkezdett 
szótárát a finnsóg tudománya terén. De érdemét még inkább gya
rapítja azon körülmény, hogy M. úr külön megjelöli azokat a szó
kat, melyeket a votjákok idegen nyelvekből vettek által s rámutat 
azoknak eredetére, hol a tatárban, hol az arab és perzsa nyelvek
ben, melyekből azok a tatár, vagy talán már a régi bolgár nyelv 
utján hatoltak be a votjákba. Ezen irányban a szótár irója még 
Oroszországba való utazása előtt kezdte meg előkészítő munkáit. 

M. úrnak nyelvészeti szempontból nagybecsű szótára idővel 
természetesen nélkülözhetetlen segédeszköze lesz a keleti finn 
népek műveltségtörténete kutatójának is. Ismeretes dolog, hogy 
bizonyos szavak jelentésfejlődése adatokat tartalmazhat a velük 
jelzett fogalmak, illetőleg kulturjelenségek történetéhez is. Hogy 
ezen szempontból is minő okulást szerezhet a történetbúvár M. úr 
szótárából, annak mutatványául szolgáljon a kar szó czikke. Álta
lánosan elterjedt értelme e szónak: «város, várrom». Azon ala
pon, hogy a kar szót igen gyakran alkalmazzák földrajzi hely
nevekre a votják vidéken, igen fantasztikus képzeletek támadhat
nának a votjákok régi műveltségére vonatkozólag. Azonban ha 
tekintetbe veszszük a A;ar-nak azon eredetibb jelentését, melyben 
M. úr szótárának adatai föltüntetik, («fészek; állatok lakóhelye: 
barlang, lyuk, vaczok»; pl. tilo-burdo kar lesti a madár fészket ké
szít. Votj. Népk. Hagy. 6. J ucied cérdoz karjosaz fülemiléd énekel 
fészkeiben. Gavrilov. d. 141. \pars karaz kuro nullá a disznó szal
mát hord almába. Votj. Népk. Hagy. bab. 6. | ducéjoslan karze 
van a rókáknak van lakó lyukok. Mát. evang. 8, 20); továbbá azon 
összetételeket, melyekben használatos (sir-kar egérlyuk, ku^ili-kar 
hangyaboly, péné-kar kutyaól): kiderül, hogy ép úgy mint a nyu
gati finn Unna «város, vár», eredetileg mindenféle «lakóhelyet» 
jelöl*), nemcsak «várost» és «várat». 

*) Nem tudom, hogy honnan veszi Szmirnov a Unna eredetibb 
általános «lakóhely* értelmét. Ahlquist tárgyalja e szót (Culturw.. 
181. 1.) s azt deríti ki, hogy eredeti jelentése: «anhöhe, berges-. 
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Egyik másik műveltségszónál nagyobb teljességét lehetne 
kívánni a jelentés megállapításának, ilyenek: 

azbar «udvar». — Jelent egyszersmind «környéképületeket, 
azon épületek összeségét, melyeket egy nemzetség elfoglal». 

in-voéo ((hullócsillag, meteor*. — Jelent egyszersmind ((va
rázsló, vagy halott lelkét, mely amolyan alakban az élőkhöz 
röpül». 

Inmar-miS «Inmar (Isten) követelése bizonyos fölfogadott, 
de még nem teljesített áldozatra vonatkozólag)). — Tulajdonkép
pen azon «büntetést* (miz) jelöli, melyet az istenség, vagy az 
elhunytak az emberre bocsátanak a nem teljesített fogadalom 
miatt. (L. Szmirnov: Permjaki.) 

ubir «gonosz szellem». — Jelent ( (ha lo t tnak (néhol va
rázslónak) lelkét, mely az élők vérét szívja, vampir. 

urt (mint egyelőre nem igazolható adat idézve Wiedemann-
tól:) «seele, geist (von verstorbenen), gespenst, vision». — Jelen
tése általában «szellem»: ju-urt «a gabona fölött őrködő szellem». 

kart «férj». — Jelent még «öreget, családfőt, áldozót)). 
SZMIRNOV IVÁN. 

M egj e g y z é . s e k : 

azbar tatár eredetű szó: azbar «stall, pferdestall, hof» 
(.UBopt) Budagov. I, 36; tat. abzar ól, istálló. Bálint. — A votják-
ban tágabb «udvar» értelemben használatos természetesen a rajta 
levő épületekkel (ólakkal, istálókkal) együtt. Az «ól, istálló» külön 
neve a votjákban: gid, gid'. — Hogy magát az emberek lakta há
zat (kwa, kwala) is beleértenék az azbar-b&, azt Szmirnovnak 
nyelvbeli példákkal kellene igazolni. 

in-voZo 2. (didércztüz)) jelentése mellett utalás van a szótár
ban VNpk. 40. babonára, melynek szószerinti szövege: «Ha éjjel 
lidérczfényt (in-voz'odz) látsz, mondd: «uram!» (osta!). Az egy 
m e g h a l t b o s z o r k á n y n a k (varázslónak) a l e l k e , az em
bernek lelkét elragadni jár úgy». — Úgy látszik ezt a dolgot 
Szmirnov az én könyvemből tudja s aztán elfelejtve a forrást végre 
ő figyelmeztet rá engem. — Külömben, hogy minő babonák fü-

höhe», ebből fejlődött «feste, festung, schloss», ebből «stadt» a 
járni dialektusokban. M. B. 
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aődnek valamely természeti jelenséghez, annak följegyzése nem a 
szótáriró dolga. E ,szót üstökös nem lehet így meghatározni: 
«a néphit szerint háborút, vagy vészt jelentő csillag». 

Inmar-miz szó utórészének tüzetes tárgyalása a m betűben 
lesz. A mié szót votják tanítóm Ivanov így határozza meg: Tpe -
Ö O B á H t e H a K O r O - H H Ö y ^ B Ö05KeCTBa OTHOCHTejILHO 5KepTBOIipH-

HomeHifl, KOTopoe ŐBIJIO oÖBnjaHO eme 3apaHí»e (az istenségnek 
k ö v e t e l é s e valakivel szemben vlmely fogadott, de n^m telje
sített áldozat miatt). Van aztán egy szólás: miz kutiz «a m. meg
fogott)), azaz « b ü n t e t ó s é r t » a nem teljesített áldozatfoga
dalom miatt. V. ö. mié-vosan «egy régibb áldozatfogadalom telje
sítése* (m. -áldozás). 

ubir tatár eredetű szó (VNyt. 444.) tat. ubir fresser, vielfrass; 
hexe, böser geist (Budag. I. 108.); ettől ub-, up- elnyelni. — Ter
mészetes, hogy jelenthet «halott gonosz lelkét* is. Hogy egy ilyen 
rossz lélek miket vihet végbe, azt hiszem szintén nem a szótáriró 
feladata összejegyezni, bár én sok esetben, hol t. i. a működés 
köre jellemzetes (pl. Albasti, Busturgan, Inmar stb.), megtettem. 

urt szót a nép nyelvéből «szellem*-féle értelemben nem iga
zolhattam. Azért megcsillagozva jelzem, mint Wied. adatát. — Ta
láltam ellenben a vallásos könyvekben (Istor. 40, 49, 115): urtsé 
potám, melynek megfelelő tatár fordítása: kotlaré cékkam «elveszett 
a bátorságuk*. Tat. kot (= urt) «lélekjelenlét, bátorság*). [Szó sze
rint : elveszett a lelkük ? S z e r k.] 

Vájjon a votják fordító félreértése-e az itrí-nak ilyen haszná
lata ? Megjegyzem: osztj. urt, ür «úr» s egyszersmind többrendü 
bálványnak «szelleme*, mint a vog. átér. Budenz a magy. úr, zürj. 
verös «mann, herr» szókkal egyezteti. — Bizony egy «úr, gazda*-
féle szó vehet fel «szellem* jelentést; v. ö. pl. csak votj. ku$o 
«gazda, úr, birtokos* : korka-kugo a ház ő r s z e l l e m e J gid-k. az 
istálló őrszelleme | to-k. a tó ő. | vu-k. a viz manója | mmíco-k. 
a fürdőkamrában lakó szellem stb. Ugyanígy használatos tat. ege, 
eje «úr» és «szellem*. 

kart a votjákban hallomásom szerint mindig «férj»: kartli 
sotni férjhez adni | kartli bizni férjhez menni (tkp. futni). De 
nincs kizárva, hogy még eredetibb «öreg*-féle jelentése is haszná
latos valahol, t. i. tat. kart «öreg, vén* ; auél karté & falu véne, 

— v 
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sztaroszta. Eendes votj. szó erre: peres 1 peresjos uli-vuisli veralo 
az öregek beszélik a fölserdülő nemzedéknek. VNpk. 61. 1. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

E g y o s z t j á k n y e l v e m l é k . — Ilyen czímmel olvasunk 
Andersontól egy érdekes fejtegetést a Tudós Észt Társaság közle
ményeiben (Sitzungsberichte der Gelehrten Estnischen Gesell-
schaft zu Dorpat 1891.). Abból indul ki, bogy a Togata folyó-
nevet — melyet Kézai Simon s a Bécsi Krónika említenek a 
regnum Jurianorum folyói közt — Hunfalvy Pál az Irtisre magya
rázza (Vámbéry's Ursprung der Magyarén 46. 1.). Ezt a föltevést 
Anderson a következő okoskodással erősíti meg : 

«Togata nem egyéb, mint egy latinosított *togat, * tagat v. 
*tanat alak, s ez a név a szurguti osztjákban ma is így hangzik 
thlanethl s az északi osztjákban lannaljogan és longa-jogan (Jrtis-
folyó'). Tanát nyilván azonos a vogul tait, taut szóval, melylyel a 
vogulok az északi s déli Szoszvát jelölik; emezt a Lozvával való 
egyesülése után az oroszok is Tavdának nevezik, ami csak a vogul 
taut átalakulása. — A togata alak nyelvtörténeti szempontból 
kétképpen érdekes : 1. meghatározza az időt, mikor ment végbe az 
osztják-vogult jellemző s : t hangváltozás, mely a magyarban 
ismeretlen [de v. ö. a tolvaj szót]; 2. bizonyítja, hogy az osztjákok 
mintegy 600 évvel ezelőtt legalább ebben a szóban a gutturálist 
még nem ejtették orrhanggal, melynek a rokon nyelvekben sincs 
nyoma, v. ö. vog. taut. Emez kétségkívül azonos a tájt, teát ,ujj 
(ármel)' szóval s a vége híján a magyar ujj szóval is. Továbbá 
megfelelnek neki a svéd-lapp sasse ,ármel' (a szárnyat jelentő soje 
szóból), norvég-lapp soagje, soagja ,ujj, szárny*; zürj. soj (votj. suj) 
felső kar, sos ujj (ármel; votj. sajas, sajes, saesj; cser. soks ujj; 
mord. oza e h. *soza uj j ; finn hia, hija, hiha (észt iha) ujj. A zürj. 
Sosva tkp. sos-va ,ármel-fluss' azaz mellékfolyó (v. ö. orosz pyKaBi* 
,ármel' és ,fluss-arm'), tehát fordítása a vogul névnek, s ennek ré
gibb osztják-vogul alapalakja *sages v. *sagas lehetett, mely közel 
jár a votj. sajes, cser. soks alakokhoz.*) — Hogy az osztjákok a 
ruhaujjat ma más hangfejlődésü alakkal lit, í/í-nek mondják, az. 
Andersen véleménye szerint nem áll útjában a föntebbi magya
rázatnak, v SIMONYI ZSIGMOND. 
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A magya r szókincs e r e d e t é h e z — szóegyezési adatok.*) 

Tudvalevő, hogy a magyar szókincsben is az ugor örökség
ből való alaptökéhez sokféle vendégelem csatlakozott: a részint 
merőben idegen nyelvekből, részint közvetett rokonságban levő 
nyelvekből (az ugorságon kívül való altáji csoportokból) került 
kölcsönszók. Az is tudva van, mily fontos valamely nyelv etymo-
logiai fejtegetésére nézve a benne meghonosult idegen elemek 
kifürkészése, mely a szónyomozót esetleg kínálkozó hiú ós elté
vesztett kísérletektől óvja meg, vagyis attól, hogy «fejszéjét kőbe 
ne vágja»; sőt már az is jó szolgálatot tesz neki, ha valamely szó 
idegen eredetének csupa lehetősége mutatható ki, mert ez is vigyá
zatra inti s elhamarkodott magyarázatnak elejét veszi. Egyéb 
tanúságról ne is szóljunk, mely a vendégszók kimutatásából me
ríthető — néptörténeti, jelesen míveltségtörténeti viszonyok meg
világításánál. 

A merőben idegen nyelvekből került elemek megítélése és 
megállapítása némi részben aránylag könnyen és biztosan esik 
meg, a hol az illető szó hangalakra, származásra és jelentésének 
fogalomkörére való tekintetből határozottan az idegen nyelv ere
deti, vagy legalább a kölcsönvevőt megelőző korbeli tulajdonának 
mutatkozik. E mellett azonban néha csak arra kell szorítkoznunk, 
hogy az idegen nyelvvel való szóegyezést nem csak véletlen talál-

*) Ilyen czím alatt indította meg Budenz József a NyK. XX. 
kötetében újabb adalékait a magyar szókincs eredetéhez, s nyilván 
ezekhez való bevezetésnek volt szánva az itt közölt töredék, melyet 
«Magyar szók eredetéhez*) fölirattal találtam hátrahagyott iratai 
között. S. Zs. 
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kozásnak, hanem igazán történetileg lehetségesnek ismerjük föl, 
a szónak eredetileg ide- vagy oda-tartozását függőben hagyván. 
Eendszerint kevesebb kritériummal kell beérnünk, különösen a 
hangalaki tekinteteknek alig számbajöhetése miatt, midőn rokon 
nyelvcsoportbeli szóegyezés forogfenn, a melynek megítélésében 
egyszersmind a történeti kölcsönvételnek az ősrokonsági közös
ségtől való különválasztása nem ritkán kétséget okozhat. 

Mint merőben idegenekből legtöbb vendégszó jutott be a 
magyar szókincsbe a szláv nyelvekből; kevesebb számmal más 
nyugateurópai indogermánságból (főleg a latin, olasz, német nyel
vekből) ; a magyar kölcsönvételnek ez a része már meglehetősen 
-össze van állítva vagy folyamatban van a nyomozás ós birálgatás 
munkája (Miklosich: «Die slavischen Elemente im Magyarischeno ; 
a Nyelvőrben Szarvasnak «Szómagyarázatok)) ez. czikkei; Körösi 
Sándor: «01asz kölcsönszók», Edelspacher: «Eumun elemek a 
m. nyelvben»). A mi ilyen az arab és perzsa nyelvekből került, 
jobbadán nem közvetetlen kölcsönvétel, hanem első sorban az 
oszmán-törökség s ezután a déli szlávság útján hatolt be. A mi a 
nem ugor altáji csoportokat illeti, a magyarral való szóegyezésnek 
meglehetős anyagát összehordta Vámbéry több rendbeli dolgoza
taiban a törökeégből, de a kölcsönvételi résznek meghatározása 
nélkül, mindent egy . . .*) 

k u t y a «hund». — Megvan e szó a keleti-orosz táj beszé
dekben is: kufa (KVTÍI), dim. kutka, kutonok (KVTfcKa, KyTéHOKt) 
«kis kutya, kutyakölyök»; sőt kut'ut (KyTK)Ti>) is («kleiner hof-
hund, ^BopHflaíKa», a vjatkai gub.-ban: lásd Dal orosz szótárát), 
a mi föltűnően a m. kutyus dim. alakra emlékeztet. — Ahlqvist 
(Kulturwörter 2. 1.), ugyancsak az or. kutonok miatt, a melyhez 
még a lett kutsa «hündin» és kutsens «welp (kölyök)» szókat csa
tolja, indogermán eredetűnek tartja a m. kutya-t a vele egybevetett 
észt kuís, kutsik (lív kutski) «kutyakölyök» és votj. kuca-yal 
együtt. Wiedemann észt szótára ezen alakokat hozza föl: kuts, 
gen. kutsi J kuts gen. kutsu \ kutsik, gen. kutsiku \ kutsikas, gen. 

*) . . . kalap alá fogva; vagy . . . kaptafára verve. — Foly- s 
tatólag Budenz bizonyára megemlítette volna saját bírálatait Vám
béry szóegyeztetéseiről, továbbá Munkácsi Bernátnak török ere
detű szavainkhoz való adalékait. S. Zs. 
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kutsika «hündchen»; —zűrjén és votják szótárában meg a votjá-
kot így: kuca-pi, kuca-pi (tkp. kutya-fi) «hundejunges». — V. ö. 
még a MUgSzótárban: votj. kuca kutya, zürj. kiéi kutyakölyök | 
mordE. kut'ka, mordM. kuiu-lefks kutyakölyök | vog. kusa kutya. 

A t ö r ö k b e n kücük, melyet Vámbéry M. Er. 289. a m. 
kutya-ved egybevethetőnek talál, nem csak «kutyakölyköt)), hanem 
másfajta állatfit is jelent (deve kücügü das junge des kamels), 
minthogy amúgy is «kicsiny»-t teszen; hibásan idézi ott ugor 
szóul Vámbéry ezt: kuta. Igaz, hogy némely török dialektusban 
főképen vagy kizárólag «kutyakölyök» értelemben használatos: 
Kaz. kücük (Bál. köcök) | altaji-tör. kucuk meHOKB (ellenben; kücü, 
kicik, kücmek, kicenek «kicsiny, MajieHBKiü) || innen m o n g . kicik 
id. (Bál.; Budagov II, 146. a tör. kücük mellett). 

Bálint (Párh. 32) a mong. yjuco- (yuca-) «ugatni» igével ma
gyarázza a székely kuszika (== kutya) szót; de ez csak etymologia. 
Csakhogy ez a kuszika is demin. társa a kutya-nskk, mely történe
tesen nagyon szépen találkozik egybe az észt kuüik, kut'sikas-Y&l. 

De vájjon már most ugor eredetű-e a m. kutya ? Nagyon 
is meglehet, hogy nem az, s hogy e szó közvetlenül a szlávságból 
került. Annyiban szlávos alakú ugyanis az or. KVTa (kútja), hogy 
ennek az orosz hangfejlődés szerint fölvehető eredetibb kutjen- tője 
egyrészt a lett kucen-ben (nom. kucens) tükröződik, másrészt az or. 
kutjenek (mai or. ejtés: kutjonok) dim. alakból is kifejthető (v. ö. 
rebja peŐa mellett: peőeHOKt, rebjenok, rebjonok). 

E mellett latba vethető az is, hogy egy másik speciális m. 
kutyanév is egyezik szláv, még pedig az oroszban is meglevő 
szóval: v i z s l a «canis sagax» = or. vyzl'a (-íja, BMJKJia) «junger 
jagdhund» (egyik dim. alakja: vyzl'enok, -Honok; nom. plur. vyílata, 
úgy mint rebja-tól rebjata, peőaTa): Miklosich már a Slaw. Elem. 
im. M.-ban fölvette ez egyezést, de csak a cseh vyZel és tót vizla-va\ 
mutatván be a szlávságot; most a nem rég megjelent «Etymol. 
Wörterbuch der SÍ. Spr.»-ben vyztlü alatt szintén a m. vizsla-ra, 
utal (megemlítvén az ellenvetést is «das wort soll von vizsgál, 
vizslat stammen»), s a szláv szókhoz hozzáadván még: lengy. 
ivyéel, kis. or. vyzel, vyzla, or. vyűec, vyélik, vyMica. Látni való, 
hogy a m. vizsla-nak voltaképi mása a Bbiaüia (a-val, a mint Csopei 
rutén szótára is adja); e mellett lehet hogy a tót viüa csak utóbb 
került vissza a magyarból. 
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h o d á l y «juhász-ház és juh-akol vagyis juhtanya» Tájsz. 
(hodáj «birkaszín; rossz épület» Nyr. XV, 45.): t ö r . (csag.) kotan 
«eingezáunter ort, wo die schafe übernachten» (Vámb.-Sprachst.), 
Budagov II, 70. kirg. «az aul közepén való hely, hova éjjelre a 
barmokat állatják»| tör. (jakut) yoton «stall, warmer winterstall.» j 
mands. yoton «stadt; mauer, schanze» (Gabi.); «fallal v. földhá
nyással bekerített lakóhelyt) (Zách.). | tung. koton hof ohne (?) um-
hegung (Castr.); a gold dialektusban : yoton *< városa j mong. yoton 
ville, village, yoto ville, forteresse (Kow. 918) ós yota «ville, for-
teresse; monceau, amas» (Kow. 908); Schmidt szótára a yotan ala
kot is adja «város (ropott)» jelentéssel. | mint vendégszó az orosz
ban : yoton «kalmuk aul» (Dal). — Ez a kotan, yoton szó tehát 
bizonyos bekerített helyet jelent, a törökben különösen ((barom-
kertet)), s ezen jelentésben jól összefér a m. hodály-va,], szóvégi 
H : Z-csere fölvételével. — Más nézetet nyilvánított a h. szóról 
Edelspacher A. (NyK. XII, 101): «hodály hely, hol a juhok ta
nyázni szoktak, különösen juhakol; Ball., hodáj alsó épület, külö
nösen gazdasági v. cselédház (Arad): r u m u n odáje, vulg. hodaje 
(zimmer, stube, kammer). A kezdő h és a végtoldat arra utal, hogy 
e török eredetű szó (oszm. oda) délszláv réven jutott a rumunba.» 
Igaz hogy Miklosich (Türk. Elem.) a tör. oda-t kimutatja a déli 
szlávságban: bolg. oda ja, szerb odaja, hodaja (rum. odaje) s az 
sem lehet komoly nehézség, hogy a «szobás értelmet egész «ház, 
épület* váltotta volna föl; sőt a budai Lex. Valachicum szerint & 
rum. odaje ós hodaje többet jelent a «szoba* -nál, t. i. «major, ma
jorház, mezei szállása. Mindamellett a tör. kotan is számbavételt 
követel azon lehetőségnél fogva, hogy a hodaja, hodaje alak a ma
gyarból került saz úgyis rokon értelmű és hasonló hangú oda/a-val 
egyszóvá olvadt; föltetsző ugyanis, hogy más o-kezdetű török szót 
(Miki. kimutatását nézve) a déli szlávság nem toldott meg kezdő 
A-val; sőt pl. a szerb inkább a kezdő h elhagyására hajlandó falas, 
anta *s m. halász, hant). 

A Peer codexben (78.) «ház, szoba»-féle értelemmel előfor
duló gadaj («az belső [gaday] gazdaia . . .felele))), mely első tekin
tetre a hodály-vaA egyazonnak látszik, nézetem szerint más ere
detű ; szorosabb alaki egyezés (első szótagbeli g és a) ajánlja, hogy 
vele egynek tartsuk a német gaden ((gemacha szót (gaden der v. 
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das, Délnémetországban divatos; kfném. gadem, ófném. kadum, 
kádam, gadam; 1. Weigand, D. Wörterbuch).1) 

BUDENZ JÓZSEF. 

E g y h o m á l y o s v o g u l szó.2) P. Hunfalvy hat in sei-
nem wörterbuch zu der Konda-wogulischen Mattheeus-übersetzung 
(Popov's) und dem ergánzenden wortverzeichnisse zur Marküber-
setzung (NyK. IX. X.) sich hie und da noch versagen müssen die 
bedeutung einzelner wörter genau zu bestimmen; obwol er dabei 
den nordwogulischen wortschatz (nach Keguly's materialien) zur 
vergleichung herbeiziehen konnte. Bekanntlich genügt zu solchem 
zwecke oft nicht eine geringere anzahl von sátzen, welche die be-
treffenden wörter enthalten, wenn auch der totalsinn vollkommen 
feststeht. Und selbst der unmittelbare forscher, der die wortbedeu-
tung der mündlichen überlieferung seines nationalen dolmetsches 
entnehmen sollte, muss von diesem unterfangen abstehen und 
sieht sich auf die analyse gegebener sátze verwiesen. Jedenfalls 
aber frommt es, das deutungs-matériái für so ein dunkles wort 
zu niehren, und namentlich die spur desselben in náchst- oder 
nahverwandten dialekten ausfindig zu machen. Wir wollen in die-
ser richtung zu etlichen undeutlichen, d. h. noch nicht sicher ge-
deuteten insassen des Konda-wogulischen wörterbuchs aufklárende 
bemerkungen versuchen. 

:) Ez a gadaj szó már a Nyr. I. kötetében is (54) kérdés 
tárgya volt s a Nyelvtört. Szótárban is föl van véve, még pedig 
azzal a hibával, hogy el van mellőle hapyva a rekeszjel, mely a 
Nyelvemléktárban azt jelenti, hogy e szó az eredeti kéziratban 
ki van törülve. Azért van pedig kitörülve, mert t o 11 h i b a volt. 
A leiró hamarjában hiányosan kezdte irni a gazdája szót (z nélkül), 
de észrevette a hibát, mielőtt befejezte volna, s akkor kitörülve 
újra irta. Ilyen tollhibák törlésével gyakran találkozunk codexeink-
ben; v. ö. pl. magában a PeerC.-ben 95. 120. Nézetem szerint 
tehát a gadaj szó törlendő a NySz.-ból. A PeerC. mondatában 
vagy az belső van főnévül értve vagy ki van felejtve mellőle az ott 
volt főnév. S. Zs. 

2) E czikkecskét így, németül fogalmazva találtam Budenz 
hagyatékában (talán más effélékkel megtoldva — mert «Vogulica. 
Dunkle Wörter» volt föléje írva czíműl — valamely külföldi folyó
iratban akarta közzétenni) és én nem akartam fordítással változ
tatni rajta. S. Zs. 
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nute «nál? magában?» (bei? bei sich, für sich? — das 
? -zeichen von Hunf.). Die fund-stellen sind folgende: Matth. 12, 
25 soyen naerlay tak nute pali urtyatep jedes reich selbst in sich 
sich zerteilend (caMO BT. ceöii pa3,ii,'íi jiHBineeca) | 21, 38. lavekteset 
tank nute sie sagten unter sich (MesK,ny coöoio) | 18, 15. latkaten 
nute por yolestal ermahne ihn n. ohne zeugen (Meat^y TOÖOIO H 
HMB O^HHMT. zwischen dir und ihm alléin) | 24, 10. motem motenme 
miyiu jejmtitd i jaystat nute einer wird den anderen verraten und 
sie hassen einander (B03HeHaBH f̂lTi> .npyri. ^pyra) | 13, 57. soy-
telaytset nute tav mosa sie nahmen árgerniss seinetwegen (an ihm t 
co6jia3HHnHCb o HeMt) | Mark. 9, 33 nar latsán nute was redetet 
ihr unter euch (Meaĉ T coőoio) | Mr. 10, 26. nute latsit sie sagten 
zu einander (roBopiuiii ^pyrT. ^.pyry). 

Ganz ebenso gebraucht finden wir unser wort in der von 
Ahlqvist neu revidirten ausgabe der beiden konda-wog. texte, nur 
dass es als note erscheint: M. 12, 34. taku note pali-urtkatip ; 21, 
38. lavikteset taku note; 18, 15. latkaten note por kolestal; 24, 10. 
jaysitat note ; 13, 57. soytelaytset note; Mr. 9, 33. nar latsán note ; 
10, 26. note latset. 

Aus den angeführten textstellen ist leicht zu ersehen, dass 
nute (note) fást ausschliesslich als a d v e r b gilt, welches das ge-
genseitige verháltniss zweier oder mehrerer bezeichnet: «ein-
ander» = einer den andern, einer dem andern, unter einander 
(#pyri> ,n,pyra, ,npyri. ^pyry, Meat^y coóoio). Als postposition 
könnte man es allenfalls in tak nute fassen, doch ist hier auch 
vom verháltniss mehrerer (der teile des in sich entzweiten rei-
ches) die rede; auch ist in áhnlicher stelle Mr. 3, 24. statt nute die 
wirkliche postp. keurt gebraucht: urtyati naerlay taku keuretat 
(Áhl.urtkati n. taku keuretat es teilt sich das reich selbst in sich 
od. in sich selbst (caMO BI. ceöij). Ebenso lásst sich lavekteset tank 
nute ungezwungen übersetzen: «sie sagten selbst (sie selbst) unter 
einander.» Wir brauchen alsó in nute als einfachem adverb, nicht 
mit Hunfalvy (NyK. IX, 58) ein affix 3. person anzunehmen 
(nut-e) ; auch kann das wort mit dem comparativischen nu od. nuv 
(jdni-nuv major) nichts zu schaffen habén. 

lm Nordwogulischen habé ich das adverb nute (note) noch 
nicht entdecken können; nur scheint mir damit das verb nq,t 
(= vogK. not-) «helfen» zusammenzuháDgen, in dessen bedeutung 
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ja auch der begriff «gegenseitig, einander» enthalten ist. Dagegen 
stimmt deutlich mit nute das ostjakische nula (verkürzt nul) über-
ein, welcher nach Ahlqvist (Nordostj. 112) "adverb = «gegenseitig, 
gegen einander», z. b. nerlem kat sörim ju/ nula ich reibe zwei 
trockene hölzer gegen einander; nul-velta «einander schlagen 
[tödten], sich sehlagen»; cf. in Vologodski's Wörterbuch: nul-
velipsa őoö, .npaKa (kampf, schlágerei), und bei Castrén (Irtisch 
diai.) nutved- «sich schlagen». lm ostj. nula steht dem t von vog. 
note grade vo weiter entwickeltes l gegenüber, wie z. b. in ostjB. 
(nord ostj.) mugol leber = vog. majt | ostjB. [ébil] (épl) geruch — 
vog. at, at; der form nach zeigt sich nála als lativ eines stammes 
*nul, wie auch das wog. note von *not. — Noch sei bemerkt, dass 
das wog. nat-, not- «helfen», welches vielleicht mit note zusammen-
gehört, sich auch im ostj. findet: not-, notti «helfen, mitwirken»r 

aber auch «zufügen, zulegen» (Ahl. not-, noti-J. 
BUDENZ JÓZSEF. 

V a n - e « s e n k i » j e l e n t é s ű k ö z é p l o z v a i v o g u l khalst 
A középlozvai vog. nyelvjárásnak Munkácsitól eredő ismertetésében 
ezt olvassuk: «at-khankhd, senki, khals id. (pl. khals űi at ölés senki 
sem volt itt)» (NyK. XXII. 11.). De ez a khals jelent ám vognl-
ságszerte «ember»-t is; ós hogy megvan ebben a jelentésben a 
középlozvai nyelvjárásban is, világosan mutatja a 16. lapon olvas
ható következő példa: khwanatél khals dkwi jel-khali egykor v. 
idővel úgyis meghal az ember. És bizony az előbb említett mon
datban is csak ezt jelenti, a mennyiben az a mondat szó szerint 
lefordítva így hangzik: «ember itt nem volt». Khqls magában te
hát csak «ember»-t jelent; és csak khals . . . at jelenthet annyit 
mint «senki sem, senki». Khals fii at ölés egészen olyan mint 
Arany János «Tetemre hívásának)) ez a helye: «Lólek az ajtón se 
be, se ki». Itt a «lélek» szó egész szépen fordítható németre «nie-
mand»-dal; sőt az egyszerű «seele» nem is használható ezen a he
lyen, hanem vagy így kell mondanunk nkeine seele» vagy «nicht 
eine seeleit, jóllehet a «se . . . se» szavakban levő negatiot a né
metben is már a kötőszón fejezzük ki : weder . . . noch. De mind
ezek ellenére mégsem volna szótárba tehető, hogy «lélek» jelent 
«senki»-t is ; mert ezt az értelmet csak az összefüggés hozza 
létre. 
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Egészen más a franczia personne, a mely jelent bizony «sze
mély »-t is, «valakiw -t is meg «senki»-t is (még pedig minden más 
tagadó szó nélkül is) : 1. il est la premiere personne du royaume ő a 
királyság legelső s z e m é l y e (a királyságban a legelőkelőbb em
ber) ; 2. il a parié sans que personne le contredit beszélt, a nélkül 
hogy v a l a k i ellent mondott volna neki; 3. qui avez-vous vu? kit 
látott (maga) ? personne senkit. — De mint a Munkácsitól idézett 
vogul példa mutatja, khqls ennyire még nincs és csak tagadó szó 
kíséretében fordítható esetleg «senki»-vel. VASVEEŐ EAJMUND. 

K é r d é s a f e l s ő l o z v a i v o g u l n y e l v j á r á s r a v o n a t k o 
z ó l a g . — ANyK. XXII. kötetének 53. lapján ezt olvassuk Munkácsi 
tollából: A ((kiveszett f e l s ő l o z v a i nyelvjárás . . . egyedüli em
lékei a Reguly hagyatékában található J u r k i n és Pachtjár-féle 
közlemények*). A 48. lapon pedig ezen felírás alatt ((Mutatvány a 
Eeguly-féle k ö z é p l o z v a i nyelvemlékekből» egy Ju rk in - f é l e 
bohózatot találunk. Az már most a kérdés, a Jurkin-tól való dol
gok a kiveszett felsőlozvai nyelvjáráson vagy középlozvai nyelven 
vannak-e írva. 

Ugyanez a középlozvai vagy felsőlozvai Jurkin ugyancsak a 
48. lapon Tat-tit-paul-bó\ valónak van mondva. De Tat-tit-paul-
belinek van állítva ugyanezen a lapon Szotyinova is, a kinek kiej
tése szerint van átírva a Jurkin-féle bohózat. Összehasonlítva már 
most a Jurkin-féle eredetit és a Szotyinova-féle átírást, mindenek
előtt azt veszszük észre, hogy nyelvük, jóllehet Tat-tit-paul-beli-
nek kell hinnünk mind a kettőt, meglehetősen külömbözik egy
mástól ; másodszor meg látni fogjuk, ha jól megnézzük, hogy á 
Szotyinova-féle átirás éjszaki nyelvjárású. Kérdés már most, mi
lyen nyelven beszél Tat-tit-paul. Ugy látszik, hogy Tat-tit-paul-iaak 
eredeti felsőlozvai (?) nyelvjárását kiszorította az északi. 

VASVERŐ EAJMUND. 
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A Nyelvtudományi Közlemények jövendőbeli programmja. 
1878-ban, midőn Budenz József vette át a Nyelvtudományi Köz

lemények szerkesztését, a folyóiratnak munkakörét, mely ezelőtt 
tágabb volt, meg kellett szorítani, mert a Budenz irodalmi s egyetemi 
működése által fölvirágzó ugor nyelvészet mindig nagyobb tért kivánt 
s ezt egyebütt nem kaphatta, mint a Ny. Közleményekben. 

Azóta azonban a hazánkbeli ugor és altáji nyelvészet annyira 
megtermékenyedett, hogy a Ny. Közlemények tere is szűknek bizo
nyult. A bold. szerkesztő buzgólkodása s az Akadémia nagylelkű 
támogatása nagyobb-szabásií külön munkák kiadását tette lehetővé. 
Mig azelőtt Hunfalvy vogul s osztják könyvei a Ny. Közlemények 
egy-egy kötetét foglalták el, addig most Munkácsi votják s vogul, 
Halász lapp, Kunos török gyűjtései és Munkácsi Votják Szótára több 
testes kötetre terjedő külön kiadványok alakjában láthatnak nap
világot. Ennélfogva a Ny. Közleményeknek ma már csak a kisebb 
anyaggyűjtő és földolgozó munkálatok maradnak. 

Másfelől az Egyetemes Philologiai Közlöny, melyre bízva volt 
eddig a többi nyelvészeti ágaknak magyar nyelven való művelése, 
rendkivül terjedelmes tárgykörénél fogva —- mely magában foglalja a 
régi s újabb irodalmak történetét, a klasszikus régiségtant s egyáta-

Foly tatás a borit éle 3. lapján 

... 523 
. 526 



Ián a klasszikus nyelvek egész philologiáját, — kevés tért adhatott 
a tulajdonképi nyelvészetnek. Már pedig kívánatos, hogy pl. a hazai 
népfajokra való tekintettel megfelelő tért nyissunk a germán, szláv 
és román nyelvészetnek, — kivánatos, hogy tért adjunk a nálunk 
mindinkább kifejlő keleti nyelvészet művelésének, azonfölül mind
nyájunk okulására az általános nyelvészetnek is, melynek, a Steinthal 
és Techmer-féle folyóiratok megszűnése óta, amúgy sincs könnyen 
hozzáférhető orgánuma. 

Végül szükség van arra, a mit eddig majdnem teljesen elhanya
goltunk : hogy a külföldi nyelvészet fontosabb jelenségeit lehetőleg 
rendszeresen ismertessük. Tapasztalatból tudjuk, hogy nyelvészeink s 
kivált középiskolai professzoraink kevéssé ismerik a külföldi szak
lapokat s általában a virágzó szakbeli irodalmat, pedig ha időről időre 
figyelmeztetni fogjuk rá, a termékenyítő hatás bizonyára nem fog 
elmaradni. E czél elérésére szükséges, hogy folyóiratunk sokoldalú 
és érdekes tartalommal igyekezzék magának újabb s nagyobb olvasó
közönséget hódítani. 

Mindezen okoknál fogva a Ny. Közlemények ezentúl általáno
sabb körű folyóirattá fog válni, ámbár magától értetődik, hogy a 
magyar s ugor nyelvészet természetszerűleg meg fogják benne tartani 
hagyományos elsőbbségüket. Az előadottak szerint tehát folyóiratunk 
közölni fog : 

1. magyar s egyéb ugor s általában urál-altaji tárgyú értekezése
ket s anyaggyűjteményeket; 

2. germán, szláv, román, sémi s általános nyelvészeti mun
kálatokat ; 

3. esetleg ethnograpbiai, műveltségtörténeti, mythologiai érteke
zéseket, a mennyiben nyelvészeti eszközökkel dolgoznak (pl. a kultúra 
szavairól); 

é. biráló és tájékoztató ismertetéseket a nyelvészeti irodalomnak 
minden ágából; 

5. kisebb közléseket: szófejtéseket, magyarázatokat, nyelvészeti 
híreket stb. 

A folyóirat ezentúl negyedévenként fog megjelenni, 
még pedig márczius, június, szeptember és deczember 
elsején. Az egész évfolyam legalább harminca ívből fog 
állani s ára 3 fvt vagyis ö Ttorona lesz. Az előfizetés a 
Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-hivatalához 
czímezendö. 



Az Ugor Nyelvek Összehasonlító Alaktanához. 
Budenz József hagyatékából. 

MÁSODIK RÉSZ. 

A z u g o r n y e l v e k szóragozása . 

I. Igeragozás. 

54. 8.*) 

Alanyra (meg tárgyra) mutató s z e m é l y r a g o k , — melyek 
többször egyszersmind birtokosragok (a névszón). 

Eleve is föl kell tennünk, hogy a szemólyragok eredetileg 
•csak encliticus személynévmások s így ez utóbbiaknak legalább 
-egyszerű alaptőjével egyeztek. Ebhez képest találunk is még teljes 
alakú személynévmást személyragnak használva, pl. a törökben 
1. ben, meri én, biz, miz mi, 2. sen te, siz t i ; mint ragok (özbég-
"tatár): 1. alirman, itermen, 2. alirsan, itersen, több. 1. alirmiz, 
itermiz, 2. alirsiz, itersiz (az oezmanliban már : 1. alirim, iderim, 
több. 1. aliriz, ideriz): e mellett azonban rövidült alakok is for
dulnak elő: pröet. 1. aldim, 2. aldifi, s ugyanily m, n mint 1. 2. 
birtokosrag (pl. hasim fejem, basifí fejed, basimiz fejünk, basifdz feje
tek) ; — noha azonban a személyrag akár még teljesebb alakú 
mintsem maga a különálló személynévmás, pl. több. 2. -sifiiz (e h. 
siz) az oszmanliban: alirsiniz — tat. alirsiz. 

Az ugor nyelvekben azonban a személyragok mostani alak
jukban sok esetben meglehetősen eltérők, sőt néha merőben külön
bözők a különálló személynévmásoktól, s gyakran többféle alakkal 

•) A kőnyomatú íveken 61. §. 
NYELYTUD, KÖZLEMÉNYEK. XXII ^ I 
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is jelennek meg, pl. a magyarban -k mint 1. szem. alanyi ragja 
(tudok, tudék, tudnék, tudjak) a különben 1. személyt jellemző 
-m ellenében; a mordvinban több. 2. ntt, E. -nk, és -da, E. -do, 
-de; a finnben több. 2. -nne' (bírt.) és -tte (al. rag). Ennek okát és 
magyarázatát a) abban kell keresnünk, hogy a ragokká vált sze
mélynévmások jellemző kezdő-mássalhangzói más hangtani hely
zetben (t. i. szóközépi és szóvégi helyzetben) estek az egyes nyel-
vekbeli általános alakfejlődés alá; — b) abban, hogy a személy
ragokúi használt névmástökhez még határozó vagy nyomatékosító 
ragok (még pedig előragok is) járultak, s a tisztán személykülöm-
böztető elemekkel összeszorulva, ezeknek eredeti alakjukat többé-
kevésbbé elváltoztatták vagy egészen felismerhetetlenné tették, pL 
mordM. ava^a e h. avaw-sa, avara-s« 1. birtokosrag névhatározó 
raggal; a magy.-ban, finnben -n 3. al. rag (vészen, éljen, finn eld-
köön e h. *eldköönsd). Természetesen a különálló személynévmások 
kezdőhangzói (a személykülönbségnek főkifejezői) sem maradhat
tak az ugor alapnyelv egysége óta minden egyes ugor nyelvben 
változatlanul; — s mindenek előtt ezeknek eredeti ugor alakját 
kell nyomoznunk, hogy magukat a személyragokat is, a tisztán 
személymutató elemekre nézve, az eredeti ugor alakban construál-
hassuk. 

a) I. szemólynóvmásnak jellemző kezdő és alaphangzója már 
az ugor alakban kétség nélkül -m volt; lásd a névmáskópzésről 
szóló 54. §.-ban: f. mind én (me mi), cser. men (me), votj. mon 
(mi), Ip. mon (mije) stb., csak magy. én (engem., enyém) *) de több. 
még mi. 

b) II. Személynévmás : déli-ugor : f. tiná (siná), te | cser. ten : 
te | mord. ton (tin) 

északi-ugor: m. te : ti \ lp. todn : tije [F. don : dij \ votj 
ton : ti | zürj. te : ti || oszt. nen: nen \ vog. nan : nan. 

E szerint jellemző hangzók t és n, — az utóbbi csak egyik ugor fő 
nyelvben, miszerint csak explosiva : nasalis-csere folytán keletke
zettnek látszik, s eredeti ugor hangzó az esetben dentalis e x p l o 
s i v a volt; csak az kérdés, ű-e vagy d ? 

) Vog. am (dm). 
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c) III. személynévmás (a mennyiben még a közönséges mu
tató névmástól eltérő alakja van); 

déli-ugor: mord. son ő : sin ők | finn hán : he (e h. sán : se) | 
(cser.-ben = mut. névm.). 

északi-ugor: lapp. sodn : sije | (zürj. votj. = mut.)jmagy. 'ő (övé) : 
ők || vog. tan, vogK. tav : tan | oszt. teu : teg, osztB. 
lu : li. 

E szerint itt is utolsó fokon dentalis explosiva a jellemző 
hangzó, csakhogy ez több egyes ugor nyelvben gyengülő fejlődés 
utján haladt. — A különbség a III. II. személyjellemzők közt tehát 
korántsem éles, sőt egészen elenyésző, — s erre nézve még az az 
expediens sem látszik elfogadhatónak, hogy az egyik, pl. a II. sze
mély jellemzője d volt volna (d : n szerint, a vog. oszt. nen után), 
a III. személyé pedig ű,1) — mert itt is van változatképen l (mely 
cZ-re mutat: osztBo lu, li), s végre a személynóvmások egyerede-
tűek a mutató névmásokkal, melyeknél a közelre- meg távolra
mutatás megkülönböztetése nem a dentalisban, hanem a magas
vagy mélyhangú önhangzóban rejlik; s meg kell jegyezni, hogy az 
ugor nyelvekbeli mutató névmásnak kezdő dentalis explosivája 
általában váltakozik n-vel, úgy hogy tekintet nélkül a közel- vagy 
távol-mutatásra, eredeti ugor kezdőhangzóúl lágy d-t kell fölven
nünk. Ha ennél fogva föl is kell vennünk, hogy a II. III. személy
névmások sem külömböztek eredetileg a kezdő mássalhangzójuk 
által, de mégis látjuk, hogy az ily biztosabb megkülömböztetés 
csakhamar létrejött egyik vagy másik (főleg a III.) személynévmás
tőn beállott hangváltozás által. 

II. szem. d (? d£) III. szem. d (? dj%) 
t n s (h,y) t l 

x) Cf. ad öl, asz, hét MUgSz. [Későbbi bejegyzés]. 
2) Vagy II. szem. t, lll. s? — NyK. XXI. 190. stb. «A III. 

személynévmás az ugor nyelvekben.» 

27* 
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5 5 . §.*) 
Egyszerű és (nyomatékosító) segédraggal kapcsolt s z e m é l y 

r a g o k . 

a) MordE.-ban egyes-számi 3. birtokosrag (nominativus ala
kon) : -zo, -ze, ellenben a többi casus-alakokon (a tisztán önhangzó-
végüeken is): -nzo, -nze = mordM. -nza, pl. mordE. kudozo háza: 
kudosonzo házában, kudostonzo házából = mordM. kutsinza, kut-
stinza; E. lismeze lova: lismestenze lovából. 

Ennek megfelelőleg a finn-ben : -nsa, -nsá (egyes- és többes
számi-rag: «-ja, -joh)) — a -h-n (s-n, f-n), a,z&z a teljesb 3. sze
mélynévmástővel (háne) egyező ragalak ellenében, pl. luonansa és 
luonahan (luonaan) nála, náluk, luoksensa és luoksehen (luokseen) 
hozzája, hozzájuk; kádestansa (kezéből) és kadestdhan (kddes-
tadn). 

b) MordM. -ntt, E. nk több. 2. birt. rag. — M. -da, E. -do, 
-de al. rag (pl. M. kutstintt, E. kudostonk házatokból — vanida, 
E. vanodo nézzetek) || NB. E. -nk e h. -ntk, -k többesjelölő 
(§. 50. B.) 

MordE. -nok, -nek, M. -nk több. 1. birt. rag. — M. -ma (de 
E. szintén -nok, -nek) al. rag, pl. E. kudostonok, M. kutsunk há
zunkból — M. kulitama halunk (E. kuldanok). 

Finn. -nne' (e h. -nde + ') több. 2. birt. rag — -tte (-tta, 
-ttd — diai.) al. rag, pl. luonanne' nálatok, ködesMmn^ kezetek
ből — tulette (tuletta) «venitis»; NB. déli Pohjanmaa dialectu-
sában a praet. és conditionalisbeli több. 2. ragalakot egyszerű í-vel 
ejtik vagy egészen el is ejtik a dent. explosivát, pl. saita (= saitte), 
tuWa tulitte, sanoosVa sanoisitte, sanoota v. sanoja = sanoitte, 
lupasi'a — Iwpasitte (lásd: Suomi IX, 284.) || v. ö. maa-tót: maidén 
(mai'en) és maitten gen. plur. 

Finn. -mmé* (e h. nme + ') több. J. birt. rag — szintén -mme 
(-mma, -mma) al. rag (v. ö. mordE.), pl. luonamme nálunk, kades-
tamme1 kezünkből — tidemme jövünk, tulimme jövénk, <— azonban 
déli Pohjanman-ban a 2. -ta f-'o^-nak megfelelőleg: -ma : muis-
tima emlékezénk (muistamma emlékezünk), muistaasima (muistai-
simme), lupasima igérénk (Iwpaamma Ígérünk). 

*) A kőnyomatú íveken 62. §. 
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c) Finn. -si (* -ti) egyes-számi 2. birt. rag helyett régibb ira
tokban előfordul nsi (lásd Suomi IX, 275) *): pl. 1714-ből: ole 
terve tultuansi (= tidtuasi) | tuoppas rauha tullesansi (= tulles-
sasi) ; 1733-ból (Maxenius : Loihtorunot) : tuo rauta-rukkaisens 
( = -esi) ; még most is van ennek nyoma Iiti-ben : ála anna hat-
tuans «ne add a kalapodat)) (hattuasi) \ sin tuvassans, sin kontis-
tans ( = sinun tuvassasi, kontistasi). E szerint pl. a mostani luonasi 
«nálad» régibb luonansi helyett való, illetőleg Huonati régibb *luo-
nanti helyett || v. ö. kolmas harmadik, e h. kolmansi (*kolmanti, 
tő : kolmante). 

d) Cseremisz, -na több. 1. birt. és al. rag (egyes-számi -m 
ellenében; több. 2. -da egy. -d ellenében), pl. kudona «házunk» — 
tolona «jövünk» (v. ö. mord. -nok : kudonok és finn tulemme). 

e) LappS. -« egy. 1. birt. rag (csak a nominativus alakon 
-m : accam atyám) pl. accestan atyámból, -tói, kojkosán ad me (v. ö. 
kojkosat ad te, kojkosas ad se) — ellenben al. rag m helyett -b : 
lokkab olvasok, Ub vagyok || a IpF.-ben birt. és al. rag csak m : 
lusam hozzám, lokkam olvasok, liim vagyok. 

IpS. -ne több. 1. birt. rag — ellenben -me és -be al. rag (leimé 
valánk, lokkabe olvasunk). |J IpF.-ben -mek birt. rag és al. rag, s 
ezenkívül még p al. rag (lokkap). 

Találunk tehát némely személyragalakban, a személynévmás
tővel egyező részen kívül, még megelőző n-t, még pedig egyaránt 
mind a bárom személy ragjaiban, miszerint az nem tekinthető 
személykülömböztető, hanem csak mutató, vagy a névmásban kife
jezett mutatást nyomatékosító elemnek. Nevezhetjük tehát ((nyo
matékosító segéd-ragnak». 

56 . 8.2) 

Nyomatékosító n-vel alakult személyragok vannak a fent 
említetteken kívül olyanok is, a melyekben maga az n, az egyes 
ugor nyelvek hangfejlődése következtében lappangásba jutott. 

a) Zűrjén, -d egyes sz. 2. birt. rag, pl. vokid testvéred (vok), 
purtid késed, sinmid szemed, doriéid tőled. — Tudva hogy a zűrjén 

) Setálá Áánn. 57. (Agr. sinun edestens, páansi, tulduansi). 
!) A könyomatú íveken 63. §. 
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nyelv eredetibb -nd-bő\ el szokta ejteni a nasalist (kid kedv = oszt-
kend \ ud- adni, nyújtani = f. anda-), de egyszerű d-t l-vé változ
tatni (sölöm : sydáme) : vokid helyett régibb vok-nd vehető föl. || 
NB. zürj. kojmöd «harmad» íkolmande), dor'ód- (frequ. dor-) sze
rint tkp. *voköd kellene, s csakugyan még tükröz is ilyen alakot a 
v o t j á k, pl. uíed dolgod, oskoned hited, hébered gondod (nem uzid 
vagy uiid, oskonid, keberid), tehát zűrjén ö-nek megfelelő e-vel — 
mely önhangzó szinezetben pedig még némi nyoma van a megvolt 
nasalisnak. 

b) Cseremisz: egy. 1. -m, 2. -d birt. ragok. Ezeket lehetne 
bár egyszerű (névmástövei egyező) ragalakoknak tekinteni (mint
hogy eredeti d a cseremiszben meg szokott maradni) — ha ezen 
ragok előtt a szótőnek végvocalisa nem változnék, a mi m, d hoz-
zájárultával külömben nem történik (pl. jumo ,isten'-től: acc. ju
tnom, jumum, tolo-d jönnek): 

1. jumem, 2. jumed | 3. jumozo 
1. kudem, 2. kuded j 3. kudo&o háza 
több. l.jumuna, Q.jumuda, d.jumust 
több. 1. kudona, 2. kudoda, 3. kudost. 

Ez alakok (jumem, jumed) pedig magyarázhatók régibb *ju-
monm, *jumond-ból, közvetítő *jamojm, *'jumojd-Ya,\ (v. ö. magy. 
tanojt: tanét; v. ö. finn neide e h. nende «nedv» MUgSz. 419. 
sz.; — v. ö. votj. penmit, pejmit = zürj. pemid, f. pimiá sötét); 
v. ö. magában a cseremiszben az < e d frequ. igeképzést, pl. tol-
(tolo-)-től tőled-, kodo- jhagyni'-tól: koded- (tolónd-, kodond- he
lyett, az utóbbi = mordM. kadind-J. 

c) Magy. -d egy. 2. birt. rag; pl. véred, fejed, házad, hozzád 
stb., — a mennyiben pl. véred épen úgy eredetibb *vérend helyett 
való, mint harmad, negyed == f. kolmante, neljánte; v. ö. még frequ. 
-d (köpöd-, rakod-) = ug. -nd; — ellenben egy. 2. al. rag -l 
(alszol, tudol, tudál, tudnál) — egyszerű 2. -d rag (d : l- változás: 
velő, álom, nyél, dobol, ölel). 

d) Magy. -nk több. 1 . birt. és al. rag (urunk [uronk, urank], 
kezünk [kezönk, -énkj — v a g y u k , -ónk, tudunk, tudónk, verünk, 
verőnk, -enk) — tudvalevőleg régibb -muk, -miik helyett való (vogy-
muk, vimadjomuk, uromk HBeszéd); — több. 1. al. rag még (tárgyi 
rag után) <uk, ük (<ok, Ők), pl. tudjuk, verjük, s ezekben -juk, 
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-jük régibb -javok, jevök-ve utal (v. ö. tudjátok, veritek e h. verjé
tek) ; s az ezekbeli -vok, -vök-ben a személymutató hangzó nyilván 
v (m helyett, v. ö. név, leves, nyelve stb., mi szerint a tudjuk-beli u 
épen úgy lett mint pl. nyúl, nyulat-b&n = mord. numtl, numolo) : 

urunk (uromk): *uromuh tudunk : *tudomuk 
kezünk (kezömk) : *kezemük verünk : * ver emuk 

-mmok, -mmök — -nmok, -nmök (v. ö. mordE. -nok, -nek) 

tudjuk (tudjuk) : *tudjavok : *tudjamok 
verjük (verjük) : *verjevök : *verjemök 

-mok, -mök (v. ö. mordM. -ma). 

e) Magy. -m, egy. 1. birt. rag: uram, kezem \ lovam, fe
jem; — ezenkívül -ra egy. 1. al. rag, a tárgyi igeragozáson kívül 
is: alszom (v. ö. 2. alszol), nyugszom stb. 

NB. 1. a megfelelő többes-sz. ragban (uramk, *uramúk) az 
előbbi pont szerint az m = régibb mm, ebből: n-m ; 

% a magyarban, szóközepén és végén, főleg akkor maradt 
meg m, ha megelőző consonanssal (l, r, j) érintkezett s arra tá
maszkodott, s maga e támasztó consonans nagyrészt elenyészett, — 
azaz m-hez assimilálódoLt, úgy hogy a mostani megmaradt m-et 
kettős mm előzte meg (v. ö. hármo, álmo, féléim, hím == vog. kajm ; 
szeme = f. silmá, csomó — f. solme, hom-lok — f. kulma, emel — 
vog. oszt. alm- stb.). •— E szerint uram (urama-i) = régibb *uramma-
nak vehető, a mi *uranma-ból lett; v. ö. urada = ered. *uranda 

Finn. -ni egy. 1. birt. rag: jalkani lábam, káteni kezem (ja-
•lassani, jalastani lábamban, -ból, luonani nálam stb.) — -nmi 
(v. ö. 2. birt. rag -si e h. -nsi, nti), — mert egyszerű -mi-nek nem 
kellett -m-vé változni, minthogy az m még nem került szóvégre 
(sydán e h. sydáme, pahin e h. pahimpa, onneton e h. onnettoma), 
v. ö. nimi, lumi, liemi stb.; — ellenben az -n al. rag (tulen jövök, 
•ölen vagyok) lehet = egyszerű -m. 
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5 7 . g.1) 

Személyrag nyomatékosító k (g).2) 

aj Magy. -k egy. 1. al. rag: tudok, verek, leszek | tudjak, ver
jek | tudék, verek, tudnék, vernék (v. ö. 2. tudol, leszel \ tudál, verél f 
tudnál, vernél). 

Zürjén-votj. tagadó-ige («nem» — v. ö. finn. en, et, ei; 
emme, ette, eivat a rendes igeragozással egyezőleg): 

Praesens: 
Zürj . 1. og set (nem adok) Votj. 1. ug sot 

2. on set 2. ud sot 
3. oz set 

zürjP. 
3. uz sot 

plur 1. og setö og setö plur. 1. um sotá 
2. on setö od setö 2. ud sotá 
3 . oz setni oz setö 3. uz sotá 

Praeteritum: 
zürj. 1. eg set (Udori) ig set Votj. 1. öj sot 

2. en set in set 2. öd sot 
3. ez set iz set 3. öz sot 

plur. 1. eg setö plur. ig Setö plur. \. óm sotá 
(P.ed)- 2. en setö in setö 2. öd sotá 

3. ez setni iz setnis 3. öz sotá. 

I t t tehát -g (csak votj. praet, -j) az 1. szem. ragja, még pedig; 
tkp . egyes-számi, noha a zürj énben a többes-számban is jár (a vot-
j ákban azonban om, öm), — de csak úgy, hogy a többes-szám a 
mellékelt igetőn van kifejezve (setö = votj. sotá). 

NB. A zürjén-votják tagadó igének többi ragozása lényegesen 
egyező egyéb igéknek prses. praet. a lakjaival : 

zürj . praet. 
2. on — v. ö. setan adsz, keran csinálsz | 2. en( in) — v. ö. setin, kerin 
3. oz — setas ád, keras csinál 13. ez (iz) — v. ö. setis, keris* 

1) A kőnyomatú íveken 64. §. 
2) Cf. pronomenképzés . 
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praet. 
2. öd — v. ö. sotid 
3. öz •— éoús 

plur. 1. öm — sotim (-mi) 
2. öd — sotidi 
3. öz — sotizi 

Ebből az látszik, hogy a közönséges egy. 1. személyalak, mely 
most ragtalan (zürj. séta, votj. soto adok | praet. seti, soti adtam), 
régebben a tagadó igéével azonos raggal bírt, azaz *setag, *setig, 
votj. *sotog, *éotig (*sotlj) volt, — vagyis hogy a ragra nézve 
ugyanaz a különbség volt az egy. és többes-sz. 1. személyalakok 
közt, a mely van a magyarban tudok ós a többesi tudomfk] közt. 

Ezen egy. 1. ragalakok (magy. -k, zürj. votj. -g) sehogy sem 
vihetők vissza az 1. szem. eredeti jellemzőjére, -m-re; — ezért a 
k, g-hen csak segédragot láthatunk, mely mellett a természetesen 
valaha megvolt tkpi személymutató m lappangásba jutott. Csak az 
a kérdés, vájjon a k (g) nyomatékosító az eredeti teljes ragalakban 
előtte állt-e a személymutató m-nek vagy utána? vagyis -k-m volt-e 
vagy -m-k ? A magyarban az m bizonyosan v-Yé gyengült, s így 
csakhamar -k-v vagy -v-k lett, s csakugyan akármelyikből válhatott 
könnyen -k, pl. tudok akár *tudokvg, *tudokv-ból (v. ö. mag : 
magva), akár *tudov-kB, *tudovka, *tudokka-böl. Az utóbbit már a 
zürj. votj. g, mely megelőző ng (mg)-ie mutat, teszi valószí
nűbbé ; — ezen kívül még számba kell venni, hogy a vogul a kü
lönálló szem. névmást is -k képzővel nyomatékosítja: v o g K . amk 
magam, nak magad, tak maga, több. mánk, nank, tank, vogB. 
dmki, nanki stb. — (v. ö. mordM. toka, saka, mordE. teke, seke 
ugyanez, ugyanaz | IpS. tatek ugyanez, tahkak hi ipsi); — végre 
hogy szintén a magyarban van még egy személyrag, melyben k a-
személymutató részt nem megelőzi, hanem követi (lásd b) alatt). 

b) Magy. <ik (-jsk, -jsk), egy. 3. al. rag: *) alszik, lépik (lép 
helyett) | eszik, iszik \ ennék (e h. enneik, ennejék), innék (innaik) ||' 
Göcsejben még hébe-hóba hallható pl. fáznaik (=fáznék), történ-
nejé'k (= történnék). A tkpi személymutató itt nyilván az i-ben fog
laltatik, mely -ja, -ji helyett való, vagyis a 3. birt. rag -ja, -je-Yel 

*) Nem refl., pl. lépik, állapik. 

V.ud 
3. uz 

plur. 1. um 
2. ud 
3. uz • 

votj. 
v. ö. sotod 
v. ö. sotoz 

- sotom (-mi) 
- sotodi 
sotozi 
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egyező. E szerint -ik = -j„ (js) -\- nyomatékosító -k (v. ö. vogK. 
tok, tav-k ő maga), pl. válik ebből: *válojok, válojk, válék, válik. 

NB. Az -ik-nek esetleges reflexív értéke (törik, hallik, szüle
tik) csak a tkpi reflexiv képzés lappangásánál fogva támadt (lásd 
18. §.) || NB. eszén : eszik \ aluszon, aludjon : aluszik, aludjék | 
adjon, legyen : adjék, legyek Debreczenben. 

Cseremisz. Tagadó-ige: 

1. om, 2. od, 3. og (ok), pl. og pokto nem hajt 
plur. 1. ona, 2. oda, 3. og (ok), pl. og poktep nem hajtanak 

cserM. 1. am, 2. at, 3. ak Conj. 1. énem, 2. éned, 3. eneSe 
ama, ada, ak enena, enéda, enest. 

Egyszerű 3. személyrag a cser.-ben -Üt), -£e (-s), több. -sí — 
s ennek a nyomatékosító k mellett megmaradt volna nyoma (-ék, 
-ks) ; — ezért a tagadó 3. szem. og (ok), a/c-ban csak 3. szem. ér
tékű csupa tőalakhoz járulhatott a k (o-k, a-k). 

NB. Az egyik cser. igeragozásban az egy. 3. prses. vöcalis 
végű, pl. pokto-tól (1. pöktem, 2. pökted), 3. poktá (több. pok-
tád) : — de nem igen lehet itt (a tagadó og, ok, ak szerint) ellap
pangott ragot (t. i. g, k-t) venni föl. 

58. §.*) Nyomatékosító -p (-b) az igeragozásban. 

A finn-ben a -pa, -pá (-ha, -bei) nyomatékosító encl. parti-
cula (sepá, jopa, miksipá — siksipá), különösen az akár csak gyen
gén kiemelt praedicatum-szóhoz szokott járulni (olipa impi ilman 
tytt'ó . . . | nousipa merestá miesi \ tulipa merestá Tursas, uros aal-
loista yleni \ Kalevala; 1. Finn gr. §. 33.). Innen gyengült vocalis-
sal -pi, mely az ind. praes. és concess. egyes-sz. 3. személyalak
jához gyakran hozzájárul, de kivált egytagú ilyen alakon rendesen 
előfordul: antaa vagy antaapi, conc. antanee v. -neepi j tulee : tu-
leepi | saapi (v. saa), kaypi (v. kay), juopi (juo) stb. Némely finn 
dialectusban ez a -pi az egy. 3. személyalakban egészen állandóvá 
vált, pl. é s z t andab, tuleb, saab, joob = antaapi stb.), parandab, 
valab, pezeb stb. (NB. [ep-olej, 'pole nincsen = f. eipá-ole); — s 
a nyugati-finnben is i lyenéi (-pá, -pá)-vei megtoldott alak teszi a 

) A kőnyomatú íveken 65. 
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több. 3. személyalak alapját: antavat adnak, antanevat, antoivat\ 
eldvdt, elivát stb. | tulivat = tulipa + t. , , 

NB. Déli Pohjanmaa-ban meg több. 3. muistaavat, tuloovat, 
löytádvat (egy. 3. tuloo, muistaa, löytdd), s más tájon meg az egyes 
számbán is rövid tővéggel: tulevi, antavi (tuleepi, antaapi he
lyett) || NB. a praet.-ban pl. tulivat mellett túlit is ; így az észt-ben : 
túlid és tulivad, jóid v. joivad (de praes. csak : tulevad, joovad). 

Lapp. l p F . praes., dual. 2. -hétté, 3. -ba: plur. 1. p, 2. bdttet. 
I p S . « -beten, 3. -ba; plur. 1. -be, 2. -bete. 

Pl. IpF.-ben a lokka «olvasni» igének ind. praesense: 

őgy. 1. loyam 
2. Zo/-afc 
3. lokka 

cf. praet. 1. lokkim 
2. to&fctA; 
3. io;-ai 

dual. 1. ZO/Í/ÍŐ 
2. lokkabdtte 
3. lokkek 

dual. loyaime 
loyaide 
loyaiga 

I p S . ece- szeretni: praes., dual. 1. ecera 
2. ecebeten 
3. eceta 

cf. praet., dual. 1. ecimen 
2. eciten 
2>.ecika 

több. 1. lokkap 
2. lokkabattet 
3. lokkek 

több. loyaimek 
loyaidek 
lokke 

több. 1. eceöe 
2. ecebete 
3. ece/& 

több. 1. eciwie 
2. eciíe 
3. ecm. 

Cseremisz, -te több. 3. (ind. praet.-ban = finn -vaí, -táíj , 
pl. ele vala: eZ'ete valának, toló jött: íofeve jöttek (f. túli : tulivat), 
kondeve hoztak (kantoivat), pokteve hajtottak. 

cserM.-ben: uzebe videbant, jüebe bibebant. 
cserM.-ben néha az ind. praes., több. 3. is -ebes végű,*) 

egyesszámi -es*) ellenében (tolebes : toles). 
NB. og-ul (finn. ei ole) : og ülep «eivát ole» | og p&kto nem 

hajt: og poktep nem hajtanak. 

*) Bed[eutet] ét. 
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59 . g.1) 
A tisztán alanyi, meg birtokos-mutató személyragok, a mint az 

egyes ugor nyelvekben egymás mellett előfordulnak. 

I. Finn. a) Birt. ragok: egy. 1. -ni, 2. -si (-nsi), 3. -nsa, -nsa; v. -h-n 
több. 1. -mme', 2. -nne', 3. « « « 

egy. 3. Savo-dial. -nsa h. -sek, pl. itsensa h. Hitesek «magát,magukat«. 

b) al. ragok: egy. 1. -n, 2. -í 3. —, -n (-nsa) 
több. \.-mme, 2. -ffe, 3. — (több. -t) 

meg: 1. -ma, 2. -ías (-'a).-

1. íiííew tb. tulemme praet. 1. íw&n tb. tulimme 
2. í«Z«i íwte&e 2. ftifo'í í^Ziííe 
3. tulee2) (tuleepi) tulevat 3. íwít tulivat (túlit) 

tb. tulima 2. íwZi'a 

Imper. (opt.) egy. 3. tulkokon, tulkahan (tulkahansa) 
több. 3. tulkohot tulkahat 

NB. praes. egy. 3. : fide- : íuZee (diai. tuloo), anta- : antaa, 
synty- : syntyy, mene- (marióö) : menee, sano- : sanoo, ampu : 
ampuu. 

NB. imper., egy. 3. -ma: Kalevala 36, 185. 171. 199. kunlie 
kuollut, kuolkahansa. 

II. Cseremisz, a) Birt. ragok: 1. -m, 2. -cl, 3. -zo, -ze 
több. 1. -na, 2. -da, 3. -sí 

pl. kudo: 1. kudem, 2. kudet, 3. kudozo 
kudona kudoda kudost 

jumo : l.jumem, 2. jumed, 3. jumuzo 
erge fiú: 1. ergem, 2. erged, 3. ergeZe 
old város: 1. oiam, 2. oZ#d, 3. ola£e. 

b) al. ragok: egy. \. -m 2. -d f-£, é) 3. —, s (-zo, -ie) 
tb. 1. -na 2. -da 3. (tb. -c^, ét, -ve' 

pl. pokto-, tolo-től: 

x) A kőnyomatú íveken 66. §. 
2) Cf. cser. toles, vp. tulehe-k! — On, ompi. 
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Ind. praes. 1. pöktem tolam több. 
2. pökted tolad 
3. pokta toles 

praet. 1. tolom tb. íoZna conj. 
2. ío£'wc íoZda 
3. tol'o toleve 

1. poktena tolona 
2. pokteda toloda 
3. poktad tolod 
1. tolnem tb. tolnena 
2. tolned tolneda 
3. tolneze tolnest. 

2. -í ffcj 3. -n^a, E. -wzo (és -só, 
III. Mordvin. 

•â ) Birt. ragok: egy. 1. -w (m) 
tb. 1. -nfe 2. ntt 3. -sí f-afc; 

E. -nok, -nek E. »& 
pl. E. kudoson, kudosot, kudosonzo 

M. kutsin, kutsitf kutsinza 
kudosonok, kudosonk, kudosost 
kutsink, kutsintt, kutsist 

NB. E. kudom házam: M. kudizd névhatározóval; kudozo 
háza: M. kudits (v. ö. Mord. Nytan. 21. §.) 

b) al. ragok : egy. 1. -n 2 . - t 3. —, -JWJ, E. -zo, -ze 
tb. 1. -ma 2. -da 3. (tb. -t), st 

E. -no/c, -we/í E. -do, -de 

pl. ind. prses. (kidi-, kulo- halni): 
1. kulan, 2. kidat, 3. ftwZí, tb. 1. kulitama-, 2. -tada, 3. -í/ií. 

E. kuldanok, kuldado, kidit, 
imper. 2. fttt^/í (E. kulok, kult) | 3. kuliza, E. kulozo 

tb. 2. kulida, E. kulodo I 3. kulist, E. kidost. 

Ind. pra?i 
egy. 1. ZcuZm E. kulin sódart E. sodííí 

2. M t kulit sódat sodU 
3. ftttlls *) kuloz, -os *) sodas sodaz, -aé 

tb. 1. kulima kulinek sodamd sodinek 
2. kulida kidide sodadd sodide 
3. /CMZISÍ kidost sodast sodast 

(soda- tudni) 

*) Egy másik praet.-tő (cf. [cser.] poktoso — a melybe belé
kerül poktéve); cf. vog. mines — alkfalmasintj mom. -ks. — NB. 
*kuloks-i = finn conditionalis [V. ö. Mord. Nytan. 28. §. 2.)]. 
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egy. pelim E. peliú tb. pelimd E. pelinek 
pelit pelii pelidá pelide 
pels felez, -eé peUt peleit (pele- félni). 

Imp. egy. 2. pelht, E. pelt; 3. peleza, peleze ; 
tb. 2. peleda, E. pelide ; 3. pelest, pelest. 

IV. Lapp. a) Birt. ragok: 

I p S . egy. 1. -n, -ni 2. -í 3. -s 
dual. — % -ten 3. -ska 
több. 1. -ne, -me 2. -te 3. -se 

1 p F. egy. 1. •m 2. -d 3. •8 

dual, 1. -me 2. -de 3. -sga 
több. 1. -mek 2. -dek 3. -sek 

pl. IpS. kojkosan hozzám, kojkosat, kojkosas; •— accam atyám; 
kaskabten inter vos, ecebska se ipsos (duos) 
lusame ad nos, lusate ad vos. 
accestane atyánktól | accestate \ accestase atyjoktól. 

lpF. jeccam magam(at) jecad magad jecas magát 
jeccame jecade jecasga 
jeccamek magunkat jecadek jecasek magukat 

giettasam, -sad, -sis kezembe stb. 

-samek, -sadek, -sasek \ lusam hozzám stb. 

b) Al. ragok: 

I p S . egy. 1.-6 2 . - / i ,— 3. —, -s f-ba 
dual. 1. -men, -n 2. -ten; -betéti 3. (dual. kan) ; -skan ; 
több. 1. -me; -be, -b 2. -te ; -bete 3. (több.); -se; -n. 

l p F . egy. 1. -m 2. -k, — 3. —, -s 
dual. 1. -me; — 2. -de, -t; -bátte 3. (du. ga), -sga, -ba, 
több. 1. -mek; -p 2. -dek, -bdttet 3. (tb.), -sek 

pl. IpS. ind. prses. 1. orrob 2. orroh 3. (orro) 
dual. orron orrobeten orróba 
több. orrobe orrobete (orroh). 
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ecib 2. ecih 3. eci 
ecimen eciten ecika[ n] 
ecime ecite ecien [ecin] 

Ind. prset. 1, 

Imper. egy. 1. ecom 2. ecoh 3. ecos (le- : lekus legyen) 
dual. econ ecoten ecoskafn] 
több. ecoh ecote ecose 

pl. IpF. ind. prses. egy. 1. loyam 
dual. 1. lokke 
több. 1. lokkap 

praet. egy. 1. lokkim 

2. loyak 3. lokka 
lokkabatte lokkába 
lokkabáttet lokkek 

2. lokkik 3. loyai 
dual. 1. loyaima loyaide loyaiga 
több. 1. loyaimek loyaidek lokke. 

I p F . imper. egy. 1. 
dual. 1. lokku 
több. 1. lokkop 

2. loya 3. lokkus 
lokke lokkusga 
lokkat lokkusek 

lekkus legyen, du. lekkusga, tb. lekkusek legyenek. 
NB. lekus (IpF. lekkus) : finn. antakoonj' sa], eláköön(sa). 

V. Votják. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és <d (i) | 2. -d (<ed,id) 

több. 1. -mi j 2. -di 
egy. 3. -2 (<##, íz) 
több. 3. -#l 

pl. sinmistim szememből, sinmistid, sinmiétiz 
nila (nili) leányom | 2. uskoned hited, milid eszed 

3. sionez étele, niliz leánya, 
több. 1. bordistimi tőlünk, 2. -di, 3. bordistizi tőlük 

1. atajmi atyánk, 2. atajdi, 3. kuMmzi erejük. 
&; Al. ragok: egy. 1. f-g, jj 2. -tf 3. -z, {<&).*) 

több. 1. -mi (-m) 2. -dt 3. -zi 
prses. egy. 1. s'oío és ug (§. 57.) 2. sotod 3. s'oíô r és soíá 

több. 1. sotomi (sotom) 2. sotodi 3. éotozi 
Praet. egy. 1. soíí és öj stb. (lásd §. 57). 

(Imper. egy. 2. éot, tb. 2. s'oíö). 

*) Nomfen] verb[ale] -j — v. finn <aa, cf. illativus-végzet. 
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Zűrjén. 
a) Birt. ragok: egy. 1. -m és<öj, ej (P. ö, e) 2. -d (P. -t, -d) 3. -s 

több. l.-nim Q.-nid(P.-nit) 3.-nis 

pl. vok fráter: 1. voköj, (kiej kezem) 2. vokid 3. vokis 
elat. voksim vokéid voksis 

1. voknim 2. voknid 3. voknis 
voksinim voksinid vokíinis 

b) Al. ragok: 
egy. 1. [g] 2. -n 3. -s, ( < Ö ; . 
több. 1. -m 2. -nnid 3. -sní (-snis), (<iöni) 
(P. -m, raö; (P. -Í, ÍÖ )̂ (P. -sö) 

pl. praes. egy. 1. séta ós o# (§. 57) 2. s<?ta?i 3. seías és setö 
több. 1. setam setannid setasni és setöni 

(P. seíaí; (P. seíasö^) 

prset. egy. 1. setin és e#, i# 2. seííw 3. seíís 
több. setim setinnid setisni 

(P. sőítíj (P. setisö) 

NB. Z ü r j . - U d o r : v'ólim valánk, v'ólinnid valátok, völisnis 
valának. 

Imper. egy. 2. set, több. 2. setö.(P. setö, setöte). 

J e g y z e t , a) 

Zürj. birt. egy. 1. -m és <öj, ö — votj. -m és < á 
zürj. birt. egy. 2. -d, 3. -s = votj. 2. -d, 3. -z 
zürj. al. több. i. -m = votj. több. 1. -mi (-m) 
zürjP. al. több. 2. -í f-íö^), 3. -sö = votj. 2. -ál, 3. -zi 
zürj. al. egy. 1. -g, 3. -s = votj. egy. 1. g (j), 3. -z. 

Mindezeket tekintetbe véve, azt látjuk, hogy a zürj. birt. 
több. 1. -nini, 2. -nid, 3. -nis-böl csak -m, -d, -s = votj. -mi, -di, 
-^melyek pedig már többesi alakok, hogy tehát amazok -nimi, 
•nidi, -nisi (illetőleg zürjP. -nimö, -nitö, -nisö) helyett valók. Látni 
való hogy a -nini, -nid, -nis ragok előrésze ni olyan segédrag, me
lyet a zűrjén (csak a votjáktól különválta után) a végett alkalma
zott, hogy a nagyon elkopott többesszámi személyragokat (v. ö. 
setam — votj. sotomi) megkülömböztesse az egyes-számiaktól, me-

* 
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lyekkel egyenlőkké váltak volt. Ezen m-ben, tekintve annak csak 
többesítő értékét — (a miért nem lehet csak az egyéb ragok előtt, 
pl. -d, -di előtt lappangó nyomatékosító w-nek ismétlése) — fölis
merhető a zürj. si mutató névmástőnek több. alakja ni, miszerint 
-nim (-ni, -mi), -nid, -nis tkp. határozott (még pedig többesszámra 
utalólag határozott) személyragok (v. ö. a mordM.-ban a nóvhatá-
rozóval v. végaiticulussal kapcsolt birtokos-személyrag-alakokat). 

J e g y z e t , b) 

Z ü r j . al. rag. több. 2. -tinid == -d -f- nid (v. ö. zürjP.-ben 
még csak -t == votj. -di); — s szintígy a több. 3. -sni rag először 
is teljesebb -snis helyett való (v. ö. zürj.-Udor völisnis) = s -f- nis 
(többesi -s = votj. -zi, v. ö. zürjP. -sö); tehát több. 3. setöni is 
tkp. setö-nis. 

J e g y z e t , c) 

Z ü r j . al. rag egy. 2. -n — votj. -d (setan == sotod), mind
kettő = régibb -nd (*setand, éotond) —: s miképen magyarázható 
votj. sotod ellenében a zürj. setan, tekintve hogy külömben a zür-
jénben és votjákban cgyaiánt -d = ered. nd? •— V. ö. zürj.-votj 
zin, zin a MUgSz.-ban szag ez. alatt, 265 1.; v. ö. votj.^wzT, zürj 
j)on, pom vég; votj. zürj. pin «fog». 

J e g y z e t , d) 

Z ü r j . birt. egy. 1. (nominativus) <öj, ö, v o t j . <<í (i)-m 
nézve v. ö. v o t j . -mtá = -mtem (vormemtá bírhatatlan, kilimtem 
nem halló; zürj.-ben csak •töm)/ — meg zürj. votj. <.öj,aés m-re 
nézve * ) : IpS. -m és -n (accam és accestan). 

VI. Osztják, a) Birt. ragok: 
o s z t l r t . egy. h-m 2. -n 3. t (-1) 

dual. 1. -men 2. -den (S. <.in) 3. -den (<.in) 
több. 1. -u (<eu), 2. -den (<in) 3. -t (-1) 

(S. -tt̂ :, <euy) 
o s z t B . egy. 1. -m 2. -n 3. -Z 

több. 1. -u {<en) 2. -?i 3. -I 

*) Arra nézve t. i. hogy a nominativusban s a viszonyragos 
alakokban külömböző alakja van a személyragnak. — S. Zs. 

NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XXII, 28 
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pl. o s z 11 r t. (kerap hajó) : 
egy. 1. kerabem 2. keraben 
dual. 1. kerabemen 
több. 1. kerabeu 
NB. ménem nekem 
dual. minemen 
több. meneva nekünk 
Surg. kara föld: egy, 

3. kerabet 
3. kerabeden 
3. kerabet 
tevét neki 
tineden 
teget nekik 

2. kerabeden 
2. kerabeden 
nefien neked 
nineden 
neneda nektek 
1. karám 2. karán 3. Zraraí 

dual. 1. karamen karin karin 
több. 1. karaiig karin karil 

o s z tB. 1. pogem fiam 2. pogen 3. poaeí 
1. pogeu pogen pogel 

2. -n 3. — 
2. -dm 3. (dual. -gen) 
2. -da (S. -c%; 3. (több. -t) 

2. -M 
2. -ía 

3 . — 
3. (több. -t) 

b) Alanyi ragok: 
o s z 11 r t. egy. 1. -ra 

dual. 1. -men 
több. 1. -u f<eu), 

(S. -u%, <.ew/) 
o s z t B . egy. 1. -m 

több. 1. <u 
pl. o s z 11 r t. (men- menni): 

prtes. egy. 1. mendam 2. mendan 
dual. mendemen mendeden 
több. mendeu mendeda 

(S. menleu%) (menlede-/) 
o s z t B . egy. 1. malem adok 2. malen 

több. 1. maZw 2. maieta 3. wai«í 
manlem megyek stb. 

egy. 1. mansem mentem 2. mansen 3. wan« 
több. 1. mansu 2. manseta 3. manset 

ment 
mendegen, 
mendet 
(menlet) 
mai 

Vogul, a) Birt. ragok : 
vogB. egy. 1. -m 

dual. 1. -men 
több. 1. <?t 

pl. (lü ló): 
egy. 1. lüm 2. Zwn 
dual. lumen lüen 
több. ZMW Zwerc 

2. -n 3 . -tó f-d, -<?j 

2. O r a 3. <ew 
2. <en 3. -nZ 

3. fe (neta, kumita, ajtá) 
lüen 
luanl 
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egy. 1. kvolem házam 2. kvoln 3. kvole 
több. kvolu kvolen kvolánl 

NB. manau nekünk, nánan nektek, tandnl nekik. 
(V. ö. oszt. meneva oszt. neneda oszt. teget, -l.) 

b) Alanyi ragok: 
vogB. egy. 1. -m 2. -n 3. -—• 

dual. 1. -men 2. -n (<en) 3. (dual.) 
több. 1. <u (<eu) 2. -n {<en) 3. (több. -t) 

vogK. egy. 1. -m 2. -n o. — 

dual. 1. -men 3. (dual. <a) 
több. 1. <.ov 2. -ne,*) <an 3. (több. -t). 

pl. vo gB. foZ- lenni): praes. egy. 1. ölem 2. ólén 3. oZi 
dual. olimen oleen ölei 
több. oüe?i oleen ölet 

prset. egy. 1. olsem 2. oZsere 3. oZs 
dual. olsamen olsdn oZs, 
több. oZ.m olsen olset 

Imper. 2. oin légy. 

v o gK. prses. egy. 1. ölem, 2. ölen, 3. oli 
több. 1. olov, 2. oline (ol rc<?), 3. ólat 

prset. egy. 1. olsem, 2. oZíen, 3. oZs 
több. olsov, olsan, olset. 

J e g y z e t . Vog. birt. al. több. 1. <u (eu) <ov = osztj. -u, 
uy (<eu) || v. Ö. IpS. egy. \. b és magy. több. 1. <uk (j-uk : 
tudjuk). 

J e g y z e t . Vog. birt. al. egy. 2. -n = oszt. -n. Vog. birt. al. 
több. 2. -n (-ne) = oszt. -da (ta), -de%. || v. ö. zürj. egy. 2. n = 
votj. -d (seton : sotod). 

J e g y z e t . Vog. birt. egy. 3. -ta (<ti), több. 3. -ni, -nel = 
osztB. egy. 3. -Z, több. 3. -I, osztirt. -t, -t. || v. ö. zürj. -nis vagy 
finn -nsa1

} -nsd\ 

*) Cf. finn -nne. 
28* 



436 UGOR ALAKTAN, I I . 

VII. Magyar, a) Birt. ragok: 

egy. 1. -m 2. -d 3. -ja, -je és <Ca, e 
több. 1. -nk(-mk) 2. -tok, -tök 3. -jok, -jök, -juk, -jiik és <.ok, ök, 

[uk, ük. 
pl. egy. 1. napom, 2. napod, 3. napja, kertje, ura, lova, keze; 

NB. akaratja és akarata, életi (életje) és éZeíe. 
több. 1. napunk, 2. napotok, 3. napjuk, kertjük, uruk, lovuk, 

kezük. 
b) Al. ragok: 

egy. 1. -m, -A; 2. - í ; /s^7 3. -n, <ik; — 
több. 1. -nk (-mk, -muk) 2. -tok, -tök 3. -nak, -nek; -k (tud-já-k) 

pl. egy. 1. alszom 2. ais^oi 3. alszon, alszik 
tudok tudol [tudsz] 

több. 1. alszunk alusztok alusznak stb. 
NB. birt., egy. 3. -ja, -je, pl. napja, érthető régibb: *napoja, 

*napol!a, *napola alakból || v. ö. osztB. -I, vog. (n)-l. 
birt., egy. 3. <Ca, e, pl. Zom, /ceee : *lova-jg, lova-ls; *keze-js, 

*keze-ls || lovát, kezét : *lovaj„t, *kezeje-t; 
több. 3. <.uk, ük, pl. lovuk, kezük: *lova-jttk, *lova-ltík, -vek; 

*kezejsk, * kezeink, -vsk. 
NB. al., egy. 3. -n (leszen, tudjon, éljen) : v. ö. finn -n(sa), 

-n(sd) ; kuolkahan(sa) ; vagyis -n e h. -nls, -nls; 
al., több. 3. -nak, -nek : v. ö. finn -nsa\ -«sa' (lp. -sek e h. 

-nsek),a, mennyiben -nak,-nek érthető régibb -n-lak, -n-ltk (=n-jsk, 
n-jgk) alakból. 

v. ö. tudunk (tudonmuk) : tudjuk (tudjBmuk, -vuk) 
tudnak (tudonl^k, -nj„k) : tudják (tudja-jBk). 

NB. több. 2. -tok, -tök s nem -dok, -dök.1) 
NB. al. egy. 2. -sz (tudsz, mondasz, versz) eredeti értékére 

nézve v. ö. prsesenstő: sz (lesz, tesz, vonsz stb., votják: -ék : 
todiéko = frequ. -sk) és v. ö. te vagy, te mégy. 

60. S.2) Tárgyszemélyre mutató ragok. 

Mind a három személyre való tárgyragok (az alanyi ragok 
mellett az igén) — még csak a mordvin-ban vannak meg, hol a 

l) Nur lautlich. — 2) A kőnyomatú iveken 67. §. 
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tárgyi igeragozás, legalább részben (egyes-számi alany mellett), a 
targyszemélynek egyes- vagy többes-számi voltát is megkülöm-
bözteti. (Lásd Moksa-Erza mord. nyelvtan 19—31. §. Nyelvt. 
Közi. XIIL). 

Praesens ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudok* 1. sodan, 2. sódat, 3. sodaj, E. sodi.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgyszemély 
egyes: , tudom Öt,* egyes : ,tudlak téged/ egyes : ,tudsz engem*. 

1. sodasa 1. sodata, E. sodatan 1. — 
2. sodasak 2. — 2. sodasamak 
3. sodasi, E. sodasazo 3. sodatensa, 3. sodasaman, 

E. -tanzat E. -samam 

tb . : ,tudom őket.' tb . : ,tudlak titeket*. tb.: ,tudsz minket*. 

1. sodasajná 1. (mon) sodatddáz 1. — 
E. -tadiz 

2. sodasajt 2. — 2. (ton) sodasamast 
E. -samiz. 

3. sodasiná 3. (son) sodatddáz, 3. (son) sodasamaz 
E. -tadiz E. -samiz. 

Prset. ind. 
(Csak alanyi raggal: ,tudék* 1. sodan, 2. sódat', 3. sodas 

E. soíítrí, 2. sodit', 3. sodaé.) 

III. tárgyszemély II. tárgyszemély I. tárgy személy 
,tudám őt* ,tudálak téged*. ,tudál engem*. 

1. sodajná E. sodija 1. sodajhten E. soditin 1. •— 
2. sodajt sodik 2. — 2. sodamajt 

E. sodimik 
3. sodazd sodize 3. sodajnsá sodinzit 3. sodaman sodimim 

(A teljes paradigmákat 1. Mordvin Nyelvtan 29—31. §§). 
Vogul. Csak al. raggal: III. tárgyszem. («őt»): 

Ind. prses. 
egy. 1. kietem vgK. 1. ketem 1. kietilem vgK. 1. ketilem 

2. kieten 2 . Zceíerc 2. kietilen 2. ketilen 
3. /ciefi 3. /ceíi 3. kietilá 3. ketitd 
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Ind. press. 
több. 1. kieteu vgK. 1. ketov 1. kietilu 

2. kieteen 2. ketine 2. kietilen 
3. kietet 3. ketet 3. kietidnl *) 

vgK. 

Ind. praet. 
egy. 1. kietsen 

2. kietsen 
3. kietes 

több. 1. Z^ísit 
2. kietsen 
3. kietset 

1. kietislem 
2. kietislen 
3. kietistd 
1. kietislu 
2. kietislán 
3. kietsánl 

egy. 1. ketsem 
2. ketsen 
3. /ceíes 

több. 1. ketsov 
2. ketsan 
3. ketset 

1. ketilov 
2. ketilan 
3. ketianel (ur-

[ganel) 

1. keteslem 
2. keteslen 
3. ketestá 
1. keteslov 
2. keteslan 
3. ketsanel. 

Imper. (egy. 2.) /cycme íoíeZn vidd ki őt ( í̂oí/i, íoíew vigy) | fcoí 
peseteln oldjad meg. 

J e g y z e t , kietitü és kietiánl-re nézve, v. ö. pi-től pici «fia» — 
«l, aj, Zeumi-tól: weía, ajtó, kumitá (neje, leánya, embere, férje). 

J e g y z e t . II. tárgyszem. (== III), pl. ndngen kietilem téged 
küldlek (Vog. föld 180. 1.) | ndngen át tar etilem nem bocsátlak 
179. | ndngen puilem foglak, tartóztatlak 181. n. lauilem áldlak 
122. | miiem adlak 124. vo gK. nagen uslov, ti teslov, ajteslov téged 
láttunk, etettünk, itattunk | nagen masteslov téged ruháztunk. 

J e g y z e t . I. tárgyszem. ( = al. rag) drcom pattén engem ej
tesz (Vog. föld 148) || (=111.) dnom kvone patmesta engem kihají
tott | v o gK. anem migta engem ad | anem at yanéilen engem nem 
ismersz | anem tuleslan engem befogadtatok. 

Osztják. Tárgyi ragozás nyomai az o s z tB.-ban: lu imel vtsle 
ő nejét vette (vis vett); la jos joulman luel yatsasle (megütötte őt, 
y^apnaTb ero) | ma liel arattel oltman vislam (a HXTJ cpa^y BCIÍXT. 
nepe^pajit) | luel eslale őt ereszti (esi-: csak al. ragozás: esll 
[eslilj) | v. mijila add (mija adj) | uslalan megismeritek őket 
(uéleta ismertek) | purindlalal tapossák őket. 

*) NB. ni s nem plur. t. — Tárgyrag után a plurális már 
csak szintén plurális személyrag által fejezhető ki. [Későbbi be
jegyzések.] 
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E e g u 1 y följegyzése : 
al . rag. 1. eutlem metszek III. tárgy. 1. eutlüem 

'% eutlen 2. eutlilen 
3. eutl 3. eutlile. 

O s z t S . (Castrén): ind. praes. 
•egy. 3. panlada*/ (oda teszi) — csak al. rag.: meni (nagyon) 
duai. 1. panladamen : menlemen 
több. 1. panladaw/ : menleuy 

NB. vog. kietilem, kietislem v. ö. osztB. eutlüem, vislam | vog. 
kietilu v. ö. osztS. panladau/ | vog. kietitd, kietistd v. ö. osztB. eut
lile, visle. 

E szerint III. tárgyszem. ragnak eredeti oszt.-vog. alakjául 
fölvehető: d — mely többnyire Z-vé vált, s egy esetben egészen el 
is tűnt (vog. kietidnl — v. ö. kietiPi \ kietsánl — kietistd). 

Magyar. A) II. tárgyszem.: tudlak,1) verlek (tudálak, veré-
lek | tudtalak, vertelek \ tudjalak, verjelek | tudnálak, vernélek) || v. ö. 
tudói, alszol (l mint II. szem. al. rag). 

NB. ragok rendje: -l-k (tárgy-alany). 

B) III. tárgyszem. tudja (tudi) —veri || * tudó-ja1 (tudo-la) — 
v. ö. napja || oszt. eutlile, visle. 

tudjuk verjük || *tudo-je-vuk\\ v. ö. oszt.panladauy, vog. kietilu. 
tudják verik || *tudo-jg-jok 
tudjátok veritek \\ *tudo-já-tok (NB. ja talán2) eredetileg 

«őket»). 
NB. Imper. tudja, tudjuk, tudják, tudjátok || *tudjo-ja, tudjo-

juk stb. 
verje (ind. veri), verjük, verjék (ind. verik), verjétek (ind. 

veritek). 
Erdy cod. zeressee (szeressé), vezessee (vezesse). 
b) tudá, véré || *e h. tudója, veréje 
NB. HBesz. ülutoa, mundoa, hadlava (olv. áva), feledeve, 

veteve (olv. éve) ; v- és -j- er. Z-ből. 
tudná, verné || e h. tudná ja, vernéje 

1) NB. a [nyilt magánhangzó, nem oj. 
2) ? — j a (cf. vog. td, 'a, osztj. -le) wol c a s u s ? 
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tudák, verek || *tudájok, veréjék 
tudnák, vernék || *tudnájok, vernéjük. 
Régi nyelvbeli példák (Révai 756, 752): vigasztalná]a, tehet-

neje, azt mivelnéje, mutatná ja stb. — hívná jak, mernéjek, megkeres-
néik és megfognájak stb. 

c) tudók *) (al. tudánk), verők 
tudnók (al. tudnánk), ver nők 

Régi alakok (Révai 759): akarná jak, — adnójok, látnójokr 

szeretnőjök, ennőjök stb. 
d) tudom, verení, tudjam, vei jeni, tudóm, verem tudnám, verném, 

tudod, vered, tudjad, verjed, tudád, vered tudnád, vernéd, 
*tudolm, *tudold. 
e) tudtam, vertem ( = a l . tudtam, vertein) || v. ö. d). 

tudtad, verted || v. ö. dj 
tudta, verte || v. ö. lova, vére 
tudtuk, vertük\\ v. ö. karancsvidéki palócz dohuk e h. dobjuk* 
tudtátok, vertétek 
tudták, verték 

f) tudatok, veretek \\ = al. 
tudnátok, vernétek || = al. 

(v. ö. tudánk, tudnánk e b. tudnók, tudók). 
J e g y z e t . A m o r d v i nban némely gerundiumhoz is járul

nak tárgyra mutató személyragok, a birtokos ragokéval egyező
alakban (§. 59.), pl. karmáé serftimin kezdett «engem himbálni*) |j 
(mord. E.) karmit maksmonk fognak «titeket adni» J vátnemsist 
• vezetni őket» (L. Mordvin nyelvtan §. 33, 2.). 

') *-ávok. 



A mordvin határozók, 
t ek in te t te l a finn nyelvre.*) 

E munkámban a finn nyelvre is tekintettel voltam, s azért egész
ben véve Budenz «Finn Nyelvtan »-ának mondattani részét válasz
tottam dolgozatom alapjául; onnan vettem a finn példák nagy részét. 
A mordvin nyelvre nézve forrásaim voltak : 1. Budenz «Moksa- és erza-
mordvin nyelvían» ; 2. Budenz József «Mordvin Közlések» NyK. V. ; 
3. Budenz J. «Máté evangélioma moksa-mordvin nyelven» NyK. XVI . ; 
4. Kunos Ignácz «Erza-mordvin nyelvmutatvány» NyK. XIX.; 5. F . J. 
Wiedemann «Grammatik der ersa-mordvinischen Sprache» Sz. Péter
vár, 1865; 6. Oőpa3n;bi Mop^OBCKOií Hapo^Hofi CJIOBCCHOCTH ntcHH 
«Mordvin Pésni» Kazán, 1882; 7. 06pa3ii;bi MOp;i,OBCKOH Hapo^noíi 
CJiOBecHOCTH CKa3KH H 3ara,n,KH «Mordvin Skazki» Kazán, 1883. Ezek
ből szedtem a mordvin példamondatokat. Még megemlítem, hogy a 
mordvin nyelv moksa dialactusából vett példákat minden jel nélkül 
hozom fel, az erza-mordvin dialeetusból vett példákat pedig röviden E. 
jellel különböztetem meg. 

Az összehasonlító nyelvészet kiderítette, hogy a testesebb 
casusragok, min t pl . a speciálisabb értékű hely viszonyragok erede-

*) E dolgozatot 1886-ban írtam. Ez évre ugyanis a budapesti tud~ 
egyetem bölcsészeti kara ily czímű ugor nyelvészeti pályakórdést tűzött 
k i : «A helyviszonyi casusok használata a mordvin nyelvben, tekintettel 
a finn nyelvre», Budenz többször buzdított, hogy dolgozzam át és ren
dezzem sajtó alá. Meg is kezdtem a javítgatást, de később közbe jött 
akadályok miatt abba kellett hagynom. Ez az oka annak, hogy az újabb 
mordvin közlemények nincsenek benne földolgozva. Azóta több évig 
hevert asztalfiókomban, majd Budenz asztalfiókjában, s Budenz már 
kiadására készült, midőn a halál utóiérte. Most némi javításokkal, pót
lásokkal megigazítva útnak eresztjük. Valeat, quantum valere potest^ 

St. J. 
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tileg postpositiók voltak, s tulajdonképeni helyviszonyt jelölő név-
ragokúl csak az általános locativus, lativus és ablativus alakjai 
tekinthetők. Az ugor nyelvek mai állapotában is postpositiók egé
szítik ki a casusalakokat, sőt részben már pótolják az eredeti egy
szerű viszonyítókat. 

A helyviszonyragok eredetileg csak térbeli viszonyt fejeztek 
ki, de azután átvitelesen sok másodlagos functiót végeznek; s az 
egyes ugor nyelvek gyakran ugyanazon különösebb viszonyokat 
különböző értékű ragokkal fejezik ki. így pl. a mord. inessivus 
-so, -se instrumentalis-féle v. eszközhatározó jelentéssel: ked'se 
kézben meg kézzel, a mit a finn nyelv az adessivussal fejez ki : 
kádella kézen v. kéznél és kézzel, s a magyar a -val, -vei raggal: 
kézzel. Mord. son korti Mojsejen sacomado ő beszél Mózes születé
sétől: f. hán puhuu Mooseksen syntymástá ő beszél Mózes születé
séből: magy. beszél Mózes születéséről. Ugyancsak a helyviszony
ragok szolgálnak a postpositiók képzésére is. 

A mordvin nyelvben hét helyviszonyi casus van, ú. m. 1. 
ablativus (partitivus), 2. translativus (praedicativus), 3. prolativus, 
4. inessivus, 5. elativus, 6. illativus, 7. allativus (dativus). Ezen 
hét rendes helyviszonyi casusalakon kívül előfordul még két hely
viszonyi casus, de már csak szűkebb körű alkalmazással; ez a két 
casus az általános lativus és locativus. E részben tehát a mord. 
nyelv szegényebb a finn nyelvnél, melyben legalább tíz rendes 
helyviszonyi casust lehet megkülönböztetni. Első tekintetre föl
ttinik a finnben található külső helyviszonyi casusalakok hiánya a 
mord. nyelvben, a melyeket sokszor kénytelen postpositiókksd pó
tolni; pl. finn pöydá-llá : mordE. stol vel'ksse asztalon, pöyda-ltá : 
stol' velkste asztalról, pöydá-lle : stol! veVkses asztalra. 

Vannak ezenkívül magában a mord. nyelvben is egymással 
váltakozó casusalakok és postpositiók egy és ugyanazon viszony 
kitételére. Pl. postufoks v. postufindi sivetksnes pásztornak szegő
dött; ocu varmane v. varmasta nagy szélben; kafto kizestd v. kizeti 
vest ulen két évben egyszer voltam; pikss v. piksti kundas kötélbe 
fogódzott lovit pramda v. prams er sinátoza jakalen mielőtt hó esett, 
mindennap oda jártam; üt lisemesta v. lisemá jotkstanap fölkel
tekor ; koza kadizá v. kona vastti kadizá a hol hagyta; corada v. 
coran kdtsta fiútól; art bajarti v. bajart' t'es menj az úrhoz; peilse 
v. peil marto késsel; vij marto v. vijnek erővel; panarsa T.panar-

L 
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neg v. panar marta ingben; avardemada v. avardemati v. avardema 
marta silmenza jakstergltst a sírástól a szemei megvörösödtek; sori 
tan rucanksa maksizd ő ezt egy kendőért adta: mon tan valfta ra-
majnd én ezt egy rubelért vettem; nalks liis v. nal latsa liis nyíl
ként repült. 

De viszont a finnel szemben a mord. nyelvben kétféle név
ragozást találunk, t. i. egy h a t á r o z a t l a n ós egy h a t á r o-
z o 11 nóvragozást. A mi a helyviszonyi cisusokat illeti, azok az 
egyes számban mind a határozatlan, mind a határozott alakban 
előfordulnak, a t r a n s l a t i v u s kivételével, mely csakis határo
zatlan alakban használatos; a többes számban azonban csak a 
határozott alak szerepel. Pl. mordM. armada kaldaugits betegség
től megsoványodott; urmat-ezda kaldaugits a betegségtől megsová
nyodott | td sajé psida koéks e mocsár hőségtől kiszáradt; ta sajé 
psit-ezda koéks e mocsár a hőségtől kiszáradt | son déelemada sd-
rdtksts ő fürdéstől megbetegedett; son aselemat-ezda sdratksts 6 a 
fürdéstől megbetegedett | pihés kundas kötélbe kapaszkodott; 
pikst-es kundas a kötélbe kapaszkodott || mordE. ve cide mejle egy 
nap múlva; te cident mejle e nap után | pureé vinado jon a méhser 
bornál jobb; te vinas ikeleú vinadoút jon ez a bor az előbbi bornál 
jobb | kalatne vedse érit a halak vízben élnek; kalatne vedent-esne 
(v. vedseút) érit a halak a vízben élnek | son saé gorodsto ő város
ból jött; son sas gorodont-este (v. gorodstont) ő a városból jött. 

J e g y z e t . A mord. nyelvben a melléknév mint jelző nem 
veszi fel a jelzett főnév viszonyragját, mint a finn nyelvben. 
A melléknév ragozása különben is csak néhány casusra szorítko
zik (translativus és elativus mint modalis). V. ö. Budenz: Mord. Ny. 
30. lap. 

I . Casusok használata. 

1. §. A b l a t i v u s . — Eredetileg általános ablativus, s az
után, részben a finn külső helyviszonyt jelölő ablativusnak meg
felelően, ablativ-féle h e l y h a t á r o z ó k kitételére szolgál (e kér
désre- «honnan ?»); pl. mon sajan pakéada (v. pakéat-ezda) a me
zőről jövök \ coras ilada sas a fiú máshonnan jött | E. pilg-aldost 
tolt vergedit lábaik alól tüzek fénylenek | E. coraé lijado saz a fiú 
máshonnan jött. 

V. ö. finn: kirja putosi pöydaltd a könyv leesett az asztalról | 
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tyttö meni kaivolta kotia a leány haza ment a kútról | ota kirves 
seinalta vedd el a fejszét a faltól (fal mellől) | palasi mereltá vissza
jött a tengerről. 

2. §. Az a b 1 a t i v u s-nak egyéb használatában már nagyrészt 
háttérbe lép a helyhatározó jelentés, s ilyen használatában hol a 
finn ablativusnak, hol az elativusnak felel meg. Ilyen átvitt érte
lemben való használata van az ablativusnak a következő ese
tekben : 

a) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére némely távolodást v. el
válást jelentő szavak mellett, nevezetesen ilyenek mellett, mint: 
E. kardán megakadályozok, megtiltok, orgod'an menekülök, pelan 
félek, razd'an leszakítok, razdevan elszakadok, vanan őrizek, óvok, 
vizdiUgadan szégyellek, asodiks tejan eltagadok, vasolo messze, 
salava titkon; pl. son savé mondén (v. mon kdtsten) ő elvette tő
lem | E. tujirí mon sisem ovtso sokicadont elmentem a hét medvé
vel szántótól | E. vanodo prank sondenze (v. soúdedenze) óvakod
jatok tőle (tkp. óvjátok fejeteket, magatokat) | E. mazde p)dlsinze 
cinemnes lavkskenze mitől félti a cinem a fiait ? | E. poks aroldo 
pál'sinze, lávksin sáli kavaldo vansinze nagy sastól félti, madárfiat 
orzó héjától óvja | E. Mazi Damajde a-vasolo eras siseinpramo 
Karaz M. Damajtól nem messzire lakott a hétfejű Kafaz. 

V. ö. finn: vieraat lahtevát nyt meilta su vendégek elmennek 
most mi tőlünk | sain rahaa Paavalilta kaptam pénzt Páltól j var-
kailta otettiin rahoja a tolvajoktól elvettek pénzt | suojeli tavaransa 
varkailta lujilla lukuilla óvta a jószágát a tolvajoktól erős lakatok
kal | pelasti kanpungin vihollisilta megmentette a várost az ellensé
gektől | en kiella sinulta mitaán nem tagadok meg semmit sem tő
led | Siti kdtki avaimet lapsilta az anya elrejtette a kulcsokat a 
gyermekek elől | pieni tyttö pelkád koiraa a kis leány fél a kutyá
tól | koetti saláta rikostansa tuomarilta igyekezett a vétkét eltitkolni 
a bíró előtt | vaimo teki sen mieheltdnsd salaa az asszony a férje 
előtt titkolva (tkp. férjétől titkon) tette ezt || varjeli veljensá váhin-
gosta megóvta a testvérét kártól | kdtkee tavaransa vihollisten saa-
liinhimosta elrejti a jószágát az ellenségek zsákmányvágyától 
(v. elől). 

b) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére ilyenek mellett, mint 
«vmivel fölhagyni, megszűnni» ; pl. son lotkaú kálin kundamda ő 
megszűnt halászni | trupkaso targamati pehnd lotkajht sdrddemda 
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a pipázástól a fogak megszűnnek fájni (v. ö. ablativus-gerun-
dium). 

A finnben többnyire elativussal: nyt mind lakkaan (herkedn) 
työstd most fölhagyok a munkával (elállók a munkától) | lakkaan 
kalaapyytámástá megszűnők halászni. De ablativussal is : herke-
simme keilasilta megszűntünk kuglizni (elálltunk a kuglizástól). 

c) E r e d e t h a t á r o z ó kitételére; jelöli azt a tárgyat, a 
melyről beszélünk, mondunk, gondolunk, hallunk, olvasunk, taní
tunk vlmit; pl. E. sori korti coranzo kulomado beszél fia haláláról [ 
E. tondet jovtan toso te rólad azt mondom ott | E. meze ton jovtat 
azedet mit mondasz magadról ? | E. marin tede hallottam róla | E. 
meze tin arsiiado te lomande mit gondoltok erről az emberről? | 
E. ezideli lovnok vojnado nem olvastatok a háborúról? | E. kevst-
leét se jovkstodo erről a történetről kérdezősködtek | E. altaz mak-
somodo tenk megígérte, hogy ad nektek | E. tonavts minek lamodo 
sok mindenre tanított minket | E. Mojsejen sacomado M. születé
séről | E. Aravijan pustinaso jevrejtnenen nevtez cudatnede az ará
biai pusztában a hébereknek mutatott csudákról. 

A finnben ezt a functiót az elativus végzi; pl. hán puhuu vii-
meisestd sodasta az utolsó háborúról beszél | ei hán sinusta mitaán 
virkkanut nem szólt te rólad semmit | mind en ajattele hánestá 
hyvaii nem gondolok róla jót | Mooseksen syntymástá Mózes szüle
téséről. 

d) O k h a t á r o z ó kitételére; jelöli különösen az indító 
okot is; pl. urmada (urmat-ezda) kald'augits a betegségtől megso
ványodott | ta sdjs psida (psit-ezda) kosks e mocsár a hőségtől ki
száradt | psit-ezda kajdzá oronts a hőségtől (a hőség miatt) leve
tette a subáját | javidemat-ezda asez masto kortamo az ijedtségtől 
nem tudott szólni | jnzimt-ezda asen molu az esőtől nem mehet
tem | robotada sizen elfáradtam a munkától | ta vinat-ezde Íreden 
e bortól megrészegedtem | vajgelents-ezda vorgedema a hangjától el 
kell szaladni | E. cuvto rastamodo sodavi a fát gyümölcséről isme
rik meg | E. mandodo cini bottól szalad | E. kecan tede örvendek 
rajta | E. ukstaét pelemde félelemből kiáltottak | E. avol ancak 
ksede Siv uli loman nemcsak kenyérrel él az ember | E. pazdo te 
tejevi ez istentől tevődik (ez isten által történik). 

A finnben elativussal: hán suuttui yhdestá sanasta meghara
gudott egy szó miatt | mies viettiin varkaudesta linnaan az ember 
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lopásért a várba vitetett | vapisee vilusta reszket a hidegtől | lapsi-
sta on aina vaiva a gyermekek miatt mindig baj van | kuoli kirveen 
haavasta meghalt egy fejszesebtől | iloitsen onnestasi örvendek sze
rencséden | höyhenistddn lintu, tavoistaan mies tutaan tollairól meg
ismerik a madarat, szokásairól az embert | sanasta miestd, sarvesta 
hdrkda embert a szaváról, ökröt a szarváról (km.). 

Az ablativus csak azt az okot jelöli, a mely miatt valami 
n e m történik*); pl. laiva ei pddssyt jdiltd a hajó nem jutott átal 
a jégtől | en tohdi isdltdni nem merek az atyámtól | ei nukkunut 
murheelta nem aludt el a bútól | lapsen itkulta ei diti saanut lepoa 
koko yönd a gyermek sírásától az anya nem nyugodhatott egész 
éjjel. 

e) Az a e q u i v a l e n s vagy a v é t e l á r kitételére; pl. mon 
tan valfta ramajnti én ezt egy rubelen (rubelért) vettem j jarmakta 
robotaj pénzért dolgozik | mon tonafnemda mezevik af saván én a 
tanításért semmit sem kapok | alasazen simdemda maksin kati-meze 
lovam itatásáért adtam neki valamit | ton kudu uskomdit maksin 
válj azért hogy téged haza vitt, adtam egy rubelt | E. ramams v. 
miksnems lamodo drágán (sokért) venni v. eladni | E. te mdzde asci 
ennek mi az ára? | E. trudica asci es pandomodo a napszámos 
megérdemli bérét (v. ö. ablativus-gerundium). 

A finnben elativussal és ablativussal teszik ki: rukiista sain 
viisitoista markkaa a rozsért 15 márkát kaptam | lehmistd pyydet-
tiin sata markkaa a tehenekért 100 márkát kértek | maksoin po-
jalle markan lidnen vaivastansa a fiúnak egy márkát fizettem fá
radságáért || annettiin kópéikká kappaleelta egy kópékat adtak da
rabjáért | kaksi viarkkaa hengeltd két márkát egy lélekért (lélektől) | 
tyttö sai viisikymmentd pennid pdivdlta a leány 50 pennit kapott 
napjáért. 

f) Valamiben g a z d a g , valamiben s z e g é n y-félék kitéte-
ére; pl. E. Mazi Damaj stqiav erva mezde, ansak sajen polado, 
pize vastado avul supav M. D. mindenben gazdag, csak elvett fele
ségben, kedves házastársban nem gazdag. 

A finnben elativussal teszik ki: mies on rikas hyvistd avu-
ista, mutta köyhti rahoista az ember gazdag erényekben, de sze-

*) V. ö. a magyar -töl-nek ilyen használatát, 1. A M. Hatá
rozók I. 264. S. Zs. 
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gény pénzben (arm an geld) | maa on köyhtynyt vdestd az ország 
elszegényedett népben. 

g) Közvetett e s z k ö z h a t á r o z ó kitételére; pl. pilkta (v. 
pilgedd) pouftaf lábával (lábánál fo*va) fölakasztva. — V. ö. finn : 
sokeata talutetaan kádestd a vakot kézen vezetik | vanki oli jalois-
taan seindssd kiinni a fogoly lábainál fogva volt a falhoz kötve. 

h) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m : mon mdrgan krandasí us-
kemda (v. uskemdenza) parancsolom, hogy vigyék a szekeret | mon 
tonafnemda mezevik aj saván én a tanításért mit sem kapok | avar-
demada silmenza jakstert sírástói a szemei vörösek [ son dselemada 
sdrdtksts ő fürdéstől megbetegedett | son lotkas kálin kundamda 
ő megszűnt halászni. — Lásd alább. 

Megfelel neki a finn a b l a t i v u s - illetőleg e l a t i v u s - g e -
r u n d i u m : lapsen itkemdltd en voinut tulla a miatt, hogy a gyer
mek sírt (a gyermek sírásától) nem jöhettem || isa kieltdd poi-
kaansa Idhtemdstd az atya fiát eltiltja a menéstől | herkesi itkemdsta 
megszűnt sírni (a sírástól elállott) | herkesin kalaa pyytdmdstd 
megszűntem halászni. 

3. .§. A b l a t i v u s c o m p a r a t i o n i s ; jelöli azt a tárgyat, 
a melylyel valamit összehasonlítunk; pl. coras kolma kizista to-
nats, i at'ada lamo sodaj a fiú három évig tanult, s egy öregnél is 
többet tud | td tonada pdk sizes ez inkább fáradt el, mint amaz | 
dada láma makss, mizara antsen többet adott, mint a mennyit kér
tem | mon soúdedenza hurok packeden én nálánál hamarább érkez
tem | sembeda cebdr karandas, konan tis (v. sembeda cebdresta tif 
karandas) a legjobb szekér, melyet csinált | tdcien kundamas isak-
cen kundamada cebdrel a mai fogás a tegnapi fogásnál jobb volt | 
simmada ild mezevik af anaj azon kívül hogy igyék (ivásnál egye
bet), nem kér semmit | mirnda moúts kanesa semhogy eladjam, in
kább magam hordozom | mon soúdedenza lats sodaza én jobban 
tudom, mint ő | E. te vinas ikeleú vinadoút sede jon ez a bor az 
előbbi bornál jobb | E. od'uzanzo sede kurok kajinze ruháját igen 
gyorsan levetette | E. part, part ulnest Mazi Damaj sodamot jis-
menze, sede-jak part ulnest palanzo oduéanzo jók, nagyon jók vol
tak M. D. vőd lovai, annál is jobbak voltak inge és ruhái | E. Pur-
gine iúazoro pazon tejtereze Mazi Damajnen ponksto part ponkst, 
palado pal'at kannes Purgine isten leánya M. Damajnak a legjobb 
nadrágokat, s a legjobb ingeket hozta | E. Paz Jovon ikeldende-jak 
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sede pek supalgavtize, ikeldende-jak sede talanovsto tejize Isten 
Jóbot az előbbinél is inkább meggazdagította, az előbbinél is sze
rencsésebbé tette | E. sonzo rasti skotinanzo, narmonze iketdende 
kavst sede lamo tejevét az ő szaporodó marhái, szárnyasai az előb
binél kétszer annyian lettek j E. son lomande mejle vesemede prevej 
utneé ő az ember után valamennyinél okosabb volt. 

V. ö. finn p a r t i t i v u s c o m p a r a t i o n i s (a partitivus 
eredeti ablativus-értékével): mánty on koivua korkeampi a fenyő 
magasabb a nyirfánál j vési pysyi yhá siltaa ylempáná a víz mindig 
magasabban állt, mint a híd (a hídnál m.) | hán on entistánsa ter-
veempi ő egészségesebb mintsem előbb. 

J e g y z e t . Van még a finnben a fokozásnak egy saját
szerű módja, módhatározó-féle i n s t r u c t i v u s - a l a k o k segélyé-
Tel; pl. suuren suuri nagyon nagy | pienen pieni igen kicsiny. — 
A mord. nyelvben is találunk ilyenféle különös fokozást (lát
szólag genitivus-alakokkal); pl. E. Mazi Damaj sodamoi kudanzo 
páron part, bojáron bojárt ulneét M. D. vőd násznépei igen jók, 
igen úriak voltak. — V. ö. magy. «jobbnál jobb», «szebbnél 
szebb» stb. 

4. §. Az ablativus mint p a r t i t i v u s a részleges fogalmú 
t á r g y kitételére: 

a) Részleges tárgy (különösen nem teljes fogalmú igék mel
lett) : kantt es vinadit hozz a borodból (magad borából) | E. sas 
riveé, kundaé ojde jarsamo jött a róka, s kezdett a vajból enni (k. a 
vajat enni) | E. tede mejle yanaanskoj mastordont Altaé mastor me-
retne karmáét ezután a kánaáni földről A. föld kezdték mondani 
(a k. földet A. földnek k. m.) stb. (v. ö. fönt c) | E. jevrejtnenen se 
veddent simeme meré; se veddent simez, cumovt lomatne vese kulsest 
a hébereknek mondta, hogy igyanak abból a vízből; abból a víz
ből iván, a bűnös emberek mind meghaltak. 

V. ö. finn p a r t i t i v u s : kissa syö kalaa a macska halat 
eszik J miehet toivat hevosia a férfiak lovakat hoztak. 

b) Genitivus partitivus értelmében, különösen m e n n y i 
ség- v. m ér ték- je lentő szavak mellett: iasa láma pengada itt 
sok tűzifa (van) | ost perf lamo veleda a város körül sok falu van | 
kit kuvalmis lamo árkta náivi az út hosszában sok tó látható | son 
láma pengada neki sok fája van | son ker&a lomandenza neki kevés 
embere van || mizara toú alasaded (v. alasadne) hány lovad van 
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neked? | nild alasaden (v. alasana négy lovam van || E. kona min
denek? melyik közülünk? quis nostrum? 

A finnben szintén p a r t i t i vu s-sal: jorikko ihmisia egy 
sereg ember | iso joukko rahaa nagy rakás pénz | minulla on pivon 
táysi mar jója nekem egy marok bogyóm van | hánellá on paljo 
rahaa neki sok pénze van || hánelld on nelja hevosta neki négy 
lova van. 

J e g y z e t . Efféléket, mint «valamiben gazdag», «valamiben 
szegény» a mord. nyelv szintén a b l a t i v u s ( p a r t i t i vus)-sal 
fejez ki, eltórőleg a finntől, mely ez esetben e l a t i v u s t használ. 
(Lásd fent 2. §. f). 

5. §. T r a n s l a t i v u s . Eredetileg általános lativus, s azután 
a) Á l l a p o t h a t á r o z ó a mondat alanyára vagy tárgyára 

vonatkozólag, a finn e s s i v u s - n a k megfelelöleg; részben mint 
p r a e d i c a t i v u s némely nem teljes fogalmú igék mellett: pl. 
saldatks (v. saldatiks) sluias katonául szolgált | adu, íaftá at'an 
kudu dádátsen pali ingiks gyere, elviszlek az öreg házába anyád
hoz vendégül | E. vl'ezan mon jioksoks legyek én nagyúl (első-
szülöttül). 

b) Czél- és v é g h a t á r o z ó , különösen mint p r a e d i c a 
t i v u s a (denni, válni, tenni, mondani, vélni»-féle nem teljes fo
galmú igék mellett, s ilyen használatában tökéletesen megfelel a 
finn translativusnak. Pl. td uzlr-kdckiks ez fejsze-nyélre való | pos-
tufoks sivetksnes pásztornak szegődött | son teind márks saldatks 
ulemda ő nekem parancsolta, hogy katonává legyek | robotnikesta 
.kupeceks arás napszámosból kereskedő lett \ al'aks vaststa bajarks 
arad parasztból (p. helyből) úrrá lett | mon son saldatks tiená ón őt 
katonává tettem | popoksta (popoks siste) saldatks tiená papból 
(papságból) katonává tettem | min son tisamaz sakolks ő minket 
sólymokká tesz | E. poksoks vel'avs nagygyá változott | E. mon seste 
odov vel'meé od-coraks vel'avtan én akkor újra föléledve új-emberré 
változom | E. vese kudonk-cink kulovoks vetavtoz varrna melga pon-
zavsin egész házatok táját hamuvá változtatva a szél iránt elszó
rom | E. son kulovtnen tusto peleks kepédéi kovja sravtinze ő a ham
vakat sűrű felhővé emelve szerte-széjjel szórta. 

c) M ó d h a t á r o z ó : son moksiks kortaj ő mordvinúl (mok-
sáúl) beszél | son stama lats kortaj ruziks, kodaná tatariks kortaj 
•ő oly jól beszél oroszul, mint tatárúi | stama loman, kona moksaks 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. •»» 
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kortamo lats af masti, af pickaj tein tolmacendi olyan ember, a ki 
mordvinúl beszélni jól nem tud, nem való nekem tolmácsnak [ 
nalks liis nyílként repült | son eraj koéá lomaniks ő gazdag ember 
módjára él | lomaniks asci emberül áll | E. pilg' aldost tolt pikster-
naé jondolks vergedit lábaik alól tüzek szikrázva villámokúi fény
lenek | E. pilest stereks sterdit, pilgest petkelks nalkit, pulost jud-
maks juvodit fülök orsóként fon, lábuk mozsártörőként tánczol, 
farkuk szórólapátként gabonát szór | ilaks E. liaks másképen. 

d) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m , részint mint t e k i n-
t e t-határozó: ta kerza teenza maksims ez kevés, hogy neki adjuk 
(um ihm zu gebén) | sondeenza kerza nedelati vest áncák molems 
neki kevés egy héten csak egyszer menni. — Lásd alább. 

V. ö. a) finn e s s i v u s á l l a p o t h a t á r o z ó kitételére; ré
szint mint á l l í t m á n y : pl. pienená poikana jo tunsin tuon mie-
hen már mint kis fiú (kis fiú koromban) ismertem azt az embert | 
tapasin hánet sarullisena szomorúan (szomorú állapotban) talál
tam őt | mind sinuna eri sinne menisi én, ha neked volnék (an deiner 
stelle), nem mennék oda || han on opettajana Helsingissii ő tanító 
Helsinkiben | pitivdt sen hdpednd szégyennek tartották. 

b) T r a n s l a t i v u s mint czó l - és v é g h a t á r o z ó , — 
főleg nem teljes fogalmú igék mellett p r a e d i c a t i v u s érté
kével. Pl. tule avukseni jöjj segítségemre | antoi rahaa lainaksi 
adott pénzt kölcsön | sovelias sotamieheksi alkalmas katonának \ 
löi lasin palasiksi az üveget darabokká ütötte || túlin sairaaksi 
beteggé lettem | rupee suutariksi beáll csizmadiának | luulin sinun 
hulluksi bolondnak véltelek. 

c) Translativus mint m ó d h a t á r o z ó : kirjoita kirjeesi suo-
meksi írd a leveledet finnül | riitelivdt vendjdksi oroszul vesze
kedtek || han elad herroiksi úri módon él (urak módjára). 

d) T e k i n t e t-határozó és t r a n s l a t i v u s-g e r u n d i u m : 
niin nuoreksi on hdnelld kijllin voimaa tekintve, hogy oly fiatal,. 
van neki elég ereje || kivi on raskas kantaakseni a kő nehéz hor
danom | mies on tietddksemme rikas az ember tudtunkra gazdag. 

J e g y z e t . A finn nyelvben a «tettetés» kifejezésére az ole-
ige mellett a part. praes. essivusa használatos; pl. tyttö on üke-
vindnsd a leány sírást tettet | han on kovin iloinen olevanansa ő na
gyon jókedvűnek tetteti magát. •— A mord. nyelv a tijan «tenni» 
igét használja e czélra, pl. mon tijan prea sarddiks én betegnek tet
tetem magam. 
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J e g y z e t . A véghatározó t r a n s l a t i v u s , midőn mint 
p r a e d i c a t i v u s szerepel: «valamivé lenni» stb., váltakozik 
az a l l a t i v u s (dativus)-sal; pl. postufoks sivetksnes és postu-
findi sivetksnes pásztornak szegődött. V. ö. még: lomaniks naivi 
embernek tűnik föl: finn han nayttdd ihmiselle v. ihmiseltd emberi 
képe van (sieht aus wie ein mensch) || son erdj kőzd lomaniks 
ő gazdag emberként (gazdag ember módjára) él: f. han elad her-
roiksi úri módon ól; — v. ö. némi jelentésbeli árnyalattal az ela-
tivus : han kdy herrasta elkel úrnak ; han kdvi rikkaan miehen po-
jasta ő gazdag ember fiának hírében állt (galt für den sohn eines 
reichen mannes). 

J e g y z e t . Azonkívül, hogy a translativussal más casusok is 
váltakoznak, a p o s t p o s i t i ó k , mint egyebütt, úgy itt is sokszor 
a casusalak helyébe lépnek. Pl. nalks liis és nal latsa liis nyílként 
repült (módhatár.). Erre nézve bővebben alább a postpositiók és 
adverbiumok tárgyalásánál. 

. 
6. §. P r o l a t i v u s lativ h e l y i r á n y i értékkel: moliht 

kigd mennek az úton | es prants ndjsi sama-varzamava maga magát 
látja a tükörben | td virgd jakamas pelks az erdőn át a járás félel
mes | misaris apák sott-ti, kolaj ulicava arnes a mig nem volt meg
kötve, mindig az utczán futosott | kosta krandasesa, kosta vedgd 
uskez hol szekéren, hol vizén vitték | ocu ervdndnts kockdravat 
panarinza, pilmanzavat sormanza, sur-preavat ozanza, kener-pa-
karga sormanza a nagy feleségének sarkig ér az inge, térdig a hím
zése, ujja végéig a ruhaujja, könyökig a hímzése | virgd jotas jav-
sez, pakéava jotas vdskiz, veleti suvad moraé az erdőn átment jaj
gatva, a mezőn át fütyölve, a faluba dalolva ment be | mon td vas-
tivajotan én ezen a helyen mentem át | af sodasa, mezama jotaj 
preavan nem tudom, mi történik velem j kolmova, niluva, kemengd 
sdzus háromfelé, négyfelé, tízfelé szakadt || E. sinst ardomstost ovt 
vergezt tondadeé virga argolit az ő vágtatásukkor a medvék, far
kasok megrémülve az erdőbe futnak | E. Mazi Damajen svad'bazo 
sisem-pfamo Kar azon paksava juti erva mezen stadanzo. jutkova 
M. D. násznépe a hétfejű Karaz mezején áthalad, mindenféle nyá-
ján keresztül | E. kudat-svatt es kudovast sralest a násznépek 
haza széledtek | E. jevrejtne se koske kijavant sirgaét moleme 
a héberek azon a száraz úton elindultak | E. poks virgaút 
a nagy erdőn át | E . pustlúavant a sivatagon át | E. pletuskan peva 
sodnomo kosár végére kötni | E. ci-pazos mon pira pesin, a kov~ 

29* 
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pazos pilge pesin, bokenevan valdo tescetne a nap-isten fejem 
végén, s a hold-isten lábam végén, oldalam mellett a fényes csilla-
gocskák | E. Mása psti sabllasonzo ked'-kirga vidga kedenze kavnesk 
kerinze M. éles kardjával kéz-fejig (csuklónál) kezét ketté vágta | 
E. znardo kuva juti Mazi Damaj sodamot mikor átal megyén M. D. 
vőd | E. kortlit jutkovast beszélnek egymással | E. vese kudonk-cink 
kulovoks vel'avíoz varrna melga ponzafsin egész házatok táját ha
muvá változtatva a szél iránt (szerint) elszórom. 

V. ö. finn p r o l a t i v u s , tiszta lativ helyirányi értékkel; pl. 
mind túlin merítse, mutia isáni túli maitse én tengeren jöttem, de 
az atyám száraz úton (tkp. földön) \juoppo kulkee seinitse a része
ges ember a fal mellett halad. — Főleg egyes névutók képzésére 
szolgál: alatse, ylitse, sivutse, ohitse stb. 

7. §. I n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i v u s ; három belső 
helyviszonyi casus l o c a t i v , a b l a t i v , lat iv-féle h e 1 y h a t á-
r o z ó k kitételére (e kérdésre: «miben, miből, mibe»). Haszná
latuk, mint a finnben, úgy a mordvinban is nagyrészt correlativ a 
háromféle helyviszony szerint. 

a) Példák: ulen ossa, dncak aj táci voltam a városban, de 
nem ma | mon af ossa eran, a velesa nem a városban élek, hanem 
falun | E. vedse langstonzo oduZanzo sede kurok kajinze a vízben 
magáról ruháját igen gyorsan levetette | E. kujt mol'ema kisest en-
gamit a kígyók menő útjokban összezsugorodnak | son tori kudosot 
svad'ba nalkseme purni ő a te házadban násznépet gyűjt mulatni | 
E. loman kudoso, Ionian uli paroso kavanit az ember házában, az 
ember jószágában vendégeskednek j E. altaé mastorsont a megígért 
földön | E. rajsent Ujat erva kodat zvertnen jutksost guj-gak ulnei 
a paradicsomban mindenféle más állatok közt kígyó is volt | E. 
mon kiset kortamo karmán én a te helyedben ( = helyetted) be
szélni fogok || ton mon kutsta pantsamak te engem elűzöl a házból | 
keskavsta roz pájdri a zsákból kihull a rozs | kosta ossta sas, kolaj 
teink tusents mezevik mikor a városból jött, mindig hozott nekünk 
valamit | E. lejstent Ujat sisém skalt liét a folyóból más hét tehén 
jött ki | E. rajstent sinst paninze a paradicsomból kikergette őket | 
E . jismenze selmste tolt vergedit, sudo-varastost kacamo lisi lovainak 
szeméből tüzek fénylenek, orrlyukaikból füst jő ki || veles suvatama 
bemegyünk a faluba | arak ndima vasts állj olyan helyre, a hol 



A MORDVIN HATÁROZÓK. 453 

megláthatnak | E. Hét kardajs jakamo pakamo kimentek az udvarra 
(v. kivé) járni-kelni. 

b) stenaso nurgi a falon függ (seinássá) | E. sabansont avul' 
alasat az ekében (eke előtt) nincsenek lovak || stenasto a falról 
(seinástá) || pikss (v. pikst-es) kundas kötélbe (a kötélbe) fogott 
(kapaszkodott). 

J e g y z e t . Az inessivusnak érdekes használata van a követ
kezőkben : valf jarmaksa makss egy rubelt adott pénzben (ráhassa) j 
E. ki prokaza ormaso seredi, se lomaneút a velese, a gorodso, a li-
jaso koso a kirdit a ki bélpoklosságban megbetegszik, azt az embert 
sem faluban, sem városban, sem máshol meg nem tűrik. V. ö. finn: 
kan on vilutaudissa hideglelésben van. 

Az i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i v u s a finnben h e l y 
h a t á r o z ó k kitételére: 

a) hán asuu kaapungissa a városban lakik | hán on pidoissa 
vendégségben van | onpa hánessa aika mies egész férfiú van 
benne | hán on iloissaan örömében van (örül) | hán on vá-
syksissá el van fáradva | karhu on nakyvissá a medve látszó
ban van | kuun valóssá holdvilágban | sateessa, tuulessa eső
ben, szélben | lapsi ei ollutt ihmisissá a gyermek nem volt emberek 
közt | miehissd tömegesen | vieraissa látogatóban | poika on paime-
nessa a fiú pásztorkodik | on kalassa ( = kalaa pyytamássá) halá
szik || túlin myllystá kotia haza jöttem a malomból | mies palasi 
sodasta az ember visszatért a háborúból | myrsky sarki koko perán 
laivasta a vihar kitörte a hajónak az egész farát | valehtelijan sa-
nasta on koko arvo hávinnyt a hazug szavának minden becse elve
szett | työnteko ajaa pahat taipumukset ulos ihmisestá a munka 
kihajtja a rossz hajlamokat az emberből | minusta tulee pappi belő
lem pap lesz | suuri osa isá-vainajan tavarasta annettiin velkamie-
hille egy nagy rész boldogult atyám jószágából a hitelezőknek 
adatott | hán herási tainnoksistaan fölébredt az ájultságból | karhu 
katosi nákyvistá a medve eltűnt szemünkből | mies selkeni huma-
lastaan az ember kijózanodott (részeg állapotából) | reki viettiin 
sateesta vajaan a szánt az esőből a fészerbe vitték | kuka teistá 
tulee minulle apuun kijön közületek segítségemre [túli paimenesta 
pásztorságból jött | tulivat marjasta eprészésből jöttek || ménen 
kirkkoon a templomba megyek | alá johdata meitá kiusaukseen ne 
vigy minket kísértetbe | teen ovea tupaan ajtót csinálok a szobába | 
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poika tulee isdánsd a fiú apjára üfc | lapsi meni eksyksiin a gyermek 
tévelygőbe ment (eltévedt) | karhu joutui nákyviin a medve szem 
elé került (láthatóvá lett) | han tulee humalaan megrészegszik | toh-
ditko lahted tuuleen mersz-e elindulni a szélbe ? | í?/ítö menee her-
rasvdkeen palvelukseen a leány urasághoz megyén szolgálatba j 
menná keisariin a császárhoz fölmenni | menivát marjaan eprészni 
mentek. 

b) kirves on seinássá a fejsze a falon van | lakki on páássá 
kalap van a fejben | kala on ongessa a hal megakadt a horgon || 
otti kirveen seindstd levette a fejszét a falról j | pane sormus sor-
meesi tedd a gyürüt az ujjadra | mihin tárnán ripustan mire akasz-
szam ezt? — naulaan a szegre | opetus ei pysty háneen a tanítás 
nem fog rajta | rupesi työhön belefogott a munkába | lián tarttui 
minuun belém kapott (megragadott). 

8. §. I n e s s i v u s (külön), a) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m : cer-
kavu molemsta satnen scasiná templomba menéskor azokat fölölti | 
samstin muind jöttömben találtam | E. mujinze sinst udomsto alvás 
közben találta őket | E. sinst ardomstost magtor zernez zerni vágta-
tásukkor a föld dörögve dörg J E. mon kedstet lamo a vesan: erva 
samstom anéak mesok sarazt én tőled sokat nem kérek: minden 
jövésemkor csak egy zsák tyúkot. — Lásd alább. 

V. ö. finn inessivus-g e r u n d i u m : sen kuulin tullessani ezt 
jöttömben hallottam | lasten nukkuessa voimme lukea mig a gyerme
kek alusznak, olvashatunk | olin kávelemássá sétálgattam (sótálás-
ban voltam). 

A finn nyelvtől eltérőleg használtatik az i n e s s i v u s a kö
vetkezőkben : 

b) M ó d h a t á r o z ó , s különösen e s z k ő zhatározó kitéte
lére, a mit a finn nyelv az a d e s s i v u s - s a l szokott kifejezni: 
kápa pilksa mezítláb | krandaso (nurtsa) jakaj szekéren (szánon) 
jár | lotkasa ujendi csónakon jár (úszik) | kit vajgelbesa uksnez az 
utat verszttel mérték | mon son lemsenze seriná én őt nevével kiál
tottam | peilsa kersan késsel vágok | kátsa amelaj kézzel merít | 
mon son mantsa piksiná megvertem őt bottal | vihtsa nelgezá erővel 
(erőszakkal) vette el | mon son valind lakáj vetsa leöntöttem forró 
vízzel | E. Pradija,! meri tenst Mása cora-valgejse elvégeztem, 
mondja nekik M. fiú (férjfiú)-hangon | E. Purgine inazoro paz pur-
gine kevsenze ledtadié, tolsonzo paltatadié, varmanonzo kulovonk-kak 
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jzongavsinze P. úristen mennykövével sújt benneteket, tüzével (vil
lámával) eléget, szelével hamvaitokat is szétszórja | E. kilden buka-
$ot sokamstonok mikor igás ökreiddel szántottunk | E. kuvai tago 
vide vaúks sedset kémei Vázon pocitajamonzo karmát sokáig megint 
igaz tiszta sziveddel imádkozva fogod az Istent tisztelni | E. Paz 
Mojsejnen morant langa odov palkasoút vackodeme meri az Isten 
mondta Mózesnek, hogy a sziklára újból üssön a bottal | E. ve 
lom.an sabanso luga soki egy ember ekével szántja a mezőt. 

V. ö. finn a d e s s i v u s , mint m ó d - illet, e s z k ö z-hatá-
rozó: lapsi tdyttad vanhempainsa tahdon Holla a gyermek örömmel 
teljesíti szüleinek akaratját | ihmeelliselld tavalla csodálatos mó
don | tulen mielelláni szivesen jövök | loi kirveellá kuoliaksi agyon
ütötte fejszével. — A cselekvés eszközét (de nem a külsőt) a finn 
nyelv néha az i n s t r u c t i vus-sal fejezi ki, noha az instructivus 
tulajdonképen nem e s z k ö z - , hanem m ó d-határozó: pl. mind 
náin omin silmin, mitd nyt kerron sajátszeműleg láttam, a mit most 
elbeszélek | yksin kasin egy kézzel. Eredeti locativus értéke érez
hető még ilyenekben : kesken közbe; aamuin reggel; muinoin régen 
{1. Finn Nytan, 88. L). 

J e g y z e t . A mord. nyelvben ilyenkor az i n e s s i v u s - s a l 
váltakozik a c o m i t a t i v u s és a marlita, E. marto (v. ö. finn 
kanssa) postpositio; pl. vijse : vijnek : vij marto erővel. 

J e g y z e t . A finn nyelv a vételár kitételére is adessivussal 
él; pl. ostin hevosen sadalla markalla vettem lovat száz márkán | 
sillá hinnalla kelpaa ottaa azon az áron elfogadható. De itt a 
mord. nyelv ablativust használ, pl. mon tan valfta ramajná én ezt 
egy rubelen vettem; (v. Ö. -inkssa). 

c) I n e s s i v u s - a l a k mint j e l z ő . Pl. sá-melda tisamazfka-
ponasa ajgirks azután egy szinű (tkp. egy szőrben) lovakká változ
tat minket | E. sast Savej lemse lómat' jöttek Savej nevű emberek I 
E. Paz vaksto tujeé satana Jov langs prokaza lemse orma noldas az 
Istentől elmenvén a sátán, Jobra bélpoklosság nevű nyavalyát bo
csátott | E. Sinajse zakonon maksomado a sinai törvény adásáról | 
E. esenze langso oduéanzo sack sezize a rajta levő ruháját széjjel 
tépte. — Az inessivus-alak egyenesen tőül van használva, a «való, 
levő» hozzáértésével; (v. ö. a magy. t ej b e-kás a-féléket). Ez ala
kok aztán többe3Ítve is használatosak: pl. E. vedsetne a vízbeliek ; 
mastorsotne a földbeliek v. a földön levők; ved langsotne a vízen 
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levők; (1. NyK. XIX. 128. 1.). — Egyéb p r a e d i c a t u m ú l álló 
határozó casus-alakok (részben többesítve is): pl. mon toselen (tosa 
ulen) én ott voltam | min t'asit-ama mi itt vagyunk | vest stand velet 
malaselen, pinetnen marájnd tivama egyszer oly közel voltam a fa
luhoz, hogy a kutyákat hallottam ugatni | véts vajgel-pen kelese 
a víz egy versztnyi széles (egy verszt szélességében) | tán kuval-
masa ily hosszú (ennek hosszúságában) | dsien kirkalmasa kút-
mélységű || E. sori toso ő ott (van) | sin tost ők ott vannak (tkp-
«ott-ak») | mon a sodasiú nej sin kosot nem tudom, most ők hol 
vannak. 

J e g y z e t . Nem csak az inessivus, hanem más casusok is 
(elativus, translativus, prolativus) szolgálnak ilyen jelzőül vagy 
prífidicatumúl álló határozó-alakok képzésére; E. velestan (= ve-
leste an) faluból való vagyok |E. te osstot-anok e városból (valók) 
vagyunk || jolmaks pinksten kigd kiskorom óta | E. son ikelen kon-
d'amoks sumbra velavé ő előbbiként (e. módon) egészséges lett | E. 
ez poksoksonzo mijéé maksize a maga nagyságát ( = nagyúl voltát) 
eladta || pilmauzavat panarinza, kener-pakargat oíanza, sur-preavat 
surildanza térdig (vannak, érnek) az ingei, könyökóig a ruha-ujjai, 
az ujja végéig a czafrangjai. 

J e g y z e t . Ál lapo t -ha tá rozó , melynek szava jobbadán 
f o k o z a t i ellentéttel való vagy képzelhető helyzetet jelent, a 
finnben adessivus (illet, ablativus, allativus)-sal készül; pl. palló 
on korkealla ilmassa a golyó magasan (magas fokon) van a leve
gőben | lehti on hiiren korvalla a levél egór-fülnyire nőtt | sairas oli 
huonoimmallansa a beteg épen legrosszabbul volt || kivi putosi kor-
kealta maahan a kő leesett magasról a földre j teen ty'óta seisoalta 
állva dolgozom | koira nieli oravan eldvdltd a kutya elnyelte a mó
kust amúgy elevenen || nousta korkealle, korkeammalle magasra, 
magasabbra emelkedni stb. — A mordvinban itt is az inessivus-
fóle határozó alakokat találjuk: son td suftt seresa jordaj oly ma
gasra hajít, mint ez a fa (e fa magasságában) | son sdn seresa jor
daj, konan seresa mon jordan ő oly magasra hajít, a mily magasra 
én hajítok. — V. ö. még -ska ezekben: véts vajgelpen kelesa (lásd 
fönt) és vett vajgelpeska kelets a víznek egy versztnyi a szélessége | 
E. pursez kajs poks tuvoska a malacz megnőtt nagy disznónyira |j 
son sáska vasts jordaj, konaska vasts mon jordan oly messzire 
hajít, a mily messzire én hajítok stb. (Lásd: -ska «-nyi», Mord. 
Nyelvtan 33. 1.). 

9. §. Az (elativussal alakilag egyező) i n e s s i v u s-alak főleg 
mint t e m p o r á l i s . Pl. kald'au kiste rossz útkor (bei schlechtem 
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wege) | coras kolma kizista tonats a fiú három évig tanult | kafto 
kizestá pest ulen két évben egyszer voltam (itt) | kohno sista tisa 
három nap alatt megcsinálom | kohno sista (v. siskasta) kenri 
három nap alatt megérik | td pinksta son tesenza érán ez időben 
ő nála laktam | odsta kitlis fiatalon (fiatal korban) halt meg | kosta 
sas, esta ndiná a mikor jött, akkor láttam őt | E. sin erva ciste ve 
bratost turtov promsil't ők mindennap egy testvérükhöz gyülekez
tek | E. kona vestent a mely éjben | E. teke cistent ugyanazon a 
napon | E. son pek siredemazonzo eraé sireste kulos ő nagyon meg
öregedett, s öregen ( = öreg korában) halt meg | E. mon seste odov 
vel'meé od-coraks vel'avtan én akkor újra föltámadva új emberré 
leszek. 

J e g y z e t . Ide valók: ombicesta (E. omboceste) másodszor, 
kolmicesta (E. kolmoceste) harmadszor; v. ö. finn: ensiksi, toiseksi 
stb. De ablativussal is; pl. kolmiceda tisamaz gidiks harmadszor 
galambokká változtat minket | E. sinst ombocede samodost az ő 
másodszor (való) jövetelükről. 

J e g y ze t . Evvel a temporalis-alakkal váltakozik azután az 
általános locativus alakja; pl. ocu varmasta v. ocu varmane as ko-
dand molems Volgává nagy szélben (bei grossem winde) nem lehet 
a Volgán menni | iajtama irdazista v. irdazne ilyen sárban | kald'au 
kiste v. kine bei schlechtem wege; v. ö. finn essivus mint időhatá
rozó : tana vuonna, tana páiváná stb. — Lásd alább. 

V. ö. finn i d ő h a t á r o z ó k (essivussal, adessivussal, ines-
sivussal). Pl. tulevana vuonna jövő évben | keskiviikkona szerdán | 
onnen hetkiná a szerencse óráiban | tárná työ valmistui viitená vuo-
tena ez a munka elkészült Öt év alatt j | kuivalta sáállá száraz idő
ben (bei trockenem wetter) j sateella esőkor, esős időben | tuulella 
szeles időben | yöllá éjjel; hámárállá szürkületkor; talvella télen | 
ajallansa a maga idején | sillá aj álla az alatt | samalla ugyanakkor | 
tállá hetkellá e perczben | lapsi on kolmannella vuodella a gyermek 
a harmadik évben van || miná olin matkalla sateessa ja tuulessa 
úton voltam esőben ós szélben (az esőnek, szélnek kitéve) | kan 
kutoo verkon viikossa ő egy hálót kot egy hét alatt | kerran pái-
vássá egyszer egy nap alatt [ Tammikuussa. januáriusban | samas&á 
ugyanakkor (egyszeriben) stb. 

b) Ugyanezen inessivus-alakkal készül az i n e s s i v u s - g e -
rundium (1. alább). 
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10. §. E l a t i v u s (külön); a belső térre vonatkozás háttérbe 
lép, s inkább csak e r e d e t h a t á r o z ó-féle fanctióval használják: 

a) modamarista tif vina ( = modamarin vina) krumpliból csi
nált pálinka (krumpli-p.) | lovista loman tien (lovin loman t.) hóból 
embert (hóembert) csináltam. 

b) Valamely á l l a p o t b ó l kijövést jelent (v. ö. a finn dia-
lectusokban előforduló e x c e s s i v u s ) : pl. koéasta skudnajgats 
gazdagból szegény lett | robotnik-esta kupeceks arás munkásból 
kereskedő lett | alaks vaststa bajarks arás parasztból (paraszt hely
ből) úrrá lett | popoksta (popoks siste) saldatiks tiená papságból 
katonává tettem | serista alnenesta tiená magasból alacsonynyá 
tettem | ocusta jolma tien nagyból kicsinyt csináltam | aksasta 
rauckits fehérből fekete lett | nileste kavksa tiis négyből nyolczat 
csinált. 

c) E1 a t i v u s - a l a k mint m o d a l i s ; — részben á l l a p o t -
h a t á r o z ó - f é l e értékkel is; pl. videsta kortas igazán mondta | 
stana árast i árts, pita liez oly sebesen vágtatott, mintha repült 
volna | stama árásta liis, pita nal oly sebesen repült, mint akár 
egy nyíl | lámbesta scas melegen öltözött | aksinasta stak mosd ki 
fehéren | pokarávsta kerizá kivágta gömbölyűén ' ( = gömbölyűre) I 
E. kemeste erősen | E. sas son vidste sisem-pramo Kafaznen jött ő 
egyenesen a hétfejű Karazhoz | E. Purgine inazoro paznen-gak ista 
staposto sas P. úristenhez is amúgy meztelenül jött | E. takosto 
valahogy || tá sufts serista kasis ez a fa fölnőtt magasan | serista 
alnenesta tiená magasból alacsonynyá (tkp. alacsonyan) tettem | 
E. strt Jovon sumbrasto nejéé vese pek raduvast ők Jóbot egészsé
gesen (egészséges állapotban) látván, mindnyájan igen örültek. 

d) Á l l í t m á n y - r e s z e s : aksasta náivi fehérnek látszik. — 
Y. ö. translativus: lomaniks náivi embernek látszik. 

e) E1 a t i v u s-g e r u n d i u m : pálkstimsta sokirhná salin-
dhns feleselés után (miután feleseltek) a vakok (elkezdenek) vesze
kedni. — Lásd alább. 

V. ö. a finnből: a)pbytá o>i puusta tehty az asztal fából van 
készítve j tyhjástá loi jumala taivaan ja maan semmiből teremtette 
isten az eget ós a földet. 

b) poika hdi paimenesta a fiú pásztorságból jött | tulivat ka-
lasta halászatból jöttek | minusta tulee pappi belőlem pap lesz || 
miná tiden ongelta horgászásból jövök | herkesimme keilasilta meg-
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szűntünk kuglizni || tyttö túli kaupungista palvelijanta a leány a vá
rosból jött szolgálatból; stb. 

c) Finn m o d a 1 i s, ered. elativus (és ablativus): kovasti 
keményen | tavaüisesti közönségesen | kahdesti kétszer; kobnesti 
v. kolmasti háromszor; kolmannesti harmadszor | toisesti (toisti) 
másszor J enemmálti többnyire (1. Finn Ny. 39. 1.). — V. ö. A b l a 
t i v u s állapothatározó-féle értékkel: koira nieli oravan elávdlta 
a kutya elnyelte a mókust elevenen | teen työtd seisoalta állva dol
gozom; stb. 

J e g y z e t . A f. kahdesti, kolmasti stb. mennyiségre, számra 
vonatkozó adverbialis alakok; megfelel nekik a mord. kafkst, E. 
kavkst, kavst kétszer j kolmikst, E. kolmokst, kolmost háromszor stb. 
{Mord. Ny. 42. 1.). 

d) A l l í t m á n y - r e s z e s (ablativus és allativus): tuntuu 
kováit a keménynek érezhető (es fühlt sich hart an) | tyttö nayttad 
kauniilta a leány szépnek látszik (speciem prasfert, apparet) || Urna 
nayttad kauniille az idő szépnek látszik (mutatkozik) | hdn nayttad 
ihmiselle er sieht aus wie ein mensch. 

e) E l a t i v u s - g e r u n d i u m — lásd alább. 
Eltérő használatot találunk a két nyelvben a következőkben 

(v. ö. még az ablativusnál mondottakat) : 
a) «beszélni valamiről*) a finnben elativussal, a mord. nyelv

ben pedig ablativussal: hdn puhuu viimeisestd sodasta az utolsó 
háborúról beszél | E. son korú Mojsejen sacomado ő Mózes születé
séről beszél; — v. ö. 2. §. c. 

b) vapisee vilusta reszket a hidegtől | mies viettiin varkau-
desta linnaan az ember lopásért (lopás miatt) a várba vitetett. — 
Azon o k n a k kifejezésére, mely miatt valami nem történik, a finn
ben is ablativus áll, mint a mordvinban, 1. fönt 2. §. d. 

c) pidd hanta kiinni korvasta tartsd őt a fülénél fogva; a 
mordvinban ablativussal, 1. 2. §. g. 

d) nyt mind lakkaan (herkedn) työstá most fölhagyok a mun
kával (elállók a munkától) | lakkaan kalaa pyytámástá megszűnők 
halászni. De ablativussal is : herkesimme keüasilta megszűntünk 
kuglizni (elálltunka kuglizástól). — V. Ö. mord. a b l a t i v u s - s a l : 
son lotkas kaltn kundamda ő megszűnt halászni | trupkaso targa-
rnati pehnd lotkajht sdrddemda a pipázástól a fogak megszűnnek 
fájni; — v. ö. 2. §. h. 
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e) «Valamiben gazdag»-félék, a finnben e l a t i v u s - s a l , a 
mord. nyelvben a b l a t i v u s - s a l : mies on rikas hyvistd avuista, 
mutta köyhd rahoista az ember gazdag erényekben, de szegény 
pénzben || E. son supav efva mezen stadado, jarmakto ő gazdag 
mindenféle nyájban, pénzben; — v. ö. 2. §. f. 

J e g y z e t . A finnben az elativus (és ablativus) i d ő h a t á 
r o z ó értékkel is használtatik; pl. hamasta ikivanhoista ajoista 
a legrégibb időktől fogva | alkuviikosta oltiin elossa a hét kezdetén 
aratással foglalkoztak | kuukauden pddstá egy hónap múlva || kellő 
kuudelta aamulla nousin lukemaan hat órakor reggel fölkeltem 
olvasni; stb. — V. ö mord. ablativus ilyenekben: kolmiceda tísa-
maz guliks harmadszor galambokká változtat minket; (váltakozik 
vele: kolmicesta stb.). Egyébként a rendes temporalis, vagy körül
írás pótolja (1. a postpositiók- és adverbiumoknál). 

11. §. I l l a t i v u s (külön). Az illativus külön használatában 
is, úgy mint az elativuséban, már nagyrészt háttérbe lép a belső 
térre való vonatkozás. 

a) kais tus halért ment | inizis tus málnáért ment | vandi, 
véts molemsten, azisa holnap, mikor vízért megyek, megmondom 
(v. ö. finn láhiee vetta t. i. tuomaan vízért megy) | tdci bojáré as 
kutsa, mondind mozna numils molems ma az úr nincs itthon, lehet 
nekem nyulászni menni. — V. ö. -inksa: kals v. kalinksa tus 
halért ment | inizis v. inizinksa málnáért. 

b) E. melezet paro va nej kedved (v. kívánságod) szerint van 
im most (tkp. kedvedbe jó most) | E. melezenze tus kedvébe ment, 
indult;; stb. 

c) I l l a t i v u s-g e r u n d i u m : E. teste Purgine inazoro pa-
zoú tujemazonzo il'a listnek innen P. úristen elmentéig ki ne jöjj. — 
Lásd alább. 

V. ö. a finnből: a) menivát kalaan, marjaan mentek halászni, 
epret szedni stb. 

J e g y z e t . Megjegyzendő : kiiy vetta menj vízért, hozz vizet. 

b) hdn túli hyvülensa (hyville mielin) jó kedvbejött |j isá on 
hyvdllá mielellá az atya jó kedvben van (bei guter laune). 

c) I l l a t i v u s - g e r u n d i u m — 1. alább. 
12. §. A l l a t i v u s . — Eredetileg maga is lativ értékű post-

positio, azután — részben a finn allativusnak megfelelőleg — 
lativ-féle h e l y h a t á r o z ó k kitételére szolgál (e kérdésre: «mi-
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hez, minek, mire»): art bajarti menj az úrhoz | maksiz corasnen 
at'andi tonafnems adták fiukat egy öreghez (öregnek) tanításra | E. 
riveé mólé, mólé, Purgine inazoro paznen patkodé a róka ment, 
mendegélt, P. úristenhez érkezett | E. koda Purgine inazoro paznen 
•mol'd'ano mikor P. úristenhez megyünk. — Találjuk ott is, a hol 
belső helyviszonyt várnánk; pl. piksti kundas (v. ö. pikss kundaé) 
a kötélbe kapaszkodott | ozaét nurtti, tust injiks fölültek a szánra 
(beleültek a szánba), elmentek vendégségbe | veleti suvas moraé 
a faluba bement dalolva | kálin kundamsta vetti praé halfogás köz
ben a vízbe esett | son peli, sin vetti prajht fél, hogy a vízbe 
esnek. — A finnben i l l a t ' i vus-sal : pl. háti putosi veteen ő a 
vízbe esett; stb. 

V. ö. a finnből: laksivát pellolle elmentek a szántóföldre | 
meille tulee vieraita huomenna hozzánk holnap vendégek jönnek j | 
poika menee ongelle a fiú horgászni megyén | nyt on aika menná 
páiválliselle most az ideje, hogy ebédre menjünk; stb. 

13. §. Az a l l a t i v u s n a k egyéb használata a mordvin 
nyelvben: 

a) Czé l - és v é g h a t á r o z ó , a finnel egyezöleg különösen a 
t á v o l a b b i t á r g y kitételére, melyre az állítniányszó vonat
kozik, vagy a melynek érdekét illeti: d a t i v u s (részes határozó). 
E véghatározó némelykor lényeges részét teszi az állítmánynak 
( p r s e d i c a t i v u s ) nem te]jes fogalmú igék mellett (v. ö. trans-
lativus): pl. son sávé mon kátsten, asezá azinda mezendi elvette 
tőlem, s nem mondta, mire | uzirkaciksendi uskin fejsze-nyélnek 
hoztam | obetti pii fő az ebédre | pervaj tonaftizá sembá loman-
kálhnendi, tosa tonaftizá Siivataú haiti, i mekeli ton. narmin-kálti 
először minden emberi nyelvre tanította őt, azután megtanította 
az állatok nyelvére, s végre a madarak nyelvére || babáé korhtaj 
at'ati az anyus szó) az atyusnak | mon tet af azsa én neked nem 
mondom [ mon tejenze obmancik mérgen én őt csalónak mondtam | 
mon tet ervá snan neked feleséget ajánlok | son tein márks tozo mo-
lemda ő nekem parancsolt oda menni | son márks teest, lihtezaz tán 
(lihtemda, v. stobi lihtezaz) parancsolta nekik, hogy vigyék ki ezt | 
tein viziks morams szégyenlék dalolni | sondeenza kerza, nedelati 
vest áncák molems neki kevés, egy hétre (héten) csak egyszer 
menni | stama loman af pickáj tein tolmacendi ilyen ember nem 
való nekem tolmácsnak | mondein t'aftama alasaé af erüui, kuli af 
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pák ardi nekem az ilyen ló nem kell, ha jól nem fut | mondiná 
aram, sin sodasaz nekem úgy látszik, ők tudják | sondeenza aram, 
min íazk kenersamaz azt gondolja, minket itt utolér | kid sast, kut 
as, mondem sembá saka akár jöttek, akár nem, nekem mindegy | E. 
rivez meri Purgine inazoro paznen a róka mondja P. istennek | E. 
rivez inaldi tenze a róka kéri őt (könyörög neki) | E. tej teret pek 
trdanov, nesak knso tenze M. Damajen koras mirde mujeme leányod 
nagyon szerencsés, mert hol (lehet) neki M. Damajhoz hasonló 
férjet találni | E. vana kodamo son minek! ime, milyen ő nekünk! f 
E. seste uz P. inazoro pazon vijeze tem a sati akkor már P. isten 
ereje nem árt nekem (hozzám nem ér) || savk estit vedd magadnak [ 
af kenerf mar makss tein éretlen almát adott nekem | sembendi, kid 
saj son piilenza, kazi mezevik mindenkinek, a ki hozzá jön, aján
dékoz valamit | E. mon tent lamo paro tejan én neked sok jót 
teszek | E. kodamo paro tejat ton monen mi jót teszel te nekem | E. 
Mazl Dáma) riveznen mesok sarazon tarkas mesok iuzat kiskat kucs 
M. D. a rókának egy zsák tyúk helyett egy zsák rőt kutyát kül
dött || postufindi sivetksnes pásztornak szegődött | popindi tiená 
pappá tettem (őt) | kockask golovandi bírónak választottuk. 

V. ö. finn allativus mint v é g h a t á r o z ó (dativus) : annoin 
leipáá ke?-jalaiselle adtam kenyeret a koldusnak | lupasin hánelle 
rahaa Ígértem neki pénzt | isa toi makeisia lapsillensa az atya édes
ségeket hozott gyermekeinek | sanoo kuninkaalle asiansa mondja a 
királynak a maga ügyét || kun tárnán armo-työn teit minulle hogy 
nekem ezen irgalmasságot tetted | ei muuta parempaa paikkaa 
ollut vieraiUensa nem volt más jobb hely vendégei számára || tárná 
ei kelpaa minulle ez nem jó (nem alkalmas) nekem | ei se takki si-
mdle soui ez a kabát nem illik neked | kuorma on raskas nuorelle 
hevoselle a teher nehéz a fiatal lónak || ole atmelias köyhille légy 
kegyes a szegényekhez (a szeg. iránt); stb. 

J e g y z e t . A «valamivé lenni» stb. félékkel álló allativus 
váltakozik a t r a n s l a t i v u s - s a l (1. 5. §. b) alatt): pl. pos-
tufindi és postvfoks aráé pásztorrá lett. — V. ö. még: tá uzir-
káciks (v. káckiks) ez fejsze-nyélre való (Ha Tonopmije) és: 
uzir-káciksendi uskin fejsze-nyélnek hoztam | stama lomaú af 
pickáj tohnaeendi ilyen ember nem alkalmas tolmácsnak (tol-
maciks) : f. tárná lauta kelpaa pöydáksi ez a deszka jó (al
kalmas) asztalnak | sovelias sotamieheksi alkalmas katonának || 
hán kelpaa siihen virkkaan ő alkalmas arra a hivatalra | lián ky-
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kenee vaikka mihin ő tehetős akár mire | tökein sovelias v. sopiva 
erre alkalmas | kelvoton sota-palvelukseen alkalmatlan a hadi szol
gálatra || tulla apuun és avuksi segítségre és segítségül jönni. 

b) jaksamti tirnaj reszket a hidegtől | javidemati tirnazus az 
ijedtségtől elkezdett reszketni | avardemati silmenza jakstergetst 
a sírástól (tkp. a sírásra) szemei megvörösödtek | trupkaso targa-
mati pehnd (pejhná) lotkajht sárádemda a pipázástól a fogak meg
szűnnek fájni. — Váltakozik vele az a b l a t i v u s : avardemada 
silmenza jakstert sírástól a szemei vörösek; stb. (1. 2. §. d) alatt). 

V. ö. a finnből e l a t i vu s-sal: vapisee vilusta reszket a hi
degtől | kuoli kirveen haavasta meghalt egy fejsze-sebtől. — Az ok, 
mely miatt valami nem történik, a b l a t i vu s-sal, 1. 2. §. d. — 
Végül i l l a t i v u s-sal: naántyi nálkáan az éhség miatt össze
rogyott | kuoli nálkáan éhen halt. 

c) T e k i n t e t-h a t á r o z ó : ton nolat robotamati rest vagy a 
dolgozásra | son t'ozdená laskemati ő könnyű a futásra (zum lau-
fen) | son nengá kaldau molemati ő még gyenge a menésre (cjia^t 
H^TH) I son nengá od ervájamati ő még fiatal a nősülésre (1. Mord. 
Nyelvtan 93. 1.). 

V. ö finn: tytt'ó on paha tavoillensa a leány szokásaira rossz | 
poika on hyvá taidoUensa a fiú tudásra, ügyességre nézve jó | jouUi 
tarkka ammunnalle lövésre jó íj (jó lövósű íj). L. Finn Ny. 107. 1. 

d) I d ő h a t á r o z ó : jotaj kizáti asiná náj múlt nyárig nem 
láttam őt | kafto kizeti vest ulen két évben egyszer voltam | sonde-
enza keráa, ned'elati vest áncák molems neki kevés, egy hétre (héten) 
csak egyszer menni || kulimati «bis zum sterbeu» Ahlq. — V. ö. 
i 11 a t i v u s - g e r u n d i u m : i tosa kalimizist eraét marsa s ott hol-
tiglan (holtukig) együtt éltek | jartsamizink semben anoklazen addig 
hogy ettünk, mindent elkészítettek | E. teste Purgine inazoro pazon 
tujemazonzo il'a listnek innen P. isten elmentéig (míg elmegy) 
ki ne jöjj. — Az á l l a t i vus-alakkal váltakozik még a szokott 
temporalis is: pl. kafto kizestá vest ulen két évben egyszer vol
tam (itt). 

V. ö. finn i l l a t i v u s és t r a n s l a t i v u s : vieras viipyy meillá 
viikon loppuun (asti) a vendég nálunk marad a hét végéig | jou-
lusta páásiáiseen karácsontói húsvétig || en ole isááni náhnyt kah-
teen vuoteen nem láttam atyámat két óv óta | emme láhde merelle 
kolmeen viikkoon nem megyünk tengerre egész három hétig | talián 



4 6 4 STEUBR JÁNOS. 

aikaan ez időben (ez idő szerint) | joulun aikaan karácson tájt | lián 
kuoli tanapariéi aamupuoleen ő meghalt ma reggel felé (v. délelőtt) || 
kolmasti páiváánsá háromszor napjában | hevonen juoksi peninkul-
man tuntiinsa a ló egy mérföldet futott egy óra alatt || han menee 
kalaan kuudeksi viikoksi halászni megy hat hétre | muutti ulko-
mailh vuodeksi v. iáksi külföldre költözött egy évre v. örökre | 
tárná kirja jouluksi valmistuu ez a könyv karácsonyig elkészül. 

e) A mord. reflexiv ige mellett a «tehetés (posse)» kifejezé
sére: alasattná tet af muviht «lovaid neked nem találódnak (lovai
dat meg nem találhatod))) \mon tet kepidevan «én neked emelődöm 
(engem te fölemelhetsz) | iaftama krantas teingá tievi ilyen szekér 
nekem is csinálódik (én is csinálhatok) | mon tejenza af kerd'evan 
ő engem nem tarthat | son taza, teenza kepidevi ő erős, fölemel
heti | tein kepidevi én fölemelhetem | mondiná tievi én csinál
hatom | E. te kinengak a tejevi ezt senki sem teheti | E. monen te 
kandovi én ezt hordhatom | E. es corazo vanovi tenze megmentheti 
a maga fiát | E. ne kost'ortne a ledevit, a pultavit tent azokat a fa-
rakásokat nem lőheted meg, nem égetheted el | E. ne pengtne pul-
tamos pultavst, kulovost tent a ponlavtovit azok a fák elégni elégtek* 
hamvaik neked szét nem szóródnak (szét nem szórhatod) || min-
deink as koda tosa ulendems nekünk nem lehet ott lennünk | mon
diná as koda molems nekem nem lehet menni | táci bajars ai kutsa, 
mondiná moSna numils molems ma az úr nincs itthon, lehet nekem 
nyulak után menni. 

NB. E. sinst vejkest turtov-gak est tolkuvavt egyikük sem ma
gyarázhatta meg. 

f) A szükségesség «kell» kifejezésére: mondein toza molems 
erávi nekem oda kell menni | mondein toza molems erűvel nekem 
oda kellett menni || mondein toza molema nekem oda kell menni | 
mondien táci lamo sokams nekem ma sokat kell szántani | teink osu 
molema nekünk a városba kell menni | tein táci osu molemal nekem 
ma a városba kellett menni | taraj tein treama, kuli af robotaj váj
jon etessem-e (nekem etetnem kell-e) őt, ha nem dolgozik? | kiá 
sindezá, sándi pandima a ki eltörte, annak fizetni kell | sondeinza 
kozá ulemal, kuli láma suvatats neki gazdagnak kell lenni, ha sok 
marhája van | teint tácijok tuma, vandi sobdavati toza kenereda 
nektek még ma kell elindulni, hogy holnap reggelre oda érjetek. 

V. ö. finn g e n i t i v u s - s a l : minun táytyy láhteápois nekem 
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<el kell mennem | meidan pitda auttaman toisiamme nekünk egy
mást segítenünk kell | ei minun tarvitse tulla nem szükség jönnöm 
•{ich brauche nicht zu kommen) | ei minun kelpaa sanoa nekem 
nem lehet mondanom (nem mondhatom) || tdssd meidan on istu-
minen itt nekünk ülnünk kell | yojan tulee totella a fiú dolga lesz 
-engedelmeskedni («pueri fit obedire» = a fiúnak engedelmes
kedni kell). 

NB. aldtsen ulemez tet lad erdms míg atyád él, neked jó élni I 
mizaris teet lats, senaris erdk iask a míg neked jól lesz (jó dolgod 
lesz), addig élj itten | kosta közül, esta sembd skudnaJmendi ceberel 
mikor gazdag volt, akkor minden szegényeknek jó volt (jó dolguk 
Tolt) | sdndi cebdr, konan jarmakinza nliht annak jó, a kinek 
pénze van. — Finn: minun on hyva nekem jó (jó dolgom van) | 
.nyt minun hyva tulee most jó dolgom lesz (jetzt wird mir's gut 
gehen). 

NB. Finn: minun on ndlkd éhezem, éhes vagyok (ich habé 
hunger, j 'a i fáim) | minun on jano, vilu, kiire, ikdvd, sddli (ich 
habé durst, frost, eile, unlust, sehnsucht, mitleid === szomjazom, 
fázom, sietek, unatkozom, epedek, sajnálkozom) | minun on tarve 
szükségem van || minun tulee ndlkd megéhezem (ich bekomme hun
ger). — V. ö. mord. simmazd sas ihatnám | saremazd sas hugyoz-
hatnám | udimazd sas alhatnám (tkp. álmom jött, cnaTb xo^eTca). 

A mord. nyelv mind a belső, mind a külső birtokot g e n i-
-ti v u s-alakkal fejezi ki, nem úgy mint a finn nyelv, mely a belsőbir
tokot genitivussal, a külsőt azonban a d e s s i v u s s a l (illet, a b l a t i -
vus- v. a l l a t i vus sa l ) , azaz a külső helyviszonyi casusokkal fejezi 
ki. Pl. mon uli alasazd nekem van lovam | mon uliht alasand 
nekem vannak lovaim | uliht-elli ton jarmakne van-e neked pén
zed? | mon kafto traksand nekem két tehenem van | son kémen ve-
lenzd neki tíz faluja van | mon uli stama kotfizd, kodama tet erdvi 
nekem van olyan vásznam, a milyen neked kell | kin jarmakinza 
uliht, tani ramaza a kinek pénze van, vegyen most | E. Mazi Da-
majen skal-oj-parneze ulnes M. Damajnak tehónvajas kádja volt. — 
V. ö. finn (külső birtok) : minidia on kellő nekem van órám | ha-
nelld ei ole kyndd neki nincs irótolla | pojalla on mustat silmdt 
a fiúnak fekete szeme van | isdnndltd kuoli vaimo a gazdának meg
halt a felesége | Matille tulee vieraita Mátyásnak vendégei jönnek 
;(M. bekommt gáste) || td alasas mon ez a ló az enyém | td mon ala. 
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sas ez az én lovam | móri kafto traksaná az én két tehenem | E^ 
rivez sarazon vanicatnen kevstni: «íe kin, meri, sarazon stadaé?» 
a róka a tyúkőrzőket kérdezi: «ez, úgymond, kinek atyúknyája?» | 
E, «te sarazon stadaé sisem-pramo Karazonn, jovtaét tenze vani-
éatne «ez a tyúk-nyáj a hétfejű Kaíaz-é», mondták neki az őrök. — 
V. ö. finn: tárná kirja on minun ez a könyv az enyém | tárná on 
minun kirjani ez az én könyvem | námiit pellot óvat teidán ezek a 
szántóföldek a tieitek (gehören euch). 

14. §. L a t i v u s , czél felé haladó irányról: pl. usu, E. usov 
ki (hinaus) | viri, E. virev az erdőnek, erdő felé (nach dem walde) l 
cerkavu templomba | E. mastorov földre |l vort siri eredj félre | son 
corants éaviza kudu ő a fiát haza vitte | suvaé kudu bement a 
házba | son márks, kudu iládezama ő mondta, maradjunk itthon | 
mon joran táci osu molems ma a városba akarok menni | E. mons 
ino kov %ur\an hát én magam hová menjek? | E. mon tov kucan tent 
mesok sarazt én oda küldök neked egy zsák tyúkot | E. ne sisem 
koshrtne alov kekst azon hét fa-rakás alá bújj | E. rivez mekev 
kudov murdomodonzo mejle M. Damajnen meri a róka hazatérése 
után M. Damajnak mondja j E. rivez ikelev vatt'amo karmáé, pulozo 
ansak erva jonov juvni, svadrbant vasov udalov kadize a róka előre 
elillanni kezdett, csak farkát csóválja minden felé; a násznépet 
messze hátra hagyta. 

15. §. L o c a t i v u s , főleg mint temporalis: fka siná egy 
napon | fka íalná egy télben (egy tél alatt) | t'aftama irdazne ilyen 
sárban | ocu varmane bei grossem winde | kald'au kine rossz útban, 
rossz útkor J son teni paska eriij ő most külön él (v. lakik) | jak-
samnávik moliht hideg időben is mennek | E. ciné, véne nappal, 
éjjel | E. skane időn (tempore) | E. telne télen | E. rivezke se skane 
uz pejdi a róka akkor már nevet | E. ve véne Faraon kavto ont nejé 
egy éjjel Fáraó két álmot látott. 

NB. E. kardasna kunt, — még az eredeti locativus értékkel. 
Ez a locativus mint időhatározó váltakozik a szokásos (ines-

sivus-alakú) temporalissal: pl. ciné és ciste; véne és véste \ ocu var
mane és ocu varmasta \ (aftama irdazne és t'. trdazista | kald'au kine 
és k. kiste stb. 

V. ö. finn e s s i v u s , eredetileg l o c a t i v u s , azután á l l a 
p o t h a t á r o z ó (essivus) 5. §., és — mint a mordvinban — i d ő 
h a t á r o z ó : pl. maanantaina hétfőn J menneená kesaná a múlt 
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nyáron | huomenna holnap | nuoruutensa aikana ifjúsága idején | 
mind kavelin yhtend pdivdnd kotoa tűnne egy napon (egy nap alatt) 
sétáltam hazulról ide; stb. 

16. §. J e g y z e t e k , a) A «maradni» és «hagyni»-féle igék 
lat iv-féle határozóval: véli ilddi a faluban marad (jad kylddn) J 
ilddest kudu maradjanak itthon | kadest il'adi kudu hagyjátok, ma
radjon itthon | mon sodasa sá vastt, koza kadizd (v. hona vastti k.) 
tudom a helyet, a hol hagyta. — V. ö. finn: lapsi jái kotiin a gyer
mek otthon maradt \jdin kaupunkiin a városban maradtam \jdtin  
(unhotin) rahami puotiin p'óyddlle a pénzemet ott hagytam (elfe
ledtem) a boltban az asztalon. 

NB. Magy. «oda van, oda marad, oda hagy». 
b) Belső helyviszonyi casus: stenaso nurgi a falon függ 

(falban, seindssd) | E. pakéaso a mezőn (mezőben) | E. ve ezemnes 
kidos tet'anok, omoce ezems ( = ezemse) kulos avanok egyik lóczán 
halott atyánk, a másik lóczán (lóczában) halott anyánk. — Y. ö. 
finn; lintu istuu puussa a madár a fán ül | kapusipuuhun fölmá
szott a fára | putosi puusta maahan leesett a fáról a földre j maassa 
a földön; maasta földről; maahan földre. 

c) Belső és külső helyviszonyi casus: pikss kundas éspiksti 
kundas a kötélbe fogódzott | véts pras és vetti pras a vízbe esett. — 
V. ö. finn : pihassa, pihaan az udvarban, az udvarba; és pihalla, 
pihalle az udvaron, az udvarra; stb. 

17. §. C o m i t a t i v u s (1. bővebben NyK. XX. 155) a ma
gyar -stul stül értelmében: sufta taradnek lopanek a fa ágastul 
levelestül, vazneg asci sapkában áll stb. | E. mujize tejterinze kuni. 
branek, ergenek megtalálta a leányát kagylóstul gyöngyöstül | E. 
komaú, komái, pargonek da puk} tolganek tosto ustize hajolt, hajolt* 
kosarastul és pehely-, tollastul onnan leesett | E. kudos, longads 
da ejdet-kaksot slaganek meznek merkaé merkinze a ház leomlott és 
gyermekeidet szolgástul mistül összezúzta. 

A finn nyelv a comitativust mindig a többes számban hasz
nálja, még ha csak egy kisérőről van is szó, továbbá még annyiban 
tér el a mordvintól, hogy rendesen csak birtokos szemólyragokkal 
alkalmazza e casust: *) isii poikineen túli kaupunkiin az atya fiával 

*) A finn comitativusra nézve v. ö. Komitativus- eli seura-
sijasta, Kieletár 1. füz. 37. és Vield sananen komitatiivista u. ô  
2. füz. 26. S. Zs. 

30* 
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v. fiaival (fiastul) jött a városba | laiva hukkui kaikkine tavaroineen 
a hajó elveszett minden áruival együtt. — Figyelmet érdemelnek 
az ilyen kifejezések, mint: han meni perheineen kaikkineen elment 
családostul mindenestül | talo myytiin kirjoinensa karjoinensa 
a ház eladatott mindenestül stb. Szintúgy m. szőröstül bőröstül, 
iástul fiastul stb. V. ö. mord. preanek tolganek fejestül tollastul, E. 
lova&anek pakarnek tetemestül csontostul. 

II. Postpositiók. 

18. §. A p o s t p o s i t i ó k (névutók) a szorosabb névszó
viszonyítás kitételére szolgálnak, s eredetükre nézve névszók (név
utói alapszók)-tói való casusalakok ( l o c a t i v u s , a b l a t i v u s , 
l a t i v u s , p r o l a t i v u s ; i n e s s i v u s , e l a t i v u s , i l l a t i -
vus ) . — Némelyikük egyszersmind adverbium is, pl. ingeli «elé» 
és «előre» (1. Mord. Ny. 35. lap). 

A) N o m i n a t i v u s - s a l * ) és g e n i t i vus-sal járó postpo
sitiók. Pl. 

E. ne kosíortne alost azon fa-rakások alatt | E. ne kosíortne 
alov azon fa-rakások alá. 

E. pir udalov az udvarba hátra | E. karsigat menel' jozov, pel 
udalov keksnit a héják ég felé, a felhők mögé bújnak. 

mon ingeiden coram me | E. sodamot ikele vőd előtt. 
sett langa moli a hídon megyén | pengdtnen langa jotas átment 

a hasábfákon | sedi langa tokaman szívemre (hason) ütött | mon er-
vezá saceftema lanksa feleségem azon van, hogy szüljön (v. ö. 
halálán van: on kuolemaisillaan) | alinza lihtema lanksit tojásai 
kiköltésen vannak | min valktama fka olginá lanks mi egy rúdra 
szállunk | prdnts lanks véts pras fejével (fejére) esett a vízbe | kaz-
girdi mon lanksin haragszik én reám | nat sembá od lomatí, konat 
strug lanks jakajht ezek mind fiatal emberek, kik bárkára járnak 
(t. i. bárkát vontatnak) | E. vese mastor lango juták az egész földet 
járd be | E. sed langa jutamsto a hídon átmenéskor | E. luga langa 
jakamo a réten szántani | E. eras ajss mastor langso Mazi Damaj 
élt volt a földön M. D< 

svfto predsta fáról | kuct kud preáv mászsz föl a házra J E. 
suks praso a szemétdombon | E. oj-parneze kudo pfasonzo ast'es 
vajas kádja a padláson (ház tetejében) volt. 

*) ^ a gy akár ragtalan (kopott, rövidült végű) genitivus-alak
kal ( W i e d e m a n n ) . [V. ö. m. fa mögött és fának mögötte. S. Zs.J 
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pikst velf askildas a kötélen által lépett | robotnik veldá kuciz 
egy munkástól (munkás által) küldték el | son veldenza ert part 
kucin ő tőle (általa) üdvözletet küldtem | E. stol! veVksse az aszta
lon ; stol! vel'kseste az asztalról; stol' velkses az asztalra. 

pocovnen potmos ele a lisztben vala. 
E. górod usov a városból ki ; gorodont uioso a városon 

kívül. 
E. Karazon kardaz kunskasonzo K. udvara közepén. 
alasatnen jotkova jakaj a lovak között jár | alasatnen jotksta 

kafta kockán a lovak közül kiválasztottam kettőt | coratnen jotksta 
komán konaú piksen a fiúk közül néhányat megvertem | sin-lisemá 
jotksta nap-fölkeltekor | E. erva mezen stadanzo jutkova minden
féle nyája közt el | E. loma jutkso emberek közt (ihmisissá). 

cerkavt karsesa erdj a templomnak átellenében lakik | inéih-
nen karses motan eleibe megyek a vendégeknek j son tus al'ants 
karsis ő elment atyja elé. 

vett turks uiz jotan a vízen keresztül úszva keltem át | E. za-
boron troks a kerítésen át | E. poks vedent troks a nagy vízen át | 
E. se poks vedent trokska azon a nagy vizén keresztül | E. se sisem-
pramo Kafazont paksanzo trokska jutamsto azon hét-fejű K. meze
jén átmenvén. 

sedavin pack latsenden a deszkán keresztül lőttem | ősin 
pack a városon keresztül | ko moXat pizem pack hova mégy az 
esőben. 

alasan kuvalmo kortan beszéltem (vele) a lóról | aldtsen ku-
valma kerd'an a te atyádért (atyádra való tekintetből) tűröm | mon 
son martinza kortan tostin torgovamat kuvalma beszéltem vele az 
ottani kereskedésről | son kuvalmanza san, eran t'asa ő érte jöttem, 
élek itt | ulicat kuvalmis jakan az utczán végig jártam. 

td velet perf ve séma son e falu körül kell őt keresni | ost perf 
v. perfsa lamo veleda a város körül sok falu van | sobdavan perf 
laksi egész reggel fő már | sin perf tasa rluriksan egész nap itt leb
zselek | sin perf sarendi egész nap kószál | oceiin perf tosa eran 
egész húsvéton át ott éltem | talin perf na pengetna af satiht egész 
télre e tűzifa nem lesz elég | E. kiú pert az egész úton. 

arak loman malas állj oda az emberek mellé. 
aldzen kdtsd atyámnál | coran kdtsta a fiútól | son savé mon 

kdtsten elvette tőlem | E. poks bratost kedse nagy testvérüknél. 
lajt vakska jakamd a patak mentében jártunk J cerkavt vakssa 

erdj a templom mellett lakik | mon kolaj karandazt vakssa asciks-
nan mindig a szekér mellett maradok | kdskavt vakssta, vakss 
a zsák mellől, mellé | cerkavt vakssta min kudinken vakss kolaj ved 
a templomtól a mi házunkig mindenütt víz van | E. pando vaks 
egy hegy mellé. 

ilii sires tus más vidékre (másfelé) ment | E. Nü lemse lejen 
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cirese Nílus nevű folyam mellett | E. varia packodst M. D. marto 
riveé poks ved cires íme, M. D. ós a róka egy nagy vízhez ér
keztek. 

aldzen pala atyámnál | tin pelint nálatok | pdlve palád éjszak
ról | sin-valgoma pdlda nyugatról | ost pdldá sas a város felől jött | 
ost pad tus elment a város felé | at'at pali az öreg felé | sit peli 
sarfts a nap felé fordult | son pdlenzd hozzája | saratst loman pdlgá 
emberek szerte széledtek el (szótmentek más-más emberekhez). 

E. bratost turtov testvérükhöz. 
popin tesa eráj a papnál él (lakik) j son tesenza ő nála | tona 

at'dt testa saj attól az öregtől jön | bajart tes ilats az úrnál maradt | 
loman tes mol'an emberhez (valakihez) megyek | son tejesenza 
ő hozzá. 

td peilt marhta ezzel a késsel | aHants marta sas eljött az ő 
atyjával | sabaná marta sas gyermekkel jött | pejedema marto kul-
san meghalok a nevetéstől | kalln kundamants marto erdj halászat
ból (halfogással) él | torgovamants marto kozakats kereskedés által 
meggazdagodott | mon kucuvizen marto jartsaj az ón kanalammal 
eszik | mon martin fti én velem egyenlő | E. Purgine inazoro paz 
dumas-arseé tejterenze marto P. úristen tanakodott leányával | E. 
kudatne marto a násznépekkel | E. vese martonzo mindnyájukkal | 
E. svatonzo maró nászurával | E. riveé Mazi Damaj maró a róka 
M. Damajjal. 

coran vastisa fiú helyett | son es vastazanza mon kucuman 
ő maga helyett (helyébe) engem küldött. 

E. mesok sarazon tarkas egy zsák tyúk helyett. 
jármaimén dzems tovar makss pénz helyett árút adott. 
tan válj kigd maksizd ezt egy rubel helyett adta | E. i esenze 

i M. D. sodamonzo kise mind a maga, mind M. D. veje számára | 
E. kirdemanzo kise türelméért. 

vorovamanksa (vorovamants-inksa) piksez lopásért (lopásáért) 
megverték őt | kalinksa tus halért ment | inizinksa málnáért J 
inéit-inksa ramajna a vendég számára vettem | alasanksa sas 
a lóért jött | son tan rucanksa maksizd ő ezt egy kendőért adta. 

Hé tucd dskssa a nap felhő mögött van j arak mon asksezen 
állj mögém | E. maksik tejteret M. Damajen ékses add leányodat 
M. Damajhoz | E. makssa ino, meri, ist'amo supavon ekses oda-adom 
hát, úgymond, olyan gazdaghoz. 

E. ved mel'ga noldinze a vízen (v. szerint, után) eleresztette 
őket | E. varrna melga a szél után. 

Volgát tirvas a Volgához. 
E. ne kost'ortne vids lotkas azon farakásoknak átellenében 

megállott. 
E. paksa jondo mező felől | E. karsigat menet joéov, pet uda-

lov keksnit a héják az ég felé, a felhők mögé bújnak. 
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E. vejken pes egyig (egynek végébe, egytől egyig). 
jakamants korás sodavi járása szerint ismerhető meg | p'üge-

kinken korás numaz lábnyomunk után talált meg bennünket J mon 
son vazents korás sodajná megismertem őt sapkájáról | ruzin gorás 
jakaj orosz módra jár | E. Mazi Damajen koras mirde M. Damaj-
hoz hasonló férj. 

varsi latso rav£a oly fekete, mint egy varjú | nal latsa liis 
nyílként (nyíl módjára) repült | son mon aíazen latsa tii úgy tesz, 
mint az atyám (atyám módjára) | son mon kelsaman es eorants latsa 
ő engem szeret, mint a maga fiát | mon latson ecká oly vastag 
mint én; stb. 

B) A b 1 a t i v u s-sal járó postpositiók. Pl. 
kidá sinsa eráj az úttól félre lakik. 
oci-fida ingeid húsvét előtt | üt volgimda ingeid tosa ulan nap 

leszállta előtt ott leszek | mondeden ingelá sas, mon samdin ingelá s. 
előttem, jöttöm előtt jött el. 

ocxda melá húsvét után | sado melá az után | samdin melá 
asiná nőj eljöttöm óta nem láttam őt | kolma kizida melá három óv 
múlva | E. tejterenze cijamodo mejle leánya megszerzése után | E. 
kudov murdamodonzo mejle hazatérte után | E. tede mejle Paz 
Jovon vijemtize ez után az Isten Jóbot meggyógyította | E. te ci-
dent mejle e nap után | E. vese naroddoút mejle az egész nép után. 

stamada baska valf tii a varráson kívül egy rubelbe kerül | 
sado baska azon kívül | savomda pára, fkevik asemá náj nemcsak 
hogy nem öltünk, hanem egyet sem láttunk; stb. 

NB. Sok postpositió egyszersmind adverbium; azonkívül 
majdnem mind előfordul önállóan és személyragozva is; pl. mar
unk magunkkal | áéká martot kelgin nemrég szerettük egymást | 
palin hozzám | ancak vergdtan langezenza, son javidi csak neki 
húzalkodom, s ő megijed | langizinza, E. langozonzo rája | E. lan-
gozonok ránk | E. rivez, langsom illa pejdt róka, rajtam ne nevess | 
E. a pejd'an langsot nem nevetek rajtad | karsizist, E. karsozost 
velük szembe | E. kedstem, kedstet tőlem, tőled | E. mon P. iúazoro 
pazon tejterenze eksezet cijasa én P. úristen leányát megszerzem 
számodra; stb. 

A finn postpositiók g e n i t i v u s-sal és p a r t i t i v u s-sal 
járnak. L. Finn Ny. 108. 1. 

III. Adverbiumok. 
A) Névszótól származó adverbiumok (igehatározók). 

19. §. Az adverbiumok szintén a helyviszonyi casusalakokkal 
készülnek (L. Mord. Ny. 39. 1.). 

1. A h e 1 y r e vonatkozók l o c a t i v u s , a b l a t i v u s , l a t i -
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v u s, p r o l a t i v u s ; i n e s s i v u s , é l a t i v u s , i l l a t i v u s ra
gokkal : pl. kosa, E. koso hol | kosta, E. kosto honnan | koza, E,. 
kos hová || Aov, fto, E. kov, koj hova | kuva, kuvana merre, E. kuva 
hol || kovilda, kolda, E. kovoldo honnét. — NB. iZaáa, E. lijado' 
máshonnan. 

2. Az i d ő r e vonatkozók az említett helyviszonyi casusrago-
kon kívül főleg az (elativussal alakilag egyező) i n e s s i v u s t 
mint t e m p o r a l i s t használják föl: pl. ta pinksta ez időben v 
td pinks, ta pinkti eddig || E. te skane, te skasto ez időben | E. te 
skas eddig. 

3. A m ó d h a t á r o z ó k képzésére rendes modalis-ragúl az 
é l a t i v u s szolgál (v. ö. 10. §. c) alatt): pl. cebdrsta ]ó\, E. parsto 
jól. — De v. ö. még: sd latsa, E. se latso akképen | lats jól, aj-lats 
nem jól | ilaks, E. liaks másképen; stb. 

B) Igeszótól származó adverbiumok (gerundiumok). 
20. §. Itt csak az -m (M. -ma, -ma, E. -mo, -me) képzős-

nomen actionistól a helyviszonyi casusok (lativus, translativus, ab-
lativus, inessivus, élativus, illativus) segélyével származó, s főleg 
c z é l h a t á r o z ó (infinitivus) ós i d ő h a t á r o z ó gerundiumokat 
tárgyaljuk. (L. Mord. Ny. 90. 1.). 

a) L a t i v u s - g e r u n d i u m mint ez ól-határozó az «indulást, 
haladást, nekimenést» jelentő igék mellett: pl. tus alasan vesendima 
elindult lovat keresni | karmáét tumin kerlma kezdtek tölgyfát 
vágni | noldamak simemd ereszsz engem inni | posabl'an kandima 
segítek (neki) hordani | E. maist udomo lefeküdtek alunni | E. tus 
kijava moleme elindult az úton menni | E. sovaz vanomo oziéatnén. 
bement megnézni a vendégeket | E. karmáét ksnavdost jartsamo-
elkezdték borsójukat enni || uiits kereminza kezdte őt vágni | jal-
ganza tűét vesendiminza társai elindultak őt keresni | E. tont noruvit 
kundamot téged igyekeznek megfogni | E. konaé karmi variomonzo 
es ojmenze a ki kezdi megóvni a maga lelkét. 

V. ö. finn i l l a t i v u s - g e r u n d i u m (II. infinitivus): mene-
noutamaan hevonen kotia menj haza hozni a lovat | rupeen lukemaan 
elkezdek olvasni | kehoita ystdiddsi tulemaan tdnne késztesd bará
todat, hogy ide jöjjön. 

b) T r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m — mint czél- és végh.; plL 
kandan ved stams vizet hozok mosásra (mosni) | ved uli, a Umem» 
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as mezsa víz van, de inni nincs mivel | pálkstimsta sokirhná salin-
dims feleselés után a vakok (kezdenek) veszekedni | mondien teci 
láma sokams nekem ma sokat (kell) szántani j uskoms usktá vinni 
ugyan viszlek | joraií valgims, a valgims as kodaná akartam le
szállni, de leszállni nincs hogyan | aíazd teinza af jorasaman mak-
sims atyám neki engem nem akar adni | joraj simems akar inni | 
E. kucinze sluganzo tergems tergezetneú küldte az ő szolgáit elhívni 
a hivatalosokat | E. satots numolont sevmeks kijött, hogy a nyulat 
kell megenni | E. arseme karmáét: koda eramks kezdtek gondol' 
kőzni, hogyan élni | E. ol'azo uli noldams peietet hatalma van meg
bocsátani a vétkeket | E. ili ucoms minenek ombocen vagy (kell-e) 
nekünk mást várni | E. sonenze efavi moloms neki kell menni | E. 
kin sede ikele sevmeks kit kell legelőbb megenni || hona teist mak-
sifil sin vdtnemsist a mely nekik adva volt, hogy őket vezesse; stb. 
(1. Mord. Ny. 91. 1.). 

V. ö. finn t r a n s l a t i v u s - g e r u n d i u m (I. infinitivus): pl. tuo 
tdnne kirja, mindenkin nahdá hozd ide a könyvet, hogy mások is 
lássák | ostivat leiuja lasten leikkiá vettek játékszereket, hogy a 
gyermekek játszszanak || huomenna tahdon láhteá kanssanne holnap 
el akarok menni veletek | linnut alkavat laulaa viserrellá a madarak 
kezdenek énekelni, csicseregni | kaski miesten istua er hiess die 
inánner sitzen || maaherran on valta eroittaa nimismies virasta a 
kormányzónak hatalma van, a szolgabírót hivatalától elmozdítani | 
minun tdytyy láhteá pois nekem el kell mennem | minun tulee vielá 
lisütá még hozzá kell adnom | juomaveden pitáá olla suolatointa 
az ivóvíznek sótalannak kell lennie; stb. (1. Finn Ny. 125. lap). 

T e k i n t e t - h a t á r o z ó : pl. tá kerza teenza maksims ez 
kevés, hogy neki adjuk (um ihm zu gebén) | tá t'oidene lihtems ez 
könnyű kivinni v. kihordani (könnyen kivihető). — V. ö. finn i 
kivi on raskas kantaakseni a kő nehéz hordanom | mies on tietáak-
semme rikas az ember tudtunkra gazdag; stb. 

NB. tá cebár kálin kundams ez jó halat fogni (halfogásra); 
de v. ö. son loka kálin kimdamati ő ügyes (OHT» JIOBOKT.) a halfo
gásra. — Finn illativus-gerundium, mint « k é s z ü l t s é g e t * ) kife
jező névszói állítmányhoz tartozó czél- és véghatározó: hevonen on 
hyvá juoksemaan a ló jó futni (jó futásra, tüchtig) | hárká on sove-
lias vetámáan iso kuorma az ökör alkalmas nagy terhet húzni; stb. 
(1. Finn Ny. 133. 1.). 
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c) A b l a t i v u s - g e r u n d i u m , — ablativ-féle határozót 
kivánó i g é k mellett; — az o k o t (a finnben g á t l ó o k o t ) tevő 
cselekvés kitételére; — az e l ő z ő cselekvés kitételére: pl. pelin 
maksimda sormattnen iet feltem neked adni az Írásaidat | pilgenzen 
2>elsi modaramda, panarints pelsi rasajamda fél hogy a lábai meg-
sárosodnak, fél hogy az inge megnedvesedik | mon márgan kran> 
das( uskemda (v. uskemdenza) parancsolom, hogy vigyék a szeke
ret | tani márgida teintt moramda most parancsoljatok nektek mu
zsikálni (hogy én nektek muzsikáljak) mon tonafnemda mezevik af 
úavan én a tanításért mit sem kapok | alasazen simdemda maksin 
kati-mez azért hogy lovamat itatta, adtam neki valamit (lovamat 
itatásért) | moramd tonaftimda er maksisask tonafnems raznaj kdls 
semhogy énekelni tanítsuk, (inkább) adjuk őt tanítani különféle 
nyelvre | son lotkas kálin kundamda ő megszűnt halászni | trupkaso 
targamati pejhna lotkajht sarádemda a pipázástól a fogak meg
szűnnek fájni || avardemada silmenza jakstert sírástól a szemei 
vörösek | son aselemada sárátksts ő a fürdéstől megbetegedett || E. 
samodo mejle malav jovtaé miután közel jött, mondta (közeljövós 
után) | E. lisez nejmede ikele sonze kiment, mielőtt őt látta volna || 
sindimdist méla kiziftit miután megitattad, kérdezd őket | tum-
Mst meld tumis velas miután ők elmentek (elmentük után), a tölgyfa 
ledőlt; stb. 

V. ö. finn: túli viemásta hevosen laitumelle jött attól el, hogy 
a lovat legelőre vitte | ettd kansa tottuisi pois piispoja valttamattö-
mand pitámastil hogy a nép attól elszoknék, hogy püspököket elke
rülhetetlenül szükségeseknek tartson | ystávdni esti minua pulaan 
joutumasta barátom megóvott, hogy bajba ne jussak | kielsi hanta 
anttamasta minua megtiltotta neki, hogy ne segítsen nekem | her-
kesi (lakkasi) itkemastá megszűnt sírni | herkesin kalaa pyyta-
mdstd megszűntem halászni || lapsen itkemdltá en voinut tulla 
a miatt, hogy a gyermek sírt (a gyermek sírásától) nem jöhettem || 
vasyit kohta rupeemaltasi elfáradtál mindjárt az után, hogy el-
kezdtól; stb. 

d) I n e s s i v u s - g e r u n d i u m , — locativ-féle határozót 
kivánó i g é k mellett; — de főleg mint i d ő h a t á r o z ó : pl. E. 
mujinze sinst udomsto aluva (alvás közben) találta őket | E. inalts 
tenze kortlemste könyörgött neki mondván || cerkavu molemsta sat-
nen scasina templomba menetkor (mikor templomba megy) felölti 
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őket | coras tus i molemstinza nájus oc-azirin kud a fiú elindult s 
a közben hogy ment, föltűnt egy királyi palota | kosa udit torgo-
vamstit a hol aludtál, mikor kereskedtél | samstin muiná jöttömben 
(mikor jöttem) találtam | E. ulmestenze kudoso a közben hogy a 
házban volt (mikor a házban volt) | E. karmamostonzo lovnomo 
vadize sonenze takodamoú mikor ő kezdett számot vetni, vezettek 
hozzá valakit; stb. (Mord. Ny. 92. 1.). 

V. ö. finn: tt/ttö kohta kávi isdltánsá lupaa kysymdssd a leány 
mindjárt ment az atyjától engedelmet kérni | pitáisikö minun istua 
tádlld hanta odottamassa itt üljek-e őt várván || talven tullessa láh-
tevát muuttolinnut muille maillé mikor a tél jön, elmennek a köl
töző madarak má3 országokba | isdni lauloi kirvesvartta vuolles-
sansa atyám dalolt fejszenyelet faragván (a közben hogy faragott) I 
aika menee arvellessa az idő múlik, mig az ember meggondolja 
magát | kirkkoa rakennettaessa tapahtui muri onnettomuus mikor 
{az alatt hogy) a templomot építették, nagy szerencsétlenség tör
tént; stb. (1. Finn Ny. 130. ].). 

NB. E. mujinze sinst udomsto alvás közben (aluva) találta 
őket: finn mind tapasin opettajan lukemasta olvasás közben 
(a közben hogy olvasott) találtam a tanítót. 

e) E 1 a t i vu s-ger u n d i u m, — mint i d ő h a t á r o z ó az 
e l ő z ő cselekvés kitételére ; pl. pdlkstimsta sokirhná salindims, a 
salindimsta fka fkán marhta furgatst feleselés után (miután felesel
lek) a vakok (elkezdenek) veszekedni, veszekedés után meg egy
mással összeverekedtek | jot sit lisemesta nap fölkelte óta. — 
V. ö. finn: vásyit kohta rupeemaltasi elfáradtál mindjárt az után, 
hogy belekezdtél (alig hogy kezdtél, már el is fáradtál); stb. 

f) I l l a t i v u s - g e r u n d i u m , — i d ő h a t á r o z ó értékkel, főleg 
mint t e r m i n a t i v u s : pL/M fkán kulims savst egymást halálig 
(halálra, agyon) ütötték | i tosa kulimizist ciaút marsa s ott holtig-
lan (holtukig) együtt éltek | ilatt mon samozen maradj, mig el
jövök | jartsamezink semben anoklazen addig hogy ettünk, mindent 
elkészítettek | ten tiems qf noldan mig ezt meg nem csinálja, nem 
eresztem őt | E. samozonzo mig eljön | E. cavize soiize kulomozonza 
ütötték őt, mig meg nem halt (holtáig, halálára). 

NB. fka fkán kulims savst és kulimati «bis zum sterben» 
Ahlq. = löivát toinen toisen kuolijaksi (1. Mord. Ny. 93. 1.). 

STEUEK JÁNOS. 



Egy ó-török nyelvemlék. 

Kégóta foglalkoznak már a török nyelvekhez értő tudósok 
egy ó-török nyelvemlékkel, a Rebáb-náme-beli szeldsuki versekkel. 
A,Rebáb-náme'» tudvalevőleg Szultán Velednek, a misztikus Mev-
láná Dseláleddin fiának a műve, és e könyv egyik kézirati példá
nyában, mely a bécsi udvari könyvtár tulajdona, benne van ez a 
156 párversböl álló török költemény, a legrégibbnek ismert szel
dsuki nyelvemlék. 

Legelsőnek a bécsi ,Jahrbücher der Literatur' (1829 Anzeige-
Blatt) ismertette e kéziratot, melynek ósdi nyelvezete arról győzte 
meg a kiadót, hogy a török-szeldsuki nyelv legalább is kétszáz esz
tendővel előzte meg a csagatájt és hogy emennél jóval fejlettebb és 
kiművéltebb fokon áll. A legrégibb csagatáj szövegek írója ugyanis 
Mir-áli-sir 1500-ban halt meg, és a szóban levő szeldsuki szövegek 
legalább is kétszáz évvel idősebbek. Mint figyelemreméltó sajátsá
gát e verseknek, azt is felemlíti a bécsi tudós kiadó, hogy az arab 
elem aránylag csekély bennök ós hogy a szeldsuki nyelvbe nem is 
férkőztek még be idegen elemek. E kissé nagyon is merész állítás 
ellen Wickerhauser kelt legott síkra. A ,Zeitschrift der Deutschen 
morgenlándischen GesellschanV 20-ik kötetében előveszi ugyanis a 
szeldsuki szöveget, ós vagy hetven arab kifejezést mutat ki belőle, 
közöttük olyan arabos összetételeket, mint gehd etmek (igyekezni, 
törekedni), fehm etmek (megérteni), kahr ejlemek (sújtani, átkozni), 
zehr ejlemek (megmérgezni) stb. Egyúttal fonetikus, vagy jobban 
mondva grafikus átírásban is közli a szöveget, hozzácsatolván a 
lehetőleg hű fordítását is. Hogy ez a munkája csak részben sike
rült, annak több rendbéli oka volt. Az eredeti szöveg arab alfabet-
jóben annyi a hiba ós következetlenség, egyazon szónak oly külön
félék a leírásai, és a már elavult grammatikai alakok használásából 
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annyiféle kiejtést lehet kikövetkeztetni, hogy az értelmezést lépten 
nyomon megzavarhatták. De meg homályban maradt előtte sok 
oly szólás és kifejezés, melyeket részben félre- és meg nem értés, 
részben pedig a hibás olvasás következtében is, rosszul és erőltetve 
értelmezett. E hiányok egy részét ugyancsak a ,Zeitschriftf-nek 
i23-ik kötetében Behrnauer igyekezett kijavítani és noha olyan tudós 
segítette e munkájában mint a nagynevű Fleischer, a szeldsuki 
szöveget még se tudták kellően megvilágítani. Főleg aprólékos és 
a szöveget csak itt ott magyarázó megjegyzéseik inkább az arab 
alfabetre vonatkoznak és első sorban a helyesírást igyekeznek 
megállapítani. A voltaképpi lényegest mellőzik. 

Ilyen előzmények után éppen nem mondhatók felesleges
nek azok a legújabb nyomozások, melyekkel az orosz Eadloff 
és utána Salemann próbálkozott meg. Eadloff értekezése*) az 
egész anyagot felöleli és mindenekelőtt Wickerhauser amaz 
eljárását itéli el, hogy grafikus átírásban közölte a szeldsuki 
szöveget. Szerinte az ilyen eljárásnak csak akkor van némi 
tudományos jogosultsága, ha vele nyelvi sajátságokat akarunk 
feltüntetni és mindenféle átirás csak akkor okadatolt, ha képletileg 
rekonstruáljuk a nyelvet. Ezúttal nyilván olyan nyelvi sajátságok 
feltüntetésére gondol, melyek a török-szeldsuki dialektust tükröz
nék vissza. Hogy mind e hiányokat pótolja, újból lemásolta a bécsi 
kéziratot és hibástul mindenestül kiadta. Ezenkívül még nyelvészi 
vizsgálat alá is veszi, összeállítja belőle a grammatikai eltéréseket 
és miután a szójegyzéket is megcsinálja, ő is megpróbálkozik egy 
átírással. Olyannal, mely a XIV. századbeli szeldsuki dialektusnak 
volna hivatva a képét visszatükrözni. Védi e versek tiszta törökös-
ségét és Wickerhausernek azt az állítását, hogy e szeldsuki versekben 
már érvényesült volna az arab nyelv befolyása, erősen tagadja. Ez 
idegen elemek, szerinte csak az író saját kifejezései, melyek a nép 
nyelvében teljesen hiányzanak és a melyek az ötszáz évvel ezelőtti 
népnyelvben még ritkábban kellett hogy előforduljanak. Ez állí
tására csak azt jegyezhetjük meg, hogy a népnyelvben igen is 
hiányzottak, de nem az irodalmiban, mely a mi szövegünknek is 
a nyelve. Elannyira, hogy fordítás útján készült. 

*) Über Alttürkische Dialekte. I. Die seldschukischen Verse in 
Kebab-nameh von W. Eadloff. St. Póterebourg, 1890. 
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Érdekesebb azonban Radloff átírási kísérlete, melyben a 
szeldsuki kiejtést akarja rekonstruálni. Hogy az efféle próbálkozás 
ezúttal nem sikerülhetett, azt úgy a szöveg csekély és népietlen 
volta, mint az arab írás tökéletlensége nyilvánvalóvá teszi. Erezte 
ezt Eadloff maga is, s a hol csak lehetett, mint például az arab 
szóknál, a mai török kiejtéshez tért. Egyebütt pedig az alfabethez 
ragaszkodott és így az ő átírása is részben grafikus, részben pedig 
az eredeti szöveg alapján rekonstruált fonetikus kiadás. A szeldsuki 
nyelvet ép úgy nem fedezte fel belőle mint Wickerhauser, noha a 
szöveget kisérő nyelvi megjegyzései, főleg pedig rekonstruált kis 
grammatikai rajza, becses adalékot nyújtanak a régi török nyelv
nek és nyelvjárások ismeretéhez. Igaz, hogy e fejtegetéseiben sok a 
felesleges és lényegtelen, és hogy sok oly alakot nem fejtett meg,, 
melyeket csak a szöveg írásbeli fogyatékossága tett ismeretlenné. 

A másik nyomozó Salemann, a kit ép Radloff értekezése 
birt rá, hogy újból elővegye a szeldsuki szövegeket. Dolgozata, 
melyet ugyancsak a pétervári akadémia adott ki,*) az orosz főváros 
ázsiai múzeuma egy kózirati példányára támaszkodik. Az ázsiai 
múzeumban ugyanis szintén van egy Rebáb-náme, melyben e szeld
suki versek is benne vannak. Minthogy a muzeumbeli kézirat jó
val későbbi keletű mint a bécsi, és mivel pontosabb és modernebb 
leírását nem egy homályosabb helyét fejti meg a régibb codexnek, 
Salemann kiadta ezt a variátiót is közölvén a szöveget és mellé
kelvén hozzá a fordítást is. Füzetében nemcsak a szeldsuki verset 
közli, hanem a versekhez fűződő perzsa textust is, nem külömben 
azokat a görögj verseket, melyeket a Rebáb-náme budapesti pél
dányábantalált és a melyekről Vámbéry is megemlékezett az angol 
Athemeum 1888-ik évfolyamában. A muzeumbeli szöveg apróbb 
eltéréseken kivül teljesen megegyez a jóval régibb bécsi szöveggel 
és kiadása főleg azért jogosult, hogy a régibb kiejtés inkább meg
állapítható belőle. Mindössze is hat párverssel -foglal magában 
többet a múzeumi kézirat, és egy néhány variánssal, melyek azon
ban a szókincsre kevésbbé tanulságosak. így a fordítása is tisztább 
és áttekinthetőbb és irodalmi értéke is feltetszőbb. A bennünket 

*) Noeh einmal díe Seldschukischen Verse. Von C. Salemann. 
Bt. Pétersbourg, 1891. 
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érdeklő czélt, vagyis a szeldsuki dialektus visszatükrözését, ő sem 
érte el. 

Mind ez okok arra bírtak rá engem, hogy újból elővegyem a 
szöveget és a homályosabb helyek felderítésével én is hozzájáruljak 
e fontos nyelvemlék tisztázásához. Sőt még egy újabb átirástól sem 
rettentem vissza. És e feladatomat az a körülmény is megkönnyí
tette, hogy hosszabb ideig foglalkozván a kisázsiai nyelvjárásokkal, 
nem is volt oly nehéz ez anatóliaias szöveg megértése. Hisz lénye
gesebb eltérést alig is mutat fel a mai nyelvjárásoktól. Egyes, ma 
már jobbára elavult kifejezések és a név- s igeragozásnak azer-
bajdsánias eltérései azok, melyek e textus nyelvét leginkább jellemzik. 
Tanulságos azonban ez az ó-török emlék főleg nyelvtörténeti szem
pontból. A legrégibb fokán mutatja be nekünk az oszmánlivá fej
lődött török nyelvet és kijelöli egyúttal azt a helyet, melyet a 
csagatáj és azerbajdsán nyelvek mellett elfoglal. A szeldsuki, mely 
nem is válhatott irodalmi nyelvvé, és a csagatáj, mely mint ilyen 
már meg is szűnt, a kisázsiai tájszólásokba olvadtak és azokba ol
vadt az azerbajdsáni is, az úgynevezett iráni török nyelv. Nem is 
egyebek hát a mai török nyelvjárások, mint e régibb török nyelvek 
maradványai, a minthogy a szeldsuki szöveg java szókincse még 
mai nap is meg van az ájdinvidéki dialektusban. 

A szöveg versformájáról még csak azt jegyzem meg, hogy 
ugyanazzal a népies versalakkal van benne dolgunk, mely a mai 
kisázsiai népdaloknak és a desztánoknak is a kedvelt formája. Ti
zenegy szótagot számít egy-egy soruk, mely három ritmikus egészre 
oszolván, négy+négy+három szótagos sort ád. Nem ismeretlen forma 
a magyar népköltészetben sem. P. a 3-ik sor: kanki kiéi \ kim bu 
sözden \ jol vara ; 35-ik sor: Salih icün | togdi tajdan \ bir deve ; 
105-ik sor; kim ki biri \ iki görür \ sasi dir stb. Ez utóbbinak ma
gyar fordítása: a ki egyet | kettőnek lát | kancsal az. 

Ezzel eljutottunk az átíráshoz. Mellőzvén úgy a grafikus, 
mint a fonetikus módszert, a kisázsiai tájszólást vettem alapnak y 

mely e szöveg megállapításánál a legbiztosabb kisegítőnek bizo
nyult. Az arab ábécze következetlenségeit helyreigazítva, az inga
dozó vocalisatiót egyöntetűvé téve, azt hiszem, hogy még legjob
ban közelítettem meg a valót, a régi szeldsuki dialektus rekon
struálását. Nem tettem külömbséget a kétféle í (taéBte), z (zal és ze), 
és h (ha és he) közt, melyek csak az arab írást jellemzik, és a he-
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lyett, hogy a kaf (mély hangú) és kef (magas hangú) hangokat meg-
külömböztetném egymástól, a mint Eadloff teszi, elégnek tartom 
annak a megemlítését, hogy a mély hangú szóban kaf, a magas 
hangúban meg kef értendő vagy olvasandó. Az ng hangot, melyet 
Wickerhauser hol ng hol w/c-nak ír, /i-nel jelöltem; azt a g-t pedig, 
mely a sztambuli dialektusban ;-vé, a kisázsiaiakban meg ^-vá 
gyengült, </-val jelöltem. A nyelvi megjegyzéseket függeléknek 
szánván, nem külömben Salemann nyelvi magyarázatainak bírá
lását, ime az átírás ós a fordítás. 

I. 
1 Mevlana dir evlija katbi bilin 

ne kim ol bujurdi-se ani kllin 
tanridan rahmet dir anin sözleri 
körler okur-sa acila gözleri 
kanki kisi kim bu sözden jol vara 
tanri anin miizdini bana vire 
jok idi malim tavarim kim virem 
dostligin mai ile bellii gösterem 

5 mali kim tanri bana virdi bu-dur 
kim bu mali isteje ol uslu-dur 
usht kisinin mali sözler olur 
mali ni virir bu sözleri alir 
mali tobrak dir bu sözler %an durur 

Tudjátok meg, hogy Mevláná a szentek pólusa, 
azt tegyétek a mit ő parancsolt. 
Istentől való irgalom az ő szavai, 
ha vakok elmondják, megnyílnak a szemei. 
A mely ember e szavak útját követi, 
bár nekem adná Isten annak a jutalmát. 
Nem volt vagyonom marhám, hogy oda adhatnám, 
hogy a barátságot pénzzel is nyilváníthatnám. 

5 A vagyon, melyet Isten adott nekem, ime ez, 
okos az, a ki ilyen vagyont kivan. 
Az okos ember vagyona szavakból áll, 
pénzét odaadja, szókat vesz érte. 
A vagyon por, de a szavakban lélek van, 
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uslular andan kacat' bunda durur 
sőz kalir baki, tavarfani olur 
diriji dut kogil ani kim ölür 
tanriji dut kim kalasin sen ebed 
gün-ü-gi§e tafiridan iste meded 

ío jalvarib zári kilib digil ana 
rahmet itgil kendü lutfinden bana 
gőzümi ac kim seni bellii görem 
támla gibi denize girem duram 
nite kim támla denize kariltr 
iki kalmaz támla deniz bir olur 
ben daki támla beni deniz ólam 
ölmejem deniz gibi diri kalam 
uslular hajrán kalir bu sözlere 
kim %alajik %aliki nite göre 

is ben bulara ejdürem kim oljüzi 
kim se g Őrmez girü görür kendőzi 
tanri kendü nurini ana virir 

az okosok amattól futnak, emitt megállanak. 
A szó öröknek marad, a jószág mulandó, 
az elevent tartsd meg ós hagyd a mi meghal. 
Istenhez ragaszkodj hogy örökké maradj, 
éjjel-nappal Istentől kérj engedelmet. 

10 Könyörögvén rimánkodván mondd neki: -
irgalmazz a magad kegyességével. 
Nyisd meg szemeim hogy tisztán lássalak, 
hogy mint a csepp, úgy jussak a tengerbe. 
A hogyan vegyül a vízcsepp a tengerbe, 
s nem marad kettőnek, csepp és tenger eggyé lesz; 
én is vízcseppkónt úgy váljak tengerré, 
meg ne haljak, de mint a tenger élőnek maradjak. 
Az eszesek csodálkoznak e szókon: 
a teremtett hogy lássa a teremtőt ? 

15 Én azt mondom ezeknek hogy amaz arczot 
nem látja senki, de önön magát látja. 
A maga fényét adja oda Isten, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. " 1 
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ol nur ile tanriji bilü görür 
harf icinde bu kadar mai'na sigar 
bu sözile uslu jokari agár 
fehm ider kim tanri gördi tanriji 
tanri nuri dir ki sordi tanriji 
mevlana-gibi gihanda olmadi 
angilejin kimse hakdan tolmadt 

20 ol giineé dir evlijálar jildüzi 
dükeline ol degirir o ruzi 
tanridan her bir kiéi baksis bulur 
laslarin ba%sisi ajriksi olur 
baysisi kim virdi hak mevlanaja 
ani ne joksula virdi ne baja 
siz ani benim gözümle görüfiüz 
anin esrarini benden sorunuz 
ben dijem sözler ki kimse dimedi 
ben virem ííVmet ki kimse jimedi 

25 ben virem %il'at ki kiéi gijmedi 

B ama fénnyel látja meg az Istent. 
A szóba pusztán ennyi értelem fér, 
és felhatol e szóval az eszes. 
Megérti, hogy csak Isten látja Istent, 
ós Isten fénye az, a mely Istent kívánta. 
Nem volt olyan mint Mevlána a világon, 
az igazságtól senki ugy miüt ő megtelve. 

20 A szenteknek csillagja a nap ő, 
mindnyájának csak ő juttat nappalt. 
Istentől minden ember kapja ajándékát, 
A kiválók ajándéka külön van. 
Az adomány, melyet Mevlánának adott, 
nem adta se szegénynek se gazdagnak. 
Az én szemeimmel nézzétek őt, 
az ő titokzatosságát tőlem kérdezzétek. 
Mondok szókat, minőket senki se mondott, 
adok jólétet, minőben senki se részesült. 

35 Adok díszruhát, minőt senki se hordott, 
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kimse benim baysisimi sajmadi 
sordilar benden yalajik bu siri 
ölüji Isa nite kildi diri 
Mustafa kökde nite jardi aji 
nige ajirdi javuzlardan geji 
Musa ilinden nite oldi asa 
düsmeninin körligine eídeha 
nite oldi gark Firavun-i la'in 
ejle kim isittin ól itün cavin ; 

so kan olurdi ari su kjafirlere 
fianlari olnr idi andan kara 
tanridan her gün bunun gibi bela 
dürlü dürlü gelür idi anlara 
od %alil icün nite oldi kelef 
oda düsigek odi buldi gülef 
bir ujuzla Nemrudi kahr ejledi 
ana dünja nVmetin zehr ejledi 
kajir un olur idi Ibrahimé 

az én adományomat senki sem számlálta meg. 
Az emberek a titkot kérdek tőlem, 
a halottat hogyan támasztá fel Jézus ? 
Hogyan hasítá Musztafa az égi holdat ketté, 
A jót a rosztól hogyan választotta el. 
Mózes kezéből hogyan lett a bot 
az ellenség előtt kígyóvá. 
Hogyan sülyedt el az átkozott Fáraó ? 
Hisz hallottad ama kutya esetét, 

so A hitetleneknek vérré vált a tiszta víz, 
feketévé lett a leikök tőle. 
Istentől minden nap ilyes csapás, 
többfele képpen eljutott reájok. 
Hogyan lett Halilnak a tűz csapássá 
s a mint beléesett, lett belőle rózsa. 
Betegséggel sújtotta ő Nimródot, 
s megmérgezé világa gyönyörét. 
Ibrahim számára lisztté lön a por, , : : 
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mu'gize bunun gibi bin dajime 
85 Salili icün togdi tagdan bir deve 

ümmeti iltirdi Sudandan eve 
Hud icün jil kirdi ol münkirleri. 
taga tasa urdi ol kjafirleri 
anlari kim Hud dilerdi kirmadi 
anlarin arasina jil girmedi 
Nuh icün tufán kamu kjafirleri 
bogdi sudan kornádi kimse diri 
kajnadi sular $ihan oldi deniz 
ne ata kodi su ne ogul ne kiz 

40 su tenürden kajnadi binar beni 
bujrugin dutti Nuhin kullar beni 
kendözicün bir gemi Nuh ejledi 
ümmetini sudan anda bekledi 
Nuh adam gibi ikinfíi atamiz 
adam ani bilürüz biz kamvmiz 
bu Ögüt dir hak %asine siginin 

s hány ezerszer lön ilyen csoda. 
85 A hegy szülte Szálihnak a tevét 

s hónába vitte Szudánból faját. 
A rosszakat Hűdért megsemmisítés 
s hegyen köven hitetlent szétveré. 
Nem bánta a kikért Hud könyörgött, 
s ezek közé vihar nem juthatott. 
Nuh kedvéért az áradat fulasztá 
összes pogányokat, a vízből egy se szabadult. 
Vizek forrongtak, víz lett a világ, 
apát nem kiméit, se fiút se lányt. 

40 Mint a tűzből forrt a víz, akár a forrás, 
Nuh parancsát szolgamód követte. 
önmagának Nuh egy hajót készite, 
s a vízből őrizé a népét. 
Ádám módjára második apánk Nuh, 
megannyian ismerjük annak őt. 
lm a tanács: Isten emberében bízzatok 
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gemi dir anin ögüti tez binin 
bin bunun gibi keramet yaslara 
virdi tafiri girü itti ol bela 

45 tafiri itti ne kim anlar ittiler 
tanri hazir dir gör anlar gittiler 
tanridan gör ne kim anlardan gelir 
tanridan bil ne kim anlardan kalir 
sen veliden ajri görme tanriji 
andan iste %alka sorma tanriji 
benden isit tanri hazir iste bul 
ani dut pandan olgil ana kul 
tanri %asi hak si?'i dir dünjada 
sir dilersin ani dutgil ej dada 

50 ben nite ejdem erén sirin size 
ol kulák kani ki bu sirler siga 
sir dile sigmaz kulaklar ne alir 
bu ekiden kim cikarsa o bidur 
ol neseji kim kimesne bulmadi 

tanácsa egy hajó, legott rászálljatok. 
A kiválóknak ezer ily csodát 
adott Isten, s megszüntete csapást. 

45 Isten tévé mit azok tevének, 
Isten jelen, lásd azok elmen ének, 
Istentől lásd, a mi tőlök származik, 
Istentől tudd, a mi tőlök megmarad. 
Istentől te ne tudd külön a szentet, 
ne a néptől, tőle kérd az Istened. 
Tőlem halljad: Isten itt van, kérd, kutasd, 
benne bizzál, szivvel légy a szolgája. 
a világon Isten titka a kegyelt, 
titkot akarsz ? benne bízzál óh apó. 

50 Hogyan fejtsem meg ón a titkot nektek, 
hol ez a fül hová a titkok járnak ? 
Titok nyelvbe se fér, mit vehetnek fülek, 
e kettőből a mit kivesznek, azt találnak. 
Azt a mii ncég etnki stm talált mfg, 
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ol kim ani buldi jani olmadi 
usuni kogil delü ol bu jola 
bu jola bir $an viren jiiz $an ala 
tanridan dir jan girii vergil ana 
kim evaz vére ögüs gatdar sana 

55 oljere ek jani kim bir jiiz ola 
ekmejen anda hali javuz ola 
ujkada gör janini kanda gider 
sensiz anda §an ne$e isler ider 
sen jatigak gevdeden ganin ucar 
kus beni kanda olursa jir icer 
kendözinden jüz suret bir $an alir 
sehr alir bazár alir dükan alir 
kendüden hem jer olur hem gök olur 
$an ujanik dir egér gevde jatir 

60 böjle bilgil sen ölitek janira 
$an varirken gej sakin imanini 
kim bile ilte ani $an tanrija 

csak az találta, kinek lelke nem volt. 
Hagyd eszed, bolond légy e miatt, 
száz lelket kap, ki egyet ad ezért. 
Istentől van a lélek, add vissza azt neki, 
hogy jutalmat adjon lelkeket neked. 

55 Vesd a lelket olyan helyre, hogy százzá legyen, 
ha el nem veted, rósz legyen sora. 
Lásd álmodban, hogy lelked merre megy, 
hogy nélküled miket művel a lélek. 
Mig aluszol, repül a lelked testből, 
mint a madár eszik iszik akárhol. 
Önmagából egy lélek száz formát vált, 
város vásárt boltot vált. 
Önmagából hol földdé lesz, hol éggé, 
lelked éber hogyha a test aluszik, 

6o Úgy tudd hogy ha meghalsz, 
lelked adván őrizd meg a hited és lelked. 
Hogy magával elvigye az Istenhez, . 
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ucmak icreje hurlarla jürije 
baytli ol §an ki gani aski dir 
kulaki bu jolda safi sidik dir 
asksiz $ani ölü bilmek gerek 
ol ki asik dir ani bulmak gerek 
kim ganini ask ile diri ide 
hem nurinden bu karanilik gide 

65 kendőzi beni seni %as ejleje 
raymetinden jazikifí bagislaja 
bu gihanda ol eri gej istegil 
ani dutgil ajrikin elden kogil 
ani dutanlar gihan esi olur 
belki anlardan gihan diri kalir 
bu gihan gevde beni bunlar $ani 
gevdeje bakma ici gör $an kani 
gevde göriinür gani gőz görmedi 
gan niteligini uslu sormadi 

70 gan görünmcz kimjüzün gozler göre 

elrepülve hurik közé elvigye. 
Boldog az a lélek, a ki még szeret, 
a ki hallgat még a tiszta hűségre. 
Holtnak tudd a lelket ha nincs szerelme, 
s meg kell találni azt, a melyik még szeret, 
hogy lelkedet szerelem által felélessze, 
s fénye által menjen el a sötétség. 

65 Mint önmagát kiválóvá tegyen téged, 
irgalomból hibádat elengedje. 
E világon azt a férfit óhajtozd, 
ahhoz húzódj, a többijével ne törődj. 
Világ ura lesz ki őket akarja, 
ő miattok marad tán meg a világ. 
E világ a test, a lelkei meg ők, 
ne testet nézz, hanem belsőt, a lelket. 
Látszik a test, lelket még szem nem látott, 
lélek minőségét okos nem kérdi. 

70 Nem látható a lélek, szem hogy látná hát arczát, 
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gevde degil kim gele karéi dura 
ilm ile gör $an jüzün ko ba gözi 
ejle kim usun görür her bir sözi 
her nesenin gözleri ajriksi dir 
sende jüz göz var dükelini görür 
sözlerin gözi bajik kulák olur 
gej sözi javuz sözi kulák bilir 
tadmagin gözi agir dir gevdede 
tatliji afiidan ol gej fark ide 

75 her nesneje anin gözi ile bak 
kim göresin düsmejesin sen irak • 
%an jüzine ganla bakmak gerek 
$an dilersin gevdeden cikmak gerek 
nur dilersin var nur algil nurigin 
hur dilersin var hur algil hurigin 
atile bilgin deve §üfi olmadi 
ejle kim javuz éden gej bulmadi 
her ki ister tanriji ol uslu dir 

nem test ő hogy jővén előtted megálljon. 
Judással nézd lélek arczát, szemed hagyd, 
a hogy az eszed csak meglát minden szót. 
Minden dolognak mások a szemei, 
száz szemed van, velük mindent meglátsz. 
A szavaknak szeme a fül bizonnyal, 
jó rósz szót a fül tud meg. 
Torok szeme mélyen benn van a törzsben, 
édeset a keserűtől jól megkülönböztet. 

75 Minden dolgot nézz meg saját szemével, 
hogy meglássad s el ne kerülj messzire. 
Lélek arczára lélekkel kell nézni, 
lelket kívánsz, úgy a testből menned kell. 
Fényt ha kívánsz, menj ós hozz fényt fényedhez, 
hurit kívánsz, menj huriért hurikhoz. 
Lóval tudod a teve nem párosul, 
mint a rosszat tevő hogy jót nem talált. 
Eszes az, a ki Isten után vágyik, 
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yalk arasinda günesden bellii dir 
80 gürklü jüzi kimseje hic benzemez 

tanri katinda beni bire simez 
tanriji gören kisi gözler acar 
kar a ni %anlar üzeme nur sacar 
aj beni alemde ajdinlik verir 
jüzi nurinden karanilik varir 
diri ejler ölüji Isa beni 
jol acar denizde ol Musa beni 
bin bunun gibi ider bir demde ol 
degme bir joksula virir mai bol 

85 ne ki bajgamberlerin var ol bilir 
kim ani dutti kamusini bulur 
nuri bir dir mumlarin gör jüz-se 
iki gore her kim ol ussuz-se 
susadin-sa bardaka bakma su ic 
surete nefsin bakar basini bic 
gevdeden gec kati dut bunda §ani 

nap módjára kiviláglik a népből. 
só Fénylő arcza senkihez nem hasonlít, 

s mint az Isten senkivel sem egyenlő. 
Istent látó ember szemét kinyitja, 
a sötét lelkekre fényt szór. 
Mint a hold úgy fényesíti a világot, 
s arcza fényétől eltűn a sötétség. 
Feléleszti ö a holtat mint Jézus, 
utat nyit a tengerben ő mint Mózes. 
Ezer ilyet cselekszik egy perczben ő, 
bárki szegénynek vágj ónból bőven ad. 

85 Tudja ő, a mennyi prófétád csak van, 
ós a kik követik, mindet ismeri. 
Egy a fány, hogy ha gyertyád száz is van, 
és kettőnek ha ki látja esztelen. 
Ha szomjazol, ne nézz edényt, de igyál, -
ha képre néz a szenvedélyed, fejezd le. 
Hagyd a teBtet, tartsd erősen a lelket, 
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kim bulasin janin iéinde ani 
janin iéinde dur ol gej istegil 
ani dutgil berk ajrigin kogil 

90 kim göresin janin iére tanriji 
gösteresin kamusina tanriji 
türkée bilsejdim ben ejdejdim size 
sitieri kim tanridan degdi bize 
bildirejdim söz He bildügimi 
buldurajdim ben size buldugimi 
dilei'im kim göreler kamu ani 
jümle joksullar ola benden gani 
bildirem dükeline bildügimi 
bulalar uli giji buldugimi 

95 jalvaririm tanrija ben dün-ü gün 
kim dükelin jariiga benimicün 
ata gibi dükelini severim 
kamuja tanridan ejlik dilerim 
siz daki beni sevin ejle ki ben 

hogy megtalálhasd őt a te lelkedben. 
Ott van ő a lelkedben, csak jól kívánd, 
őt tartsd meg csak, a többijét hagyd oda; 

90 hogy megláthasd Istent ennen lelkedben, 
Hogy az Istent mindenkinek mutathasd. 
Ha törökül tudnék, nektek elmondanám 
a titkokat, a mik Istentől valók; 
tudtokra adnám, a mit megtudtam, 
mással találtatnám meg, a mit én találtam. 
Kívánom, hogy mindnyájan meglássák őt, 
hogy a sok szegény gazdagabb legyen mint én. 
Mindnyájukkal tudatnám, a mit tudok, 
hogy megtalálná nagy és kicsiny a mit én. 

95 Fohászkodom éjjel nappal Istenhez, 
hogy mindnyáján miattam irgalmazzon. 
Mindnyáját úgy mint egy apa szeretem, 
mindnyájának Istentől jót kívánok. 
Ti is úgy szeressetek a mint hogy én, 
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sizi severim nite kim $ani ten 
ben sizincün gej dilerüm siz bana 
gej dilemezsiz kacarsiz dórt jana 
gözünüzi tanri acarsa buni 
göresiz ejle ki görürsiz güni 

100 beni kati dutasiz bu dünjada 
ol ki benden ajrila kanda gide 
jol bu-dur ol gan ki bu joldan cika 
degmeje gjavur gibi ol gan haka 
tanriji bejgamberinden istegil 
zinhar ani hakdan ajri sanmagíl 
ol ki buldi tanriji gej dut ani 
ani bulinak deme tanri kani 
tanri andan ajri degil ac gözün 
ol verir sana hemise uruzen 

106 kim ki biri iki görür sasi dir 
sözüni isitmegil kilmasi dir 
ej karindas bu sözi ejle ki var 

lelket a test úgy szeretlek titeket. 
Ti nektek csak jót kivánok, ti nekem 
jót nem kivántok, szerte széjjel szaladtok. 
Ha kinyitná Isten a ti szemetek, 
látnátok ti úgy a hogy napot láttok. 

100 Higyjetek erősen bennem a földön, 
a ki én tőlem elválik hová megy! 
Az út a lélek, s a ki letér az útról 
ne érje lelke Istent mint a pogány. 
A prófétádtól kérjed az Istent, 
vigyázz hogy attól őt külön ne véld. 
Ahhoz húzódj, ki Istent megtalálta, 
s őt megtalálva ne mondd hogy hol az Isten. 
Nincs Isten tőle ám külön, nyisd fel szemed, 
ő adja neked mindig csillagod. 

105 Kancsal a ki egyet kettőnek lát, 
szavát ne halljad mert csinált dolog; 
e szómat testvér úgy a hogy vagyon, • :..'' 
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ol bile kim tanriji pandan sever 
gök-üjer anin katinda bir ola 
tanridan ici tasi bir sir ola 
jüz olursa harflar bir söz olur 
sözler ile akibet bir gőz olur 
ne ki varsa öliir ol bir $an kalir 

110 kul-u sultan bir durur iki degil 
ol sir a icre bir olur bek-u kul 
tanri nurindan dolu dir ganlari 
iki görine gözlü isen anlari 
suret iére anlar iki görünür 
ma'naje bak kim göresin bir durur 
evlere bakán nuri iki göriir 
eve bakma nura bak kim bir durur 
uslu evler icre nuri bir bile 
kanda kim göre coki anda kila 

115 dönmedi söz ile kim girü kaja 

megérti a ki Istent szivéből szereti. 
Előtte ég és föld csak egy, 
Istennek titka belső s külseje. 
Száz betű ha van egy szóvá lesz, 
és a sok szó végül szem elé kerül. 
Elmúlik minden csak a lélek nem, 
megmarad mint szolgával a szultán, 

no Szultán és szolga egyek ök, nem kettő, 
eggyé válik e sorban bég és rab. 
Isten fényével leikök telve van, 
s őket ne nézd, ha szemed van, kettőnek. 
Kettőt mutatnak ugyan ők a képen, 
de értelmére nézz, hogy egy. 
A házakat ki nézi kettős világot lát, 
a házra ne, a fényre nézz hogy egy. 
Az eszes is a házakban egy fényt lá t , 
s ott marad meg a hol sokat megpillant. 

ii5 Szavát mm szegte meg hogy visszatérjen 
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bergisüb dir ejle kim tagda kaja 
iáik ana dirlerse bujol hak degil 
bu joli ko hak jolin gej iste bul 
kulakina kojmaja ol sözleri 
hak nurincün bellii gördü göderi 
sözlerin gör sözlerin sor satmagil 
dükeli janlis durur inatmagll 
söz anin dir kim acik dir gözleri 
ol ne derse tanridan dir sözleri 

120 ol kisi kim ejle oldi az dir 
ne kim ol ejde kamusi raz dir 
tanri razin andan iste ej i$i 
gej ulu dir görmegil ani gigi 
tanri didi sajri oldim Musaja 
kendü dostin kisi böjle isteje 
ulu gi$i geldi beni görmege 
nite dir kim gelmedin sen sormaga 
Musa didi hasa senden sajrilik 

mint a szikla oda tapadt a hegyen. 
Es ha mondaná a nép: nem ez az igaz út, 
hagyd azt az utat és igaz utat keress ; 
nem engedi füléhez eme szókat, 
mert Isten fényétől tisztán lát a szeme. 
Szavait nézd, csak szavait kérdezzed, 
ne hidd neki, a többi mind hamis. 
Azé a szó kinek nyilt a szeme, 
a mit az mond Istentől a mondása. 

120 Kevés az az ember a ki ilyen lett, 
s mint titok az a mit eddig műveltek. 
Isten titkát ő tőlük kérd óh ember, 
jó nagy ő és ne nézzed őt kicsinynek. 
Isten monda: Musa betegje lettem, 
a barátját így óhajtja az ember. 
Kicsiny ós nagy jöttek engem megnézni, 
hogy van az, hogy tudakolni se jöttél. 
Musa monda : távol tőled betegség, 
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sen yjdik sin sana kandan sajrilik 
125 jine didi sajri oldim gelmedin 

didigim sözi hisaba almadin 
Musa didi bu siri anlamazim 
maksudin ne dir bu sirden bilmezim 
tanri didi sajri oldi bir velim 
dünja icre sajrilik dartti delim 
bir gün ani nite varib görmedin 
nite sin dejib halinden sormadin 
ben anin sajriligindan sajri-im 
sanma kim ben ol veliden ajri-im 

130 kim ani göre beni görmüs dir ol 
kim ani sora beni sormis dir ol 
beni anda ani bende görünüz 
beni andan ani benden sorunuz 
gevde dir ol ben gani bilin buni 
gül beni dir köksi anin ben güni 
ikimiz bir-üz iki görmen bizi 

teremtő vagy, hogy érhetne betegség. 
125 Ismét monda: beteg lettem nem jöttél, 

a mondottam szókat számba se vetted. 
Musa így szólt: nem értem én a titkot, 
a titokból szándékodat nem értem. 
Isten így szólt: beteg lett egy prófétám, 
e világon a betegség húzott meg (?). 
Hogy van az, hogy meg nem nézted egyszer őt, 
hogy van az, hogy állapotát nem kérded. 
A bajánál nagyobb lett az ón bajom, 
ne hidd hogy nem egy vagyok én e szenttel. 

i8o Engem látott az, a ki őt meglátta, 
engem kérdett, a ki őt megkérdezte. 
Engem benne, őt meg bennem lássátok, 
engem tőle, őt meg tőlem kérdjétek. 
0 a test, én meg a lélek, tudjátok, 
mint a rózsa s rózsa tője én vagyok, 
Ketten egyek, kettőnek ne lássatok, 

M 



EGY Ó -TÖRÖK NYELVEMLÉK. 

dutun ani jarligaja ol sizi 
kim ani benden secerse ol bajik 
düsmenim dir evini basina jik 

185 ben anin icün jarattim alemi 
ol velimcün getirdim ben Ademi 
kim doga andan sagissiz kisiler 
güft olalar irkek ile disiler 
hem bulardan dogalar %as kuliarim 
kim bular kanatlarim dir kollarim 
beni ol %aslar bile kim ben ne-vim 
anlari sevenleri ben gej sevem 
yaslarim benim sirim dir biliniz 
ne kim ol ejderse ani kiliniz 

i*o kim sevem kamunizi aninicün 
kamuniz acin gözi anin icün 
ana bakin bakmaniz ajrikjüze 
kim nurinden nur gire gözünize 
ra%metim ol dir gihanda gej bilin 

higyjétek őt s megjutalmaz titeket. 
A ki őt én tőlem elválasztaná, 
ellenségem, pusztítsad el a házát. 

135 0 érette teremtem a világot, 
prófétámért hoztam én el Ádámot; 
hogy ö tőle származzanak emberek, 
férfiak és nők hogy eggyé legyenek. 
Származzanak ezektől a híveim, 
mert ezek az én szárnyaim, karjaim. 
Hogy azok megtudják, hogy én ki vagyok, 
hogy szeressem, a ki őket szereti. 
Tudjátok meg, ők képezik a titkom, 
azt tegyétek a mit ők cselekszenek; 

140 hogy szeresselek ő érte titeket, 
és nyissátok fel ő érte szemetek. 
Eá nézzetek, ne lássatok más arczot, 
hogy fényéből fény menjen szemetekbe. 
Tudjátok hogy irgalmam e világon ő, 
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etekin dutun heni andan bulun 
kim sizi ucmaka ol yas getire 
nefsiniz kim jol urur bojnun ura 
kamunizi ol tamudan gecire 
uémak icre serbetinden icire 

145 hurilarla anda icesiz sügi 
görmejesiz kimsede anda giji 
ol sü^iden kim tuhur oldi ádi 
tanri kuranda adin ejle didi 
uémak icre adl olur güg jok durur 
ne kim anda siz dilersiz cok durur 
jemek icmek anda dajim dir bilin 
$ehd edifi ucmaki bunda bulun 
ger veresiz bu gihaíii ucmaki 
alasiz bunda göresiz haki 

160 gördiler bunda erenler ne ki var 
bakdi bugün járma bakmadilar 
sen daki ucmaki bunda istegil 

tiszteljétek és megtaláltak benne; 
hogy édenbe vigyen ő majd titeket, 
s ha szenvedélyetek útról letér, üssétek le ; 
a pokolból hogy mentsen meg titeket, 
s az édenben hadd itasson serbetet. 

145 A hurikkal italt ottan igyatok, 
senkinél se bajt ottan ne lássatok. 
Az italból, melynek tuhur volt neve, 
Isten így monda a könyvben a nevét. 
Az édenben igazság van, nincsen baj, 
sok van ottan, a mit csak megkívántok. 
Tudjátok meg, étel ital mindig van, 
törekedjetek édenbe jussatok. 
Ha e világot oda adjátok, az édent 
veszítek és Istent meg is látjátok. 

150 Láttak ott a férfiak mindent mi van, 
a mát nézték, a holnapra nem néztek. 
Te is itten csak az édent kívánjad, 
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ncmakicün dünjaji elden kogil 
bunda buldilar erenler bil buni 
dün icinde gördiler bellii güni 
karanida gördiler hah nurini 
div icinde buldilar hurini 
küfr icinde din-ü imán buldilar 
kendülerden öldüler hak oldilar 

155 támla beni ol denize girdiler 
kendülerini denize virdüer 
támla dime anlara deniz digil 
anlari dutgil kalanini kogil. 

az édenért a világot hagyd el. 
A férfiak mindent itt megtaláltak, 
éjszakában megpillanták a napot. 
Sötétségben Isten fényét látták meg, 
ördögök közt találták meg a hurit. 
Hit és vallást pogányok közt találtak, 
önkényt haltak meg és Istenné váltak. 

155 Mint a vízcsepp befolytak a tengerbe, 
enmagukat a tengerbe bocsáták. 
Ne vízcseppnek, nevezd őket tengernek, 
ő bennök higyj, a többijét hagyhatod. 

II. 

A szöveg nyelvi sajátságaira sort kerítve, mindenek előtt a 
laangtani részével kell beszámolnunk. A textus számos következet
lenségei bármennyire is nehezítik a feladatunkat, még se lehetetlen 
megállapítani a teljes hangsort, mely az ájdini és brusszai nyelv
járásokban is megvan. A török nyelvek ama sajátsága, hogy egy 
hangsorban vagy csak gutturális (a, o, u, i), vagy pedig csak pala
tális (e, ö, ü, i) hangzók fordulhatnak elő, a szeldsuki szövegre is 
illenek. Az egyes hangsorokban levő eltérések pedig, minő a szo
rosabb illeszkedések gyengülése, a mely főleg a dialektusokban 
van meg, itt is mutatkoznak. — A kemény és lágy mássalhangzók 
illeszkedése, mely a í + d-ből tt, k + d-böl kt, t + #-ből ti, hango
kat olvasztott össze, szintén kimutatható a szövegből. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 
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Az explosivák mai lágy alakja helyett keménynyel ta
lálkozunk a következő szókban: tiri (eleven) e h. diri; kbriir, 
kördi (lát, látott) e h. göriir, gördü; támla cs(epp) e h. damla ; 
teniz (tenger) e h. deniz. Mind e régibb alakok a nyelvjá
rásokból is ösmeretesek. A szóközépi explosiva változásra a 
kanki (melyik) szó mutat fel érdekes példát, mely a mai kangi} 

hangi alaknak a megfelelője. — A daki (is) a mai dohi, cía/i-nak a 
megfelelője, a legrégibb török divánban Ahmed pasa költemény
kötetében is előfordul. Az arab dayi ugyanis, mely ma már 
dahi-vá gyengült, a régi nyelvben daki-n&k hangzott. — Figye
lemre méltó jelenség a pronominalis bu (ez) ilyen többese: bidar 
(ezek), a mai bunlar h., bulara e h. bunlara, bulardan e h. bunlar-
dan; de már anlar, anlara, anlardan megvan, valamint buni* 
bunda, bunin. 

Az alaktani eltérések közöl jellemzetesek a verbum ily össze
vonásai, mint ólam (legyek) e h. olajim, gösterem (mutassak) e h. 
gösterejim, sevem (szeressek) e h. sevejim, bildirem (tudassak) e h. 
büdirejim stb. Ep úgy a tagadó formában pl. ölnujem (ne haljak 
meg) e h. ölmejejim. — A második személyi alakok ilyen összevo
násai mint: kacarsiz (futtok) e h. kacarsiniz, görürsilz (láttok) e h. 
görürsünüz, dilersiz (kértek) e h. dilersiniz még a század elejebeit 
nyomtatványokban is megvannak. 

A teljesebb alak maradt meg a tagadó igék első személyé
ben, pl. anlamazim (ma: anlamam), bilmezim (ma: bilmem) stb. 
Összevonás mutatkozik ellenben ugyanezen igealak plurálisá
ban : dilemezsiz e h. dilemezsiniz. 

Legérdekesebb alaktani jelensége e szövegnek az impera
tivus 2-ik személyének a nyomatékosabb képzése. Példák: kogil 
(ko hagyd), digil (di mondd), olgil (ol légy), dutgil (dut fogd), 
vergil (ver adj), bilgil (bil tudj), istegil (iste kivánj), algil (al végy) 
sanmagil (sanma ne vélj), isitmegil (isitme ne hallj) stb. Nyilván
való hogy ez igealak, mely mellett az egyszerűbb alak is előfordul, 
összetételből származott. A konstantinápolyi nép számára nyoma
tott régi desztánok egyikéből már ismertem e különös alakot, mely 
a sztambuli ember szájából gel alakjában kerülvén elő, hajlandó 
voltam a gelmek (jönni), igéből származtatni. A szeldsuki szöveg 
azonban következetesen írja e szót hol mélyhangú A;-val (kef) a 
mélyhangú szókban és gf-vel (gain) a magashangúakban, úgy hogy 
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Radloff olvasását kellett elfogadnom, a ki gil-nak és gil-nek ol
vassa, a nélkül azonban, hogy e képző eredetét csak meg is pró
bálná fejteni. Fentebbi magyarázatom mellé egy másodikat is 
fűzök, melyre főleg a gil, gil-íéle olvasás vezetett. Es ez a kiírnak 
(tenni, cselekedni) ige, vagyis ez igének kii imperativusi formája, 
mely a magashangú szókban, elveszítvén eredeti jelentésének tu
datát, könnyen illeszkedhetett kil-lé. Ez esetben a fentebbi szókat 
mindenütt fc-val kellene olvasni: ko-kil, di-kil, ol-kil stb. — A szö
veg egyéb, főleg szótani sajátosságai a következő jegyzékben van
nak összefoglalva. Összeállítottam e helyütt mindama szókat, 
melyek a mai nyelvből hiányozván, vagy csak nyelvjárásokban 
ismeretesek vagy pedig egészen elavultak. A hangtanilag eltérőket 
is közzéjük vettem, nem külömben azokat, a melyekről Radloff 
tévesen azt állítja, hogy a mai törökségben nincsenek meg. Ilyen 
a legelső szó 

ajri: 'elválasztott, elkülönített'; származékai: ajrilmak 
,elválni' köztörök szó, de ilyen alakjában is megvan a mai nyelv
ben : ben jarimdan ajri düstüm (különváltam a rózsámtól). 

ajrik: ,más, a többi'; az előbbi szó továbbképzése; bakma-
niz ajrik jiize : ne nézzetek más arczra; ajrikin elden kogil: a töb-
bijét engedd el. 

ajrik si: ,kiválasztott, rendkívüli'; szintén az előbbiek 
származéka; baysisi ajriksi olur: ajándéka különös lesz; her nes-
nenin gözleri ajriksi dir: minden dolognak a szemei különvalók. 

agár-: ,felemelkedik'; uslu jokari agár: az eszes felfelé tö
rekszik. 

an 5Hej in : ,ilyen módon', ahhoz hasonló; anjilejin kimse 
liakdan tolmadi; hozzá hasonlóan senki se telt meg igazsággal. 
A mai nyelvben is megvan, sőt bungilejin változatában is (ehhez 
hasonlóan). 

ari: ,tiszta'; ari su: tiszta viz. 
ej le : ,így', v. ö, oszm. öjle; ejlededi: így szólt; ejle oldi: 

így lett, 
eltme k : ,hozni', helyesebb az ütmek olvasás, iltirmek 1. 61 . 

verssor. Összevethető vele a népies iletmek, eletmek alak, melynek 
hasonló jelentése van. Pl. sunu elet-sene: hozzad csak ezt, eleti-ver 
bakajim : nosza csak hozzad stb. 

ejtmek, ajtmak: ,mondani'; ben bulara ejdürem : én ezeknek 
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azt mondom. A mai nyelvben itmek-ké vonódott össze, de csak 
régibb nyomtatványokban található. 

es : ,ur ' ; gihan esi: a világ ura. 
okirsa: Eadloff ,hívni, szólítani'-nakfordítja; körler okirsa: 

wenn er die Blinden ruft. Wickerhauser fordításában okursa-t 
olvas és ,nachsagt'-nak fordítja. Előttem ez utóbbi olvasása látszik 
a helyesebbnek. 

ö z: ,maga', többnyire a kendi (maga) szóval fordul elő ilyen 
összetételben kendőzi: ő maga; kendözünden: önnön magától, 
kendözicün: önnön magáért. 

iére, a mai iceri-nek megfelelő jelentéssel; ganin icre: 
lelkedben; ol sira icre: ama sorban; suret icre: a képen; dünja 
icre: a világban. A mai nyelvben icinde felel meg neki. 

i ci, i 3 i: ,úr ' ; ej igi : óh uram. 
u s : ,ósz, értelem'; usun : eszed. A mai nyelvben csak tovább 

képzésben van meg: uslu: szerény, míg az ész-re az arab jakil' 
használatos. Előfordul e szövegben ussuz is : esztelen, értelmetlen. 

ügüs, égis: Radloff szerint ,8okat' jelent. 
üj e z: ,lógy, lóbögöly', ugyancsak Radloff szerint, üez-nek 

hangzik a kurdak-tatároknál is. 
k aj-: ,fordulni'; kim gerü kaja : hogy visszaforduljon; 

összefügg a mai nyelvbeli kajmak : csúszni igével. 
kajir: ,homok, futóhomok'; kajir un olurdi: a por ho

mokká lett. 
kanda, kandan: ,hol, honnan', a régi nyelvben, sőt a 

népkönyvekben is gyakran előfordul, a mai nyelv nerde, nerden-nel 
helyettesíti őket. 

karani: ,sötétség', a kara (sötét) továbbképzett alakja, a 
mai nyelvben karanlik használatos. Előfordul még a szövegben 
karafdlik is ; karani ganlar: fekete lelkek; karanilik verir : sötét
séget ad. 

karilmak : ,elegyülni, vegyülni'; támla denize karilir; 
a csepp a tengerb9 vegyül. A tőszó a mai karma-karisik (összeele
gyedett) alakban még megvan, s használatos ezenkívül karísmak 
alak is. 

kamu; ,mind, mindnyája'; kamusu: megannyija; kamu-
muz: mindnyájan; kamunizi: mindőtöket. Az azerbajdsán nyelv
ben is megvan, az ujgurban kamuk-nak hangzik. 
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kuj~: ,önteni'; kujmaja: hogy ne öntse. A mai nyelvbeli 
Jcujumgi (ékszerész, öívös) nyilván összefügg vele. 

gej, geji: ,jó'; gej sakin: jól őrizd; gej söz: jó szó, ajirdi 
javuzlardan geji: elválasztó a jót a rosztól. 

görgklü, gürklü: ,szép, tetszetős'; görklü jüz: szép arcz. 
Összevethető vele a mai görg'álü, mely a görmek származéka. 

gigi: ,kicsiny'; ulugigi: nagy és kicsiny; a mai nyelvben 
kiicük; a kun nyelvben ki$i. 

jariiga-: ,kegyelmezni, irgalmazni*; jariiga ol sizi: irgal
mazzon ő rajtatok. 

javuz: ,rosz, gonosz'; javuz söz: rósz szó; 1. gej alatt. 
A mai kisázsiai népnyelvben ,jó, pompás' jelentése van pl. javuz 
at: pompás ló stb. 

joksul: ,szegény, nyomorult'. Badloff mint olyan szót em
líti fel, mely a mai nyelvben nem használatos, holott a legközön
ségesebbek közé tartozik, épp úgy mint a jokari (fent), gerii 
(vissza), datli (édes), szók, melyek pedig szintén használatosak. 

nete: ,talán', helyesebbnek tetszik ,hogyan, mint'-tel fordí
tani ; s az utána következő kim-mel együttesen nitekim-et mondani 
Emez alakjában a mai nyelv szava. Egyedül is előfordul: nite 
Midi diri: hogyan tette elevenné; nite jardi aji; mint hasította 
ketté a holdat stb. E szóból van tovább képezve a netelik, nitelik 
is, mely alak a mai nyelvben ismeretlen; $an niteligi: a lélek 
hogyan és mint volta. 

n e s e : ,dolog', v. ö. mai nesne ; her nesenin gözleri : minden 
dolognak szemei; ol neseji: azt a dolgot. 

dadmak, tadmak: ,torok'. 
das, tas: ,külső'; ici dasi: belseje külseje. Összefügg vele 

a disari alak, vagy a régi nyelvbeli tasra, melynek ugyanaz a je
lentése. 

damu, tamu: ,pokol'; tamudan : pokolból. A népkönyvek
ben az ujabb Jehennem' szó helyett még a tamu található; ma 
már elavult kifejezés. 

d e g-: ,érinteni, illetni'; tahridan degdi bize : Istentől érin
tett bennünket. Ugyané szóval van etimológiai összefüggésben a 
degme, melynek ,minden, bármely' jelentése van. A mai nép
nyelvben dejme-nek hangzik: dejme adam bunu japamaz : minden 
ember nem teheti ezt meg. 
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dükel-: ,mind, az egész', ujgurban tügel; dükeli jaiilis 
durur: mind tévedés; dükeline : mindnyájának; dükelitii severim :-
mindnyáját szeretem. 

s aj r te, saj ri : ,beteg'; sajri oldum : beteg lettem; sajri 
jim: beteg vagyok. Tovább képezve sajrilik: ,betegség'; sana 
kandan sajrilik: honnan a betegséged? 

sagissiz: ,számtalan', ujgurban ságié: szám; sagissiz ki-
siler: számtalan személy. A mai köztörök sajmak-kaX van összefüg-
ben, melyből a mai nyelv szintén képezett egy névszói sajim ala
kot. A szövegbeli alakból a saj- eredetibb sag- alakjára lehet követ
keztetni. 

si-: ,hasonlítani'; simez: nem hasonlít. 
sügü: ,édes', ujgurul: sagük; icesiz siijü: édeset igyatok. 
sasi: ,bolond'; e mondatot: kim, ki bizi iki görür sasi dir: 

Eadloff úgy fordítja hogy ,bolond az, a ki egyet kettőnek lát', 
holott a sasi-nak a mai nyelyben is .kancsal' jelentése van. Nyil
ván a sasmak, sasirmak-kal zavarta össze, mely azt jelenti ,zavarba 
jönni, megzavarni'. 

bajik: ,biztos, bizonyos', 1. 73. és 134. sort. 
ben, ,arcz, külső'; befii bire simez: arcza egyhez sem hason

lít. A mai köztörök benzemek (hasonlítani) igének valószínűleg 
ez a ben az alapszava. Ugyancsak összefügg vele a beni: ,hason-
lóan, képen' szó is; támla bent: mint a hullám; musa beiii: mózes 
képp; kendőzi befd: mint önnönmaga stb. 

bergis-: ,megerősíteni'; bergisüpdir: oda erősödött. 
bujrug: ,parancs'; biijrugin dutti: parancsát megtartotta. 

A bujurmak (parancsolni) ige származéka. 
Salemann nyelvi megjegyzései főleg Radloff szójegyzéket 

pótolják. Az átirás hiányában egyes grammatikai alakok olvasását 
is megállapítja, de nem mindig a kellő sikerrel. így meglehetős me
rész ama következtetése, hogy a gerundiumi alakok mindig w-nek 
olvasandók pl.jalvarüp, kilüp, nem különben az -ür és -dük igei 
képzések, továbbá a pronominalis -üm, -ümüz, -üz, -ün, -ünilz ala
kok és az -ü -ük, -lü, -lük végű saffixumok. Ha ez állítása helyes 
volna, akkor egyszerűen a török nyelvek hangrend-illeszkedő tör
vénye volna megdöntve, melyet pedig Salemann úr is aligha 
merne kétségbe vonni. Nyilván a görög átírás vezette a tudós urat 
félre, mert hivatkozik is arra a török-görög szövegre, a melyekből 
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•e következtetését levonta. Épp oly eljárás mintha a mai török 
nyelvet a görög átirás után olvasnám és e szerint akarnám a kiej
tést megállapítani. A múzeumi példány öt uj verssora íme az ő 
átírásában is: 

,Nur egér ola gözinde nur g'óre, 
güneéin nuri ana gele dura. 
nuri bir dur, iki görme sen ani, 
%an olur-se (-sa) kiéide, g'óre %ani. 
her nése kim senden, andan jak durur, 
ol nesi gerci gihanda cok durur. 
us gerek, kivi uslari g'óre bile, 
deliinin kim ussi jok nete g'óre. 
bil báni kim ussufi ani bilmeje, 
ejle (öjle) kim gansiz kiéi $an görmeje. 

A sajtnak (számolni) ige felemlítésénél tanulságos a sajin alak
hoz fűződő magyarázata. Ez alak ugyanis a kazáni tatárságban 
postpositio pl. kön sajin minden nap, kiéi sajin minden embernek. 
Felismeri benne az ó-török casus adverbialist, melyet Eadloff a 
Kudatku-bilikben is kimutat. Ide tartoznak szerinte ezek a már 
adverbiumokká merevedett alakok is: altin lent, üstiin fent, ansi-
zin hirtelen, jazin nyáron, kiéin télen és az iciin ért (üc uc vég). 
Ide vonja a -lejn, •güejn alakot is, e szókban angilejn stb. E régi 
«asus alak egyéb esetekben is kimutatható az oszmánliságból, úgy 
hogy elavultnak egyáltalában nem tartható. 

Eadlof glossariumát a következő adatokkal egészíti ki : 
al és al-tamga város pecsétje; a mai törökségben damga bé

leget is jelent. 
alacuk sátor, kunyhó. 
alp hős, vitéz. 
aca idősebb testvér. 
ejbek szolga v. ö. Badloffnál ebek fürge, gyors. 
ulag futár, előfordul ,reittierf jelentésben is. 
ulug nagy, v. ö. ulu, mely szintén nagyot jelent. 
konuk vendég, v. ö. konak, nem ugyan ,vendég' jelentéssel 

mint S. hiszi, hanem az a hely a hol megszáll az ember. A konuk 
•előfordul a népnyelvben is. 

kurnak szolgáló, cseléd, ágyas. 
jasa szabály, törvény. 
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japanli vásártér a városon kívül, karaván. 
tutmag egy fajtája a metéltnek. Barbier de Meynarddat 

szemben, a ki e szót perzsa eredetűnek tartja, S. török eredetét 
vitatja, és több. -ma§ végű török ételnevekre hivatkozik: oma^, 
gümeg, bulamag. Ezekhez még a sütla^ (tejétel) szót is hozzá füg
geszthetjük, melynek sütlü-as (tejes étel) az eredete. 

cirk (?) szenny, piszok. Perzsa eredetét kétségbe vonja és 
hivatkozik a cirkenmek, cirenmek, cirenüc török származékaira, me
lyekhez a köztörök cirkin (rút) szót is odacsatolhatjuk. 

gugrat aludt tej. 
sunkur sólyom. 
A füzetet egy függelék egészíti ki, melyben az akadémiai 

jCollectio Szilagyiana' egyik becses kéziratát a Kebáb-námét ismer
teti. Erről majd adandó alkalommal. 

Dr. KUNOS IGNÁCZ. 



Ismertetések és bírálatok. 

D i e g-eographisclie V e r b r e i t u n g e s t n i s c h e r Láeder d u r c h e i n e 
K a r t e e r l á u t e r t von K a a r l e K r o h n . (Separatabdruck aus den 
Berichten der Geographiseben Gesellschaft in Finnland. Kuopio 1892, 
O. "W. Backman's Bucbdruckerei.) 30. 1. és egy térkép. 

Az észt folklóré iránti érdeklődés kezdetei körülbelül egykorúak 
a kereszténységnek az észtek közt való terjesztése legelső kísérleteivel. 
(Lett Henrik: «Origines Livoniae sacrae et civilis», a XIII . sz.-ból.) 
Ez első nyomok után, melyek kivált régiségüknél fogva igen becses ada
lékokat őriztek meg számunkra az észtek pogány vallásáról és szokásai
ról, egész a XVII. sz. közepéig szünetelni látszik e tárgy iránt minden 
érdek, mely csak G u t s l e f f J . (Kurzer Bericht und Unterricht von den 
falsch heilig genandten Báchen in Liefland Wöhhanda. 1644) és utóbb 
Boecler J. W. (helyesebben F o r s e l i u s J.) «Der einfaltigen Ehsten 
abergláubische Gebráuche, Weisen und Gewohnheiten» (1685) ez. munkái, 
nemkülönben Goeseken H. liv nyelvtanának egyes elszórt helyeiben ád 
ujabb életjelt magáról. K e l e h K r . «Lifiándische História*-ja (1695) 
ugyané sz. végén már az észt népköltés első adalékaival is gyarapítja az 
eddigi szórványos feljegyzéseket, melyekhez a XVIII. sz.-nak folyamán 
G u t s l e f f E. (1732) és H u p e l A. W. (1780) nyelvtanaiban százával 
járulnak a népies nyelvet feltüntetni hivatott közmondások, találós 
mesék, sőt egy-egy dal is. 

Jóval többet nyújt már az észt nép hagyományos irodalmából 
B o s e n p l á n t e r J . H. «Beitráge zur genaueren Kenntniss de ehstni-
schen Sprache» ez. munkája, mely 1813-tól 1832-ig jelent meg 20 füzet
ben, hogy az I. Sándor czár uralkodása alatt felszabadított észt jobbágy
ság között a szellemi felvilágosodást immár szabadabban s így fokozott 
buzgalommal terjeszteni törekvő német protestáns papság népművelő és 
erkölcsnemesítő munkásságának, a nép nyelve ismertetésével, úttörője 
legyen. Bosenplántert, kinek a népdalt, mesét, főleg az állatmesét, 
babonát, közmondást és találós mesét bőven felölelő gyűjteménye még 
ma is egyike az e nemben legkitűnőbbeknek, leginkább K n ü p f e r Fr . J 
és v o n L u c e J. W. L. szorgalmas gyűjtései támogatták. Az előb-
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binek kizárólag a saját wierlandi plébániájában gyűjtött 600 népdala 
még ma is egyike a legnevezetesebb helyi gyűjtéseknek ; a második pedig 
(Osel szigetén plébános, orvos és biró egyúttal a maga községében) a 
Kotzebue-féle «Monatsschrift für Geist und Herz» (II. 199—215 és 
I I I . 275—587) lapjain leírta az észtek keresztelési, lakodalmi és temetési 
szokásait. 

De csak az 1838-ban alapított dorpati «gelehrte Ehstnische Gesell-
schaft»-ban kaptak mindez eddig elszigetelt törekvések szervesebb közép
pontot. E társaság két legrégibb és legbuzgóbb tagja, F á h 1 m a n n E. 
és K r e u t z w a l d Fr. E., mindakettő orvos, az előbbi pedig utóbb az 
észt nyelv tanára a dorpati egyetemen, lőnek ez ujabb erővel és igye
kezettel nekilendült munkásság oszlopai. Az előbbi igen becses járulékok
kal gyarapította az említett társaság irataiban (Verbandlungen der gel. 
Ehstn.Ges.), nemkülönben, az «Inland» ez. folyóiratban hona folklorejá-
nak ismeretét, az utóbbi pedig az óhitű észtek lakta kis Werro város
ban, a pskowi kormányzóság határán telepedvén meg, ennek a régibb 
hagyományokat tisztábban és épebben megőrző lakossága között fel
jegyzett gyűjtései eredményét N e u s H . revali tanitóval adta ki, 1850 
és 1852 között három füzetben «Ehstnische Volkslieder», majd 1854-ben 
egy ujabb kis gyűjteményben kizárólag epikus és varázs-dalokat «Mythi-
sche und magische Liederder Ehsten» czímen. Ugyanez évben Bcecler-
Forselius előbb idézett munkííját is kiadván, ennek régibb adatait az 
észt nép közt még ma is elterjedt babonákra vonatkozó becses jegyzetei
vel bővítette. 

A Kalevala mintájára az észtek epikus dalaiból is egy nagyobb 
elbeszélő mythikus költemény egybeftízése Fáhlmann gondolata volt, de 
Kreutzwald valósította meg az 1857 és 1861 közt, az észt tudom, társu
lat költségén megjelent «Kalewi poeg» 20 énekében, melynek 19,000 
versből álló eredeti szövegét német fordítás kiséri. Kreutzwaldnak mint
egy 2000 dal állott az összes párhuzamok és változatok beszámításával 
rendelkezésére, de a kezdetleges módszerrel s a nyelvnek néha hiányos 
ismeretével gyűjtött daltöredékek sokszor vajmi hézagos volta a ren
dezőt nem csekély toldásokra és ugyan az egésznek szellemében maradó, 
de mégis csak részben a saját divinatiójából merített kiegészítésekre és 
simításokra kényszerítette. Ennek folytán semmi sem kívánatosabb a 
folklorisztika mai tudományos állása szempontjából, mint ugyanazon 
munkát, a melyet a Lönnrot Kalevalájára vonatkozólag a finn irodalmi 
társaság áldozatkészsége és páratlan buzgalmából, nemkülönben a nép
nyelvhagyományok tudományos vizsgálata kimondhatatlan veszteségére 
korán elhunyt Krohn Gyula lankadatlan szorgalmából első sorban, mái-
rendszeres feldolgozásra majdnem készen birunk, — ugyané munkát a 
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Kalewi poegre nézvést is ugyanazzal a lelkiismeretes ós szakértő mód-: 

ezerességgel ismételve látni. 
Az észt tudós társaság ugyan Kreutzwald első gyűjteményeinek 

kiadása után kevéssel a kebelében felszínre került másnemű irányzatok 
miatt elvonta az ilyféle törekvésektől anyagi támogatását, úgy, hogy 
H ú r t J. «Beitráge zur Kenntniss estnischer Sagen und Überlieferun-
gen. Aus dem Kirchspiel Pölwe» ez. munkájának kiadása után (1863: 
Schriften der Estn. Ges.), Kreutzwald 1866-ban már a finn irodalmi tár
sasághoz volt kénytelen folyamodni észt meséi kiadása érdekében (Eesti 
rahwa ennemuistesed jutud), melyek Löwe-féle német fordításának I. 
kötete 1869-ben jelent meg (Halle) Köhler Eeinhold és Schiefner nagy
becsű jegyzeteivel. (A II . kötet csak 1881-ben követte az előbbit.) Ily 
körülmények közt igazán szerencse volt az é ;zt folklóré ügyére nézve, 
hogy ugyanez idő tájban a szentpétervári akadémia kebelében hatalma
sabb pártfogásra akadt, minta minőben saját kis szülőhazája szerényebb 
eszközei részesíthették. H ú r t és fáradatlan munkatársai különben nem 
riasztatták el magukat az egy ideig tartott mostohább körülményektől 
sem, a kitartó buzgalommal folytatták gyűjtéseiket addig is, míg az emlí
tett orosz tudós társaság, Wiedemann «Aus dem inneren und áusseren 
Lében der Ehsten» ez. nagy műve (1876) érdekében, munkájukat támo
gatásával eredményesebbé nem tette. Azóta pedig valóban páratlan 
szorgalommal és ebhez teljesen méltó sikerrel is látván hozzá a ked
vezőtlenebb időkben sem szünetelt gyűjtéshez, ennek ma már oly gyü
mölcsével rendelkeznek, a minő valóban ritkítja párját az egész világ 
folklore-gyüjteményeinek sorában. 

A 70-es évek folyamán különben észt földön is megint kedvezőbb 
napok virradnak Húrt törekvéseire, melyeket most már itt is újból istá
polni kezd az ezen idő tájt megalakult dorpati «Eesti Kirjameeste Selts» 
(Észt irók társasága), s a melyek észt és liv területen folytatott kutatá
sai eredményeképen elég a «Wana Kannel» (régi hárfa) két kötetére 
hivatkoznunk. 

A 80-as években Húrt Szent-Pétervárott telepedvén le, az itteni 
akadémia segítségével még nagyobb és hálásabb munkásságot folytat
hat, melynek 600 gyűjtő dolgozótárs (!) közreműködésével felhalmozott 
kincsei egyedül állnak a maguk nemében. Míg ugyanis 1887-ben az ösz-
szes észt népköltési gyűjtemények dalai, meséi, találós meséi, közmon-, 
dásai stb. nem rúgtak többre 20,000 darabnál, addig e szám 1891-ben 
már 90—100,000-re emelkedett, s alig van az egész észt nyelvterület
nek csak egy talpalatnyi földdarabkája is, a mely e gyűjtésekben kép1 

viselve ne volna. 
A legértékesebb e gyűjtemények sorában a mintegy 30,000 darabra 
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tehető n é p d a l o k é , s ezek közül alig 2000 azon régiebbek száma, 
melyek a Kalewi poeg megjelenése előtt láttak napvilágot; ezeknek kéz
iratai részben az észt tudományos társulat könyvtárában, részben 
Kreutzwald hagyatékából vejének, Blumberg tanárnak tulajdonában 
vannak. Az «Eesti Kirjameeste Selts»-nek a 70-es évekből való gyűj
tései a Húrt családja tagjaitól régebben szerzetekkel együtt (mintegy 
6000 db.) az ő kezeinél van, a későbbiek közül azonban körülbelül 
1200 db. dr. Weskéhez Dorpatba került 1883-ban, s e tudós Kazánban 
történt elhalálozása óta, mint Krohn Károly e sorok élén idézett érteke
zésében (3.1.) mondja, nem tudni, hová lett Weske saját gyűjtéseivel 
együtt. Ugyanez időből való néhány száz észt dal Lönnbohm feljegyzé
seiből a helsingforsi finn irod. társ. könyvtárában, végül a többi Húrt 
magángyűjteményeiben található, még pedig az 1883-tól 1887-ig terjedő 
időből 1350 db., az 1888—1891. évekből pedig mintegy 20,000. 

K r o h n K á r o l y , előbb említett jeles atyjának hozzá teljesen 
méltó fia és tudományos munkásságának folytatója, mindé gyűjtemé
nyeket átvizsgálta utóbbi időben s futólagos szemléje eredményeiből 
hat példán világítja meg az észt dalok földrajzi elterjedését egyben vál
tozataik sűrűségével; e mellett pedig egy igen ügyesen szerkesztett tér
képen az összes dalok általános elosztódását tünteti fel akként, hogy öt 
fokozatát különbözteti meg előfordulásuk gyakoriságának a következő
képen : 

1. Oly területek, melyeken majdnem az ö s s z e s dalokat éneklik 
(Harrien, Wierland, Jerwen, Wiek kerületek, Pernau, Fellin és Dorpat 
vidéke). 

2. Oly helyek, a hol a dalok n a g y r é s z e ismeretes. (Werro kerü
lete. Peterhof és Gacsina környéke, meg a Szent-Pétervár vidékétől 
éjszakra egész Kákisalmiig húzódó terület). 

3. Csak kevesebb számú dalt éneklő vidékek. (Az éjszaki szélesség 
64—62°-a és a keletikhosszúság 48—50°-a között délkeletről éjszak
nyugatnak keskeny V-bettí alakban elnyúló s felfelé szűkülő terület.) 

4. Még kevesebb dalt ismerő helyek. (Az előbbitől éjszakra, az éj
szaki szélesség 64—65°-a és a keleti hosszúság 48—50°-a közötti patkó
alakú terület, melynek nyugat felé nyílik az íve). 

5. Szórványosan előforduló dalok, a tömegesebb elterjedés határain 
kívül. (Ilyenekül megjelölt területek közt csak a legéjszakibbat, a svéd 
Haparanda közelében fekvő Kemit említjük, megjegyezvén, hogy vele 
majdnem egy hosszúság alatt találjuk a legnyugotibbat is, míg a déli és 
keleti elszigetelt területek a dalokban gazdagabb vidékek, vagy legalább 
azok közelében lelhetők, a melyeken még elég nagy számú dal forog a 
nép ajkán. 

A Krohntól közelebb vizsgálat alá vetett dalok e l s ő csoportja 
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egy t e r e m t é s m o n d á t tartalmaz s a földnek meg az égi világító
testeknek alkotását mondja el a bogomili legendák szellemében, több
féle, még pedig más-más eredetre és felfogásra valló változattal. A m á-
s o d i k , a tojásból született Heléna mondájának párjául tekinthető dal 
f S a 1 m e szűzről s az égi világítók leánykérésé»-ről szól. A h a r m a d i k 
igen érdekes világot vet az észt varázsló igék eredetére és átalakulásaira, 
8 egyúttal nevezetes példája a néphumor nagyító kedvének, a minő 
nálunk az u. n. bolondmeséknek egészen a szláv népek hasonló termékei 
mellé állítható példáiban tűnik ki leginkább. A n e g y e d i k a h á r f a 
és a h a j ó z á s eredetét énekli meg; az ötödik pedig az a r a n y s 
e z ü s t f e l e s é g mondáját tartalmazza. E kettő azonnal finn hatás 
szülöttének ismerszik fel s Wáinámöinen és Ilmarinen alakjaihoz fűző
dik. H a t o d i k helyen az u. n. setukesek, vagyis az óhitű észtek saját
szerű dalairól szól általában, melyeknek a többi vidékek e nemű ter
mékeitől elütő s feltűnőbben keresztény legendái szinezete kiválóan 
érdekes tárgya lehet a néplélektani buvárlatnak. 

Hogy még az ezen egyes fejezetek keretén belül alkalmazott mód
szert és a dalok elterjedése- meg sűrűségének feltüntetésére használt igen 
egyszerű és követésre méltó eljárást is ismertessem, például feltüntetem 
Krohn nyomán egy dalnak, «a megholt rokonok feltámasztásáról)) szó
lónak schematikus elosztódási statistikáját. E dal 296 változat- és pár
huzamban (!) van meg az összes gyűjteményekben, a mi eléggé jellemez
heti ezek teljességét és gazdagságát. E 296 feljegyzés a következőképen 
oszlik meg az egyes alábbi területek között. (Krohn egyszer s minden
korra felirja az első dal tárgyalásánál a köv. térrajzi rendben a kerüle
teket, s alájok jön minden egyes dalnál külön rovatokban az egy-egy 
vidékre eső dalok száma.) Tehát : 

Ösel. 
Wiek. 
Pernau. 

Harrien és 
Jerwen. 
Fellin. 

Wierland. 
Dorpat. 
Werro. Pleskau. 

A például választott dalra (Neus, i. h. 42. 95 A.) nézve az eloszlás 
a következő, a koczkáknak a fönti jegyzék sorrendjét követő elhelyezése 
szerint: 

10 35 51 

11 62 55 57 

• _ 11 3 
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Nem fejezhetem be e nagy részben Krohn Károlynak a czímben 
idézett dolgozata bevezetését követő és egy más ezzel rokontárgyú érteke
zésének1) adataival kiegészített ismertetést a nélkül, hogy a kis észt nem
zet népnyelvhagyományainak ily dús kincse s ennek ekkora buzgalommal 
való egybegyűjtése és megmentése láttára majdnem az irigység egy ne
mével ne sóhajtsak fel: Mikor tesz a mi akadémiánk csak fele annyit a 
saját folklore-unkért s ennek mentésre már alig sokáig várható árváiért, 
mint a mennyit a szentpétervári orosz tudós társaság tett a czár rop
pant birodalmának egy az uralkodó népfajjal nem is rokon maroknyi 
néptöredékeért, mikor annak különben könnyen veszendőbe mehetett 
szóbeli hagyományai egybegyűjtését erkölcsi és anyagi támogatásával 
tetemesen előmozdította ! Jó részben neki köszönhető, ha ma az észt 
népdalok Hurt-féle feljegyzései nem csak gazdagság, de érték dolgában 
is első helyen állnak az egész világ folklore-irodalmában. 

Követést érdemel azonban nemcsak a nagy pénzerővel rendelkező 
orosz cs. akadémia bőkezűsége minden néprajzi érdekű ügy iránt, hanem 
a finn és a vele testvér észt nép, e két éjszaki rokonunk azon úgyszól
ván genuin kegyelete is saját bárminemű hagyományaival szemben, 
mely eredményeivel számos nagyobb nemzet e téren való munkásságát 
túlszárnyalta már s jobban és rövidebben semmivel sem jellemezhető, 
mint egyszerűen annak felemlítésével, hogy t i s z t á n a folklóré tudo
mányának művelésére az egész világon csak Helsingforsban van egye
temi tanszék. Igaz, hogy egyelőre csupán magántanári, de az itt ismer
tetett értekezés szerzőjében oly férfiúval betöltve, kit már apjától reá 
maradt dús szellemi öröksége is kizárólag ez ismeretág fejlesztésére 
praedestinált mintegy. Hogy Krohn K. ez örökségének méltó gyara
pítója, arról örvendetesen tanúskodnak sűrűn egymásra következő s a 
folklóré tudományának m ó d s z e r e s művelésében mindig irányt jelző 
dolgozatai. 

Budapest, 1892. nov. 5. KATONA LAJOS. 

Latin e lemek a magyar nyelvben. Irta Kovács Gyula. Budapest, 
Pallas részvénytársaság nyomdája 1892. Ára 50 kr. — 8. r. 69 1.2) 

Sok körülményből világos, hogy doktori értekezés a nagy fel
adatra vállalkozó füzet. Nem vallja ugyan be, de azért mégis azzal a 

1) Histoire du Traditionisme en Esthonie. Traduite par Ottó Florell. 
Egybeíűzve a szerző egy német nyelvű értekezésével (mely a Virittája II. 
3g—50. lapján megjelent eredeti után van fordítva), 1889-ből. 

2) Több szem többet lát. Ezt a dolgozatot Körösi Sándor is meg
bírálta a Nyr. XXI. 408. s kk. 1., és számos, nálam nem tárgyalt szóról 
kideríti, hogy nem egyenes latin, hanem olasz átvételek. Magyarázatai 
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mértékkel fogunk mérni neki, mert sok dolog van, a mit ily műveknél 
tekintetbe kell venni, holott másoknál hibául rónánk fel. El nem ejt
hető melléktekintet néha pl. az, hogy a dolgozatnak rövidnek kell 
maradnia, s a czélba vett időre készen kell lennie, ha még olyan kime
ríthetetlennek mutatkozik is a munka közben az anyag. — így ha a 
szerző személyét s erejét nem veszszük is számba, teljes sikerre csak 
annak lehet kilátása, kit «nyájas istene* kegygyei vezérel — kurta 
tárgy felé. 

Ez a kegy nem jutott osztályrészül a Latin elemek szerzőjének. 
Érzi is, és bevallja, hogy a «nagy és fontos kérdést nem oldotta meg» 
és «sok, sok gyengéje van» munkájának. Megbocsáthatunk neki, a 
megoldás nem egy ember műve, meghaladja a magános egyénnek, an
nál inkább pedig egy doktori értekezésnek erejét s idejét Azért azon
ban részünkről a gyengeségek részletezése jogosult marad, s talán hasz
nára fog válni a szerzőnek, vagy másnak, ki a kérdést újra kezébe ta
lálná venni. 

A dolgozat több részre oszlik. 'Bevezetésül a 3. lapon azokat a 
tényezők-et mondja el történetileg, melyek a latin szókat a magyarba 
behozták. A latin hatás szerinte a kereszténységgel egykorú, de azt 
hiszem, ha tekintetbe veszszük, hogy szláv és német kerülő utón is 
vettünk át latin szókat, a nem egyenes hatást még régibbnek kell elis
mernünk. — Legfő befolyással az egyház volt nyelvünkre, nem csak a 
templomban, hanem az iskola és tudomány útján is, de nézetem sze
rint a mezei gazdaság latin szavait nem szükség épen a szerzeteseknek 
tulajdonítanunk, kik mezei gazdasággal is foglalkoztak, ezeket a ké
sőbbi diákos világban *naguk a magyar gazdák is beolthatták nyel-

igen egészséges alapon állnak, s különösen ott, hol a magyar szó alakja 
a latinnak is megfelelhetne, nagy szolgálatot tesznek. De általános fej
tegetéseiből nem osztozom abban a véleményében, hogy a németből, 
szlávból, olaszból stb. átvett latin szóknál «a nyelvünkre gyakorolt latin 
hatás és csatornáról szó se lehet». Bejutottak volna-e ezen szók nyel
vünkbe, ha latin nyelv nem lett volna ? és elég hű történeti képét 
adjuk-e a latin nyelv világuralmának, ha elhallgatjuk, hogy alig van 
körülöttünk nyelv, mely ne lenne annyira át meg átitatva, impregnálva 
latin elemekkel, hogy azok már mint az illető nyelv tulajdonai nyo
mulnak tovább újra más és más nyelvekbe ? Gondoljunk csak az ú. n. 
világtörténelmi események «közvetett következményei*-re. [Míg e sorok 
sajtó alatt voltak, Kovács dolgozatának még egy ismertetése megjelent 
Balassa Józseftől Phil. Közi. XVI. 757. Ha a három biráló tovább is 
így érdeklődik a dolog iránt, akkor latin szavaink nemsokára össze lesz
nek gyűjtve ; mindenesetre többre fognak menni a bírált munka szer
zőjénél. — S. Zs.] 



512 KALMÁR ELEK. 

vünkbe. A kérdést legegyszerűbben ezen átvételek korának megálla
pítása oldaná meg. 

A Latin hatás történetének vázlata után egy lapon dolgozatának 
czélját és módszerét tűzi ki a szerző. A berendezésben Alexics Magyar ele
mek az oláh nyelvben czímű dolgozatát akarta követni, azért a czímben 
is utánozta őt. Csakhogy aztán most, midőn czélját kitűzi, azt mondja, 
hogy a nyelvünkben meghonosodott latin szókat czélja kimutatni, mi 
pedig a hangtant feladata körén kívül helyezi. Czím és czél tehát össze-
egyezhetlenek, annyival inkább, mert nem csak a szók és azoknak át
gyúrása az, a mit a magyar nyelvben latin hatásnak, elemnek kell tulaj
donítani, a mint hogy Alexics dolgozata sem csupán szójegyzékből és 
hangtanból áll. Egy oly nyelvnek hatása, mely annyi szóval tömte meg 
nyelvünket, nemcsak a szóseregben, hanem bizonyára a nyelv, tehát 
a nyelvtan összes területén nyilatkozik. Nem csak egyenest latin szók, 
hanem latinból fordított magyar szók, latin képzők, latinos kifejezések, 
metaforák s mondattani főkép szórendi sajátságok is mutathatók ki 
mint latin elemek nyelvünkben. 

Némi mentsége különben szerzőnknek, hogy példák vonzzák, s ő 
nem egyedül áll czéljának korlátoltságával, hanem ama példákat követi. 
Ugyanis az az iskola, mely őt a jelen munka megirására ösztönözte, 
egy másik igen rokon kérdéssel: a magyarországi latin nyelv kérdésével 
is foglalkozik, s eddigelé ebben az irányban is oly szűk határok közt 
mozog, mint a jelen dolgozat, t. i. a puszta szók körűi; a nyelvtan 
többi fejezeteire nézve a kényelmes nil mihi nunc agendum puto áll a 
dolgozatokban. De a mi halad, el nem marad. Reméljük, hogy a köny-
nyebb munka elvégeztével a nehezebbre is jutni fog idő és erő, hisz 
mind több és több példán fognak a munkások okulni, s a teendő mind 
tisztábban és határozottabb körvonalok közt fog kibontakozni előttünk. 
Mert a jelen dolgozatnak is egyik fő gyengéje onnan származik, hogy 
czélját és módezerét nem tudta határozottan megállapítani. 

Ugyanis egyedül a nyelvünkben századok óta meghonosodott 
«polgárjogot nyert» és nyelvünk szelleméhez simult szókat akarja kimu
tatni ; csak nagyjából, szándékszik fölvenni a nem közvetlenül a latinból 
vett szókat, egyáltalában nem akarja említeni: 1. a pusztán egyes lati
nos képzettségű egyénektől önkényesen használt szókat, melyeknek «tör
téneti múltjuk nem igen van,» 2. a műszókat, 3. « a tulajdonneveket, 
személy- és helyneveket*. 

A czél tehát a szók megválasztására nézve sem egészen helyes, 
mert mindent ki kell mutatni, a mi nyelvünkben egyenest, vagy kerülő 
úton a latinból származott. A szerző felfogása (a «polgárjog») pedig 
mintha azt mutatná, hogy az egyes «latinos képzettségű* egyének sza-
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vait, vagy a tájszókat összegyűjteni egyáltalában fölösleges volna. 
Pedig a tájszók rendkívül érdekesek. Módfelett meglepő, ha halljuk pl. 
azt, hogy «ejnye de festomos ez a kis lány», a mi annyi mint czifra, ke
vély, azaz üunepiesen, festum-osAn van öltözve teste-lelke. A latinos 
képzettségű egyének szavai pedig szintén nem egyebek, mint tájszók, 
;azon műveltségi szintájnak szavai, melyben ez egyének vannak, s törté
neti múltjuk nem hogy nem igen van, de épen az, a mi a többi, sűrűb
ben használt szavaké: a latinos műveltség, és egy század, sőt talán fél 
század múlva is nagyon érdekes lesz tudni, hogy pl. a tizenkilenczedik 
század végén még voltak, a kik ezen és ezen szókat használták beszé
dükben és á közönség — megértette őket. Nem is egyebek ezek a «latinos 
műveltségű egyének», mint az irodalomtörténetből jól ismert divatnak 
folytatói, minél fogva szókészletüktől az irodalomtörténeti érdeket meg 
nem tagadhatjuk. 

Abban sem értek egészen egyet a szerzővel, hogy azért mellőz
heti el a kerülő úton átvett szókat, mert tárgyalásuk az «összehasonlító 
nyelvészet tág mezejére» vezetné. A többi latin szók tárgyalása is «ösz-
szehasonlító» nyelvészet, csakhogy csupán a könnyebbik vége. 

De tegyük fel, hogy a szerző — úgy, mint a másik ágon dolgozó 
társai — csak könnyebbség okáért, idő és munkakimélés végett fordul 
el a jelentől, s azért akarja csupán a múlt századok szavait kimutatni. 
Ámde még igy is kimeríthetetlen a végezni való, és senki sem győzné 
annyi század szavait összeszedni, hát engedjük meg a szerzőnek, hogy 
ebből a tömegből is csak egy csoportot szakaszszon ki, a múlt századok
ban meghonosiílt szavakat. 

Hanem itt már aztán igazán határozatlanná válik és ködbe fosz
lik szét a czél, homályosakká mosódnak széjjel a módszer határai. A ke
resés a múlt századokban jár, a felvétel kritériuma, a meghonosultság, 
a jelenben van, s a szerző ki munkáját egyszerűsíteni akarta, mégis a 
feladat egész tömegével áll szemben. Hozzájárul magának a kritéri
umnak, tehát a módszernek homályos, határozatlan volta. Még senki 
sem mondta meg, hogy mi a meghonosodott szó, miben áll a szónak 
polgárjoga, s a nyelv szelleméhez való simulás, (mert legtöbbször 
nem a magyar, hanem a szláv vagy német nyelv szelleméhez simult az 
a szó, melyet elég átalakítottnak tartunk), s magának a szerzőnek sem 
jutott esze ágába sem, hogy ezeket a fogalmakat legalább a maga czél-
ja i ra nézve megállapítsa. Bizonytalankodva jegyzi meg, hogy «mind e 
szók között szigorú határt vonni lehetetlen*, s azért bár maga is tűz
hetett volna ki önkényes határokat a fölveendő szók számára, zsinór
mértéket választ magának, a Nyelvtörténeti Szótárt. Ez helyes eljárás 
wolt, azaz hogy lett volna, ha módszerében szigorúan következetes, 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII. 33 
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vagyis semmit ki nem hagy, a mit a szótár bevett és csak részletes 
megokolással vesz föl olyat, a mi belőle kimaradt. Csakhogy szerzőnk a 
Nyelvőrt, Diezet és Miklosichot is átbuvárolta, mi még jobban a jelen 
íiapok közé zökkentette őt és segített czélját szétfoszlatni, munkáját 
bonyolódottabbá tenni. Nem sikerült tehát határozott és egységes, tiszta 
c's világos czélt tűzni ki a munkának, pedig még akkor is új erőt és 
nagy fegyelmet kívánt volna a módszer következetessége, mely így tisz
tára lehetetleimé vált. íme a szétágazó, határozatlan czél okozta mód
szerbeli következetlenségek: 

A módszer a régi szók vizsgálatán alapult, így kikerülték figyel
mét nagy számú meghonosodott szavaink, melyeknek általános hasz
nálatát, tehát nagy részt régiségét is alig vonhatná kétségbe a szerző. 
Pl. csak az a betűből ábécze, ágál, ágens, akadémia, akkurátus, album 
ámbó, amulet, anekdota, antiszemita, április, (gumi)-árábikum, árki 
(-szamár), ármádia, ász, aszfalt, asztma, atlasz, atléta, atom, audien-
czia, augusztus, autonóm, autonómia, ávemária. 

A módszer csak az egyenes származású szókra terjed ki, vagyis 
csak azok teljessége és magyarázatuk helyessége tekintetében vállal 
felelősséget a szerző, de forgatta Miklosich és Diez munkáit is, és meg 
nem állhatta, hogy «nagyjában» föl ne említsen a kerülő származású 
szók közöl is egy jó csomót, az egésznek (638) majdnem egyharmad
részét, 183-at, ha a sajtóhibák kijavítása után számláljuk meg. Sőt a 
többi tekintetben tanúsított határozatlanság kiterjed a kerülő szárma
zás felfogására is, mert mint latin elem van felvéve, pl. a kulcs szó, 
melyet nem a latin alakból, vagy a latinból átvett szláv, vagy más 
nyelvi alakból magyaráz meg a szerző, hanem csupán a közös indoger
mán gyökből származó szláv alakból, mely tehát eljutott volna hoz
zánk, ha soha római birodalom, vagy latin nyelv nem alakul is. Latin 
elemekül vannak továbbá felvéve olyan szók is, melyek egy középkori 
szláv, román, vagy germán nyelvből átjutottak ugyan a latin nyelvbe, 
de hozzánk nem a latinból, hanem valamelyik más, vagy az eredeti 
nyelvből jutottak el, tehát szintén nem latin elemek nálunk. Ilyen 
pl. a hering. Ezek a fölöslegességek Miklosich és Diez műveinek olva
sásából, tehát az egyenes és kerülő származás összekeveréséből és 
egy kis hiszékenységből származnak, másrészt a Nyelvőr lapozgatása 
és a polgárjognak szem elől eltévesztése egyes táj szóknak juttatott 
helyet a gyűjteményben, mint a kosolyá-nah, borbát-nsik. kujter-nek, 
pöttön-nek. 

A bizonytalan czél és habozó módszer következményének veszem 
azt is, hogy számos magyar továbbképzés van külön latin szónak feltün
tetve, pl. a forma és formál után & formás, dupla után dupláz, meg-
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dupláz, mise után misét szolgáltat, — holott ezekben nincs semmi újabb 
latin elem, s az ily továbbképzéseket is összeszedve a végtelenségig 
lehetne fokozni latin szavaink számát. A képzett szónak csak akkor 
volna helye, ha a tő külön nem fordul elő nálunk. Hanem a mint az 
eddigi tévedéseket Miklosich, Diez és a Nyelvőr olvasásának tulajdonít
hattuk, úgy ebben a Nyelvtörténeti Szótár a ludas, mert minden ily szó 
ottan külön szóul áll, helyesen a szótár, de nem helyesen a szerző czél-
jaira nézve. Ily továbbképzések: ceremóniáé, dupláz, megdupláz, formás, 
kintornás, kólikás, komédiáz, konzulság, koronás, koronáz, pádimento-
moz, piperéz, sommás, sorsol, szentencziáz, taksás, tégla-vető-hely, trónol, 
virgácsot. 

Ezekben a nehézségekben, melyeket a tárgy természete s a 
kérdés jelenlegi állása szült, már arról is megtudtunk valamit, hogy 
mint tud a ?zerző elbánni forrásaival. Nem igen vas kézzel fogja a gyep
löt, s a szilaj paripák ahelyett, hogy egyenest a czólfeló ragadnák, ahá
nyan vannak, annyi irányban ránczigálják félre útjából. Maga &for-
l'ásofc jegyzéke, a czél és módszer kitűzése után, a 7.1. következik. 
Nincsenek benne az úgynevezett tiszti szótárak, melyek legspecziálisabb 
forrásai nyelvünk latin szavainak, ha már nem közvetlenül a könyvek
ből és okiratokból gyűjtünk. A «Philol. társaság» 1891-iki elnöki be
széde eléggé felhívta rájuk a figyelmet, elsorolva e szótárakat. Följegy
zéseit talán nem lesz helyén kívül való dolog, a mennyire tudom, kiegé
szítenem. Remél-e: Magy. tiszti írásmód példákban. (Múzeumi ktár). 
Fogarasi J. Diák-magyar műszókönyv törvény és országtudományok
ból. 1833. (Egyetemi ktár). Pest-Pilis és Solt megyék tiszti szótára, 
Puki: Honni törvényszótár. Pozsony 1831. (Múzeumi ktár). 

Pozder K. értekezését is (Idegen szók a görögben és latinban) 
könnyen megkaphatta volna a szerző (Akad. értek, nyelvtud. XI. k. 
4. sz). Ide vág Saalfeld A. könyve is : Index graecorum vocabulorum in 
lat. linguam translatorum. Berlin 1874. (Akad. ktár.) A hangtanhoz 
becses lett volna: Schuchardt H.: Der Vokalismus des Vulgárlateins. 
Leipzig, 1866 8. 3. köt. (Akad. ktár). 

Hogy minő eljárással használta szerzőnk a forrásokat, azzal nem 
vagyok tisztában. A Nyelvőrnek úgy látszik a szómutatóját nézte végig, 
s a mit tárgyára tartozónak sejtett, azt elolvasta, nem is maradt ki sok. 
Az a betűből admirál, ad-utt, áfiom, aggastyán, alpári, ária hiányzanak. 
Természetesen nem csak a szómutató után indulva, több hiányt lehetne 
találni. Már a Nyelvtört. Szótár, Forcellini és Du Cange fölhasználásá
nak módját nem tudom elképzelni, mert a tűpróba a Ny. Sz.-nak csak a 
betűs szavaiból 23-nak a hiányát deríti ki, melyekkel együtt szerzőnk 
gyűjteménye 37-ről 60 ra, tehát majdnem még egyszer akkorára nőve* 

33* 
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kedett volna. Hiányzanak: addál, adjutáns (adia is csak idea alatt 
van meg) áfiom, ágál,) akadémia, alaputréta (olla potrida), alle
luja, áloe, amazon,] ambo, ámen, ametiszt, angária, apiom, április, 
áprilizál, árgudl, árgolódik, ária, ármádia, érmés, atlacz, augusztus. 
Ha ezt a «forrást» (és nem «segédkönyvet))) is úgy végig nézte volna, 
mint a Nyelvőr szómutatóját, ez a hézag be .nem jut könyvébe, hisz ki
fogása nem lehetett e szavak egyike ellen sem, mikor a kolláció és morál 
szókat a Ny. Sz. alapján vette föl gyűjteményébe. 

Világos hát, hogy a fölsorolt forrásokat nem aknázta ki kellőleg, 
a szerző, s az új munkásoknak ép úgy át kell majd búvárolniok azokat, 
mintha ő nem dolgozott volna belőlük. Ez áll az értekezésekre nézve 
is, mert pl. a bliktri szóról azt mondja, hogy Körösi a latin blitum-tól 
származtatja, pedig Körösi említi ugyan a blitum-ot, de csak azért, 
hogy elvesse és tulajdonképen máshonnan származtatja a szót.*) így már 
fölébred a kétségem az iránt is, vájjon a latinból vett kölcsönvételek-e 
mind azok a szláv szók, melyekből Miklosich Die fremdwörter im 
slavischen ez. munkája alapján magyarázza szerzőnk szavainkat, s 
melyet nem áll módomban úgy föl-fölcsapni, mint a Nyelvőrt. Kétsé
gemet még megerősíti egy paszszus, mely szerint a temjén szót «a szláv 
nyelv is a latintól vette.» Diezczel is megjárta egy párszor a szerző. 
A mester szó alatt azt mondja «wal. mester*; a pint alatt «wal. pinté* s 
nem veszi észre, hogy wal.—walachisch, mit ő magyarul rum. vagy oláh 
jelzéssel fejez ki. Orgona alatt pláne ezt is mondja ncal. orgán* «az 
oláhban organű*, pedig a kettő egy, csak kétféle helyesírással van írva. 

A forrásjegyzék és rövidítések magyarázata után maguk a szók 
következnek a 8—45. lapokon, majd CPótléfe (különös, hogy Alexicsnél 
is van pótlék !) a 47—52-ig. 

A szók kissé alkalmatlan sorrendbe vannak állítva, mert szerzőnk 
külön választja a rövid hangzókat a hosszúktól az a-t e-t o-t az a é o-tól, 
s jobb akar lenni a Ny. Sz. nál, hol előbb áll az dáágat mint az 
uba szó. 

Hogy a szók kissé bizonytalan rendszer szerint vannak megvá
lasztva, azt általánosságban már láttuk, most csak azokat az apróságokat 
említem föl, melyeket egyenest a dolgozat olvasása következtében vesz 
észre az olvasó. így pl. a fundál igét fölvette a szerző, a nem kevésbbé 
használatos fundáezió főnevet nem, a püspök ott áll, az érsek hiányzik, 
a márka szó alatt megjegyzi, hogy régebben girá-nak hívták, de a gíra 
szót nem vette be a maga helyére. Saját szövegében él több szóval, 
melyeket jegyzékébe nem vett föl, pl. constatál (9.1. s. v. áspis), kultúra, 

*) L. még Nyr. XXI. 415—6. 1. 
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kultúr (61. 1.) Fejtegetései közben hivatkozik oly alakokra, sőt szókra, 
melyeket a magyarázandók közé nem tartott érdemeseknek fölvenni. 
Ilyenek martel (57), majszter (58) barát, fráter (59), térjék (62). 

A fölvett szókkal általában úgy jár el, hogy eló'bb a jelentésüket 
mondja meg hol magyarul, hol más nyelveken is, vagy leírja a dolgot, 
azután az idegen nyelvekbeli alakjaikat sorolja el, s ezek közó'l a ma
gyar szó legközelebbi törzsét kövérebb nyomással emeli ki, néha hang
tani magyarázatok és a Ny. Sz-ból vett történeti idézetek is vannak 
közbe szó've. Fejtegetéseire a következő megjegyzéseim vannak: 

Több szót helytelenül származtat, mert a magyar és a törzs szó 
végződései nem felelnek meg egymásnak. 

így almáriom nem lehet a német almer-böl véve, mert akkor nem 
-iom, hanem -ár, -ér, vagy -or, -er végzete volna. Az r : l változtatást 
német segítség nélkül is elvégezhettük. A galles nem magyarázható 
egyenest galla-bol, interes interesse-böl. Ha kalamáris és kaláris az -ium 
végű alakokból származnának, úgy végződnének, mint a kalendáriom. 
Kurucz-b&n az -ius, gpmdez-b&n az -iá, spikinárd-ba,n az -us, palánk
ban az -a, tárgy-b&n az ea kihagyása nem származhatik a magyartól, 
mert külömben máshol is kihagytuk volna e végzeteket. 

Baraboly-rsb vonatkozólag a Ny. Sz. és Alexics véleménye össze
fér a Diezével, mert az előbbiek fordítják, Diez származtatja a szót, s 
így a szerzőnek nem kell elfordulnia amazoktól, ha Diezhez akar állni. 
Balaena: bálna, ha egyenes latin átvétel volna, a hosszú é (ae) kiha
gyását nehéz lenne megmagyarázni. A bérma nem deverbális főnév, 
legalább nem magyar visszaképzés, mert a szlávban is megvan, s ot t 
német kölcsönvétel a firme-ből (L. Nyr. VI. 510.) A borbély-ról Körösi 
ntán*) azt mondja szerzőnk, hogy nem vehettük a németből, mert néme
tül «balbierer» volna a sz5, s ennek kellene megfelelnie a mi alakunknak 
is, pedig itt okoskodásnak nincs helye, mert tény, hogy a magyaror
szági német közönség további németesítés nélkül «barbier»-nek olvassa 
a «barbier» franczia feliratokat, s az ír : ély hangváltozás is egészen a 
német származás mellett tanúskodik. A csámpás szónak három törzs
alakja is van jelezve, de mindenikbea k-t kell ejteni a szó elején, s azt 
mi nem változtathattuk es- re, s így mégis csak egy negyedik nyelvben 
kell keresnünk a legközelebbi törzsalakot. A csizió merész származta
tása a Nyr. XXI. fejtegetése után végkép elesik. Ép ily merész és elfo
gadhatatlan származtatások: alafa (török szó, 1. Nyr. XII . 351), dor
gál, gémberedik, hörpöl, mustra, gyűrű. A dufla és flastrom se lesz egye
nes latin átvétel, a mint hogy a pondo p-je is a német pfund révén lett 
nálunk /'- vé. A fáklya, kámzsa, kázsla, tábla, és más hasonlók magya-
rossága ellen is vannak aggodalmaim, nálunk elfér a hangsúlyos szótag 
után több rövid hangzó is, mint bakulus, kólika stb. és nem is való
színű, hogy épen mi torlasztottuk volna össze a másaihangzókat, 
mikor mindenütt épp az ellenkező törekvést tanúsítjuk. Afuszuly szóra 
a szerző azt mondja, hogy ma már csak a paszuly alakot használjuk, de 

*) De 1. Nyr. XXI, 416. 
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téved, mert ezt az oláh szót, a megfelelő vidékeken igen is ma is hasz
nálják, főkép kicsinyítve: fuszujka. A gesztenye talán egyszerűen a köz
olasz szó többeséből is megmagyarázható. A hártya szó /i-ja nem lehet 
egyenest a latin ch-hő\ s a kehely-é sem a német kelch-ből, mert a latin 
és német eh sokkal keményebb, hogysem nálunk egyéb lehetne, mint k, 
ellenben a szláv eh elég kemény arra, hogy a szlávnak a német ch-t 
helyettesítse, és elég lágy is, hogy nekünk meg csak /i-nak hallatszódjék. 
V. ö. irha, konyha stb. Ispát német átvétel, mit a spatha véghangzó
jának hiányán kívül az 6 is mutat, mely csak német szókban állhat a 
helyett: láger: láger, strafe: stráf és itt sem magyar változtatás, 
hanem német tájnyelvi ejtés, pl. alsó szepességi. Viszont a jurista nincs 
a német jurist-bó\ véve, hanem a középkori és így egyúttal magyaror
szági latinság -isía képzőjével van alkotva, mely mint minden nyelv
ben , úgy nálunk is élő képzőnek mondható, pl. banda: bandista, 
Apponyi Apponyista, Tisza Tiszaista, fuvola fuvolista. A kar még nép
etimológiával is nehezen érthető a német chör-bő\, viszont krajezár a 
német kreuzer-ből. Az utóbit a tótból vettük, melynek krajcar-ja, lehe
tett kreuzer-ből s válhatott nálunk krajezár-vá. Magánhangzó-nyújtást 
inkább csak a hosszú likvidán végződő, tehát hangsúlyos végű német 
szóban végeztünk: bordell bordély. A keresztényt nem tartom szüksé
gesnek népetimológiával magyarázni, lehet az egyszerű metatézise a 
jésülésnek. A leczke (lekcze) egyenes származása gyanús előttem, a 
lencse végző e-jét sem magyarázhatjuk meg a puszta lens-ből, az új szlo
vén leca közelebb áll a mi szavunkhoz, annyival inkább, mert sok szláv 
szó van, melyből az eredeti orrhang kimaradt s csak a magyar átvétel 
Őrizte meg a bizonyságát. A nyelvemlékek lensse alakját aligha szintén 
lencsé-nek nem kell olvasni. Letácsol egyszerű oláh szó ; az a tace, hall
gatni parancsolója: tac (tács) «hallgass.» Az onka és uncia közt nagy 
a távolság, a rázsa és rosa közt pedig kicsiny. Ezt nem szükség szláv 
kerülő utón levezetnünk; a hangsúlyos hangzó napjaink előtt mindig 
megnyúlt, az s jegyet szó közepén is ejtették latinul s (-seh)-nek, 
P. Párizsnál többször így áll: rósa, miből a zs változás magyar terü
leten is érthető, bár többnyire csak idegen szókon megy végbe. 
A ruzsika nem bizonyít sem ellene, sem mellette a rázsa szlávságának, 
neki külön útjai lehetnek. Petécs a jwtechia-tól (olv-petékia), paris a 
borax-tól nem származhatik egyenesen, a struez-ot pedig, ha a német
ből van átvéve, nem a mai strauss-szál, hanem a régi ü hangzós alak
kal kell magyarázni. 

Itt a szófejtések során szakítok alkalmat magamnak a tulajdon
képen nem latin szavakat is, melyeket általánosságban már említettem, 
részletesebben elsorolni. Ilyenek alafa, török szó, Nyr. XII. 351. bordély, 
németből lett olasz, olaszból újra német és ebből magyar; a latint nem 
is említi a szerző. Cserebidy: ószlov. cruvi, szerb erőből, mely úgy lát
szik szintén csak az «indogermán gyök»-ben találkozik a scarabaeus-sz&l. 
Lőre: «valószinűleg a németből került nyelvünkbe*), ott pedig fel az 
ó-felnémetig törvényes származása van, s így ha mi onnan vettük, az 
eredeti forásból merítettünk német s nem latin elemet. Értesíthetem is 
a szerzőt, hogy az «ófelnémet» lúre alak lyúre ejtéssel ma is él a szepe-
siek ajkán és szintén lőrét jelent.-A palást törzsszava az ószl. plástí, 
illetőleg cseh plast nincs (legalább Miki. Szláv szók a magyarb. ez. 
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dolgozata után itélve) a lat. pallium-tó\ kölcsönözve, s így nem «latin 
•elem» nálunk. Paripa a perzsa peripaj-bó\ van, mely nem a görög 
TtÚQiTCTtoq kölcsönzött alakja. A zsolozsma kereszttel van jelezve és törz-
sszaváúl az ószlov. sluiba vau feltüntetve, mely nem a celeusma szótól, 
lianem a sluga (szolga) szótól származik. 

A származtató fejtegetéseken kívül fontos, és a szerzőnek szabad 
uralkodását a tárgy és munka felett jellemzően mutatja a jele nte'sek fel
sorolásában és tárgyi magyarázatokban való egyenletesség. Ámde ezt a 
tekintetet lényegtelennek ítélte a szerző, főkép a magyarázásban, s így 
néhol bőszavú, néhol hézagos. 

Pl. áréná-nak hiányzik a «színkör» jelentése, borbély-nak egy 
jelentése sincs kitéve, pedig kettő van : fodrász és orvos, főkép fogor
vos ; a czirkalom szerzőnknél csak «szinkör», a «körző»-ről nem tesz 
említést. A kántál-ról sem tesz ki egy jelentést sem, pedig sok is van, a 
Jiántor-t mint a kántorböjt részét kifelejti; a makulá-hoz is, ha a «falat» 
jelentést kitette, oda keliett volna tenni a «szern» «szemecske», «ko
romfekete* jelentést is, v. ö. <tmakula-mákszem». A trakta és traktál a 
szerzőnél csak annyi, mint «értekezés», «értekezik», a vendégség és 
•«megvendégel)> jelentést elejti. Magyarázatbeli egyenlőtlenség több 
van. Altalán ismert dolgokat bőven leír, vagy magyaráz, így az ámpol-
nát, bullát (5 sorban), taksást (7 sorban), a czeruzát kétszeresen is fordítja, 
a trónol-t, hogy «trónuson ül», hosszasan fejtegeti az asszekurál-t, a 
minisztrál-t, hogy «egyházi szó. a. m. a miséző papnak segédkezik*; 
-ellenben hallgat, a mikor jobb néven vennők a szavait: abrwta, centiké, 
mordály, petecs, pöpium, póris mellett. 

A szók jelentésén kívül magyar alakjaiknak változataira is ügyet 
vet a szerző, de följegyzései természetesen nem mindig teljesek, mert p l . 
•az akdcz dkáez is, az appetitus ápetitus mellett ápitm is van, & família 
néhol falamia, a konvencziő pedig kommenczió, végűi, hogy sok itten 
szükségtelen példával ne töltsem a helyet, a gimníziom-ob ctimíziom-
nak is hallani, mag -um, -jum és -jom végzettel s g vagy gy kezdő hang
gal is ejtik. 

Imitt-amott megjelölte a szerző azt a görög szói is, a melyből a 
latin származott (pl. a cziterd-nél), de akkor a ezimbalom, cziprus, eklé
zsia és egyéb szavaknál is elvártuk volna ezt tőle. 

Az írásra nem sokat ügyelt szerzőnk, csak ((nyomorult eszköznekr> 
tartja gondolatai megrögzítésére, melylyel nem érdemes sokat törődni. 
Egyszer ezt írja: centiké cet, máskor párducz jáczint s ennyicske még 
nem nagy baj, mert nem szül kétséget, sőt azért is megbocsátunk, ha 
pl. az 58. lapon ezt olvassuk «metathesiszszeb>, ámbár nem tudjuk, me
lyik a szerző szándéka szerint való írás, a magyaros (szsz), vagy a lati
nos (th s), de baj, mikor aztán az ejtést nem tudjuk olvasni: explikál 
(v. ö. egzisztál), présmitál, resula, herbaté, -tej (17.1.): théthea (43. 1.), 
té herbaté (54), theatrum (43) (nem is -átrum ?), paróehii (32) ós ezt 
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már igazán nem tudora, hogy ejthette az, akitől a szerző hallotta. Abban? 
sem bízhatom, hogy pontos írás, va?y hanyagság van-e ezekben: prímás,, 
evangeliom regula tuja talián. Hogy az írással nem törődik szerzőnk, 
azt az is mutatja, hogy a szótárban magyarosan írja a latin származású 
szókat, de a szövegben többnyire (ámbár csak többnyire !) latinosan, 
tehát nem gondolkozott a kérdésen annyit, hogy saját szüksége, e szó
tár írása meggyőzte volna, hogy lehetetlen a magyarban az idegen szót 
máskép, mint magyarosan, tisztességesen leírni. Vagy jó az idegen írás. 
vagy nem. Ha jó, akkor a czikkelyszók, lemmák, írására is jónak kell 
lennie, ha nem jó, és arra nem jó, akkor a szöveget sem szabad elron
tani vele. 

Az írásban tapasztalt figyelmetlenséggel összefüggőnek tartom a 
törzsszó nyomásában és a kerülő származást jébső kereszt elhagyásában 
mutatkozó rendetlenségeket. A baraboly előtt kereszt áll, és szláv kölcsön-
szónak van mondva, mégis a jovis bárba van kövéren nyomva törzs
szóul. Csámpás—usik, donga nak 3—3 törzsszavuk van jelezve, a czimborá-
ról az van mondva, hogy a rumunyban lett a symbola Z-je r-vé, de ke
reszt még sincs elébe téve, s a latin szó van legközelebbi törzsszóul nyom
tatva. A szerző előadása szerint is kereszt kellene még ezek elé: ala
mizsna, csemete, jurista, kémény, kosolya, meregle, sindely, szent, terpen-
tina. Lehet, hogy a szerző nem úgy gondolta, de világosan kereszt kell 
ezek elé: amaránt (-us !), czirkusz, ében (-us!), gallér (-us -a!), gödölye 
(h : g) jázmin, kármány, sekrestye, serte, smaragd, skaraMya szerecsen. 

A szóczikkelyekre az 53—59. lapokon hangtan következik, 
mely össze akarja foglalni a fejtegetések alatt talált hangváltozásokat. 
Nem mindeniket veszi fel itten újra. így kimaradt az u: i: glóbus golyó-
bics, gradus garádics, a magánhangzó-dissimilatió: diamant gyémánt, 
mely példát a szófejtések közt a szerző is említ, reperál, preperándia, 
kontrektus, trékta (trakta), melyeket ő nem ismer. Hiányzik a í : ty,. 
charta: hártya, se: cs, scilla: csilla (a szerző legalább hisz ebben a vál
tozásban). Némely hangjelenségről sem a szófejtések alatt, sem itt nem 
vesz tudomást, így a magánhangzó-rövidülésről (fátum fatális), k: t-
róí (canistra tarisznya), a latinosító a-val való toldásról adresse ad-
ressza, glied, gléda, stb. 

Talán még fontosabb, hogy a mely hangváltozást föl is említ, 
homályos általánosságba burkolja, vagy annyit zsúfol részletezés nélkül 
egybe, hogy a szabály értéke elvész. Nem mondja meg, miféle mássalhang
zók szoktak rövidülni, melyek szenvednek dissimilatiót, s ilyen kijelen
tésekkel is megelégszik: «Az idegen szók magánhangzói gyakran felcse
réltetnek ». «Igy az a, o, u; e, ö, ü; é, i.» Vagyis az összes hangváltozó
változások egy rakásra vannak hányva. Homályos az 57.1. «A labialis(ok) 
gutturalis(ok) és dentalis(ok) felcserélődnek egymás között». Az ember 
azt gondolná, az van itt értve, hogy a gutturálisból dentális, vagy 
labiális lesz és viszont, de a szerző erről a jelenségről nem tud semmit 
(zlectica: laptiká-t csak dissimilatiónak nézi) és itt csak azt mondja,. 
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hogy a tenuis, média, spiráns és nasalis labiálisok felcserélődnek egy
más között, már hogy a nyilvesszó' melyik irányában, vagy ugrások sze
rint is, azt csak a példái vizsgálatából tudhatjuk meg, illetőleg, mivel 
a példák csak korlátolt számúak, hát onnan sem. És a határozatlanság 
annyival is nagyobbodik, mert e sokféle labiálison kívül ugyanannyi 
dentális és gutturális is be van gyömöszölve abba az egy sorba, mely 
ennélfogva oly sokat jelent, hogy mondani már nem mondhat semmit. 

De legfő hiánya mégis az marad a hangtannak, hogy semmikép 
sem külömbözteti meg a magyar változtatásokat az idegenektől, s mind
azok a hangváltozások, melyeket más nyelv okozott a latin szón, melyek 
tehát német, olasz, vagy szláv nyelvsajátságok, só't néha maguk az eredeti 
latin hangváltozások is, nála a magyar szellem műveleteinek vannak fel
tüntetve. Az ószlovénben nem volt / , tehát b lépett a helyébe : firmat 

ném.firme: bérma, a szerző szerint ez a szó a mi nyelvünk szelleméhez 
simult, s ugyancsak a mi szellemünk csinált az egyetlen latin s-ből (a-
szerző elfelejti, hogy már a latinban sem egyetlen hang ez a betű, hanem 
kettő: sz és z) sz, s, z, zs, ez, cs hangokat, csak úgy, okkal vagy ok 
nélkül. így aztán semminemű képet nem nyerünk arról a harczról, 
melyet a magyar torok megvív a latin hangokkal, mikor a római szókat 
elhódítja magának, sőt általában véve is a hangváltozások csak a nyelv 
(s nem is az ember) szeszélyes, kifürkészhetetlen eredetű játékául tűn
nek föl előttünk. 

Ezen általános jellemvonások elég világosan megállapítják a 
hangtan értékét, a részletek egy csoportjára tulajdonkép már a szóma
gyarázatok alkalmával megtettem megjegyzéseimet, a többi apróságok 
közöl pedig csak egynéhányat igazítok helyre : hogy a magyarban az első 
szótag nem gyökszótag (53.1.) s a hangsúly nem «rendesen», hanem 
mindig az első szótagon van (54.1.); a metathesis nem annyira szótag, 
mint mássalhangzó változás (58.1.), és az angolna, ámpolna ós kápolna 
nem külön megjegyzendő és osztályozhatatlan jelenségek, hanem csak 
egyszerű dissimilatiók. 

A kissé könnyen dolgozott hangtan után a 62—64. lapokon 
tanulság czím alatt 15 csoportba gyűjtött példákon azt világítja meg 
a szerző, hogy minő fogalmi körökbe tartozó szavakat vettünk a latin
ból. I t t csak egyenest latin átvételek vannak számba véve, de ezek közé 
becsúszott a szlávból jött paraj s a német rubint is. (Ilyen felsorolások
ban én fölösleges idő- és költségpazarlásnak tartom annyi száz meg 
száz szó közé vesszőket rakosgatni.) . 

A munka utolsó fejezete (tartalom-mutató nincs) a 65—69. 11. 
levő betűrendes szómulató. Kiestek belőle a thé és thea szók, s bele
került a nem magyarázott térjék. 
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A dolgozatnak stílusa azt mutatja, hogy szerző jól tud magyarul, 
de kissé pongyolán ír. A következő pontatlanságokon akadt meg a 
szemem: «E1 nem mulaszthatom, hogy hálás köszönetemet fejezzem 
ki» (6) e h. «hogy ki ne fejezzem*). Helytelenül vannak kihagyva a ragok 
ezekben: «A labiális, gutturalis és dentalisok felcserélődnek egymás 
között* (57). íNémely szót nemcsak a latinból, hanem más nyelvből, 
német, szláv stb. vettünk» (58). Idegenszerű a névelő elhagyása ezek
ben : «Múlt század elején már előfordul nyelvünkben«. (9. árestom). 
«Ármálisnak nevezték a levelet arma (czímer) szótól» (9). «Egy-két 
régibb írónknál előfordul: bustya szó is, mely valószinűleg bestia-val 
azonos» (10). «A népnél halljuk csimota szót is» (12). 

Sajtóhiba sok van, de itt csak egyeseket javítunk ki: 23: korrigál 
és 24: kurátor új bekezdéssel szedendő, 31 : (onka) felix h.felis, 32: 
naQoixm h. naQoixia, phingsten h. pfingsten, 41 : svetu la. svetü kell, u. 
o. szóror nincs vastagon nyomva és fölösleges zárójelbe szorítani, 43: 
«a latin thea» oly vastagon van nyomva, mint a czikkelyszók, 48: fő-
redő h. föredÖ, 49: bervény, börvény h. bervéng, börvéng (1. Ny. Sz.), 
u. o. borrago h. borrágó, 52: jószág h. jóság, 54: Ford. c. h. Jord. c, 
56 : czinober h. czinóber. 

Figyelemmel végig olvastam a művet s láttuk, hogy általában 
véve majdnem megmérhetetlen anyaggal s nem tisztán kibontakozott fel
adattal, — személyileg pedig főkép a hangtanban némi nyelvészeti 
fegyelmezetlenséggel kellett küzdenie a szerzőnek, s innen származnak 
műve hiányai. Abban helyes úton jár, hogy első sorban a múlt idők 
szavainak összegyűjtését tartja szükségesnek. Annyival helyesebb ez, 
mert az irodalmi művek és az oklevelek pozitív forrásokat nyújtanak e 
szavak kikeresésére, s a mi ezekben nincs meg, azokért emberileg 
nem lehet felelős senki, míg a jelenkor szavai talán nem találhatók meg 
mindnyájan könyvben, s mégis felelősek vagyunk kihagyásukért. De 
inkább azt szeretném attól, ki a kérdés további kimerítéséhez hozzá 
akar járulni, hogy ne a Ny. Sz. bolygója legyen, hanem igyekezzék azt 
kiegészíteni. Nem ismerjük a Ny. Sz. elveit és eljárását az idegen szók 
felvételében, de láttuk, hogy mindent ki kell mutatni, a mi idegen szó 
magyar beszédbe szőve előfordul. Minthogy azonban főkép a deákos 
századok műveiben hemzsegő latin kitételek miatt kielégíthetetlennek 
látszik ez a követelés, mert oly szavak kerülnének jegyzékünkbe, me
lyeket külön soha sem mondhattak magyar beszédben, kisegítő eljárás
hoz kellene fordulni. Az első az volna, hogy egy-egy munkás csak egy-
egy irodalmi korszakot, vagy iskolát, műfajt, vagy abban is talán csak 
a fő képviselőket venné át első sorban oly műveikkel, melyek a Ny. Sz.-
ban nincsenek feldolgozva. így aztán nemcsak a szójegyzékben lehetne 
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a munkás kimerítő, hanem ráérne az összes nyelvtani sajátságokat ta
nulmányozni, s magára nézve is tanulságosabb, gyümölcsözőbb munkát 
végezne, mint a puszta szógyűjtéssel. Űj szófejtéseket felfödözni nem 
volna első sorban álló feladata. A második kisegítő mód az lenne, hogy 
a hosszabb kitételeket külön választanák a magánosan is előforduló szók
tól, és betűrendbe, vagy más kinálkozó, pl. fogalmi csoportokba gyűjte
nék, s egyes szavaikat csak külön jelzéssel vennék fel a szójegyzékbe, 
melyből azonnal észre lehetne venni, hogy nem önállóan használt szók. 
A többi szavakon is jelölni kellene, hogy sűrűn, vagy ritkán használa
tosak-e az átvizsgált területen. 

KALMÁR ELEK. 

Kisebb közlések. 
A B e s z t e r c z e i S z ó j e g y z é k . 1891 végén értesültünk, 

hogy Berger dr. Besztercze-Naszód megye levéltárában egy latin
magyar kézirati szójegyzéket födözött föl, mely mintegy 1300 szót 
foglal magában. Szakértő palaeographusaink e kéziratot határozot
tan a XV. század első feléből valónak mondják, tehát még az 
EhrC. és BécsiC.-nél is régibb, úgy hogy minden esetre sokat vár
hatunk belőle régi szókincsünk ismeretére nézve. Csak az a baj, 
hogy mind a latinja, mind a magyarja nagyon hibásan van írva, a 
magyar azért, mert irója •— mint egy bejegyzése mondja — szla
vóniai volt, a latin pedig azért, mert e nyelvben is járatlan kezdő. 
A szójegyzéknek átirata Finály H. rövid magyarázataival s hozzá-
vetéseivel sajtó alatt van, s tervben van az egésznek hasonmásban 
való kiadása is, hogy az érdeklődők saját szemükkel lássák és szól
hassanak hozzá. Addig is közöljük itt a biztosabb olvasatu szók 
közül a legérdekesebbeket, köztük főleg azokat a ritka kifejezé
seket, melyekre eddig csak egy-két példánk volt, s melyeknek egy 
részében éppen azért nem igen mertünk még megbízni. 

A rokonsági nevek közt ott találjuk ezeket: Eg veng uteri-
nus, apáttal egueng patruelis, eguengfiiv fratruelis. A NySz.-ban 
még megkérdőjeleztem, mert csak Nyirkállai szójegyzékóből is
mertük : atyám egyvenghy patruelis. Ez az egyveng alkalmasint 
olyan összetétel, mint a vele egyjelentésű egy-test-vér; de hogy mi 
lehet az a veng, nem tndom megmondani. — Fyal privignus; 
Nyirkállainál ép úgy, míg a MünchC. két helyén fial filiolus. De 
nevezetes a BesztSz.-ben a fial-nsik párja: athval (talán így ér
tendő : athyal) vitricus, tehát mostoha atya, mint amaz mostoha 
fiú. — Yker gemellus; azért említem, mert a NySz.-ban csak ok-

, levelekből és szótárakból idézhettem. — Rere (olv. rére) sororius; 
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a NySz.-ban ugyanily jelentéssel, de csak négy idézettel; ma is él 
Szlavóniában, Nyr. V. 12. 

Kutyanevek: Camaz sil[v]ens; ép így Nyirkállainál kamaz 
silvens; hogy a kamasz eredetileg ebet jelentett, azt több adat is 
bizonyítja a NySz.-ban. — Chenk: turper (?); a czenk MA.-nál is 
kutyát jelent, továbbá Eákóczy Gy. Leveleiben. — Unikuma a 
BesztSz.-nek a kort szó: agafrj uag horth velter; Finály megta
lálta eredetijét a szláv chrt szóban. — Kérdéses, mi a vésnek 
,investigator£? 

Másféle állatok: Rouaz vulpes, vagyis rovasz, ravasz, L 
NySz. — Helg hermelus, azaz helgy, hölgy, 1. NySz. — Nerce: 
fiber; nércz v. nyércz más források szerint a. m. martes fcenaria, 
heumarder, sumpfotter, s németül is nerz v. riórz. — Strak: cico-
nia, vagyis sztrak; az ószl. strükü-hoz legközelebb álló alakja az 
esztrag szónak. — Cherebeth: brutus (olv. bruchus) és acalabus 
(olv. scarabaeus?); talán chereboh akar lenni, mint a DöbrC. nevezi 
a cserebülyt vagyis cserebogarat (1. Szarvas magyarázatát Nyr. 
XVII. 219). — Hornyo eruca; a NySz. ilyen alakot nem említ, de 
Gömőrben ma is hornyú a hernyó, Nyr. III. 185. 

Szerszámnevek: Hagman subsellium, a lószerszámok közt 
fordul elő, tehát a. m. a sella vagyis nyereg alá való takaró, s ez 
megerősíti a NySz. két idézetét, melyek közül az egyik így hang
zik: Egy hátas lónak nyereg alá való posztó nélkül való hagymánt 
adjanak. — Enle habena, olv. emle s v. ö. a NySz.-ban emlő (ez 
csak szótárakból idézve), eremlö és fékemlő (van eremlé-je és 
fékemlé-je is); midezeknek ,lórum, habena' volt a jelentésük. — 
Here camus, olv. ere; v. ö. ere: camus, frenum, zaum od. halfter 
MA. PP. s az imént említett összetételt: eremlö = ere + emlő. — 
Fen cos vagyis köszörűkő; így magában a NySz. nem idézhette, 
csak a,fenkő,fénkő összetételekben, de a népnyelvben ma is meg
van maga a fen (Pest m. Nyr. IV. 3) ós Tompánál előkerül a 
kaszafén (id. uo. 393. Tompa: Költ. V. 57). — Véren malleus; a 
kalapácsnak eredeti magyar neve, mint a NySz. számos adata 
bizonyítja (v. ö. a szláv eredetű kovács mellett a hétfalusi vasverőt 
Nyr. V. 378). — Zalu vagyis szalu ascia és planetum (?); a szalu 
ma is él, «a székelyeknél és az Őrségben váluzó, hornyoló, völ-
gyelő görbe fejsze» CzF. (az igéje szalui és szalval). — Horlo capa-
torium, olv. hornyoló cavatorium ? — Nyhthow: longale, v. ö. 
nyújtó longale Nyirk. — Eplen furale, v. ö. eplény forale Nyirk. 

Fegyverek, öltözetek, ékszerek: Kep venaclum, vagyis kép 
venabulum, így MA. s PPB. szótáraiban venabulum, jaculum, 
telum, jágerspiess; előfordul a JordC.-ben, de legtöbbször Heltai-
nál, s még Forró Pálnál is a XVII. sz. elején. -— Piconhog cassis, 
pokenhog sudia (?) és celibrum (?); az EhrC.-ben is pykonhok galea 
--A ezt Szarvas a német pichelhaube-val fordította (de többesnek 



KISEBB KÖZLÉSEK. 5 2 5 

nézte), Finály pedig helyesen jegyzi meg, hogy a magyar szó for
rásanem egyéb, mint e német szónak régibb beckenhub(e) alakja. — 
Salap cerenum és culpitrum; a latin szók ismeretlenek ugyan, de 
minthogy e szók a fegyverzet részei közt állnak, a salap szó nem 
lehet más, mint a göcseji silap, mely sisakot jelent, Tájsz. (mind a 
kettő a német schlapphut-bó], v. ö. salapos süveg Szegedi Theopha-
niájában s 1. NySz. I. k. XI. 1.) —Bolda -pelta, alkalmasint hang
hasonlóság okozta tévedés, mert a bóda, bolda szó a NySz. összes 
adatai szerint markolatot jelentett. — A zászlónak megvan eredeti 
zazto alakja, mint a codexekben. — Engual armilla, talán mert a 
karpereczet az ing ujján is viselték? (Az ing-nek eng alakja csak 
az EhrC.-ben van.) —Chepez vitta stb.; különös, hogy a régiségből 
nincs rá más adatunk, holott a székelyek sok helyt még ma is 
•csepsz, csep>esz-nek mondják a fejkötőt (szláv eredetű szó, ószl. 
*cepící stb, Miki., a finnbe is belekerült sapsá s az oláhba cápse, 
alakban, v. ö. NyK. XII. 98). — Hyg inauris és aurifilia; a BécsiC. 
két helyén is előfordul lágy s csakugyan itt is mind a kétszer 
,inauris' fordítása. — Lelah vagyis léllah linteamen, mint a 
MünchC. JordC. ErdyC.-ben (ném. leilach). 

Más érdekes szók: Gerla gerleta, gabonamérték, mint a 
BécsiC.-ben, NémGl.-ban stb. (1. NySz. girla). — Venerek azaz 
venerék potus, mint a codexekben, 1. NySz. — Moruan formula: 
a NySz. nem idézhette PP.-nál régibb forrásból; a palóczok, barr 
kók mais morvány-nok híják a fonott kalácsot (tót mrván Miki.). — 
Kiitheiv gurgustium, olv. kuthea azaz kutya, 1. ezt a NySz.-ban. — 
Heg mai vagyis hegymái gricorium (?), 1. NySz. 2. Mái. — Herén] 
abissus, olv. erény, a mi a. m. örvény, 1. NySz. örém, örény. — 
Kifeldy acola; így hangzik még a XVII. században is a ,kül
földi'. — Kissa rixa — késa, késaság seditio MünchC; kísál, késál-
lodik más codexekben is előkerül s még a XVI. század köze
pén is. 

Or yeg coma; de hogy egyeztethetni ezt össze a BécsiC. 
orjegy-ével, mely conopeum-ot jelent s mely maga is annyira 
titokszerű ? 

Ayancha trenus: kétségkívül ayantho-n&k olvasandó. Egy 
1370-iki okiratban ugyanis a rudas zeker mellett előfordul az 
•ayanthos zeker is, «melyek közül amaz nagyobb, emez kisebb vala» 
{Szilády: Temesvári Pelbárt 72). Minthogy csak ezt az egy adatot 
ismertem, nem mertem fölvenni a NySz.-ba; most azonban a két 
adat kiegészíti s megerősíti egymást, ámbár a szó azért homályos.. 

Agylep: canapea 7. 1. vánkos, kárpit, matrácz s más effélék 
közt fordul elő, tehát világos, hogy ágyneműt jelent. Igen ritka 
szó, a NySz.-ban nincs meg, csak egy székely szógyűjteményben 
olvassuk. «ágylep ágynemű» (MNyszet. VI. 316. a közlő azt 
mondja: «tán gyergyói szó»). — Finály ágyler-nek olvassa, de a 
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papirosban jól meglátszanak a p nyomai, £11. a toll benyomása, 
ámbár a tinta kikopott. 

Tar posztó virgulatus és szir (zyr) griseus arra vallanak, 
hogy a tarka és szürke melléknevek kicsinyítők. — A szóképzésre 
nézve érdekesek még: ag sig senectus, tehát aggság, és aleth seg 
antempna, tehát alattság; a ség, síg képző nincs bennük illesz
kedve (ámbár már a HB.-ben van uruzag és uimadsag, de v. ö. a 
Bécsi, Müncheni codexekben magasségő, kazdagségő stb.) 

A Beszt. Szójegyzéknek hangtani jelleme csak egy tekintet
ben régiesebb a codexekénél, abban t. i. hogy a hosszú ó helyett 
sokszor még ou diphthongus van benne, mint az árpádkori okle
velekben, pl. loiv, tarthoiv, pozthoiv. 

SIMONÉI ZSIGMOND. 

T ö r ö k d a l o k . Az 1885—86. évben Székes-Fehórvárott 
több török ember tartózkodott és a kedvező alkalmat felhasználva, 
gyakoroltam velük az oszmanlit. A többi között néhány török dalt 
is jegyeztem le tőlük. Most hogy Kunos igen érdekes és értékes 
Oszmán-török népköltési gyűjteménye napvilágot látott, talán nem 
lesz egészen haszon nélküli dolog, ha ennek mintegy pótlásául a 
magam gyűjtötte néhány dalt is közzéteszem. Nem mind közlöm, 
a mit lejegyeztem, hanem csak azokat, a melyek vagy tisztán nép
dalok, vagy a népdalhoz igen közel állnak. 

Tiszta népdalok a következők: 

1. 
Nerede sin, nerede f Merre vagy te, merre vagy ? 
derede-im, deredé ; patakban vagyok én, patakban; 
deredé bulsam sini, patakban ha talállak, 
berelerdim ben seni. felkarczolnálak tégedet. 
sür, gidelim ! hajdindi has gide- Hajts, menjünk! hát rajta, szo

bra ! ritsd, előre ! 

2. 
Gemide jim, gemide, Hajón vagyok, a hajón, 
ajagim jemenide. lábam a lábbeliben; 
alma beni kurafi, ne végy engem sorozó, 
nisanlhn var geride. a jegyesem otthon (tkp. mö

gött) van. 
sür gidelim! hajdindi bas gide- Hajts, menjünk! hát rajta, szo-

lim ! ritsd, előre! 

3. 
Gemi gelir janasir, Jön a hajó, közeleg, 
iskeliji dolasir. kikötőt megkerüli 
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jarim hamamdan cikmis, 
bakán gözler kamasir. 
sür gidelim! hajdinái has gide-

lim! 

fürdőből szállt ki rózsám, 
néző szemek kápráznak 
Hajts, menjünk ! hát rajta, szo

rítsd, előre ! 

Jegyzetek: Az 1. számhoz. — dere rendes jelentése , völgy', 
mellékjelentése azonban ,ruisseau' is, és a dalközlő szerint a 
versben ez utóbbit jelenti. —- smi = seni ,tégedetc — sür gide
lim stb. refrain egészben a magy. heje-hujá-nak felel meg. — sür-
mek — mener ou pousser en avant; fairé avancer. — hajdindi 
összetett szó hajdi = allons ! vayons! eh bien ! en avant! en route 
és imdi = donc, or; hajdindi (irod. hajdi imdi) = allons donc. — 
basmak presser, opprimer; mettre le pied, marcher. 

E népdalhoz hasonlókat találunk Kunos Oszmán-török nép
költési gyűjteménye II. kötetének 385. lapján. 

A 2. számhoz. — ajagim irodalmi kiejtés; népiesen : aja'im. -—-
kurafi a katona-sorozó bizottság tagja, a ki a sorsot húzza. — 
g'eride tkp. ,mögött, hátul', de a dalközlő szerint itt ,otthon'-t 
jelent. 

E dalt majdnem teljesen úgy találjuk Kunosnál (II. 211. lap 
174. dal). 

A 3. dal itt jelenik meg először. Első sorát megtaláljuk 
Kunosnál is (u. o. 171. dal). Mind a három dalnál új a sür gideliin 
stb. kezdetű refrain. 

Talán még egészen népdalok a következők i s : 

Bénim göjnüm kaldi sende. 
gönül senden ajrilir mi ? 

Az én szívem nálad maradt, 
szívem tőled elválik-e? 

Ni$e jüz bin $efa itsen? 
gönül senden ajrilir-mi ? 

Jegyzet. itsen 

Bir dilberi sevmejinje, 
kon$e gülün dermejinge, 

ja senja ben ölmájinge, 

gönül senden ajrilÍ7'-mi ? 

Hány százezer bajt szereznél ? 
szívem tőled elválik-e ? 

etsen ,ha csinálnál'. 

6. 
Egy szépet míg nem szerettünk, 
rózsabimbót míg nem szakítot

tunk, 
vagy te vagy én míg meg nem 

haltunk, 
szívem tőled elválik-e ? 

Sarki-k} vagyis valószínűleg már műköltőtől származó nép
dalutánzatok a következők: 
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Giilseni hüsnüne kimler varijor ? 

kim ajagin öperek jalvarijor ? 
bayrimi (ba'rimi) sane gibi kim 

jarijor ? . 
sevdijim zülfünü kimler tarijor ? 

Szépséged rózsakertjébe kik 
mennek? 

ki esedez a lábadat csókolva? 
a keblemet fésűként ki hasítja ? 

kedvesem, a hajadat kik fésü
lik? 

8. 
Pek harab oldum, ki sevdim ben 

seni. 
sári saclim, pék seker dir leb-

lerin. 
ge^e-gündüz gözlerim gözler sini. 

mavi gözliim, pek tatli dir söz-
lerin. 

Nagyon tönkre jutottam, hogy 
szerettelek tégedet. 

szőke (tkp. sárga) hajúm, na
gyon édes ajakad. 

éjjel-nappal téged néznek sze
meim, 

te kók szeműm, nagyon édes 
beszéded. 

Jandim ateslere, ajim, 
seni gördüm göreli. 
ah ne bajgin bakisin var, 
ah bejaz semsijeli (v. semsijeli). 

cesmi mahmurlarinin kahr 
olajim ? jok bedeli! 
ah ne bajgin bakisin var, 
ah bejaz semsijeli! 

Égtem, holdam, a tüzedtől, 
a mióta láttalak, 
óh nézésed mily epedő, 
óh te fehér napérnyős! 

Tönkre menjek epekedő 
szemeidtől? nincs párja! 
óh nézésed mily epedő, 
óh te fehér napérnyős ! 

Jegyzetek. -—A 7. számhoz: bapimi irod. kiejtés; népiesen 
ba'rimi. 

A 8. számhoz; leblerin ,ajkaid'; sözlerin ,szavaid'. 
A 9. számhoz: maymur arab eredetű szó = 1. ivre; 2. qui a 

la tété lourde aprés le sommeil, qui a suivi l'ivresse; cesm m. 
= oeuil langoureux, epekedő szem. 

(A török szók franczia magyarázatát Ch. Samy-bey Fraschery 
török-franczia szótára szerint adom.) 

HALÁSZ IGNÁCZ. 
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