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A vo«ul nyelvjárások szóragozása.

A Magyar Tud. Akadémia vogul nyelvészeti tanulmányútam 
eredményeinek kiadását határozván el, szükségesnek tartom addig 
is, mig egy részletes vogul grammatika megírására kerülhet a sor, 
elöleges tájékoztatót nyújtani a vogul nyelvjárások ragozására 
nézve s megkönnyíteni ezzel is gyűjtéseim nyelvészeti használatát. 
Hat, egymástól határozottan különváló nyelvjáráson beszél a vogul 
nép, melyeket szorosabb rokonságuk szerint ismét két főbb cso
portra oszthatni, ú. m. I. é j s z a k i ra, mely a felső Lozva (Lüsm), 
éjszaki Szoszva (Jani' Ta'it)  s mellékfolyói a Tapés-ja, Sakw-jä 
(oroszul: Szigva, vagy Lyapa), Man Ta'it, VöV-jä (oroszúl: Vo- 
gulka), továbbá az Ob (Ä s)  folyam vogul lakosságának a nyelve; — 
H. d é l i r e ,  melynek ágai: 1. a kiveszés utolsó stádiumában levő 
k ö z é p l o z v a i  nyelvjárás Taréy-peél (Persina) faluban; — 2. az 
a l s ó  l ozva i ,  melyet Pats-pel (Gornije), Nqléni-pel (Arja), 
Sint'ja-pel (Szindjej), Telém-tit-pel (Raskiní), Jqubtit-pel (Kuz- 
jiní) és Tqp'tit-pel (Tanjsini) falvakban beszélnek még; — 
3. p e l i m i  a Pelimka (Palm) és Vaglya (Völ'-je) folyók felvidé
kein; — 4. k o n d a i  a Konda folyó ( K höntin) felvidékén az osz
tják határtól, Mut-us (osztjákúl: Mqyét-vos, oroszúl: Nacbracsi) 
egyházas falutól kezdve; — 5. t a v d a i  a Tavda (Tdut)ío  lyó 
alvidékén a kosuki voloszt következő falvaiban: Coumitär-poul 
(Csandiri), Âyét-po I (Janjicskova), Ilpérbtö-p. (Sajtanszkaja), 
Uíén-khuli-p. (Kuzjajeva), Säulun-p. (Jepszejkova), Seu'jä-pefi-p. 
(Piljkina) és Äli-p. (Gorodok). Mindezen nyelvjárások közül csak 
a kondai részesült eddigelé behatóbb grammatikai ismertetésben, 
jelesen H u n f a l v y  P á l  «A Kondai Vogul Nyelv» czímü köny
vében (NyKözl: IX. és X.), mely a Popov Gergely-féle Máté- és
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Márk-evangelium-fordításokon alapszik. Nagy lelkiismerettel dol
gozza fel e m(í a forrásából meríthető nyelvi anyagot, mely azon
ban oly fogyatékos, hogy pl. az igeragozás teljes schémája sem 
vehető ki belőle s e mellett eredeti orosz orthographiájával nem 
eléggé megbízható alakban közli a nyelvi adatokat. Illik részben 
ez a megjegyzés ama rövid grammatikai vázlatra is, melyet Reguly 
hagyományai alapján ugyancsak Hunfalvy Pál közöl «Egy vogul 
monda» czímű akadémiai székfoglaló értekezésének bevezetésében 
(1. Magy. Akad. Értesítő. 1859. IV. sz.). Mert bármily elismeréssel 
adózzunk Reguly kitűnő nyelvészeti tehetsége s úttörő munkái 
iránt, ki kell jelentenünk elfogulatlanúl, hogy igen meglátszik 
összes följegyzésein a kellő nyelvészeti előkészültseg hiánya. Kü
lönösen tökéletlen eljárása a vogul bangók jelzése dolgában,x) 
melyre nézve hogy csak pár példát említsünk, felhozzuk azt, hogy 
а у (déli kh) és у hangokat igen ritka esetben külömbözteti meg a 
к-, illetőleg g-töl; pedig ilyen alakok, m int: кит férfi, hangi hág, 
kumle hogyan, kösd hosszú, toko úgy, ngnga föl, jdgíi atyja, p ongen 
mellé ( Vdta-kum) ezek helyett: yum, ydnyi, yumlé, ygsd, toy, 
nanyd, jdyd, pólyán sehol az egész vogulságban nem hallhatók. * 2) 
Regulynál gyakran találunk a szó közepén g, b, z, z zöngés mással
hangzókat, mi pedig jóformán az egész vogulságnak, de különösen 
az éjszaki nyelvjárásnak hangtani alkotásával ellenkezik; így van 
pl. Regulynál: mogem (Vog. Föld és nép 203. 1.) magzatom e h. 
mókám, égva (144. 1.) asszony e h. ekwä | nobel - hoz, felé e h. nüpál 
(vagy szígvai nyelven: numpél), sabiti készít e h. sq-piti, robiti 
dolgozik e h. rüpiti, pubi bálvány e h. pupV | kázing kedves e h. 
käsin, kvonzin karmos e b. kwonsin, kínzóin keresek e h. kinse'im \

Ó

x) Rövidség kedvéért e munkában a Regulytól származó 
idézeteket csupán a ma g a m  á t í r á s á b a n  adom; ott a hol 
Reg. eredeti följegyzése, vagy magyarázata idéztetik, ez külön 
idéző jellel («—») van megkülönböztetve.

2) V. ö. G o n d a t t y i  «Слкды язычества у инородцевъ 
скверо-западной Сибири» («А pogányság nyomai Szibéria éjszak
nyugati részének idegen ajkú népeinél. Moszkva. 1888.») müvének 
következő írásmódját: хумъ «terfi» (15. 1.), хурипъ «alakú» 
(21. 1.). Ha a Szoszván, vagy Szigván e szók кит, kurip hangzá- 
suak volnának, mint Reg. közli, az orosz kutató bizonyára igy 
írta volna őket: кумъ, курипъ.
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ráz kavicsos part e h. räs, azé e h. ásd. Még határozatlanabb a 
magánhangzók jelölése; a déli nyelvjárások <9 -je nincs megkülöm- 
böztetve az ö-től*) (mám nép e h. mám, kap ladik e b. khep, vádi 
rövid e h. vei) ; az oroszban oly közönséges i hang az г-től (pi fiú 
e h. pV, éri ének e b. éri', mail mell e h. ma'il, lail láb e h. la'il) ;  
az é hangot jelölheti o, u. q, a, d, e betű (várem, várom =  vdrém 
csinált, mágom, mágum =  máyéni nép, tdidit. =  taXéy csúcs, kqlqh 
— khqléy nép) stb. Tekintettel e körülményekre helyén valónak 
látszott a még teljesen ismeretlen nyelvjárások mellett a már 
némileg földolgozott kondai és éjszaki nyelvjárásokat is fölvenni 
jelen vogul nyelvi tájékoztató keretébe, a mint kiterjeszkedtem az 
alsó lozvai vogul nyelv ismertetésére is, noha erre A h l q v i s t  úti 
levelei nyomán szintén vannak tudósításaink (1. Scbiefner közle
ményét a Bulletin de la classe des Sciences historiques etc. de l’Aca- 
démie d. sc. de St. Petersbourg. XVI. tóm. 1., 2., 4. és 5. számai
ban, valamint kivonatát Hunfalvy említett értekezése toldalékában).

Az egyes nyelvjárások vázlataihoz mutatványokat is mellé
keltem gyűjtéseimből, maguktól a közlőktől eredő jegyzetekkel s 
fordításokkal. E mutatványok megválasztásánál szem előtt tartot
tam a változatosságot, vagyis hogy meg legyenek bennük példái 
mind a főbb műfajoknak, melyekből saját gyűjtésem s Beguly déli 
vogul hagyományai állanak. Ez utóbbiak megfejtése egyik főczélja 
volt vogul nyelvészeti tanulmányútamnak; hogy minő volt tulaj
donképpen ez a «megfejtés» munkája, a pellon nyelvre átírott 
Khqis-éneken mutatom be, összehasonlítás czéljából melléje állít
ván Begulytól származó eredetijét. Alkalmas erre az éjszaki nyelvre 
átírt KuÍ-d(ér kaj-saw is, melynek lozvai nyelvű eredetijét Hunfalvy 
közölte «Vogul föld es nép» művében (166.1.). Ez utóbbinál tanúl- 
ságos egyszersmind a fordítások egybevetése, melyből látható, hogy 
Begulynak immár kiadott éjszaki vogul hagyományai is mennyit

*) Csak déli vogul utazásainakvége felé, a pelimi nyelv kuta
tása alkalmával, jut Reguly e hangok külömbségének határozott 
tudatára. A pelimi szótári adatokban ugyanis többször találjuk az 
orosz к betűt, hol a déli vogul kiejtés o-t hallat, pl. Ш == lel láb, 
k'hp =  khep hajó, mui,t =  met máj. Az e hang — ép úgy mint a 
pelimiben — gyakori a közép és alsó lozvai nyelvjárásokban is; 
de Begulynak innen való terjedelmes szótári és textusgyüjtéseiben 
nincs külön jegy számára.

1*
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nyernek világos érthetőség dolgában az újonnan szerzett ismeret- 
anyagtól.

Az alkalmazott írásjegyek általában ismeretesek nyelvé
szeti irodalmunkban; azért csak röviden ismétlem, hogy az 
d igen nyílt, az é igen zárt (i felé bajló) e-hang; az utóbbinak 
hosszúja (pl. e szóban: vélt ,arcz‘) azonos a magyar «-vei. Az© 
akusztikai benyomása az ö és é közötti átmenettel jelezhető, azonos 
a votják ©-vei; de nem — mint e jegyet rendesen értik (1. MUgSz. 
Előszó. XIY.) — az észt ö-val, mely utóbbi hátsó nyelv-íny szű
külettel képződik s a mi jelzésünk módja szerint é. Az о és ö a 
csuvasban, volgai tatárban és kazáni votjákban is észrevett, körül
belül a magyar 6, ö magánhangzóknak megfelelő rövid hangok 
(1. bővebben NyKözl. XXI: 4—7. 11.); az и vegyes hangzó, mely 
az и és ü közötti átmenet hatását teszi a fülre. A / ,  у torokhangú 
spiránsok mellett előfordulnak y, f  is ; amaz a német ich mással
hangzója, emez a megfelelő media. A vogul s nem a közönséges .s 
(magy. sz) palatalizált alakja (minő pl. az orosz скть szó kezdő- 
hangja) ; hanem egy .<? felé hajló hang. A nyelv hegyének a kemény 
ínnyel való érintkezési pontja mindkettőnél ugyanaz; a külömbség 
közöttük csak az, hogy a s-nél a nyelv érintkező lapja nagyobb, az 
s-nél csak a nyelvhegy legvége érintkezik. A w interlabialis spiráns, 
melyet ezen sajátságáért Reguly s az orosz írók ?t-val is jeleznek, 
pl. kuali kel — kwdli, sau sok =  saw. Figyelemre méltó különös
ségek a vogul nyelv s különösen az éjszaki nyelvjárás hangjai 
között a ’ jegy gyei jegyzett gégehangok. A szó vegén e jegy egy a 
/г-nál erősebb, a^-nál gyengébb hehezetet jelöl; a szóközepén pedig 
ugyan e hangnak médiáját. Ez a hang Reguly éjszaki gyűjtéseiben 
legfeljebb gyér nyomokban*) mutatható ki; pedig igen gyakori s 
hogy mennyire feltűnő, mutatja Gondattyi orosz ethnographiai utazó 
eljárása, ki azt fölül vesszővel megkülömböztetett x-val jelöli s úgy
határozza meg, hogy «alig hallhatólag ejtödik*> (это x произносится
чуть слышно); v. ö. pl. Gond. művéből (1. fönt 2. 1. jegyz.) a 
kővetkezőket: яных’ъ (6. 1.) nagy =  Reg. jäni =  corr. jänV \ 
сах’ы (15. 1.) hajfonat, hajfürt =  Reg. säu — corr. sa'i \ Тах’ытъ

*) Ilyen nyomok: taileçı telire, teli (pl. tölti), aleg csaknem, 
majdnem, mûlçgi körűi (pl. forog) ezek helyett: ta'iläV, a ld ı, 
muidi' mowlin .
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(21. 1.) Szoszva =  Eeg. Tait =  corr. Ta’it (ellenben: tájt ujj) | 
хурых’ъ (24. 1.) zacskó =  Reg. kuri =  corr. yurV (ellenben: ■. úri 
alak, kép) | куалых’ъ (24. 1.) kötél =  Reg. kuali — corr. kívüli 
(ellenben : kívüli kél) | войзихъ (u. o.) hímveszö =  Reg. vozi — corr. 
vosi. Ugyanilyen nyomok Szorokinnál (EtyTeınecTBİe къ Вогу- 
ламъ.*) Казань. 1873.), kinek szógyűjteménye a felső Lozva vidé
kéről való: китыхъ kettő =  Reg. kita, kiti =  corr. kitäi’ | тарыхъ 
fenyő =  Reg. töri — corr. tavi’ | моглъ mell =  Reg. mail — corr. 
mail I ляглъ láb =  Reg. lail =  corr. la'il. A Popov-féle kondai 
evangélium is a kitäi' «kettő» szót китагъ nak, a ta’il «tele» szót 
tagle-nak, a'it «hinni» szót agt-nak, a duális -V végzetét -агъ-пак 
írja, melyekben а г orosz módra Л-féle haugot jelöl. E gégehan
gok pontos megjelölése annál fontosabb, minthogy a szó gram
matikai bővülésénél erősebb у (illetőleg y) alakban jelentkeznek, 
pl. erV ének : plur. nőm. éryét, éryunkwé énekelni; yarı' zacskó : 
személyragozva ; yuryém, yuryén, yuryä (s nem : yuriiä, a hogyan 
a yuri ,alakf szó harmadik személyi birtokosalakja hangzik); pl' 
fiú: dual. píyí' két fiú, piyayém két fiam; v. ö. éjsz. vog. mineim  
megyek és kond.-vog. menyéin, vagy viénam. Az összehasonlítás is 
fontos, etymologikus értékűnek bizonyítja ezen — a folyó beszédben 
gyakran elmosódó gégehangot, pl. vog. ma’il mell =  osztS. maugel, 
lp. micilga \ vog. va’i erő =  oszS. vök, lapp väkke, vike | éjsz. vog. 
Ta'it Szoszva; v. ö. osztj. Tanai Irtis (vogL. Tait Tavda, vogT. 
Täut id.) stb. — Az itten tárgyalt ’ jegy mellett, ennek fordítottja 
‘ egyszerű hiányjel, melyet különösen szóvégi magánhangzók eli - 
siója alkalmával szoktam jegyezni, pl. ekw‘-aús férfi és a felesége (v. 
ö. ekwö asszony), jäy‘-äyitä testvere (e h. jäyä ayitä atyja leánya), 
akw‘ sáli egy rénszarvas (v. ö. akivé egy). A kötőjel hangsúlybeli 
egybetartozást jelez különösen összetett szók, hátul járó viszony
szók, kötő- es nyomosító szócskák, továbbá kopott végű határo
zókból alakült elöljáró igekötők s megfelelő főszavuk között. Ha 
három, vagy több szó csatlakozik egy hangsúly-egységbe, a szoro
sabban összetartozó reszek kettős kötőjellel (=) vannak megkülöm- 
böztetve. Megjegyezzük végűi, hogy a vogulban általában a szó 
első tagjára esik a főhangsúly s a harmadikra a mellékhangsúly.

*) Nyelvészeti szempontból ismertette Budenz «Szorokin 
vogul szójegyzéke» czímen (1. NyKözl. XVI, 470—484. 11.).
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Ép úgy mint a magyarban az igekötő elenyészted az alapszó 
hangsúlyát s hasonlóképpen a tagadó és tiltó szócskák is az utá
nuk következő igéét, vagy igeszerű névszóét. Ez általános hang
súly-törvénytől csak a tavdai nyelv tér el sok tekintetben, ezért 
ebben a hangsúlyt minden egyes szón külön jelzem.

I . É j s z a k i v o g u l  n y e lv já r á s .

A) Névszó-ragozás.

1. §. Névszó-tő.

A grammatikai végzetek alapjáúl szolgáló névszó-tő az éjszaki 
vogulban rendesen változatlan, pl. kwol ház, mü föld, sáli rén
szarvas : iness. kwolté, mät, salit, elat. hívőinél, mdnél, sülinél, birtok
ragokkal : hwolém, mäm, sälim (házam stb.), kwolä, mätä, sälitä 
(háza stb.). Csak bizonyos hangtani feltételek közt tapasztalunk 
egyes végzetek előtt változott, illetőleg gyengült hangtestü mellék
tőket; ilyenek:

а.) у spiránssal végződő tők, melyek e mássalhangzójukat a 
nominativusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó -té, -né és -nél 
ragok előtt hehezettel ejtett г-vá vocalisálják, pl. tő v a j- : nőm. 
va4 erő, lat. va’iné ; de birtokragokkal: vajém, vajén, vaja | tő j ü j - : 
nőm. jd'i atya, abl. jd'inél; de birtokragokkal: jdjém, jdjén, jäjä  | sa i 
h aj fon a t : sajém, sajä \ pi' fiú: pijém, pijö  | lé'i fark : léyém, léjd. 
Ugyanígy alakúi a melléktő, ha a j -1 mássalhangzó előzi meg, pl. 
tő érj-: nőm. éri' ének, lat. ériné; birtokragosan : érjém, érjén, 
érjá I kívüli' kötél: plur. kicülyét, dual, kwälji’ | jäni' nagy: transl. 
jänji I süni’ tetűserke; birtokragosan: sünjém, sünjén, sünjd \ 
ani' ángy: anyém, cinjén, cinjd; dat. (ininé. Az analogia hatása alatt 
elvétve kötöhangzóval kapcsolódó rag előtt is fellép efféle melléktő, 
pl. va'i erő: instrum. va'il, pl. man érdi' ti janit ra'il aje'in? miért 
iszol ily nagy mennyiségben (nagy erővel) ?

b) Többtagú szók utolsó tagjának a, d hangzója a nominati
vusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó ragok előtt gyakran é-vé 
gyöngül, pl. tő sétdp-, népük-, matdr■: nőm. sétép czérna, népék 
könyv, matér valami; iness. népékté lat. sétépné ; de instrum. sétüpél, 
matdr él; birtokragosan: népakém, népakd.
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c) Tővégi mássalhangzó-csoportnak é-vel való szétbontása 
utján is keletkeznek melléktők, pl. Щгёт ég, ülém álom, vinném 
izzadtság, posém kormány, poléy takony, naiv él! hú s: loc. tarémte, 
posémté, lat. ülémné, munémné, elat. nqicélnél; de instrum. ülmél, 
polyél, nqwl'él; birtokosragokkal: munmém, tqrmüic, nqwl'änl.— Az 
efféléknél, m int: jüntép tű, vqnyép kalapács, yüntép lapát az 
instrum. jntpél, yütpél, vq,ypél alakokban mutatkozó melléktő elisió 
és mássalhangzó-gyengülés utján származott (v. ö. az utóbbira 
nézve: lénk ék: lat. hyné, yünyi hág: yäymil hágó, hegyhát, luris 
siralom : l'ussV l'unsilém siralommá siratom). A birtokragozás alakjai 
ezeknél: jüntapém, jüntapá. — A lätin «beszéd, szó» rágós alakjai 
ugyanily módon: instrum. latyél, birtokr. latyém, látyén, iätyä; 
V. ö . plur. nőm. latyét.

2. §. Viszonyragok.

1 . N o m i n a t i v u s .  — Különös végzet nélkül, de esetleg 
a tővégnek hangtani megváltozásával képződik (1. 1. §.). A ket
tős szám -äy képzője a nominativusban -г’*), pl. ämp eb: 
dual. nőm. ämpV (de: ümpüyém két kutyám), kicol ház: kwolV, 
pV fiú: plyl', süli rén : säliji, luw (lü )  ló: law i. Megjegyez
zük itt alkalmilag, hogy a plurális képzője :-t, mássalhangzón vég
ződő szóknál kötőhangzóval ( -ét), pl. ümpét, kwolét, piyét, éryét 
(éri ének) | sülit, lüt (lovak), jät (jä folyó), ajkat ( ajka gazda, öreg). 
Ezeken kívüi van a vogulnak egy v i s z o n o s s á g i  d u á l i s  (két 
dolognak egymáshoz való tartozását jelölő) számképzője is, mely 
az éjszaki nyelvjárásban -iné alakú, pl. mén rqwn‘-utins mi ketten 
rokonok vagyunk (мы двое родны), tén nüsmins v. nüpiné ők (ketten) 
nászszülők (они двое сватовья).

2. L o c a t i v u s .  — Ragja -té,-t, mely kötőhangzó nélkül kap
csolódik a tőhöz, pl. kwol: loc. kwolté (de kötőhangzóval: kicolét 
házak),vit víz: loc. vitté, tüjt hó : loc. tüjtté, pqy oldal: payémt olda-

*) A páros részekből álló tárgyak neveinél gyakran találko
zunk -ä végzettel, mely nyilván a dual, -äy képzőnek egy más
fele hangbeli változata (v. ö. kitáV kettő, e mellett kitV.) 
Ilyenek: väjä egy pár rénbőr-harisnya (de: akw‘ váj =  väjä-päl 
fél harisnya), närä, rénbőr-botos, pässä rénbőr-keztyü, yaptá olló, 

jósa  hótalp.
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lomnál I mä föld : loc. mát, ja folyó : loc. jät. — Használatára való 
példák: a) superessivusi értelemben : kwolém jä-vätat âli házam a 
folyó partján van | mü-yart jüli a föld felületén já r ; — h) inessivusi 
értelemben: yul vitte ali a hal a vízben él | üsém kiválté unli atyám 
a házban ül; — c) időhatárzó értelemben: ta ürémté joyts azon 
időben jött. — d) állapothatárzói értelemben: takkät ali magában 
él (самъ собою живетъ).

3. L a t i v u s .  — Ragja -né,-n: kwolné, vitné, tüjtné, ampné | 
marié, miiné. — Használatára való példák: a) dativus: naivél' 
ampné mistä a húst a kutyának adta | taivän lüwi neki szól; — h) illa- 
tivus : vitné pats beleesett a vízbe | kwolné minés bement a házba;
— c) allativus: jä-vätan joyts a folyó partjához ért | jiwné yünyés 
a fára hágott] suném jiwné ta’imats szánom fába ütközött (мои сани 
задЪли за дерево) | jani es élém-yalésné likmdsém jó emberhez ju
tottam (хорошему человеку попалъ); — d) ablativus (főkép szen
vedő igékkel): äiän rütwés megveretett az atyjától | erin sormin 
■/átélné yqtlawém lehet, hogy halál napja virrad reám (быть можетъ 
смертной день будетъ) | samém pors-tawrin paiwés szemembe for
gácsdarabka esett (въ мой глазъ сориночка пала); — e) termina- 
tivus: vit kit tul'ä-nak palitné antés a víz ket ujj-ízületnyire áradt 
(На два вершка прибыла вода) || taréra mössökään vitné titélma- 
tilém kendőmet vízbe mártom (nyomogatom) egy kevéssé (свой 
платокъ маленько въ воду макну) | taw aryän poterti ő sokat 
beszél (онъ лишно говоритъ)

4. E 1 a t i V u s-а b l a t i v u e .  — Ragja -nél: hívőinél, ömpnél | 
sülinél, jönél. — Használatára való példák : aj elativus : kwolnél kivon 
minés kiment a házból | süli vörnél jüw pösawé a rén haza haj tátik az 
erdőből; — b) ablativus: ünémnél vüssı manâ nqmt kin sei in ? én 
tőlem micsoda tanácsot akarsz (keressz) még? manér nau am pajtä- 
yémnél vote’in? mit simogatsz te arczomon (tkp. törölsz arczom - 
ró l; что ты гладишь мои щеки?) || ümés pusén pilétnél atinnüw 
a málna minden bogyónál édesebb | taw ünémnél jäni ő nagyobb 
nálam. — c) eredethatárzó: tűs műnél ali készből (kész helyből) él 
(изъ готоваго живетъ); sawél raktnél posyawé a tűzhely agyagból 
rakatik; — d) okhatárzó : polém vitnél sornéyle'im fagyos víztől 
reszketek (отъ холодной воды сдрагиваю).

5. T г a n s 1 a t i V u s. — Ragja -V,-äV: kwolV, viti’ | salijV,müV.
— Használatára való példák : a)  translativus : jünk vitV jémts a jég;
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vízzé változott I nan pull-tawritayts, rawV minés a kenyér szétrnállott, 
morzsákra ment szét (хлкбъ измололся) || tőiméiül' rawné yum tol- 
mácsságra alkalmas ember (удобный человккъ въ толмачы) || ti 
rumam-jot aine yatälem yqnäl tussi ta lunsilém, tissi' ta tistilém ezen 
barátommal együtt élt napjaimat valamikor siralommá fogom 
sírni, gyászszá fogom gyászolni (объ этомъ весельк нотомъ пла
каться буду, кручиниться стану) || yüs talî' jemtsém, vagy yüs tál 
nqtpäi’ jemtsém húsz évessé (h. év korúvá) lettem || jä tit kityi 
taivili a folyó itt ketté (kettővé) ágazik• — h) terminativus: yasüi' 
jémtés soká lett | kiväli' yasüi' tárémtawé a kötél hosszúra eresz- 
tetik; — c) módhatárzó: toryénüi' polwüsém egész a reszketésig 
megfáztam (до того замерзъ, что дрожжу) | okival' pul!-titsém 
egészen átáztam (я весь перемокъ).

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 -/, mely 
mássalhangzón végződő tőkhöz kötőhangzóval csatolódik: kwolél, 
vitél, ümpél \ sálil, pérnül (kereszttel). — Használatára való példák: 
a) instrumentális: vas nalel alislawé a vadrécze nyíllal vadász- 
tatik I kötél püyéstü kézzel fogta; — b) módhatárzó: taw tülmayél 
kivon yal'témtayts ő lopva kiosont (онъ крадчи на улицу вытянулся, 
вывернулся) I ti űréi vardin! ezen módon csináld! | aw kéméi, 
akw' sawitél misayd egyformán, egy mennyiséggel adott mindkettő
jüknek (въ одну икру далъ обЪимъ) | la látyél at у öle'im osztják 
nyelven nem értek (hallok) || ula suliméi né'ili a tűz szikrázik (szik
rával jelentkezik; изъ огня искры летаютъ) | nolém kélpél surri 
csorog az orromból a vér || pali' ma'ilél ul ölén! meztelen mellel 
ne légy! (нологрудой не будь) | tärwitin la'ilél ali terhes (nehéz 
lábbal van a nő) | kakér-patitél tistuji szivéből (keble-fenekével) szo- 
morkodik; — c) tárgyhatárzój: am nanén nanél milém én kenyeret 
adok neked | пай aném taréi lausüslén te énnekem kendőt Ígértél; 
— d) anyaghatárzó: votü vitél ta'intanti a kártus megtelik vízzel 
(туесокъ наналнивается водой).

A birtokosragos alakokon bővebb -tél rag fejezi ki az instru
mentális viszonyt s átviteleit, pl. sayimtél jól lépsayte’im subámmal 
betakarózom (шубою одкнусь) | am supémtél tatapémné ta’ile'im 
ingemmel a ládámba akadok (я рубахой задкваю о ящикъ) | manér 
пап nelméntél saw raute'in mit zagyválsz (fecsegsz) annyit nyel
veddel ? (что ты такъ много болтаешь языкомъ?) | ti paul-kan 
palitütél pusén taljüslém ezt a falu terét hosszában egeszen fölmér-
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tem öllel | samáyátél rapsi szemeivel pillog (мигаетъ). — Ez a •tél 
rag minden valószínűség szerint a ta’il «teli» szónak mása, mely 
amúgy is használatos comitativ értelemben a vogulban, pl. pusén, 
kwol-ta'iljoy tűst mindnyájan, egész házzal (házastul, családostul) jöt
tek (вся семья пришла) | pus üs-ta'il tot cilés az egész város, mindnyá
jan együtt ott voltak | taw bucin latin ta’il jól njis ő lovastul, holmistul 
együtt alámerült (совскмъ съ лошадью утонулъ) || män-ta’il tit ali 
kis kora óta (к. korával együtt) itt van | niont-ta’il nanén läwe’im 
régóta mondom neked, ügy látszik a ta’il-nak tél alakú összerán- 
tása van e szóban is : jotél később (pl. taw jotél joyts ö később jött), 
mely az időhatárzó män-ta’il, mönt-ta’il analógiája szerint jui- 
ta’il-nak vehető; v. ö. jui utó: jui-pält utórész L. Budenz fejtege
tését a magy. -ástál, -estül ragra nezve: NyKözl.,XVIII, 158.

3. §. Birtokosragozás.

Az éjszaki vogul nyelvnek külön alakjai vannak az egyes, 
kettős és többes számú birtok és birtokos jelzésére, melyeknek 
\alamint a képzésükkel esetleg járó tőváltozásoknak bemutatására 
szolgáljanak a következő példák:

a) E g y e s  s z á m ú  b i r t ok .  
kwol ház jä ’i atya éri’ ének tatép ládika potér beszed

Egyes számú birtokos.
1 . krvolém házam jáyém éryém tatapem potrém
o. kwolén házad jiiyén éryén tatapén potrén
3. kwolä háza jáyá éryü tq,tapä potrii

Kettős számú birtokos.
í. kwolémén kettőnk háza jéijémén éryémén tatapémen potré inén
2. kwolén kettőtök « jäyen eryen tq,tapén potrén
3. kwolén kettőjük « jiiyén éryén tatapén potrén

Többes számú birtokos.
1 . kwolüw házunk jáyürc éryüw tatapüw potrürv
2. kwolän házatok jäyän éryéin tatapéin potriin
3. kreoléiul házuk jä Itäni ér у élni tatapáni potriini
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luw ló luw csont ma föld peniä kereszt sali rén
szarvas.

Egyes számú birtokos.
1. lüm luwém műm pérném salim
2. lün luwén man pérnén sälin
3. luwä luxod ■mätä pérncitü sälitä

Kettős számú birtokos.
1. lumen luw é mén mámén pérnémén sdlimén
2. luxom luwén man pérnén sälijin
3. luwén luwén maién pérnétén salitén

Többes számú birtokos.
1. luwüw luxé и w müxixc pérnüw säliüw
2. luw cin luxcdn män pérnan säliän
3. luwänl luwänl mani peniäni säliäni

h) K e t t ő s  s z á m ú  b i r t ok .
kwolV két ház piyV két fiú éryi ket ének tätapV két ládika

Egyes számú birtokos.
1. kxvolüyém két házam piyüyém éryüyém tátapdyém
2. kxoolüyén « házad piyciyén éryüyén tataptiyén
3. kwoläyä « háza piyäyä eryäyä tatapäyä

Kettős számú birtokos.
1. kwolciyémén kettőnk to píydyémén érydyémén tatapdyémén
2. kwoldyén kettőtök Рч piyáyén stb. stb.
3. kwolüyén kettőjük | p plyáyén

Többes számú birtokos.
1. kwoläyüw kettőnk í ^  piyäyüw érydyüxo tätapäyüuf
2. kwoläyän kettőtök j g' piyäyän stb. stb.
3. kwoläyänl kettőjük | p!- piyäyänl

luwi' 2 ló taxoK 2 bőr (sing. tqxoel) pérndx 2 kereszt salijx' 2 ren

1. luwdyém
2. luwáyén
3. luwäyä

stb.

Egyes számú birtokos.
tqwlayém 1. pernäy ém
tawlayén 2. peruäyén
tqwlayä 3. pernäyä

stb.

säliäyem
säliäyen
säliäyä
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c) T ö b b e s  s z á m ú  b i r t ok .
kwolét házak piyét fiák éryét énekek tatapét ládikák tqwlét bőrök 

Egyes számú birtokos.
1. kwoldném házaim piydném ér у iin ém tdtapdném tqwldném
2. kwoldnén házaid pipimén érydnén tdtapdnén tqwXdnén
3. kwoldnii házai piydnii érydnd tq,tapdnd tq,wXdnd

stb. stb. stb. stb.

Kettős számú birtokos.
1. kwoliinémén kettőnk í piydnémén tqwXdnémén
2. kwoldnén kettőtök j stb. stb.go
3. kwoldnén kettőjük

Imrét lovak pérniit keresztek salit renek

Többes számú birtokos. Egyes számú birtokos.
1. kwoldnüw házaink 1. luwaném pérndném sülidném
2. kxvoldn házaitok 2. luwanén pérndnén sdlidnén
3. hvoldnl házaik. 3. luwanii pérndnd säilänä

stb. stb. stb.
Megjegyzendők:
1. A duális -äy s a plurális -dn birtokképző a folyó beszédben 

igen gyakran -ay és -an-nak is hallik (pl. éryaném énekeim, yula- 
ném halaim, samayém szemeim), amint a rövid a és d hangzók 
egyébként is számos esetben váltakoznak.

2. А гг spiránssal végződő tők e mássalhangzójukat a birtok
ragozásban vocalisálják, pl. lékw sógor, a férj fitestvére (деверь): 
1. lékum, 2. lékun, 3. lékwd \ rakw gallér : 1. vakum, 2. rakun, 3. rakwd. 
Ezek mellett járatosak az ilyen alakok is : lékwém, rakwén. Az ékwd 
,asszony* szó ugyanily módon ragoztatik ékum, ékun, ékwatii, vagy 
ékwdin, ékwdn, illetőleg ékwam, ékwan alakokban.

3. Ауит  ,férfi* szó tője voltaképen: yumi, mi kitűnik a követ
kező birtokosragos alakjaiból: yumim, yumin, yumitii; yumimén, yu- 
mijin, yumitén; yumiüw, yumiiin, yumidnl \ yumidyém stb. \yumi- 
dném stb.

4. A birtokos szem.élyragokat fölveszik a névutók is, pl. am 
täräm én mellettem el, na n tärän, taw tariitd \ mén tárámén, nén
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tarén, ten táraién \ man täraüw, nan tarán, tan táránl || am nüpélém 
én hozzám, felém, nan nüpélén, taw nupélá | mén nüpélémén, neu 
nüpélén stb.

5. A ma’és ,miatt' szó személyragos alakjai: am maéslém 
miattam, nan maéslén, taw ma estä | mén ma éslémén, nén ma'éslén, 
tén ma estén \ man maéslüw stb. Ugyanígy képződik a voipi, hasonló
minőségű szóból (manâ voipi élém-yq,lés ? micsoda ember ?): am voim 
pilém, nan voipilén, tawvoipitá stb. (pl. am voipilém narı kátép mán 
api magamféle zsenge kezű kis lányka. Reg. Numél vai'lém éri').

Dtİ.  fawrfyft.j 
Tr/wj,.

4. 8. Névmások.
a)  Személynévmások.

Nominativus: Sing. am én, naii te, taw ő

Accusativus

Dativus

Ablativus
U

Dual, mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten 
Plur. man mi, nan ti, tan ők. f
Sing. áném'tnanén, tawá 
Dual. menémén, nenen, téntén 
Plur. manauw, vagy: manüw, narrein, tanául.
Sing. áném, nanén, tawän А /кh

vagy ánémné, nanénné 
Dual. menemen, nenen, tenten

vagy ménéménné, nénénné, ténténné 
Plur. mannán, nanán vagy nanánné, tanánélné 
Sing. anémnél, nanénnél, tawánél S",
Dual. mén ómennél, nénénnél, tenténnél 
Plur. manaünél, nanánnél, tanánélnél 

A költői nyelvben a mén «mi ketten« névmásnak ilyen alakját 
is találjuk: méyi (pl. Mái'tarmi sasyatilém é.), hasonlóképen a 
man «mi» névmásnak is vau mai' alakja (pl. Ték-q,jká térti. é.).

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  (v. ö. jelen
tésükre nézve: sät uj vorin у um am ki ti asém hét medvét legyő
zött férfiú, ime én vagyok, nankin joytsén egyedül jöttél, taliwitán 
vistá maga magának vette, takkát jáli egyedül, magánosán járkál): 
Nominativus: Sing. amki ón magam, nanki, takwi

Dual, ménki csak mi ketten, nénki, ténki 
Plur. manki csak mi, nanki, tanki 

vagy
Sing. amkim, nankin, takkát
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Dual, minkimin, nenken, tenkithı 
Plur. mankiüw, nankän, tankänl.

Accusativus : mint a nominativus személyragos alakja 
Dativus : Sing, amkimné, nankinné, takwitän

vagy nankin
Dual, mlnkimlnnl, niukenne, tlnkitlnné 
Plur. mankiüwné, nankdnnl, tankdnélnl 

Ablativus: Sing. amkimnél, nankinnél, takwitänll stb.
A még erősebb nyomósítás jelölésére ilyen alakok használa

tosak : am amkim én egymagám, пай nankin, taw takwi s viszony
ragozva is : amkim dnlmnl (mistä) én nekem egyedül (adta), nankin 
nanénné stb.

Az önálló b i r t о к i névmások (enyém, tied stb.) a személy
névmások és az ut «holmi, valami, mi» szó birtokosragos alak
jainak összetételéből keletkeznek, pl. ti kwol yanyd kw o l? ez a ház 
ki háza? (этотъ -чш домъ?): am kwölém az én házam, vagy am 
ntém az enyém, nan utón a tied, taw utä az övé | am utdyém az én 
két holmim I nan utan én tieid stb.и  1

h) M u t a t ó  n é v m á s o k :
iVs-t-í К ti ez ; ti-ti,an- ti, ti-nänki ime ez ; titi-k (pl. taréin)  ez a (világ); 
, cc akw‘ ti ugyanez | ta az, ta-ti, an-ta, ta-ndnki ime az; tati-k (pl. 

tarém)  a más (világ), akw‘ ta ugyanaz, | tón az, amaz: ton-drlmt 
abban az időben, ton mantin azalatt, pedig.

Birtokosraggal: titim, titin, tititä, titimln stb. | titidyém stb. | 
titidném stb. Ugyanígy: tátim, tatin stb. s ezenkívül tájim, tájin 
stb. tajdném azjaim, amaz enyéim (pl. Tlk-djkd tlrn. e.). — M i n ő 
s é g m u t a t ó k :  tamle ilyen, olyan ; ti yurip, ti-klm ilyen, tayurip, 
ta-klm olyan; akw tamle ugyanolyan.

c) Ké r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  yşnyd ki, 
a k i; ki ? kicsoda, у a (Szígva) id. (yanyd tü mini, mujléptavé a ki oda 
megy, megvendégeltetik; yanyd joyts ? ki jött, ya metélayti? ki sze
gődik bérbe ?) I manér mi || yoti, maiid, manér-sir, mand-sir, mat- 
vajpi minő, micsoda? (yoti Idnyné minis? minő útra ment? marni 

/íjgj vdrmél! väri ? micsoda dolgot cselekszik? manä yul toti, akw-mus 
man a micsoda halat hoz, mind apró) || manly, man-sawit, mand- 
klm, manly-klm mennyi, hány? (pl. manly pót vislln ? hány pudot 
vettél? man-sawit joytslt ? hányán jöttek ? tind manly-klm jlm ti ?' 
mennyire rúg az ára?)
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d,) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k :  yqtpd valaki, akw‘ yqtpd 
egy valaki, ném-yqtpd vagy ne-mat yqtpd senki, yoti yqtpd akárki || 
matér valami, matér-sir matér valami, egy valami (pl. m. s. in. tot 
ta vqnaiti valami mozgolódik ott, кто-то такой тамъ метле- 
шится; далеко, видать не ясно) || akw‘-matér egy valami, né-mdtér 
semmi, matér-kcisin akármi, bármi, matér-sir mát valamiféle (pl. m. 
s. m. man jdkicé valamiféle kis folyócska. Polém-taléy iij é.) | kiross- 
manér bármi, manér-sir mari minő, micsoda (pl. m. s. m. jdm qlém 
micsoda folyom volt. u. o. | inat bármely (inat varmél väri, akw‘-müs 
Hűt bármely dolgot cselekszik, egyre rossz) | akw‘-mat (yum) vala
milyen [ember], akiv‘-mat-ért egys5 * 7er csak, egy valamikor || tq né
mely (tq yum joyti, tq yum a( némely ember jön, más nem ; tâ ért 
olykor, néha), tqu (Szigva) némely ( tqu mán kétitü némely helyre 
küldi) У mát más, möt-möt egyik-másik ,möt у dtp d más valaki; mötén 
másik (pl. möt ndnk-nor-jiw sirej takt épüli, supi ta jdktawé, qs 
mö t é n j iw ; m ö t é n  jiw as tüp sirej taktépöli, qs mötén jiw az egyik 
vörösfenyő-gerendafát érinti a kard, ime ketté vágatik s ismét má
sik (gerenda) jő ; a másik fát alighogy a kard érinti, ismét másik 
jő. Lqr-üs átért térti, é.) || mat-kém, matd-kém nehány, valamennyi 
(pl. matd-kém mir mindst néhány ember elment, нисколько людей 
уЪхали, mat-kém totsüw einiges brachten wir. Keg.)

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: tit itt, tot ott; tit-ti ime itt, 

tot-ta ime ott; akw‘ tit ugyanitt, akw‘ toi ugyanott | til innen, tül 
onnan, tilnél ettől fogva (ülnél vdssi aüm ettől fogva nincs több), 
akw‘ til ugyaninnen, akiv‘ tül ugyanonnan | tV ide, tü oda, til'é ide 
felé, tül!é oda felé, akw‘ tV ugyanide, akw( tü ugyanoda, tiké-tűié ide- 
oda К yot hol, yot-té valahol (pl. yot-té tawjol rosés ő valahol kesett, 
онъ гд^-нибудь замешкался), пёт-yot sehol | yotél honnan, yotél- 
uit honnan, merről ( пай yotél-uit kapalém élém-yqlés ? te honnan 
került ember vagy? откудовъ ты взялся, откудовъ прикзж1й 
человЬкъ ты? : Regulynál: yotél-uilt ti yurip-ut am at ti vdsintdsém, 
пап as yotél-uilt visdyén ?! en ilyesmit még sohasem láttam, ugyan 
honnan vetted te őket?! Vüta-yum 21, 7.), ném-yotél sehonnan |yötä, 
yotdl hová, yotd-mos meddig, ném-yotdl sehová.
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Egyéb névszói tövekből valók :
él (éli-pal előrész, eli aııl elővég): elén a távolban, előtt | elél 

távolból, messziről (élél at kinsawé messziről nem kerestetik); élél- 
ölél: é. é. tüjt-lqmtét szétszórva, egymástól távol hódarabok vannak 
(рдк есть снЪжокъ, гдк нЬту) Kdsméy vuor jéri. jegyz. | elä, éldl' 
előre, távolra (éld j âmili előre megy; éUinüw tqicän! evezzetek 
előbbre!), éld-jüw előre-hátra ( éld-jüw nupyenti előre hátra sétál* 
впередъ и назадъ ходить, гуляетъ). Igekötői alakja: él, pl. él-mini 
előre megy, él-tqwente’im előre evezek (впередъ гребусь), él-ünli 
továbbra ül, elül, ölném él-jonydslém eljátszottam a pénzem. Mint 
névutó csak az éli-pal összetételben szerepel: kwol eli-pält jiw Hüli a 
ház előtt fa áll, sáli éli-pdlné mivés a rén elé megyén, sun éli-pdlnél 
jüw-joyts a szán elől visszajött.

ju  (jui-pal hátsó rész, utó, jui-aul utóvég, jui Hány vissza 
felé való út. Polém-taléy uj-érV)  : juit hátul, után, jüw, jüwlé hátra, 
vissza, juil hátulról. Mint igekötő «vissza» jelentésben gyakori a 
jü w : jüw-minés visszament, jüw-joytés visszajött, qlnd jüw vietä 
visszavette a pénzét. Néha a juit is szerepel ilyen minőségben, pl. 

juit-koiliti nyomozza, nyomában jár ( Saywásané é.J. Névutós 
alakjai: jui-pält után, jm-palné utóra, utoljára, jui-palnél hátúiról. 

j u : jun  benn a házban, jüw be, a házba. 
kwon (kwoni-pdl külrész): kwon künn (kwon âli künn van), 

hwonä, kwonät ki, kwonél kivúlről. Mint igekötő szerepel a kwon 
(pl. kwon-mini kimegy) és kwonél (pl. kwonél janyilem kikerülöm; at 
jiw-sajnél kwonél-mowéltáln öt fa mögől kerüld ki. Numélvailém é.J.

num ( numi-päl v. num-pdl felső rész, numi tqrém felső ég, 
numi aul felső vég): numén fönt, numél felülről, nqny, nänyäl föl, 
fölfelé. Az utóbbi gyakori igekötő is, pl. nqny-ydnyi fölhág, nqfiy- 
joyti fölérkezik, sisänl iséltankwé nqnyi’ yuUtayte’it hátukat mele
gíteni fölmerülnek (Mäi’tärmV sásyatilérn é.J

joi (joli-päl alrész, joli-aul): jóién alant, j olä, joläl! alá, jóiéi 
alúlról. Igekötői alakja: jól, p\. jol-vaili leszáll, j  ol-pati leesik, jol- 
rdti lever.

al (ali sup a folyónak felvidéke, ali vöt felszél, ali säris felső 
tenger): älyä, alydl! a folyón fölfelé (a. tqwlc'im fölfelé evezek, 
къ верху погребусь), áléi, alél-uit (v. ö.yotél-uitJ felülről (a folyón), 
álén a folyó felvidékén.

lu (lui sup a folyó alvidéke, lui vöt alszól, lui sdris alsó
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tenger): luin az alvidéken, luil az alvidékröl, länyd, lányül a folyón 
lefelé (pl. tavaié'im).

puj (puji-pdl a folyótól fölfelé eső vidék, tehát az erdő, hegy; 
az ágynak a falfelé eső része; a szobának a tűzhelytől távolabb eső 
része): pujin (taw kwolci pujin dii, ätä jä-vätat az ő háza beljebb 
van a folyótól, nem a folyóparton), pujit id. (пай pujit yujén, am 
nalmit yuje’im te aludjál belül az ágyban, én szélről fogok aludni), 
pujil fablat.), pa, pdi', palé befelé (a folyótól, ágyszéltől), fölfelé 
(az üstből, tűzhelyről, pl. palé sunse'im, pdV püytsémén fölnézek, 
felkapaszkodunk a partra. Sakw-sünt tdrém térn. é. — pänüw lakicén! 
húzódjál kissé beljebb az ágyban). Igekötői alakja:pd, pl. pd-kwalén 
kelj ki a partra! put pä-vojäln ! emeld föl az üstöt a tűzről, pd-yuni 
kanalaz (fölfelé) az üstből.

nalm (nalmi-pal a folyó felé eső vidék, partvidék; az ágy 
külső széle; a tűzhely közele): nalmén, nalmit (loc.), nalmél (ablat.), 
nalwä, nalwäl lefelé a parthoz v. folyóhoz. Igekőtői alakja: nal, 
pl. nal-va'ili leszál a folyóhoz, püt nal-ünttdln ! tedd le az üstöt a 
tűz fölé.

yqsii hosszú : yascit messzi, távol (paul yasät üli a falu messze 
van), yqsün távolra (suji yqsdn sajti híre messze hangzik), yqsit 
hosszában, mentében (quw yqsit yiulén evezz a vízfolyás menté
ben, ко струк кдь).

lapä közel: läpät közelben, lapä, läpän közeire (lapa 
rqwunkwé at rätci közelébe érni nem lehet, нельзя приблизиться).

lakw kör, karika: lakívd szét, széllyel. Gyakori mint igekótő 
pl. kwolés lakwd-sdsentawés a liszt szétöntetett, lakívd-mine'it szét
mennek, lakvü-urtitd szétosztja, lakwd-sakwali szétszakad.

akivé egy: akw‘ pdl félre, egy oldalra ( akw‘ pdl minén ! félre 
innen! takarodj!) | akivdt együtt (a. ale’it együtt élnek), akwdn 
együvé, össze. Az utóbbi mint igekötő is használatos, pl. véltd 
akwdn-nosérmatéstd összeránczolta homlokát, akwdn-joytdst össze
jöttek, nqmtén akwdn-patsV egy gondolatra jöttek (ketten), egyazon 
akaratuk jött.

sup rész, darab (jiw-sup fadarab, lui sup a folyó alvidéke, 
ali sup felvidéke): supi keresztül, át; pl. ti jä  supi tdsés ez a folyó 
keresztül (teljesen) száradt, kiszáradt (эта ркчка пересохла); 
kwalV supi jdktéstd a kötelet ketté vágta, átvágta.

N é V u t ó szerepű helyhatározók :
UGOR FÜZETEK 11 . 2
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qntsél, öntsél mellett, vlminek a tájékán, közelében, pl.jim- 
antsél tű túlérnie'im a fa mellé állok oda (возлк дерева стану) | 
vör-ontsél jqmite'im az erdő tájékán járok (около лксу хожу) | äsä 
kdtd-ontsél sa'irépéstd atya keze közelében vágta el (около рукъ 
отца пересЬкъ. Lqr-üs qtért térn. é.)

ültté által, keresztül (loc.), uita át, által (lativ.), pl. man jcikwé- 
ültté lüpi-sup yuji a kis folyón keresztül egy fatörzs-darab fekszik 
(parné é.) I tűr-ültté tqwimätä a mint a tavon által evez ( Pupyén 
tűr qjkd é.). || jäm-ültä jqmsém folyómon át mentem (Polém-taley 
uj-é.). Az uita ablativns-féle jelentésben is előfordul, pl. Numi- 
Tarém dsém-ültd reyin vöt réyin jissentawém. N. T. atyám felől 
meleg szél heve jő hozzám (Numél va'ilém e. Anjä-pault) | am ultäm 
joutwés tőlem (отъ мена) vétetett meg (Reg.) | am vitám lätin minés, 
tot-té ti sir-ut uj qli részemről (отъ меня) üzenet ment, hogy ime 
ott efféle vad van. (Reg.) — L. tül-ült az időhatározók között.

kiwr «belső» : kiwért belül, benn, kimérné be, kimérnél be
lől, pl. kmol-kimért a házban, kmol-kimérné jűm-totitd beviszi a 
házba.

yal «köz» : у alt közt, közben, yalné közé, yalnél közöl, pl. kit 
jiw-yalt két fa között, sät yum-yalnél hét férfi közöl. — L. egyéb 
alakját és jelentéseit az időhatározók közt.

y ü t: yütdV mögé, pl. yüsép-pqal yütdi ánkwdtdsém az ágy 
függöny mögé («hinter den schieier» Reg.) tekintettem. ( Saywd- 
sané é.) ; jiw-yütdV a fa mögé.

jót «együtt, -vei»: am jotém velem, tam jotd vele, nét-jot 
a nőkkel. Regulynál még teljesebb jurt alakja is található pl. am 
jurtlém tenkwé ajnnkwé äs at kwale’in ? én velem enni inni nem 
jösz-e ismét? Väta-yum. 19, 4; пап jurtlén te veled u. o. 19, 13, 
mén jurtélmén mi kettőnkkel u. o. 19, 15, yqn jurtél a chánnal 
u. o. 19, 8, akm‘ jurtél u. o. 19. 16, =  акт‘ jót együtt. Ez & jurt 
szó «társ, pajtás» értelemben közkeletű. A jót mint igekötő is szere
pel, pl. jot-totitd magával viszi.

jor «hely» ( éntép-jor öv helye, kmol-jor házhely): am jorémt 
én helyettem, tam jor dt ő helyette; purpd uj-jorné patimé harapós 
állat helyébe esett (olyan dühös lett, mint egy medve. Rés-pqy- 
péltan-yuj é.)

tárd keresztül át, pl. as-tärä a lyukon keresztül. Igekötő is 
lehet, pl. tärä-mini keresztül megy, ti érV tárd at éryililüw ezt
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az éneket teljesen végig nem énekeljük (эту пксню всю не npoirfe- 
ваемъ) — L. módhatározó jelentését alább.

tarés: ti kwolt ma'il-tarés ünle'it ezek a házak egymás mel
lett állanak (эти дома рядомъ сидятъ) | lau tai q,sit ker-kartä 
ma'il-tarés tcirü ti sa'iréstén a tíz öl vastagságú vas sánczot egy
más mellett [dolgozva] ime összetörték (рядомъ прорубили ихную 
десяти-саженную толщины крепость. Lq,r-üs atért).

tarm fölé, vlminek a tetejébe, tarmél vlmi fölött, pl. akw‘- 
tarrn pinádén/ tedd őket egymás fölé! lüw-tarmél ünli lovon ül, 
jank-tarmél yaXyi a jégén csúszkál, tarm mint igekötő is használa
tos, pl. uj potitä tarm-ünlitä a medve földbe kapart zsákmányát 
üli (rajta űl). Begulynál ugyanígy tarmél is, pl. la'ilém tarmél 
jaméséstci lábomra hágott. Közönséges határozó használata van a 
tarmél-nek az ilyen szólásban: tarmélnüw miniist (vlmely czélpont- 
nál) tovább mentek (дальше шли). — L. időhatározó jelentését 
alább.

tori' ellen, szembe, felé, pl. пай yumXéyatél-XaXt v. tori' XüXe'in ? 
minek állasz a nap felé ? posin-tori' voss sunsilémv «bei licht sollen 
wir es sehn» Beg. — L. időhatározói használatát alább.

saj «mög»: sajné, sajin mögé, sajnél mögől, sajit mögött, 
pl. jiw-sajin üntteuiv ! üljünk a fa mögé! at jiw-sajnél kwonél 
mowéltaln ! öt fa mögől kerüld ki! (Numél va'ilém é.).

sis «hát» : sisi' hátra, mögé, sist hátúi, mögött, sisnél 
hátúiról, mögül pl. aw-sisi'ta minimen a vízfolyás mögé megyünk 
(Sakw-sünt tq,rém térn. é.) \ kwol-sisät yäl' lul'i a ház mögött 
nyirfa áll (MäV tärmi sasyatilém e.). — L. időhatározó jelentését 
alább.

nüpél, a Szígva mellékén numpél felé, -hoz, irányában, pl. 
am-nüpélém läwi hozzám szól | Ta'it nüpél jäle'im a Szoszva felé 
utazom I taw-nüpél law anse’im neheztelek reá (на его злость есть 
у меня) К vät nüpél akivé harmincz felé egy =  huszonegy, nali- 
mén-nüpél kitäi’ harminczkettő.

pq,y «oldal» : pciyét mellett, oldalt, payén mellé, paynél mel
lől, pl. kwol-päyät lul'i háza mellett áll, ayi-payén mini a leány 
mellé megy.

pás : pást táján, vidékén, pasné -ig, pasnél tájáról, mellől, 
páséi -ig, táján, pl. ncir-past bei dem gebirg (Beg.), vor-pasné mini 
az erdőig megy (до лксу), éntép-jor-pasél supi' ti sa'irépéstá az

2*
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ővhely tájékán (по поясу) ime ketté vágta ( Lqr-üs qtért térn. é.)y 
kátém jiw-tqw läpi páséi joyti kezem a fa ágernyőjéig ér.

pül, pqal fél, oldal»; éli-p. előrész, jui-p. utórész, numi-p. 
felső rész, joli-p. alsó rész, kwoni-p. külső rész : éli-pült előtt, éli- 
pülné elé, éli-pülnél elől, pl. am éli-pülémt én előttem, sun éli-pülné 
mini szán elé megy. Ugyanígy jui-pült után, joli-pülnél alól stb., 
pl. nor joli-pülnél a gerenda alól.

mű-fél, a Szigva mellekén mowél körül, pl. sqpüm-mowélyürém- 
sos jqnyüsém a sírkerítés körül háromszor jártam (Numél va'ilém é.). 
Mint igekötő szerepel az effélékben: műfél-jqmiti körül járkál 
(кругомъ ходить), müfél-jün/i körülforog (кругом!^ ворочится). 
A Reguly jegyzeteiben található műlagi (pl. ma m. um die weit 
herum, m.jqngi «vokrug vorot'itsa») nyilván a mowél lativ képzése : 
mowläi.

mos, moscl -ig, pl. paul- mos a faluig, man-mosau mi hoz- 
zánkig.

l'al' «ellenfél» (lü pun jqmés l a l k w é  joytipél, séi-nümpér 
vüriküném ha mint a lovon a szőr temérdek, annyi jó ellenségecske 
jön, mint homok-morzsa, úgy aprítom őket össze. Ték-qjkü 
térn. é.) : lait ellen, pl. am-Halltém ellenen, müyém-Jlallt mini a nép 
ellen megy. Mint igekötő használatos az effélékben: l'allt-kwüli 
szembe-kél, Jlallt-mini szembe-megy.

b) I d ő h a t á r o z ó k .
N é V m á s i tőből származottak: til ettől fogva, ezen időtől 

fogva (pl. til ülné yqtél élém-yqlés jisin taréin téli ezután az ember 
korabeli idő áll elő. Rés-pay-péltan-yuj é. ; til tajéy ennél később); 
titil ezzel, ezután (titil kwon-minés ezzel kiment); ti-mos eddigelé, 
ezen ideig ( an ti-mos ti’at joytélüleim eddigelé ide nem jártam, 
до-седЪ не бывали сюда) | tűi azután, tül-ult id. ( tül-ult yqtpä at 
va'i, kit yal pattuwés azután nem ismer senkit, megbolondúlt) | 
tajéy, szigvai tay később, azután | tönt akkor || yaman hol (időh.), 
némelykor (yaman kuleile im, yaman saj aje'im hol sétálok, hol 
téát iszom, тотъ и гуляю, тотъ чай пью) | yün mikor, at-yün soha, 
kwoss-yün bármikor, kwoss-yün ta’il mindig, bármikor (kw. y. t. toy 
nqmsunwké pate'im mindig úgy fogok gondolkozni, хоть когда, 
всегда такъ буду думать), yüntéyyünt amikor; valamikor (pl. Numi- 
Tqrém üsém yulay-nol sollü yol yünt pünsém a midőn N. T. atyám



ÉJSZAKt VOGUL NYELVJÁRÁS. 21

holló orrát derezö reggelt nyitott az égen. Numél va'ilém é.; ywít 
er mili, пап vöwäln! a mikor kell, hívd! Bég.; amyünt nqrt alsóm én 
valamikor a hegységben laktam. Bég.), yünt-ta'il valamikortól fogva, 
«seit jeher» (Bég.); ném-yunt soha || möläl, möl, möl-ti minapában, 
régen, előbb (an möläl tit als nem régiben itt volt), szigvai möläl 
ét =  yur mit et tegnapelőtt, möläl-tä'il, mol-t. régtől fogva | möléy 
azelőtt, előbb (möléy qlketén mowinti, jqnyi azelőtt való létükben 
nevet vala, játszik vala. Bég. Väta-yum, 22, 2.) || mönt régebben, 
előbb, minapában ( mönt jim  lanyä yqsit mini minapában idejött 
útja hosszában megy), mönt-ta’il régtől fogva (am m-t. läwe’im 
nanén, nan aném at a’ite'in én régtől fogva mondom neked, te 
nekem nem hiszel). | m ä t ä  - k  emt qleuw «einige zeit leben wir 
hier», m a t ä - k e m t  joytäls ? mely időben jött ? (въ которое время 
приходилъ?) Bég.

I d ő t  jelentő alapszókból való határozók: art «idő, kor» 
(Szígva): ti jui-ärtät ezután | qrém «idő»: ton-arémt akkor, tón 
ürém-kémt azon időtájt, taw joyténé qrémté az ő jöttekor | r t : 
akw'ért, akw‘-mat-ért egyszer, mos ért rövid idő alatt, gyorsan; 
Щ ért néha (Щ ért érptilém, Щ-ért kantle'im néha szeretlek, néha 
haragszom); latin ért ritkán (taw l. e. ti' jälenti ő ritkán jár ide) ; 
morsin ért id. Begulynál rendesen ertn alakot találunk (1. Budenz : 
Väta-yum közlés. Ny. Közi. XIX, 323. 1.) | jis idő, kor: ti jist ezen 
korban, mai világban, pes. jist hajdan; jist régen, hajdan (v. ö. a 
jis specialis «őskor» jelentését pl. e kifejezésben: jis-yum régi, 
ősember, jis porät a hajdankorban, eri'-jis az ének őskora) | poni 
kor =  orosz (въ той) nopt azon időben : ta porät akkor, ti porät 
ekkor, ezen időtájt, taw joyténé porät az ő jöttekor | к um pillanat: ti 
kumté ebben a pillanatban, ti kumkwél ( älä ti joytáslém)  ezen pil
lanatban (majdnem hogy utolértem) | sqs idő, óra =  orosz часъ: 
akw‘-ti-sqs rögtön, ebben a perczben =  сейчасъ || yol reggeli 
idő (subst.): yoli reggel (yoli yanstém yanstapém reggel tanított taní
tásom. Numél va'ilém é.), yolit, yolitän holnap | ét este (subst.): 
éti, étián este, esti időben; etätin (olyan képzés mint toyalin úgy; 
V. ö. joläl, élöX stb.) =  «éti yq,tlén‘-mos» az est a nappalodásig 
(Bég. Väta-yum 15, 2), éjen át: etätin ülémtal yumté-müséy qle’im ? 
hogyan leszek álom nélkül az éjen át? (u. o, 17: 2, 3; 18: 2); 
étá-yqtélütél mini éjjel nappal megy; étá jäme'im, yqtélü jqme’im 
éjjel-nappal járok (Numél va'ilém é.) ; öti-päläi jémts este felé haj-
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lőtt (az idő) I iü  éjjel; iü-yqtél éjjel-nappal | ti yqtél ma, möl у átél 
tegnap, yqtél-jatté délben, yqtél-jatné délre, etin-yqtél v. étin-yqtéld- 
tél jcili éjjel nappal jár, aninén у átéli né n toy ti âli (mesevég) mind e 
mai napig úgy él | alpél korán reggel, álpél-ta’il korától fogva (alpél 
ta'il akw‘-rhüs toy ti jqme’im üntélmattal kora reggeltől fogva foly
tonosan így járok leülés nélkül. Reg.; alpélnuiu korábban || täi té l: 
teli, téliéin télen, teli-paläV jémts télire vált az idő | tüjd tavasz: 
tüjäi, tüjäyän tavaszszal | tüw nyár: tuji, tujicin nyáron | takwés 
ősz: takusi, takicsiän őszszel | ti täi ez idén, möl täi tavaly.

Öná l l ó ,  nem származott szóval fejezik ki az időhatározást: 
an most, ап-ti, an-manin, an malin épen most, an-mönt az imént, 
aninén (1. az előbbi pontban) | us, szigvai is még most, mégcsak 
most; majd, majd csak, pl. us téléin män äyiris csak nem régiben 
született leányka, is jüniméné män näfik éppen most növekedő kis 
veresfenyő ; taw mos nusi-pél, us minéuw ha ő egy kissé megjavúl 
(a bajából), akkor megyünk csak; ti yqtél at mine'im, yolit us ma 
nem megyek, majd csak holnap; us-ti (joyti) még csak most (jön); 
mönt manér minés, an us mini a minap a mily gyorsan ment, most 
még inkább megy Reg.; us-ta most már, pl. yumin-pält us-ta qlme- 
jéisém férjem mellett most már letelepedni kezdtem. Jurkin-ékwü é. | 
in még, in-ét még nem, pl. taw in yuji, in-ét kiuals nqny ő még fek
szik, nem kelt még fel. | vässV tovább, még, pl. vässi at kantle’im 
nem haragszom tovább.

H e l y h a t á r o z ó k  képes használata mutatkozik a követ
kező időhatározókban: tarmél «rajt»: ét-kwoiélnél tüp tarmélnüw 
minés alig ment az idő t ú l  az éjfélnél. Töma-é. \ éld «előre»: élű 
diné éld nqmt él ta vissentimén a j ö v ő r e  való előgondoskodást 
kezdünk meg (veszünk) immár. Sakw-sünt tqrém térn. é.; âyin 
plyin kwol élül ta nqmélmatdslém család alapításra gondoltam íme 
a jövőben. Jurkin-ékwd é. \ élnin előbb, pl. élnin at tastdsém, tül 
tastlaytsém előbb nem mertem (вперво не смклъ), azután neki 
merészedtem. | jotél később, pl. j.joytés később jött, tlljotél ennél 
későbben.

Ilyenek jó részt a következő n é v u t ó  szerepű időhatáro
zók is :

älu át, valamely idő lefolyása alatt, pl. ti ét alu ezen éj alatt,.. 
ti täi älu ezen télen át.

ültd «át, által» : yum-uj at ét-ültéi jékwawé a hím medvét öt
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napig ünnepük meg tánczczal | tül-ültä tot yuji a télen át ott fek
szik D yqtél-ult joytali minden másodnap jön (каждой другой день 
придетъ). Reg.

kastél: пап joytnén-kastél am akto‘-müs taste'im, manér ät’im 
a te megjöveteledre én mindent beszerzek a mi csak kell (къ твоему 
приходу все приготовлю, припасу, чего надо); sátér yqtél-kastél 
äs jqmés ülém isten áldjon örökre! (tkp. ezer napra továbbra is jó 
életet!); sät-punk yqtél-kastél mis «bis Sonntag gab er es« (Reg.), 
tal-kastél taw-pält qle'im a télre, télen át nála leszek «на зиму». 
Reg.; am ti värmél-kastél qle'im taw-pält én ezen dologra vagyok 
nála, «я за это дкло у его» Reg.

у alt «közben»: toy jqmimém-yalt m i a l a t t  úgy járok, téném- 
ajném yalt étkezésem közben.

tori’ «felé» : am la'iném-tori’ taw joyti a mely időben mon
dottam, azon jön meg (я въ которое время сказалъ, въ то время 
онъ и будетъ) I ménki akw tori' lakwäsimen mi^egyszerre v. egy 
időben mozdúlunk (въ разъ подвинемся).

sajit «mögött» : au-kit уqtél-sajit jelpin yqtél qls egy-két nap 
e l ő t t  (за два-три дня) ünnep volt.

sis «hát» : tqny kisném-sis m i a l a t t  az utat kerestem (пока 
дорогу искалъ), nätnätä-sis úszása k ö z b e n  | ti-sisä mantin 
ezalatt (Rés-pqy-p. у.).

nupél, numpél «felé»: yqtit yqtél-numpél äntin uj jamés jirél 
ti Xulilawém a hatodik n a p r a  szarvas állat jó áldozatával állanak 
előttem. Muun-késin uj é.

pasnél: jóiéi jánimamém-pasnél tamlin varmél at vasintdsém 
m i ó t a  fölnevekedtem V. fölnevelkedésem ó ta  ilyen dolgot nem 
láttam (отъ порождешя не видалъ такого дйла); natém-pasnél 
a mióta élek, életemben (pl. nem láttam) | mand-pasél «seit wann»
Reg-

lapéi «-ként» : yqtéld-lapél sdtpén qln rupite'im naponként 
hetven pénzt keresek (dolgozom; кажной день семь гривень 
роблю).

jémt-ke: yqtelä jémt-ke minden nap, tdldjémt-ke minden télen ;
1. alább 29. 1. *
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c) Mód-  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 képzettek : toy úgy, toy-ti így; toy in, toyälin 
úgy, olyan, V. ilyen módon, olyaténképpen, pl. nqmse'im: ul 
kasélaivém, yápém yqsit jol-yvjipásém, saséi lap pantépaytsém, nol 
to y  a l i n  jqysém azt gondoltam vala, vajha észre ne vegyenek; 
ladikom hosszában lefeküdtem, nyírhéjjal betakaróztam s olyan 
módon jártam körűi a partfokot. Jurkin-ekwä é.; ta nol toyalin 
jqnyi, rör-väta saji jémti az a partfok úgy fordúl, hogy az erdő 
széle [a szél ellen] védelmünkre (tkp. möggé) lesz. Väta-yum. 
14, 6. Reguly jegyzetei között «tökeit, tokaié» alakok is előfordúl- 
nak. У tik «így»: vas kasélené yum yard mát ness vänyi, tik äti 
ness nori езу vadkacsát észrevevő ember nyílt (fától szabad) helyen 
csak úgy vanyi (térden mászik) vagy ha így nem (értsd : ha más 
szóval akarod kifejezni), hát csak úgy nori (csúszik). | ta-kém any- 
nyira, oly módon, ti-kém ennyire ily módon, manä-kem mennyire, 
mily módon, pl. älä yäli, ta-кёт müwinti majdnem meghal, any- 
nyira nevet; am manä-kem pöse’im, taiv as ta-кёт pösi a mennyire 
én hajtok, ő is annyira hajt. Tampüsém paulin Tarja é. || yum, 
yumlé ? hogyan ? pl. äs yum ! no még hogyan! no persze ! taw 
yum yaiisitä? ő hogyan tudja? (Reg.) | yum-müs? hogyan, miképpen; 
pl. anyum mus varilém? most hogyan csináljam? yumlé-müséy id., 
pl. ülémtal yumlé-müséy (Reg. írása szerint: mosah)  qle’im ? ! 
álom nélkül hogyan legyek?! (Reg.) | yumté-kásin (Väta-yum 
14, 6), kwoss-yumlé akárhogyan || yotém valahogyan, valamikép, 
pl. ménki yotém akwän voss rumalaytnuirémén mi ketten barátkoz
nánk meg valahogyan (намъ бы съ тобой какъ-то бы подру
житься), yotém-képél äleuw valahogyan élünk (коекакъ живемъ); 
moléy-yqjtél at â li: akw‘-müs yotém tistimé ali úgy mint előbb nem 
él: valamiképpen folytonosan szomorkodik | yotém-küsin akár
hogyan (какъ-нибудь), pl. Reg. Kaltés-mqjt, 15.) | ném-yotém 
sehogysem, pl. n. y. at tai никакъ нельзя. Reg. | yotém-müs, yot- 
müs valamiképpen. || mötät: nälä mötäl värunkwS érés, taw poyrV 
väritä nyilát másképpen kellett volna csinálni, ő gömbölyűre 
csinálja (Reg.). A yün «midőn» átvitelesen szintén jelenthet 
«hogyan »-t, pl. nan yuripén nürém kwosspä kwonsin uji-ke télsém : 
tas yum päywtné päkw-päUt am yün ténüm ? ! ha én magadféle erős 
karmú karmos vadnak születtem volna: idegen ember hajigálta
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fenyőtoboz-darabokat én hogyan ennék! (Numél va'ilém e.) ; ménki 
yalmént manér at potér tinién kwoss, akn:‘-müs élém-yqlésné laicé- 
pdntunkieé yün ?! mi ketten egymás között a mit csak beszélünk, 
hogyan kotyogjuk ki másnak mindig?! Ugyanígy a yotél «honnan» 
is; pl. akié lumédsém-pél yotél tauli ha egyszer belemelegedtem 
[a munkába], hogyan volna elég; пап-ke at täriitilän, yotél mine’im ? 
ha ti nem eresztetek, hogyan menjek? (Reg.)

Egyéb névszókból következő ragokkal alakúinak módhatá
rozók :

1. -is, pl. tahié erősen (t. néyitü erősen köti), pélpié gyorsan 
(p. yajtiti gy. fut) ezektől: täk erős, pélp gyors. Különösen az -in 
képzős mellékneveknél gyakori, pl. tdrwitinié nehezen, luksinié 
rosszúl, yalinié ritkán, sujinié hangosan, auminié fájdalmasan. 
Ez utóbbiak analógiájára -inis raódhatározó végzet jelentkezik 
esetleg olyan mellékneveknél is, melyeknek -in képzős alakja nem 
használatos, pl. mansi vogul: mansinis vogulúl (taw m. ydsi ő tud 
vogulúl), möt m ás: mötinis másképpen. Különös alakja van e rag
nak ezekben: ülminéin álmosan (й. папу süyrdts álmosan föl
ugrott), yütélinéin nap szerint (y. janpi nap szerint fordul, no 
солнцу воротится). Ezekben az -inéin végzet nyilván az -inis 
összerántásából és -ifi képzővel való bővítésből ered, mi mellett 
megjegyzendő, hogy az -in ilyen rag után föllepő szerepe más pél
dákon is látható, mint: et fi Hin, toy akin ; v. ö. toyin, tönin, mäntin, 
Unin. Ugyanígy alakúit az -i módhatározó raggal (1. alább 5. pont): 
sansi «ferdén, oldalvást» mely mellett sqici alak is járja, pl. 
sünéi V. sqici taivlén! oldalvást evezz ! (на косыхъ гребнись). jamés 
«jó» szó módhatározó alakja : jaméédkw (pl. j. yansäln ! jól írd !); 
ez nyilván *jqmésiédkw-íéle alak összerántása. (v. ö. végzetére 
nézve : moé, mossd kevés | moéédkicé kevéssé).

2. instrum. -I, pl. man’űréi 1 minő móddal? (v. ö. ur mód) 
ti űréi ilyen módon, ta űréi olyan módon (maik űréi tx joytűsén 
miként jöttél ide ?) | soytél egyenesen ( tü s. minunkwé éri oda egye
nesen kell menni; v. ö. soyt egyenes) | ydp p>éé j é r  él yuji a ladik 
oldalvást fekszik, на бокъ лежитъ (v. ö. péé csípő, jér, irány, táj) | 
ti latin kit l a t é i  üli ez a szó kétféleképpen van, это слово на два 
оборота идетъ; jürén vaj sau l a t é i  jüntyati a szamojéd botos 
sokféleképpen varródik, на всяия Формы, у и mitä l a t é i  nétdjis 
férjeképpen v. férje helyett neje jött (v. ö. lat érték, minőség) |
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kdtdyén manérdV ti jcinit v a l l  puninei kezeid mért oly nagyon 
(tkp. oly nagy erővel; va'i «erő») szőrösek (такъ шибко мохнаты) 
ti jänit v a l l  manércii vinci aje'in? ily nagy mértékben minek 
iszol pálinkát? (зачЪмъ такъ шибко пьешь?) | n am  él potértdsém 
szándékosan, készakarva (нарочно) beszéltem (v. ö. nam név) | 
la s  él mini lassan megy; v. ö. magy. l a s s ú  | képéi «-képpen, 
-ként» (v. ö. magy. kép), pl. yotém-képél aleme valamiképpen 
(коекакъ) élünk; mötén képéi väri másképpen csinálja, на другой 
образъ дклаетъ (Reg.); yatpd-képél yqtpä nänki mintha valaki lát
szanék [ott], точно какъ челов^къ видно (Reg.) | kéméi módon: 
ti kéméi väri ezen módon csinálja (v. ö. kém mód mennyiség); aiv 
kéméi misayä egyformán ajándékozta meg őket. Ilyeneknek látsza
nak, bár alapszavuk nem világos előttem: mari t  él  jqmiti gyalogo
san jár (пешкомъ ходить) | akwl-ti jol-üsmém p ü s m é l  alsém 
csaknem hogy meghaltam (почти что мертвый былъ); akw‘-ti 
vitné patilém püsmél alsém majdnem, hogy a vízbe estem (почти 
что, все равно какь-бы въ воду падалъ). Е kifejezések, vät'i у a j 
joyti gyakran jön, yqsd yal joyti ritkán jön, a mennyiben a yal e 
helyett valónak látszik: у áléi szintén e rovatba sorozhatok.

Ugyancsak ezen -l raggal alakúinak a distributiv számnevek^ 
pl. akicél egyenként, kityél kettenként (по двумъ), yürmél hárman
ként (но тремъ), niläl, átél, yatél, sátél, nollowél, qntéllowél, lowél ; 
yüsél húszanként, vdtél, nalimdnél, atpdnél stb. | supél felenként, 
részenként, pl. pusén akw‘-tori’ totunkwé at vérmaicdst, supél-supél 
totwdst mindet nem bírták egyszerre elvinni, részenként vitték el 
(Reg.) I sawél sokat, nagy számban, pl. väs-say mésin saiv jd  sawél 
yölte'im mint kacsa bélé kanyargós sok folyót nagy számban járok 
be (fogyasztok). Polém-taléy uj-é.; kélp vind saiv ta’il sawél aje’im 
vörös pálinkás sok pohárkát nagy számban iszom. Mési-paulin 
Kâta é.

3. lativus -г, pl. Hiti' hirtelen, rögtön, azonnal, pl. i. sorémné 
patés hirtelen meghalt, вдругъ померь (v. ö. ilt sőrém gyors halál, 
скорая смерть) | käsi' v. ness käsi’ hiába, ok nélkül ( käs kedv), 
pl. käsi’ ul kantlén hiába ne haragudjál | akwdi' folytonosan, egyre^ 
mindig, pl. ti naiv rém akwdi' länsi ez a gyermek egyre sír (akivé 
egy)* Ilyenek látszanak: rotti' rögtön (r. rakwéltayts rögtön meg
eredt az eső. вдругъ задожжало) | vdrméli nagyon, igen (v. saw 
igen sok, V. länsi igen sír).
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4. -n raggal alakúit módhatározók: pusén egeszen, teljesen 
(pus egész), pl. pusén át'im teljességgel nincs, ti paul máymaná 
pusén yálést e falu népe teljesen kihalt | törpén derekasan, helye
sen, kellőleg (torin helyes, tisztességes), pl. törpén at yanstilén 
nem tanítasz helyesen (хорошенько, ладно не учишь), пап sali 
manéráV törpén at pösilén ? miért nem hajtod jól a rént? törpén 
űrkén! hazudjál csak derekasan ! | vonsäln, vunsäln teljesen pusz
tán, tökéletesen megsemmisítve ( von sálpuszta,éppenséggel semmi: 
sör vonsál вовсе нЬтъ ничего), pl. atpén yum vunsäln totípimét 
ötven ember tökéletesen elsodortatott (elhordatott, megöletett — 
50 человЪкъ убилъ, чисто все унесъ). Lqr-üs átért térn. é. || árpán 
fölösen, sokat (art fölös, a. potér fölös beszéd), pl. taw árpán 
potérti ő fölötte sokat beszél (онъ лишно говорить), sáriim árpán 
tayés anyám fölötte szigorú (моя мать слишкомъ строгая). Tampű- 
sém paulin Anná é. \ tátélán üresen ( tátél üres), pl. ti kreol tátélán 
űnli ez a ház üresen áll.

5. -i módhatározó rag mutatkozik a következő szókban: yani 
hanyatt, hátra, pl. y. pats hanyatt esett, y. sityats hátra-felé hajolt 
назадъ сгибалось; (alapszavára nézve v. ö. magy. hanyatt) \ у ami 
arczczal lefelé, pl. yápá yqmi-rautsaytés felfordúlt a ladika, y. pats 
arezra borúit (1. alapszavára nézve Budenz MUgsz. homorú czikkét) f 
jéri oldalvást (jer irány, oldal), pl. polwés jeri yuji a gyertya oldalt 
áll [a tartóban] | sairi, sârisi ferdén, oldalvást (1. fent 25. 1.).

Más végzetekkel jelentkező módhatározók: jassá egyenesen, pl. 
j . tayénláln! egyenesen czélozd (прямо нарови, наметь)! j . tű mini 
egyenesen oda megy | sqma, soma egyenesen, éppen; meredeken, 
pl. lány sama tű mini az út egyenesen oda megy; sama l’űl'in-váta 
meredeken emelkedő (крутой) part; la’il-tal'yén soma lüli a lábad 
hegye egyenesen fölfelé áll; kwolápémén akw‘-soma l'űl'eV házaink 
szemben állanak (другъ противъ дружку стоять); möl yqtél soma 
joytné yqtélűw als harmadnap éppen kellő napja volt megérke
zésünknek (прямо вчера намъ придти надо было) Reg. | tára 
«át, keresztül« képes; értelemben «behatóan, részletesen», pl. nanén 
tárá yoltilém részletesen megmutatom neked (подробно, на сквозь 
покажу); tárá potérti «er spricht u n a u f h a l t s a m »  (Eeg.). || 
yalét-yalét =  yalinis ritkán, gyéren (ettől: yal köz) pl. taw y. y. ti 
joytéli ő ritkán jár ide (рЬдко онь сюда приходить) | tulit — 
tűlmayél titkon, lopva pl. tűlmay tűlit lakwyati a tolvaj lopva búvik
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(но тихонько, чтобы не видали), tulit mini titkon megy II mólé у 
gyorsan» a molémli molémtayti «siet» igékhez viszonyítva olyan 
képzésűnek látszik, mint ünléy «ülve» ettől: ünl- «ülni», 

z. trjn. '2-0 3. I geköt őkként  szerepelő mód-, illetőleg állapothatározók: 
yöt-, mely olyformán mint a magyar meg, el, ki igekötők a 

vele kapcsolt ige cselekvésének különös intensivitását, illetőleg 
bevégzettségét jelöli. Példák : yulaném yot-saje’it halaim elrothad
nak, éntapém yot-linmés ővszíjam meglazult (ослабь), sorit yot- 
s ulat äst a virágok elhervadtak (посохли), ti tcir yot-lqtyati ez a 
kendő megfakúl (полиняетъ), ti saw yot-narmés ez a bőr megkopa
szodott (гола стала). Az eredeti eltávolodás, elválás-féle jelentés 
még inkább mutatkozik az effélékben: kasüjém sipélanél yöt at 
seti késem nem jön ki (не можно вынуть) a hüvelyéből; kwäli 
yot-ojtitä a kötelet leoldja, yury‘-asnél kwoläs yot-sulyi a zsáklyuk
ból a liszt kiszoródík, tüjt yot-tolés a hó felolvadt (раетаялъ), nate
rem sakwnél yot-yanstawé a gyermeket elszoktatják (отучать) a 
csecstől, aywtés am yot-lilem a követ eldobom. Megfelelőleg ezen 
jelentéssel a déli nyelvjárásokban rendesen kwän «ki» igekötőt 
találunk, hol az éjszaki yot-oi alkalmaz, pl. kwän ajti leold, kxeän- 
éeti kijön, kwän-närmi megkopaszodik, kwän-tali elolvad stb. 
Tekintve a magy. meg- igekötőnek meg'e, mögé-bői való fejlődését 
valószínűnek látszik, hogy a yot a vogul yütdV «mögé» névutó 
(1. fönt a helyhatározók közt) kopott alakja, melynek alapjelentését 
a magy. hát «dorsum» világosítja meg (1. MUgsz. 92. 1.).

pal- a magyar «szét-, fel-» igekötőknek felel meg, pl. jiw  
pal-yalils a fa széthasadt (раскололось), ti sun pal-lqsils ez a szán 
szétbomlott (эти сани развалились), äwi pal-vänyritestä az ajtó
nak akasztóját fölnyitotta (крючкомъ отперъ), tüjt pal-tolés a hó 
fel- V. szétolvadt, tatép pal-pünsitä fölnyitja a ládikát.

lap- a pal- igekötőnek ellentéte «fölülről való elzárás, befö- 
dés»-féle jelentésű igéknél, pl. äwi lap-vanyritésta az ajtó akasztó
ját lezárta (крючкомъ заперъ), ti suli pulpél lap-mayilém ezt az 
üveget dugóval bedugom (затычкой заткну), tqtép lap-pantéstd 
betette a ládika tetejét, ula lap-yarititä eloltja a tüzet (Bég. Özön
vízmonda), jäi süntänl ärpil lap voss vűrawé a folyóknak torkolata 
zárassák el halászó sövénynyel (Eeg. Mä yulitém majt).

pul■ «szét-, össze-» jelentésű «apró darabokra szétoszlást» 
kifejező igéknél, pl. änä pul-sakwalés az edény összetört, naii pul-
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tawritä a kenyeret szétmorzsolja, nepakóm pul'-mantóstá papirosom 
szétszakította (изорвалъ). Képes alkalmazásban mutatkozik e pél
dákban : am akwäV pul'-titsóm én teljesen átáztam (я весь nepe- 
мокъ), pul-turyim ämp megveszett eb (одурклая собака).

sam- igekötő a magyar «agyon»-nak felel meg az «agyonver, 
agyonnyom »-féle igékben, pl. sam-rätitä agyonveri, sam-alita 
agyonöli, sam-ajtitci (lü t terpil) agyonitatja v. megmérgezi (rossz 
orvossággal), sam-pötwós (élőkről mondva) megfagyott (замерзъ), 
sam-tanértitá agyonnyomja.

N é v u t ó  szerepű módhatározók:
/ajtói, szígvai /q jilt -ként, -képpen, -módon, -gyanánt, pl. 

hatra o/sér pot-/qjilt püwi ócska rókabőrt adóképpen vesz, am /a j
tóiéin /ot Hűli? hol van olyan mint én? to/ ul várón, ti /ajtói várón, 
úgy ne csináld, ekképpen csináld ! | mólé/ /ajiltól at ah nem úgy 
él mint előbb. (Reg. Váta-/um. 22).

más «szerént» pl. am /anstanóm-müs álón ! az én tanításom 
szerint élj! ( Numól va'ilém e.)y ti-müs sánktcóltavó így, ilyen módon 
játszszák a hárfán | akw‘-müs folytonosan, egyre || másé/: ülómtal 
/unité-műsó/ ále’im? álom nélkül hogyan leszek el? (Reg.). Ez 
utóbbitól: müs/ól: nótá vári-műs/ól «dem verlangen seines weibes 
gemäss» (Reg.); tkp. a mint neje csinálja; am-műs/élóm én szerin
tem (по моему), kit /áp-müs/él kiválás totivós ket ladik szerrel 
hozatott a liszt (на двухъ лодкахъ привезъ) Reg. | mater läwi, 
müs/ól läivitä a mit mond, helyesen mondja (что скажетъ, 
правильно), müs/ól latifi helyes, megfelelő szó (настоящее, вЬрное 
слово), müs/ólá ti «a rendje, módja ez» (Reg.)

lapéi -ónként, pl. paulá-lapól, akiv‘ kivolá-lapól jáli falun
ként, házanként jár; suná-lqpél kit/ól kerim szánonként kettő van 
befogva (Reg.); sámá-sám-lqpól Tárómnál jor mói/em ti tárcitaivós 
vidékenként hős népet bocsátott alá T. (Reg.)

Névutói szerepűvé vált ezen igei szerkezet is : jemt-ke, mely 
e helyett való: jcmti-ke «ha lesz, ha jon» s mint a lapéi névutó 
«-ónként» jelentésben használatos, pl. elóm-/qlósá jómt-ke tit álsót 
minden (каждой) ember itt volt; /amit jómt-ke akw‘ sálil alésűw fér
fianként (minden férfira számítva) egy rént öltünk (Reg.); naivremá 
jómt-ke mosná pate'it akár hány gyermek van, mind betegségbe 
esik (Reg.). E szerkezetnek eredeti értelme főkép időhatározói 
használatában tetszik ki világosan, pl. /átéld jemt-ke jo /ti napon-
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ként jön, tkp. a mint egy napja lesz, jön; tälä jemt-ke tit qli min
den télen itt lakik, tkp. a mint egy tél jön stb. | akw‘-jemt-ke foly
tonosan, egyre, mindig. Reg. egyszerűbb jenit alakját is jegyzi, 
pl. au у átél jhnt minésüw mindennap elmentünk «каждый день 
ушли» ; akw‘ tälä jemt jälenti ő telenként megy.

Megemlítjük itt a ta’il «teli» szónak némely módbatározó 
használatát, mint pl. Ulin-ta’il minesi’ elevenen mentek el | pus- 
ta’il qli egészségben van. Időhatárzói ( mün-ta'il kis kortól fogva) 
s comitativusi értékére nézve 1. példákat föntebb 10. 1.

Egyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: saka 
nagyon, igen, szerfölött, pl. taw áném saha erptitä ő engemet 
nagyon szeret, ti ur saka tutin ez a hegy igen magas | jelpin id. 
(tkp. szent, tisztelendő): jelpin motéy minén! igen gyorsan menj ! 
ti vinä jelpin kort ez a pálinka igen erős | pilismä id. (tkp. félelmes, 
rettenetes): pilismä yqsä julsem igen v. rettenetes messze jártam, 
pilismä-saka qln ansi rettenetes sok pénze van | jortal teljesen, 
tisztán, tökéletesen (tkp. nyomtalanul) jortal piisen yqläst elhaltak 
egyig valamennyien (до чиста, век вымерли); ей seri-pos jortal ti 
yarils az estfény tökéletesen elaludt (megszűnt). Reg. | ross super- 
lativus-jelölő, pl. taw voss jui-aul yqtpä ő a legutolsó, voss vüssi’ pi 
a legkisebb fiú, ross aulä a legvége, voss jan i’ a legnagyobb | sär, 
sar éppenséggel, pl. sär vonsät s. ät'im éppenséggel semmi sincs, 
sär alp i yum éppenséggel megélő ember, szegény e. (коекакъ 
живетъ, бкднои), sar ault legelsőben || ness hiában, úgy, amúgy, 
ingyen: manérái' joytsén? miért jöttél? — ness csak úgy, ok nél
kül; sälitä dném ness mistä ingyen adta nekem rénjét; Numi- 
Tarém äsä punkä tärätim ness ünli N. T. atyja fejét leeresztve csak 
úgy űl. (Reg. Mä yutítém m.J, ness lis félrelőtt, elhibázta a czélt, 
ness yqli minden különös ok nélkül, csak amúgy hal meg | vonsät, 
vunsät =  vonsätn (1. fentebb): kamkämt vonsät ne-mötér yul 
ät'im a varsámban semmi, semmi hal sincs \\janés külön, eltérőleg, 
pl. am janés mine’im én külön (pl. utón) megyek, | pat csak, 
egyedül, pl. pat nanén erptilém csak tégedet szeretlek.

Az állítás b i z o n y o s s á g á n a k ,  illetőleg külömböző fokú 
v a l ó s z í n ű s é g  ének kifejezésére szolgáló módhatárzók: tel bizo
nyára, nyilván, valószínűleg, pl. pusén tel ti minőst bizonyára mind
nyájan elmentek (видно век ушли), umpi vitén tel totu és a merő
kanalat nyilván a vízhez (folyóhoz) vitték | akic‘-ti-pél úgyis, min-
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denesetre, pl. nan dném akic‘-ti-pél yülilén te engem úgyis elhagysz 
V. bizonyosan elh. | kéméi körülbelül, pl. sdli-pos kéméi mindsém 
körülbelül egy rénnyugvót (10 versztet) mentem | älä, didi majdnem, 
csaknem, pl. dld ydli, ta-kém müwinti majd meghal, annyira nevet; 
ti jiw dld sakwali ez a ía csaknem leroskad; püyérmatsém, nan- 
tarmél didi patsém a hogy felfordúltam, majdnem reád estem 
(Reg.) I dld-pél mintha, csaknem úgy: kiron nlsém, dld-pél üld 
ndnki künn voltam, mintha tűz látszanék («такъ покажется, 
какъ-бы огонь быль» Reg.) | jdr, jdrpél, jdr-mantik mintha, úgy 
tetszik, pl. kukkukét jdr dmpét ütenteit a kakukok mint kutyák 
(ровно какъ собаки) ugatnak. Sdt sarp tülilép; üld jdr-pél ndnki 
mintha tűz látszanék (ровно такъ, огонь видать) ; jdr-mönt tit-ti 
als úgy tetszik, itt volt (ровно онъ здксь былъ); jdr-mantik dtd 
taw né’ilépdlés mintha nem ő jelent volna meg (ровно не онъ 
былъ); jdr-mantik asérém vitél sdsipawdsém mintha hidegvízzel 
öntöttek volna le (Reg.) | tüp alig, pl. tüp joytés, él-minés alighogy 
megjött, elment; ét-kwotelnél tüp tarmélnüw minés alig ment túl (az 
idő) éjfélnél I tüp-jer csaknem, mintha, pl. tüp-jér dmp jiüli csaknem 
úgy fal (kap az étel után), mint egykutya (ровно собака хватаетъ) | 
érin talán, lehet, pl. érin joyti, érin-pél ai talán eljön, talán nem | 
érinpi id., pl. érinpi kit ydtél yuje’in, érinpi yürém ydtél yuje’in talán 
két napot fekszel, talán három napot (Reg. yasilqy-é.) \ mat-namin, 
matélé talán, aligha, pl. Sojin cijkd mat-namin v. matélé joyti S. öreg 
aligha jön (at joytunkwé nqmsitd; joytunkwé-ke namsitd, toy Idici: 
é r  in  joyti azt hiszi, hogy nem jön; de ha azt hiszi, hogy jön; így 
mondja: «érin» jön); mat-namin nan, érin am! jó ha te, de hátha 
én! (хорошо ты, а можетъ быть я!); mat-namin atin, érin-ke at 
atifi édes talán? hátha nem édes! (сладко-ли? можетъ-бьггь нктъ) | 
vék valószínűleg, bizonyára, pl. pdkír tot vékydntnüm ott bizonyára 
találnék fenyőtobozt. Polém-talé-y uj-ё. Az egyenes «igen» felelet az 
éjszaki vogulban: a-á, pl. am-jotém joyteyén-d ? jössz-e velem? — 
a-á, joyte'im igen jövök. Erősgető kifejezések: ossci! hogyne, persze, 
természetesen, pl. kátén alimélti ? fáj a kezed ? — ossa! hogyne 
(fájna)! (какъ-же не болитъ, не-ужъ не болитъ?!) | qs-yum! 
persze! qs-ti! id.

A t a g a d á s  kifejezője az igei alakok előtt: at, pl. at joyti 
nem jön, at rdtairés nem veretett meg. A «még nem» kifejezésére 
ez az at a comparativus -nüw képzőt veszi fel, pl. kwotlén atnüw
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jo/tsüw  még nem jutottunk a közepéig (до половины еще не
дошли); — vagy pedig in-ét alakban az mj«még» határozóhoz 
csatlakozik, pl. ti áyiris in-ét taytili ez a leány még nem serdüld 
(эта девушка не въ полномъ росту еще), taw in-ét joyti ő még nem 
jön. A föltétes szólásban a «ha» jelentésű hátúljáró -ke, -ke kötőszó 
a tagadó szóhoz (at-ke)  ; nem pedig, mint rendesen, az igéhez csat
lakozik, pl. taw läwi-ke: mine'im ; at-ke law i: at mine'im ha ö 
mondja: megyek; ha nem mondja: nem megyek | qln anse’in? — 
kwoss at-ké-pél qnée’im, nanén manér! van pénzed? — ha nincs is, 
neked mi közöd hozzá!

A «ninesen» kifejezése: Mim, pl. naii Mim nincs kenyér, taw 
atim tot ő nincs ott. A kedveskedő -kwé diminutivummal is haszná
latos, pl. паи ans e'in ? — atímakwé van-e kenyered? — nincs éde
sem. A szigvai nyelvben föllép az Mim az ql- lenni ige előtt at 
helyett is, pl. Tomii asém sM ujV jémtunkwé akw‘ ujä Mim als 
T. atyám, hogy hét medve leterítője legyen, még csak egy hiány
zott (nem volt). Tömil-é. | élém-yalés-píkáném susinani Mim qlildlém 
(ott) nem láttak engem emberfiacskáim (tkp. látásuk nem volt). 
Mir-susné-yum va'ilténé é. Különös alkalmazása van az Mim-nak e 
szólásban is: nan joytnén-kastél am akw'-müs taste'im, m a n é r  
ä t'im  a te megjöttödig én mindent elkészítek, akármi legyen v. 
a mi csak kell (что только надо).

A «nein»-féle egyszerű tagadás szava : at'i, a( (rövid magán
hangzóval), pl. taw jiw-a? — at'i v. ai ö jön-e? — nem. Ugyané 
tagadó szó használatos, ha közös alanyú összevont mondatokban 
az egyiknek állító igéje, a másikban tagadólag ismétlődnék, de el 
van hallgatva, pl. ta yum joytés, Щ Mi (e h. Щ atjoytés) némely 
ember eljött, némelyik nem (t. i. nem jött) | vas kaséléné yum yard 
mát ness vaftyi, tik Mi, ness iiöri vadkacsát észrevevő ember tágas 
(fátlan) helyt csak úgy mászik, ha nem így, hát csúszik. Mint a 
tárgyalásban levő szó érdekes továbbképzése, figyelmet erdemel itt 
atin-ke, melynek jelentése kiviláglik a következő párbeszédből: 
ti latifi aném läwfiln, manér-sir iMin ? — am at läwe'im, ésérmci 
nanén lawunkwé. — ul éssémtén! manér éssémtankwé ? ! — atin-ke 
läwe'im mond meg (magyarázd m.) nekem ezt a szót, micsoda 
szó? — Én nem mondom, szégyen neked mondanom — Ne szé
gyenkezzél ! minek szégyenkezni ?! — Nohát (ha nem kell, hát) 
megmondom (не то, да скажу).
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A névszóra vonatkozó tagadás kifejezője: ätä pl. titi pqy- 
nawrém, ätä yumitänel alné nawrém ez fattyúgyermek (oldalgy.), 
nem férjétől való gyermek; am Jäni’ -paulté, ätä yal-paulté qle'im 
én Nagyfaluban, nem Közfaluban lakom; män äyitä, ätä jäny‘äyitä 
a kis leánya, nem a nagy leánya. — ätä-ätä «sem-sem», pl. ätä 
äin, ätä ten‘-ut at ansi sem pénze, sem ennivalója nincs.

A t i l t ó  szó alakja a vogulság nagy részében : ul, pl. tű ul 
minén J oda ne menj! taw ul voss j iw ! ő ne jöjjön ! Ezenkívül hasz
nálatos ez az ul a bizonyosság erősítésére, körülbelől úgy, mint a 
magy. «hogyne !», pl. sálit läpät ale'it ! a rének közel vannak? — 
ul läpät ale'it! hogyne volnának közel! | taw kivon ali ? ő künn 
van? — kwon ul âli bizonyára künn van | Ta’itné jiwén ? jössz-e a 
Szoszvához ? pus-ke älnüm, ul minnűm ! bizony mennék, ha egész
séges volnék! I taw jäni’ yum! ő nagy tisztviselő ! — ul, ul! hogyne, 
hogyne (volna igy)! || ul-pél: tot ul-pél ämp yarti ott alighanem v. 
bizonyára kutya ugat.

Ezeken kívül elöfordúlnak, mint a tagadás jelzői ne és nem. 
a névmásokon és belőlük származott határozókon (pl. ne-mötér 
semmi, nem-yqtpä senki, ncm-yűú soha stb.); 1. ezekre nézve az 
illető rovatokat.

M e n n y i s é g h a t á r o z ó k .  — A collectiv «ketten, hár
man »-féle számnevek alakjai: kitän ketten, yűrmén hárman, nilän 
négyen, atné öten, yqtné hatan, satué heten, nqllawné nyolczan, 
qntéllqwné kilenczen, Iqwné tizen, yüsné húszán, vätne, nalimánné, 
atpdnné stb. | pusén mindnyájan || säyä v. sqyä-ta'il id., pl. sqyä-t. 
kwon-minäst mindnyájan kimentek a szobából (всЬ вышли изъ 
избы); sayä-mosä sunseslüw «alle, bis auf alle haben wir sie gese
hen» Reg. Megjegyezzük itt, hogy az éjszaki vogulban a bizony
talan collectiv számjelzésnek külön alakja van, így: sátéy-kém joyt- 
sét körülbelül heten jöhettek, kitéy-kém mintegy ketten, yürméy-k., 
niléy-k., atéy-k., yqtéy-k. stb. Ez alakok jelzőileg is szerepelnek, pl. 
kitéy jqn-yép jemti körülbelül két hónapja lehet, yűrméy-kém sät 
körülbelül három hét.

A «hányszor» (manéy-sos) kérdésre megfelelő határozók akw‘- 
sos egyszer, kit-s. kétszer, yürém-s. háromszor, sät-s. hétszer stb. — 
A yoti-sos «hányadszor» feleletei: sar-ault elsőben, először, kitit-sos 
másodszor, yűrmit-s., nilit-s., atit-s. stb. ju i ault, voss jui-ault utol
jára, legutoljára | kiténtái másodszorra (pl. kiténtöi' ti väri másod-

TJGOH FÜZETBE 11. 3
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szorra csinálja meg. Lqr-üs átért térn. e.), yürmintái harmadszorra 
(y. ti mini harmadszorra megy. Rés-pqy-peltan-yuj é.), nilintái 
negyedszerre stb.

A distributiv számnevek alakúlását 1. fentebb 26. 1.
Egyéb e rovatba tartozó határozók: qs meg; megint; szin

tén, is, pl. áném qs majáin, at tauli adj nekem még, nem elég; 
taw qs joyti ö szintén jön; möléy tit als, ári qs jiw minap volt itt s 
most már megint jön | til qsá ennél tovább, ehhez még || in még, 
pl. paul in jqmés у qsá a falú még jókora távol van (1. időhatárzói 
használatát és inét «még nem» összetételét fent 22. és 32. 11.)

d)  O k h a t á r o z ó k .

N é v m á s i  tőből valók: tönii azért, a miatt, a végett, tönin 
id. (pl. tönin tél at ti jis «úgy látszik azért nem jött» Reg.), ti-til 
ezért (pl. ti-til sarc ti vis «ezért vett oly sokat» ; saka aumin ma és, 
ti-til yuÜtés «weil er sehr krank war, darum blieb er aus» Reg.) | 
m a n é r á imanri ? miért? mi miatt? manér-maés? id. manér 
mit? minek? mi czélból? (pl. manér éssémtayte in ? minek szégyen
kezei).

N é V u t ó szerepű okhatározok:
má’és -ért, miatt, végett, pl. am má'éslém joyts én értem jött, 

yumitá-ma és tisti férje miatt búsul.
rexl miatt, vlminek következtében, pl. sayl-ré'il ma saryi a 

mennydörgés következtében a föld reszket (отъ грома земля 
дрожжитъ) I asérém-ré’il jiw-sim pokli a hideg miatt a fa belseje 
hasadoz (отъ стужи сердце дерева трещптъ) | élém-yalesakütá 
ta-ré’ikwél ап-ti yqtél-mos ta ünle’it emberkéi annak (t. i. a Kaltés 
istenasszony kakukjai énekének) erejénél fogva élnek mind e mai 
napig. Mái’ tqrmV sqsyatilém é. || ré'inél id., pl. asérém-ré’inél tor- 
ye'im reszketek a hideg miatt (отъ стужи дрожжу). — V. ö. ré'i 
hő, melegség.

nüwné miatt, pl. püyélné-kwolté punkém re’Í-nüwné jol-tajwés 
a fürdőházban fejem a hőség miatt elkábúlt (въ банк жарко было, 
голова отъ жару огоркла).
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e) 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  
(kötőszók, nyomatékosítók).

A vogul, mint általában azon rokon nyelvek, melyek eredeti 
mondatszerkesztésüket hívebben megőrizték, a mondatok kapcso
lata helyett igenévi és gerundiumi szerkezetet kedveli, vagy pedig 
minden összekötő szó nélkül egyszerűen egymás mellé állítja az 
egymással viszonyban levő mondatokat, pl. taw nanén érpténé- 
maés ti jülenti ő azért jár ide, mert tégedet szeret (tkp. ő téged 
szeretés miatt jár ide); toy jqmimätä yqntéstd amint úgy járt (tkp. 
úgy járván ő), találta | nan tótén, solwél tótén! hozz kenyeret 
és sót (tkp. hozz kenyeret, hozz sót); am vöweim : taw at mly én 
kérek, [de] ő nem ad ; toy ul varén, ti-műs varén! ne úgy tégy, 
[hanem] így (tégy)! am tönci joytsém, nanén matér lawunkwé qnse'im 
én azért jöttem, [mivel] valami mondani valóm van számodra. 
Csak aránylag kevés határozói, vagy névmási eredetű szó van, 
mely mondatszerkesztő minőségben alkalmazódik, ilyenek :

äs «szintén, megint, még» és «is», pl. taw äs man-jotűw mini 
ő is velünk megy. Használódik a magyar «hát» jelentésében is, pl. 
yumin qs yöt q li? hát férjed hol van? v. férjed meg hol van? típus- 
kát manér űnléptawé: vinä, man äs manér ? ezen hordóban mi 
helyeztetik el: pálinka vagy p e d i g  mi? Az at tagadó szóval 
«sem» jelentésű, pl. taw qs atjiw  ő sem jön. A «sem—sem» kife
jezése: ätä— ätä (1. föntebb).

man, a-man vagy, avagy, akár, pl. manér éri, man tén‘-ut éri 
man masné uläm éri, man äin éri : am sélén‘-utém ti voss té'i, voss 
qnsi a mi csak kell, akár étel kell, akár öltöző ruha kell, akár 
pénz kell: az én szerzeményemet ime hadd egye, hadd bírja! 
(Bég. Väta-yum) | taw joyti, a-man a (? jön-e ő, avagy nem?

ta mutató névmás, mint «hát, úgy, akkor» jelentésű kötő
szó is szerepel, p l.: dném md-kiwérné ünttilén-ke: ta ünttilen; 
lilim almilén-ke: ta almilén ha engem a földbe helyezel: hát v. 
akkor [oda] helyezel; ha lelkem fölemeled: hát fölemeled.

kwoss 1. «amint», pl. éld kwoss sunsile’im amint előre nézek, 
tű kwoss joyte’im a mint oda jövök; — 2. «habár, akár» pl. qln 
qnse'in ? — kwoss at-ké-pél änse'im, nanén manér ? / pénzed van ? 
— ha akár nincs is, mi közöd hozzá ?! vowe'im kwoss, at jiw habár 
hívom, nem jön. — 3. «legalább», pl. titi vdrunkwé at tdnye'in,

3*



36 MUNKÁCSI BERNÁT.

kwoss titi varén! ezt tenni nem akarod, «legalább ezt tedd» Eeg. | 
kwoss-pél habár... is, bár, ugyan, pl. kwoss-pél vöwitä, at miy «bár 
ugyan kéri, nem adja» Reg. | ti-kivoss, ta-kwoss bárhogyan, pl. 
ta-kwoss nawldslém, jnil at joytdslém bárhogy űztem, nem értem 
utói (я сколько не доганивалъ, не могъ достичь). Tampüsém 
paulin Tärja ё.

ton-mantin: taw nqmsi yum, ton-mantin äyi ő azt hiszi, hogy 
férfi, hát pedig leány. Reg.

értem «mintha», pl. taw Idwi, am értem tot at qlsém ő azt 
mondja, mintha én nem lettem volna ott («онъ скажетъ будьто я 
тамъ не былъ- бы» Reg.)

Hátúljáró particulák:
-ä ? (kérdő szó) -e? vájjon?, pl. tit yujew-d? itt alszunk-e? 

nan jurtén ménki jotmén jiw-ä ? a te társad velünk jön-e ? jämäy-ä ? 
járnak-e ők ketten? Megiegyzendő, hogy névszókhoz is csatlakozik 
ez az -ä felkiáltó szólásban, mi arra mutat, hogy a kérdő -<i t  
indulatszói eredetű, pl. уитгу-ä! hó, férfiak! jäy-ä ! hé, atyus ! 
nét-d! nők!

-ke «ha, midőn», pl. пап-ke mine'in, am qs minnüm ha te 
mész, én is mennék | Ás-tép, tür-tép pinunkwé-ke, manâ jamés 
sünkwét! ha obi eledelt, tavi eledelt kell beletenni, milyen jó nyír- 
héjedények! Lqr-üs atért térn. é. — Igei alakokkal való használa
tát 1. alább 1.

-pél «is») pl. taw-pél jiw  ő is jön, an-pél vári most is csinálja | 
at-pél «nem is, sem», pl. lakwci minäst, at-pél yäntläst szétmentek 
s nem is hadakoztak («угпли въ разномъ и даже не воевали» 
Reg.); akw‘ pül-pél at tajépdsém egy falatott sem ettem, одинъ 
кусокъ что есть, не съЬлъ) | toya-pél «mindamellett, mégis», pl. 
minunkwé at jémtdls, toya-pél minés nem akarózott neki menni, 
mégis ment (Reg.); vdrmél toy kwoss ali, am toya-pél at mine'im 
habár a dolog úgy áll, én mégsem megyek | kwoss-pél «habár is» 
1. föntebb. I érin-pél talán, lehet. . .  is, pl. érin joyti, érin-pél at 
joyti lehet, hogy jön, lehet is, hogy nem jön (Reg.) | mana-pél 
«vagy pedig»; pl. nan noysél ojtdln, mana-pél ülnél pináin! «du 
bezahle mit zobel, oder auch mit geld» (Reg.) | jdr-pél mintha» 
(1. fönt 31. 1.). — A -pél használatát igei alakokon 1. szintén 
alább 1.
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В) Igeragozás.

A vogul — ép úgy mint a rokon osztják, magyar és mordvin 
nyelvek — kétféle: a l a n y i  és t á r g y i  igeragozás-rendszert fej
lesztett ki az igén. Amabban a cselekvő alany személye és száma, 
továbbá a cselekvés módja és ideje van megjelölve a végzetekben: 
emebben mind e momentumokon kívül a cselekvés tárgyának meg
határozottsága és száma is. Az alanyi ragozásban az ige cselekvő 
és szenvedő volta, a tárgyi ragozásban a tárgy egyes, kettős és 
többes száma szerint oszlanak meg az alsóbb ragozási rovatok, 
melyeket elsőben is változatlan tövü példákon mutatunk be.

6. §. Alanyi igeragozás.

Ig e  t ők :  min- menni, tot- hozni, vinni.
1. Jelentő mód.

Cselekvő alak. 
Praesens Praeteritum

Szenvedő alak. 
Praesens Praeteritum

2. Föltétes mód.
Cselekvő alak Szenvedő alak

Sing. 1. minnüm v. minnuwém totnüwém
2. minnún v. minnuwen totniiwén
3. minnüw totnüwé

Dual. 1. minnuwémén totnüwé тёп
2. minnuwen totnüwén
3. minnuweV totnuwei'

, 1 .m in e 'im j nnincjjsém, totsém totawém totivősém
2. mine’in \j J minősén, totsén totawén totwősén
3. mini mines, tots totawé totwés lj ^

. 1. minimén minésémén, totawémén totwésémén
totséinén

-  2. minijin minésén, totsén totawén totwésén
3.mineV \  minésV, totsV totaweV totwésV v.iotwései'
1. mineuw, ' minésüw, totsüiv totaweuw totwésüw

rninüw, /
2. minijin v^>:minésőn, totsőn totawiin totwésőn
3. m i n e ' i t m i n ő s é t ,  totsét totawét totivőst in*-
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Plur. I. minnuwuw totnuwuw
2. minnuwän totnüwän
3. minnüt v. minnuwét totnüwét

3. Parancsoló mód.
Cselekvő alak Szenvedő alak
Sing. 2. min én ! ( voss) totawén !

3. minä !*) V. ( voss) mini ! (voss) totawé ! 
Dual. 2. minen! (voss) totawén!

3. (voss) mineV ! (voss) totaweV
Plur. 2. minän! (voss) totawän t

3. minét! V. (voss)mine'it! (voss) totawét!

7. §. Tárgyas ragozás.

I g e t ő : rät- verni, ütni. 
a) A cselekvés tárgya egyes számú: 
(taw ämpä rätitä : ő veri a kutyáját.)

Praesens 
Sing. 1. ratilém

2. ratilén
3. rätitä

Dual. 1. rätiUmen
2. rätilen
3. rätiten

1. Jelentő mód
Praeteritum

rätäs lé m \
rätäsUa C t . i f J .  
г at estä ^ 
rőtéslémen 
ratéslan 
miesten

2. ratilän
3. rätiänl

Plur. 1. ratileuiv v. ratiluiv ratésluw /
ratéslm —* 
rätsänl

3: Parancsoló’mód

ratäln !
rätätä V. ( voss) rätitä

*) A voss mini mellett ritkábban használt alak ; íme példái и 
namténné l'ul1 ui älä ! ne legyen rósz emlékezetednek! ( Sa%wäsane- 

)  I qltén tanypä tanyin yul tätil sümléy läyät, tot qlä ! arany hát
szárnyú hal az üres kamara zugában, ott legyen! (Vit-sätmil).

2. Föltétes mód 
Sing. 1. rätnnlem

2. rätnüUn
3. rätnütä



ÉJSZAKIVOGUL NYELVJÁRÁS. 39

Dual. 1. ratnülémen —
2. rätnxden rätelen !
3. rätnvbten (voss) rätiten !

Plur. 1. rätnüleuw —
2. rätnülän rätelän !
3. rätnuivänl ( voss)  rätiänl!

h) A cselekvés tárgya kettős számú :
1. Jelentő mód.

Praesens Praeteritum
( taw ämpäyä rätiäyä: ő veri két kutyáját.)
Sing. 1. rätiäyem rätsäyem

2. rätiäyen rätsäyen
3. rätiäyä rätsäyä

Dual. 1. rätiäyemen rätsäyemm
2. rätiäyen rätsäyen
3. rätiäyen rätsäyen

Plur. 1. rätiäyüw rätsäyüw
2. rätiäyän rätsäyän
3. rätiäyänl rätsäyänl

2. Föltétes mód Parancsoló mód
Sing. 1. rätnuwäyem —

2. rätnuwäyen rätäyen ! v. rätein
3. rätnuwäyä (voss) rätiäyä

Dual. 1. rätnuwäyemen —
2. rätnuwäyen rätäyen!
3. rätnuwäyen (voss) rätiäyen !

Plur. 1. rätnuwäyüw —
2. rätnuwäyän rätäyän !
3. rätnuwäyänl (voss)  rätiäyänl !

c) A cselekvés tárgya többes számú:
( taw ämpäriä rätiänä: ő kutyáit veri.)

J. Jelentő mód.
Praesens Praeteritum

Sing. 1. ratiáném rafsáném
2. rätiänen v. rätiän rätsänen v. rätsän
3. rätiänä rätsänä
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Dual. 1. ratiän émén
2. ratiänen v. rätiän
3. ratiänen x. ratiän 

Plur. 1. rätiänüw
2. ratiän
3. rätiänl

rätsänemen
rätsänen x. rätsän
rätsänen x. rätsän
rätsänüw
rätsän
rätsänl

2. Föltétes mód Parancsoló mód.
Sing. 1. rätnuwänim —

2. ratnuwánén v. -nuwän rätän !
3. rätnuwänä (voss) rätiänä!

Dual. 1. rätnuwänemen —
2. rätnuwänm v. -nuwän rätän!
3. rätnuwänm x. -nuwän (voss)  rätiän !

Plur. 1. rätnuwänüw —
2. rätnuwän rätän !
3. rätnuwänl (voss) rätiänl!

A Yogul igeragozás itten felsorolt alakjaihoz csatlakoznak 
mint külön k e d v e s k e d ő ,  illetőleg precativ mód kifejezői a dimi
nutiv -ris és -kivé (-ke) képzőkkel alkotott igeformák. Példák: jaféí 
rumakém asen^ lian at ansirisém kedves barátom vagy, nincs kenye
rem szegénykének | nalmét karapUt yujirisém lenn a parton, a ha
jóban fogok szegényke aludni (Väta-yum) | minérisén jüw ! menj 
kedvesem, haza! (u. o.) || sairäpä tot ta yujilälikwi fejszéje ott 
fekszik, a kedves ( yüperi-yü éri') | nen manérV söptal ujkwé ünliken 
ti ketten minek ültök kedveseim, mint valami néma állat? (Polém- 
taley ajkä ternin eryä)\yär-nelm pőywén autä alinétné yumle toŷ ' yaj- 
tawákén ? a kik jávorbika nyelvével egyszélességű kopjával vannak, 
azoktól hogyan lehet úgy [büntetlenül] körül futkostatnod magadat 
[medvécskémj (yoli-erV) \ awréy päl-keyäntikeu räsV rätililü ha me
redek partmagaslatot találunk, mi [derék hősök] lapos kavicsparttá 
veregetjük (Тёк-ajkä tern. e.) | nuj-pit'it ti ünlésake’n íme [édes 
medve] posztós fészekben ültél (pariié e.) \ pä-jäläken sar jer föl, 
;kérlek] a partra! (Sakw-sünt Щгёт tern. e.) || jäy‘-äyiänl kätä-ke 
ässä sorkwé tärä püwilikälem, как tülmay vät'i üsilakwél tärä vänt- 
tikálém húguk kezének gyönge száracskáját [gyöngéden] átfogom s 
nőstény borznak apró lépteivel [szépecskén] keresztül vezetem
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(u. о.); sät imlpiném sarain tautkém kátén voss pattnükdlém száz nyíl 
rakta szemes tegezkémet, kezembe ha keríthetném (u. o.) | jamés 
joni' ti sunséskdlén szép játékot nézdegéltél [medvécskej; nanyölä- 
käln ! halld csak !

Megemlítendő mint az optativusnak a rendestől eltérő kife
jezése a praeteritumnak voss és mönt «hadd, bár, vajha» szókkal 
való szerkezete, pl. Taréin sätem jamés yatél elä voss pussén, elä 
voss üntsén! Isten teremtette jó napot bár derítenél (nyitnál) föl 
[számunkra] a jövőben, bár alkotnál (ülepítenél) számunkra a 
jövőben! (Polém-tqrém kästulä) \ man ti pojkéné noys-pojkü oss yö- 
láslén! ezen mi imádkozó nyuszt [-bőr áldozatos] imádságunkat 
bár meghallgatnád ! (M ir susné yum kaja Muun-kést) \ sarui éérmöt 
tV voss püwdslén mönt bár ide fognád az aranyzabolát (u. o.). 
Ugyanígy fejezhet ki optativust a praeteritum jelzésére használatos 
-ém nőmén acti birtokragos alakja is (1. alább 8. §.), pl. ásénnél 
nan voss pojkilamén ! könyörögnéd bár atyádtól! (Pásét papi' kaj- 
saw). Különösen alkalmas e szerkezet az optativus praeteritumának 
(magy. «írt volna») jelzésére,, pl. jáyém, ankwém at-ke sakwdtawés- 
mönt :~an kivoíénné ness va’ilénüm mönt ha apám, anyám nem szidal
maztatok (töretett) volna [tőled], most én [medve] egyszerűen 
[minden veled való harcz nélkül] leszállanák a te házadba ( Tomii
ért1)  I tür-tép, Äs-tep ta'ilin sömjéy yqntsén : ma'iléntél totdslén ; nan 
yürém jiw ürtém sajnél kwonél voss janycislén, an áééu yanstém yans- 
tapä nan voss nqmdslén ; an akw‘ nirné, akw‘ pumné at lapnün tavi 
eledellel, obi eledellel teli erdei kamrát találtál : te [medve] mel
leddel elvitted azt; neked három fa-köznyi távolságból (három fa 
elválasztotta mögből) kellet volna körüljárnod, atyád tanított 
tanítását neked akkor eszedben kellett volna tartanod s akkor most 
egy vesszőág, egy fűszál [lesoványodott, gyönge testedet] föl nem 
emelné. (Säs närän yum Tarém-pV numél va'ilém éryü).

Analog alkotás az itt tárgyalt szerkezettel a költői nyelvben 
néha előfordúló kapcsolata az -s praeteritum- és -nüw optativuskép- 
zőknek, pl. moley patné rakw-sam átér, ti' voss p a i s é n u w é n  mönt 
mint gyorsan hulló esőszem, esnél óh ide [egedből , fejedelem ! 
(Mir-susné yum kajä Muun-kést)  | nan äyi-pi ti asnén, né qsnén 
nan qs manéri' dném at läwein ? ! am nanén möl kétsénülém ; äyin- 
plyén ti' tatunkwé manéri' at táji l ! hogy neked lányod, fiad van, 
feleséged van, miért nem mondod vala énnekem? én téged rég
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elküldtelek volna; lányod, fiad ide hozni mért nem lehetséges?! 
("Reg. Vata-yum). Ezen alakot Hunfalvy «föltételező múlt»-nak 
veszi, («Egy vogul monda» 306. 1.), de mint az itt idézett első pél
dából kitetszik, vonatkozhatik a vele jelzett óhajtás a jövőre is, 
amint az előbbi pontban is volt alkalmunk látni, hogy a praete- 
ritum képzővel való szerkezet jelenre, vagy jövőre ezélzó óhajtást 
fejez ki. A vogul praeteritum képzőnek ilyen szerepe eredetibb 
intensiv (momentánféle) jelentésén alapszik, a mely oknál fogva 
esetleg praesens, vagy imperativusi alakokon is föllép, pl. lunt-la’il 
Udin pasim /Un üntse’in lúdláb magasságú trónt (asztalt) ülsz meg 
óh khán ! (Mir s. y. kajä Muun- kést) ; Numi-Taréin jciyén pupV sät 
piséntél nan Udsäln! Numi-Tq,rém atyádat bálványka hét fogásoddal 
álld (értsd: állj előtte fogásaiddal kierőszakolva tőle azt a mit mi 
kérünk. Reg. Sarui-átér kaj-saw)  ; pänkä tot lautsäln ! piszokját 
ott mosd le ! (v. ö. lanti, liiti mos. Reg. Tarém-satmél) | la'ila-ke. 
mékés als : kér Ultiéi tot natäsäln ! ha lába erőtlen volt : told meg 
azonhelyt vaslábbal (v. ö. nati, natasi наставить, u. о.); ellenben 
egy másik változatban: tot natilätä toldja meg azt! Nomen ver- 
bale-val való továbbképzésre is alkalmas a praet. -s képzője, pl. 
érV-jis у um lul'sém jirin kanté kastawén hol az ének őskorának 
embere állott (tkp. ember, állotta), azon az áldozatos téren idéztetel 
[istenke] ( Vit-jelpin sätmilä Jani -panit) \ atém yalné va'ilsém äs- 
pirét'an az emberek közé leszállóit atyátokfia (Saywásané-éri')  L. a 
vogul -s moment, képzőnek egyéb példáit: Budenz, Ugor alaktan 74. 8

8. 8. Igenevek és gerundiumok.

1. I n f i n i t i v u s .  — Végzetei: -unkwé és -ankwé, pl. minun- 
kwé menni, totnnkwé hozni, ratunkwé verni, | janytunkwé és jşny- 
tankwé forgatni, maléélaükwé tapogatni, tolméslankwé tolmácsolni, 
taltankicé fölrakni (viinit szánra v. csónakba), janitlankwé magasz
talni, tatlémtankwé kiüresíteni, patémtankwé lőni, posimtankwé 
füstölni.

Nyilván azonos az infinitivus képzőjével azon -unkwé, -ankwé 
módjelölő, melyet a költői nyelv néha a nyomatékosabb felszólítás 
kifejezésere használ s az imperativus módjára személyragoz, pl. 
moley patné rakw-sam ti kwol-samné patunkwén ! mint sebesen eső 
esőszem essél ezen háznak szögletébe [istenke]! (какъ дождь чтобы
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прикхалъ !) Mir-susné-yum sdtmilä Jani' panit. \ ciwi jqmés lüw-nol 
tot pünsunkwä ! a jó ló orra nyissa meg ott az ajtót! ( Taréin- 
satmil. Reg.). A középlozvai nyelvjárásban ezen alak gyakori a 
közbeszédben is mint a conjunctivus p a s s i v i  kifejezése, pl. saj
aton untiwen, vuotné ul khqjankhivqu ! üljünk egy félreeső helyre, 
hogy a széltől ne éressünk ! (на тихое мксто сядемъ, чтобы погода 
не хватила !), am saj-mon untem, vuotné ul khqjqnkhém én . . .  ülök,
hogy. . . .  ne éressem, täu . . .  unti . . .  ul khqjqnkhwä ő ü l__ hogy
. . . ne éressék. A tavdai nyelvben is járatos a fölszólítás ilyetén 
kifejezése passiv formában, pl. üss am läufigem! hadd veressem én! 
(пускай меня бьютъ), áss пои cilungwén! hadd veressél te ! stb  ̂
Érthető ezen analógiák után, hogy az éjszaki énekekben található 
példák között is előfordulnak passiv értelműek, mmt: (lüw) viyir 
qlpa ql'péfí na'íréi tot sqpitunkwä! vörös festésű nyereggel szerel
tessék fel ott a ló ! (Reg. Tqrém-satmil) | yul' yajtpii sát Щпу űrén 
sät kasiij tal'yél, sqyci tálétankwét! a kór futó hét út hét oldalas kés 
hegyével, mindnyája metszessék! (u. o.) | né patné má-saylén mä 
qlés-ke : jqmés lüw-tqnypdnél, tot sastéltankwd! ha nőnek estét 
okozó földhalom volt: jó lópatájútól ott hadd egyengettessék 
simára ! (u. o.) | kis jqnyém sät táréin ton jui-pält jqnytankwét! a hét 
abroncskerék alakra forgó ég azután hadd forgattassék! (u. o.).

2. P a r t i c i p i u m  p r a e s e n t i s .  — Rendes képzője: -né> 
pl. minne yum menő ember, sa'iréné jiw  levágni való fa | nama 
lawéltané, sujii sujtéltané ’S é s^m , taw ti qlém a neve beszélt, híre 
hangzó sés folyom, íme az volt ( Polém taley né-uj éri'). Concessi- 
vue-féle mellékértelemmel lép fel az efféle szólásokban: nalmétr 
karaplimt yujirisém, ta lawné jqmés lenn a parton a hajómban fogok 
aludni, azt jónak lehet mondani v. az okos lesz (Reg. Väta-yum)  \ 
möläl at tärä tän é jäyem-änkwlm пап äs né äyin né mariért l'autawés 
a minap — mit meg nem lehet engednem — apám, anyám miért 
szidalmaztatott a te szülött leányodtól? (Tömil'-érV) || tdraténé 
kivoss tärätiUm bocsátani bár bocsátalak (Numél va'ilém éri)). 
Fölvéve a birtokragokat a f o l y a m a t o s  j e l e n  kifejezésre szol
gál, pl. til kivoss sunsi : pani nänknätä aztán, a mint nézi: hát egy 
falu látszik ( Ákw-éri') \ rusin tar piném näj tit Hülilénátci rojtos 
kendőt öltött hölgy áll itten (yqnt-tqrém térnin é.) | éry- auljäni 
saw ta totilaném nagy nyomorúságot viselek el íme, a milyen csak 
az énekben lehetséges. (Numél va'ilém é. Anjä-pault) . Ugyanilyen
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alakban gyakori szerepe a n o m e n  a c t i o n i s i s ,  pl. tqny kisném 
sis mialatt az utat keresem (út keresésem alatt) | manau roytéptanén 
ma és mivel bennünket megijesztettél (tkp. megijesztésed miatt). 
Tömil-é.

3. Egy másik, a közbeszédben elavult participium praesentis 
képző: -p, -pä, pl. Sarúi-qtér mät jqypii yum, kwälpä yatél sayin 
átér! Arany-fejedelem, a földeket körüljáró férfi, kelő napsugaras 
fejedelem (Reg. Sarúi-qtér kaj-saw) | ti vqy sirpci sirin kwol-tarmél 
í i n l é p  jirén maiipa akw siíén ezen vas rúdú rudas házon ülő 
áldozatos mellű egy magzatocskád (u. o.); mol urtpä né-úyi vagyon
osztó leány asszony (Reg. Tqrém-sátmil)  | yul! yajtpci Hány betegség 
futó út (u. o.). Az eredeti participialis jelentés világosan kitetszik 
az efféle vele képzett tárgynevekben is, m int: jüntép tű ( jünt- 
varrni), yanyéltép hágcsó, lépcső (yääy- hágni), éntép öv (éut- 
övezni), tqtép ládika ( tat-, tot- viselni, tartani), sa'irép fejsze (sa'ir- 
vágni), tép táplálék ( té- enni), yajtpä híd (yajt- futni); — úgyszin
tén -n nőm. possessoris képzővel való összetételében, minő pl. 
q sp in  yum jó módú, tehetős ember (естешной человккъ), innen : 
qús- habere. Nomen acti szerepe van pl. ez idézetben: am ti éti 
yanstém, yoli yanstém jqmés у a n s  tá p  é m jamésdkw yöntUiln / ezen 
este tanított, reggel tanított jó tanításomat hallgasd meg jól! 
( Numél va'ilém éri’) .

4. A költői nyelvben gyakran található alakja a participium 
prsesensnek az indicativus prae3ensének harmadik személye, mely 
ilyenformán — mint sok más nyelvben — egyszerű igenévnek 
bizonyúl. Példák: jüntép p ü y i ,  ű r i  nőj tű fogó, tartó hölgy (bók
szólás) I у ansä j a k t i  jqmés kasäj hímzés metsző jó kés | kis 
j q n y i  sät tqrém mint abroncskarika forgó hét ég (Reg. Tqrém- 
sätmil) I yul'yajti sät läny-tqwip kór futó hét keresztút (u. o.) | pV 
j o n y i  jonyéné kwol väri, (äyi käsiä käsiä kwol väri)  fiú-játszó 
játszó házat csinál, (leánymulató mulató házat csinál) (Pupyéü, tűr 
qjkä uj-é.) I kätä pér i ,  lailä p é r i  jqmés jóm  keze forgó, lába 
forgó jó játék (medvedalok).

5. P a r t i c i p i u m  p r a e t e r  iti. — Rendes képzője -m 
(-ém) pl. miném lányit ment útja, tótéin sälitä hozott rénje. Allit- 
rnányi szerepére való példák : Numi-Tarém üsém sorúi sayip jqmés 
yqtél ti pünsém N. T. az én atyám aranysugaras szép napot nyi
tott meg íme (Sakiv-sünt qjkatérn. é.) | käteni sämtal ta-porät (ilmi-
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lém kezem erőtlen volt abban az időben (yqnt-tqrém térn. é.) \ ta 
yqntlunkwé pátriámét most harczolni kezdtek, (u. o.). A^birtokos- 
ragokkal mint állitmány kifejezheti az alany személy viszonyát is, 
pl. пай ti ydtél at témén te ma nem ettél | yotél nén totmén sár ? 
ugyan honnan hoztad nődet ( Sakw-sünt ajkéi tern. é.) j üsikém 
kér ülné yanyéltép ti tärdtamä atyuskám vasból való hágcsót eresz
tett ime alá ( Muun-késin uj é.) \ jarém tqrémné у  q j  i la l  m ű  Ínsé
ges időtől érettünk (i. idő érkezett reánk) Pasét-pupV kaj-sqw | 
manâ talin nqul tqlné yqjémdn ? minő kóros hús kórjától vagytok 
érintve? (u. o.). — A locativus -t raggal gerundiummá alakúi, pl. 
'manâ jarémné у aj ä m j n t  jéile’in ? micsoda Ínségtől érintetvén 
jársz ? (Sakw-sünt a. térn. é.) | üsérisémné joytmémént a mint ketten 
beérkeztünk a városunkba. ('yqnt-tqrém, térn.é.). Hasonló kifejezés 
az efféle : nqny s a jk  él am  é m-kémt a midőn felébredtem ( Tqrém- 
p i va'ilténé é.) \ jü  mltmém-kémt ur-mis naj-ank yot-rnöwélalém a 
midőn beléptem, a hegyi tündérke elmosolyogta magát. — Kapcso
latban a nőm. possessoris -n képzővel különös praeteritumi jelen
tése elhomályosul s a part. prses. -né képzővel válik egyértékűvé, pl. 
mán né t o t i n i  n (v. totné) yqtél lakodalom napja (день сваташя) | 
taw-yal jälmin mäti tqrmi yün jémtmü ? ágak közt járkáló kis istenné 
mikoriettünk? (Pásét pupi' kaj-sqivä)  \ jir  yoltmin jirin Sorúi áldo
zatot fogyasztó áldozatos Arany-fejedelem.

6. A p a r t i c i p i u m  p r a e t e r i t i  egy másik képzője -im, 
mely azonban ilyen értelemben ritkább használatú az előbbinél. 
Példák: posimél m i n l i m  nqwél füsttel járatott hús (копченное 
мясо) I yot t ü j  i m mä-lamt hava olvadt földdarab (безснЬяшая 
полянка) I akw‘ kwälin népim sät jir  egy kötélre kötött hét áldo
zat-írén] (Sakw-sünt tqrém térn. é.) | yot a l i m  yum tot alimé a hol 
leölt ember ott öletett le (értsd: a hol érte az embert, ott ölte le — 
Lqpin-üs qjkä kaj-s.). Mint az előbbi képző állítmányképpen is 
használatos, pl. jelpin yülén-titén Niemi- Tqrém asénné j  o l t i l m  én 
szent nyírfád tövéhez vagy rendelve N. T. atyádtól (Polém tqrém 
kästulä). A létigével kapcsolatosan a prsesens passivi («megvan 
írva»)) egy mellékformája, pl. kér-link täkis joi rätim qli a vasszeg 
erősen le van verve (гвоздь кркнко заколочена).

Nyilván egybetartozó e képzővel az -íme gerundium, mely a 
birtokragokkal az alany személyviszonyát is kifejezheti, pl. ti у űré m 
urkém t i s t i m é  ünle'it, lü  n s i m é  yulte'it ezen három hegyecském



46 MUNKÁCSI BERNÁT.

szomorkodva fog állani, sírva fog hátra maradni (  Tampüsem 
paulin Tarja é.) \ sälikänem jui-pält j  a m i m é näräkäyem padesei 
rén szarvaskáim után járkálván czipőcskéim elkoptak (u. o.) | 
er у im  ä tä  namél ti namtsanä éneklése közben névvel nevezte 
őket (Lar-üs atért térn-é.) \ yqsä n â t i m ü t /a lt hosszas hajózása 
(úszása) közben (Äkw-ё.) \ toy ünlimätä a mint úgy ül | toy 
у  Şn  t i i m a n i  am nüp élé m j  oy te it a mint így hadakoznak én felém 
jönnek I Z’tä sät, yqtéla sät toy j  a m i m é  m, akw‘-mat ért yöntlilém 
hét éjjel, hét nappal így járván (én), egyszer csak hallom (Namél 
va’ilém é.) \ jolä v o r â t i m  én porát midőn lefelé akartál minden 
áron jönni (u. о.). I tit amkém cflimém saka taysétásém itt egymagám 
élvén, nagyon megúntam magam. — Allítmányi szerepben is elő
fordul ez az alak, pl. yot alim yum tot a l i m é  (1. az előbbi pont
ban) I am yaprisém kit p ä l^ l  püwimé az én ladikocskám két oldal
ról meg van fogva (Sakw-sunt tarém térn. é.)

7. Az ének nyelvében egy -n (-in, -én) alakú melléknévi ige
név is járja, hol végzett, hol folyó cselekvés értelmével, pl. sät jä 
уит-рг t ü s t  én nolä siltém sät pären hét folyóvidék férfia állí
totta orra hasított hét csikó (Reg. Tärim-sätmil)  | qsmän у a j  té n  
kicol jäyä párnájára kórral feküdt családatya (u. o.) | térén-képél 
r é y t é n  suj a korszellem ruhaaljának rázkódó {réyti тресетъ, ráz) 
hangja (u. o.) | sakwné v a y  t én näl a földbuczkára hajított nyíl (él 
vqyti броситъ, hajít) (u. o.) || yär-nelm päywin autä a l i n é t n é  
yuml'é toy yajtawükén? kiknek bikanyelv szélességű kopjájuk van, 
azok miképpen futkoshatnak téged körül [medvécske] ?! (yoli-é.) || 
yuj-noys sülinél voss sülpäli, kül-noys l u s i n é l  tot luspälä mint 
hímnyuszt ugrándozik, hadd ugrándozzék; mint nőstény nyuszt 
kúszva ereszkedik, ereszkedjék ott alá (Reg. Tarém-sätmil).

8. I d ő h a t á r o z ó  g e r u n d i u m .  — Egyik gyakori alakj a a 
névszói személyragokkal s locat. -t raggal kapcsolatos ke, -ke képző, 
pl. nürém-uj sayin punkém äs j a n y t ü l k é  m t : yürém uj ositi’ 
jémtmém réti állat (medve), midőn fürtös fejemet egyszer ismét 
hátrafordítom: hát három állat vastagnyira nőttem (Numél 
va'ilém é. Anjä-pault) | möléy nanén kâstâtekeut a minapában, midőn 
téged idéztünk (Mir-susné-yum kaja Muun-kést) \ möläl nanén 
jürmélékeut a minapában midőn reád szorultunk (u. o.) | kwol-kan 
sänkéslékét midőn dobogtatja a szobapallót (Reg. Eri sujtsén1 
ans é.). A locativus -t helyett a «-kor, időben» jelentésű ért szó is
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járja, pl. taytékém ért midőn fonok (когда пряду) j tawlém tatkém 
ért midőn szárnyamat hordozom ( Jütim-süs atér-pV kaj-s.) || 
miíjlunkwé minkén értén midőn vendégségbe mész (Reg. Vata yum)  | 
tumai kinsunkwé jiken-értén ha tanácsot jöttél kérni (Reg. Mâ 
yulitém májt). A gernndialis -ke-nek puszta személyragos példáira 
is akadunk, mint: ünémnél namt kisskén: anı vüssı nanén yumle 
lawilém ? ! ha én tőlem tanácsot kérsz : én hogyan mondjam neked 
még?! (u. o. 18.) | möléy alkét.én möwinti, jo n y i: előbbi létükben 
(dual.) nevetgél vala, játszik vala (Reg. Váta-yum).

Az idő, illetőleg állapot igével való meghatározása egyébként 
a verbum finitum alakjaihoz csatlakozó -pél, -ke szócskákkal is 
történhetik, pl. joli mán j o y t e y é n - p é l  ha az alsó földre érkezel 
( Numél va’ilém é.) | tű m in  e у é m - p él ha odamegyek, m in  e у ét- 
p é l  ha mennek | takwsi-pél, vät'i yatél v â r i - p él midőn őszszel 
(N. Tarém)  rövid napokat csinál (medvedalok) | ásém j o y t i p é l h a ,  
atyám megjön | akw‘ l и m s ü s é m - p é l ,  yotél tuuli ?! ha már egy
szer belemelegedtem [a munkába], hogyan volna elég (hogyan 
hagynám abba) ? ! || jol-ke yüle’im ha meghalok | önéin nm-kiwérné 
ünttilén-ke : ta ünttilén ; Uliin almilé n-ke : ta almilén ha engemet 
a földbe helyezel: hát [oda] helyezel; ha fölemeled lelkemet: hát 
fölemeled.

9. Ritkábban használt gerundiumszerü módhatározók az 
effélék: у a j t é l  yajti v. totéltayti futván fut v. hordja magát 
(бкгомъ бкжитъ V. несется) | lűw s ü l t é l  sülinti a ló nagyot szö
kik (скакомъ скачетъ) | у uraim sis-päl ülné ta'ilin v ü k é i  ta yüläs- 
lém férjemet egész hátralevő életre való teljes elhagyással elhagy
tam (Jurkin-ekwä é.) || ünléyjllén! maradj ülve! | él ü n l é y j x l i  •f'lc 
továbbra is ülve marad (Pupyén túr ajkéi é.). Úgy látszik ez utóbbi u'" 
alaknak analógiája van a mokéy «gyorsan, sietve» határozóban, 
mely a mokémli, mokémtayti «siet» szókkal együtt közös *mot- igei 
alapszóból származtatható (v. ö. Budenz MUgsz. bolyoçı czikkét).

9. §. Változó tövű igék ragozása.
mi- «adni»: ind. praes. mlyém, miyén, m iy; miymén, miyin, 

miyi’; miyüw, miyin, miyét \ praet. misém, misén, mis; mismén, 
misén, missí’ etc. | opt. minüm, minün, minüw etc. | imp. májén! 
taw voss miy ! ; nén májén ; nan maján! || passiv alak : praîs. miwém, 
miwé etc. | praet. majwdsém etc. || Tárgyi ragozás: Egyes tárgy
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ind. praes. miiéin, miién, mitil; milémén, miién, miten ; milüw, milán, 
miyünl I praet. mislém, mislén, mistä etc. | opt. minulém, minidén, 
minütä etc. | imp. majáin ! né n máj élén ! пап máj élűn! — Kettős 
tárgy: ind. praes. miyáyém, miyüyén, mlyäyä etc. | praet. misáyém 
etc. I opt. minuwáyém etc. | imp. majáyén! nén majáyén! nan 
majäyän ! — Többestárgy: ind. praes. miyáném, miyánén, miyänä 
etc. I praet. misiiném etc. | opt. minuwáném etc. | imp. maján! nén 
maján! nan maján! || iníinitivus: minkivé, part. miné, mim.

vi- «venni»: ind. praes. viyém, viyén, v i y; viymén, viyin, 
v iy i; viyüw, viyin, viy ét | praet. visém, visén, vis; vismén, visén, 
vissi’ I opt. vinüm, vinün, vinüw etc. | imp. vojén! nan voján! || pas
siv alak: viwém, viwén, viwé etc. | praet. vojwásém etc. || Tárgyi 
ragozás: Egyes tárgy. ind. praes. vilém, vilén, vitá; vilémén, vilén, 
vitén ; vilüw, vilán, viyánl \ praet. vislém etc. | opt. vinulém etc. | 
imp. vojáln ! nén vojélén! nan vojélán ! — Kettős tárgy: ind. praes. 
viyáyém, viyáyén, viyáyá etc. | praet. visáyém etc. | opt. vinuwáyém 
etc. I imp. vojáyén! nén vojáyén! nan vajáyán! — Többes tárgy 
ind. praes. viyáném etc. | praet. visáném etc. | opt. vinuwáném etc. | 
imp. voján ! nén voján ! || iníinitivus: vinkwé, part. viné, vim.

li- «vetni, lőni» : ind. praes. liyém, liyén, liy ; liymén, liyin,. 
liyi ; liyüw, liyin, liyét | praet. lisém etc. | opt. linüm etc. | imp. 
lajén! nén lajén! nan Iáján! || passiv alak : liwém, liivén, liwé etc. | 
praet. lajwásém etc. || Tárgyi ragozás: Egyes tárgy, praes. lilém, 
lilén, litü etc. I praet. lislém etc. — Kettős tárgy: liyáyém etc. — 
Többes tárgy: liyáném etc. (mint a két előbbi ige) || infinit, linkwé, 
part. liné, lim.

té- «enni» : ind. praes. téyém, téyén, té'i; téymén, iéyin, teyi'; 
téyüw, téyin, téyét | praet. tésém, tésén, tés ; dual. 3. sz. téssV etc. | 
opt. ténüm etc. | imp. tájén \ nén tájén, nan táján! || passiv alak: 
téwém, téwén, téwé etc. | praet. tajwásém etc. || tárgyi ragozás: Egyes 
tárgy ind. praes. téilém, télién, téitá; télimén etc. praet. téslém etc. | 
opt. ténülém etc. | imp. tajáln ! etc. — Kettős tárgy: téyáyém etc. — 
Többes tárgy : téyáném etc. || infinit, ténkwé, part. téné, tém.

váj- «látni»: ind. praes. vá'ém, vedén, v a i ;  vá’émén, váyin 
váyV; váyüw, váyin, vá’ét \ praet. vásém etc. | opt. vánum etc. | irúp. 
vajén! nan vaján! || passiv alak: váivém, váwén, váwé etc. | praet. 
vajwásém etc. || Tárgyiragozás. Egyes tárgy, praes. vailém, vá'ilén, 
vä itä etc. I praet. váslém | imp. vajain! — Kettős tárgy: praes..

43
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väyäyem etc. | imp. vajdyán etc. — Többes tárgy: praes. väyänem 
etc. К infinit, vankwá, part. vüná.

jiw- «jönni» : ind. praes. jiwám v. jium, jiwán v. jiun, jiw ; 
jiwmen, jiwán, jiw i; jiwüw, jiwän, jiw ét v. jiu t | praet. jisém, jisán, 
jis ; dual. 3. sz. jissi etc. | opt. jinüm  etc. | imp. jajén ! nen jajén ! 
nan jäjün у infinit, jinkwá, part. jiné, jim.

q,l- «lenni» ige ind. praesensének szabályos äle'im, q,le'in 
alakja az «élni, lakni» jelentésre szorítkozott (am tit q,le'im én itt 
élek, itt lakom, yasä at ale'im soká nem élek), míg a «vagyok, 
vagy» kifejezésére egy továbbképzett äs- (nyilván e. h. *şls-) tő 
szolgál, pl. tit asém itt vagyok, nan jamés yum asén te jó ember 
vagy; de 3. személy; qli, pl. taw yöt ali ? ő hol van?

E j s z a k i  v o g u l  n y e lv m u ta tv á n y o k .

1.

Ä s - k w  o t l  a j k a ,  A j  äs - t a r  ém t e r n i n  er у a,

i Manä namin q,tér namém namejawé! 
manâ sijin átér sijém sijejawé ! 
akw‘ pal vitám : vitä yarä, yarä As ; — 
Numi-Sorni ön asémné 

5 Ajäs-Щгёт ajka ti joltwasém. 
akw‘ päl vitám : jelpin vit auman jelpin tür ; — 
Numi-Sorni ön asámná 
Ajäs-Щгёт qjkä tV satuxisám. 
ti ünláná yotäl! qlná sät säm, 

ıo ti ünláná yotäl qlná sät mä-lqmt, 
pusán am jarámtál ünle'it; 
saivin säyip saw kunârâm, 
pusán am jarámtál ünle'it.

Mana namin atár namám totawá! 
ıs manâ sijin qtár sijám totawá !

UGOR FÜZETEK 11. 4
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akw‘ päl vitém sunsilém : 
jelpin vit aumän jelpin tür sunse'im, 
vas napmin yat yönyélt ünle'im, 
lunt ndpmin sät yönyélt ünle'im.

20 akw‘ päl vitém sunsilém : 
tepin Äs yard vit ünle'im, 
yulin Äs yarä vit ünle'im. 
ti ünléné mami 
sawin säyip saic yumim,

25 sawin säyip saic nem
tqlin nqul tqlné-ke yöjawét, 
mosin lu mosné-ke yöjawét: 
am pältem pojksunkwé joyte'it. 
ti vita yard, yard Äs-vätamt, 

so näjin-ke sät säm 
pusén änem sunsiänl, 
qtrin-ke sät säm 
pusén üném sunsiänl. 
éti vöwné jirém-aul 

35 уolin at joytiänl, 
dlpél vöwné jirem-aul 
étin at joytiänl. 
akw‘ kmälyen néyim sät jirél 
tan totile'it,

40 akw‘ kwülyén néyim yat jirél 
tan totile'it,
kémplin säyi kémplim pojke'it, 
tajtin säyi tajtém pojke'it. 
térén-ke yulilés:

45 térén-kémplinél nixny viydném, 
yul’-ke yulilés:
yul-kémplinél папу viydném. 
yoti mä la'ibmosné-ke ydjné yum, 
yoti mä kabmosné-ke ydjné yum 

so am-pdltém pojksunkwé joyti-ke папу vilém,
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la il mostál, kät-mostal, pusén türütilém. — 
möt-möt samét nanrä tqrémné ünlawét, 
möt-möt samét vâyin tqrémné ünlawét: 
sät nülpä térén qsné yum,

55 yqt nälpä térén qsné yum,
am num-pülémt né-mat tqwlin tqrém at vü'ém, 
am num-pülémt né-mat la'ilin papi’ at vä^m

*  **

Ponsém sosV kiti’ sam sunsentäleV-ke: 
sät tür ültä sunseV,

60 sät Äs-mési ültä sunseV ;
yoti jer-numpél tü-ke pattiáyém : 
manér vürmél, manér nak akw‘-müs nänki. 
akw‘-mat-ért toy susném yalté yumlé sunsilém : 
As além pülnél, yoli pülnél 

6 5  mir ta'ilép ta'ilin yüp ta jinät nänki. 
lapä joytémci-kémt
ponsém sosi' kitV sam yumllé sunsilém: 
'Nürés-nüj ékwü yant-yäpä ti joytilülém. 
ti yarä vitép yarä Äs-vatan 

7 0  taw qsné ajan yum saw piyci 
püı ti püytäst, päV ti kwülsét; 
ta jui-pält ’Nürés-nüj ékwü äs püı ti jami. 
Ajüs-tqrém qjkä, tép téné tépin nqmtém 
yumlé namési:

75 « ti kém űrt müyum mä'és 
manâ jqut vinkwé éri, 
manâ nül vinkwé éri ? ! 
kwon kwüle'im, saynil rätiänem». — 
üwin kwol üwim kwoni-pülén 

во kwon kwülsém, saynil rütiüném. 
mötän junité’im : tilé räyäti, 
mätän junite'im : tűié räyäti, 
vütém pil yqjilt pusén vütsaném.

4*
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vütém pil yqjilt vatmém jui-pält 
es an 'Nárés-ncij ekicä til ti járni. 

’Narés-naj ekicä у unité läwi :
«Ajéis-tqrém ajka jamésmay timen ! 
vässi yänti' at lape'im ; 
tajtifi säyin tajtén pojke'im,

90 kemplin säyin kemplin pojke'im : 
üném Ulin-ta'il tärätäln!»
Ajäs-tärem cijkä tep tine tepin namtém 
yumté páti, yumté läwe'im : 
пат nanen énkajil sapitilém,

95 am nanén yusél sqpitilém ;
пап ünléné kwonsin lé'ín yantal üsén, 
nan ünléné punkin lé'in yantal üsén 
’Narés-naj ekicä akw‘ toy totavcén.»

Sät tarém yalät, 
íoo yat tarém yalät

Numi-Sorni äsém läwsem 
vitä yarä, yarä As-pqyémt 
jelpin mü-lqmtém elät ta ünlilém. 
toy ünléné yalémt 

los éri’ totné éri'-átér, 
möjt totné möjt-qtér 
Ajüs-tqrém qjkä toya-ta-pél 
étá sät, yqtélü sät 
sät tür ültä kicoss sunse’im, 

но sät As-mési ültä kicoss sunse’im, 
akw‘-mat-ért ponsém sosV kiti’ sam 
yumté sunsilém: lui aulnél 
mir ta’ilép ta'ilin yäp ti jiıc. 
väiinü, yasné pasné älä joyti, 

ns sunsilém: kicoüin yäp kwotlät,
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Тёк-átér, taw ünlénéit nänki; 
kelj) oysér törpü yum, 
sernél oysér törpü yum, 
taw jinät nänki.

120 tahin üs taltémné joytémünl-kémt, 
näit turpa turin räny pusén ranymét. 
päV ti püytäsct, päV ku almänl-kemt 
näit turpa turin räny äs ti ranymét. 
tül-ülté kanin paul kanémt,

125 kanin üs kanémt,
matér vámé sij ti sijti. 
sirej- sisin jamés kátéi 
kivon ti kwálsém, 
ponsém sasi’ kitt sam 

130 yumlé sunse’im :
an Тёк-äjkä yäp-tältet l'üti.
toy l'ül'nätä kantin yum kantém tijoytém,
lawifi yum lawém ti joytém.
sirejim tilé totipilém:

185 ur-pum, vör-púm yajilt mir raupi, 
sirejim tűié totipilém: 
ur-pum, vör-pum yajilt mir raupi. 
an mir у illemei jui-pölt 
Tck-äjkü-pält nalu ti jame'im 

140 nqmsékemt: ti sirejim
ti Tek-äjkä türmél puli' ti sa’irilém. 
nalu-joytémémt Тёк-äjkä lüwili:
«Ajüs-tqrém ajka ! am nanén sa'irunkwé 
mana nqul qnée'im,

145 mana lu qnse'im ? ! 
nan äs üném lilin-ta'il 
oss türütüslén mönt! 
noys-pojkél pojkilém, 
vj-pojkél pojkilém, 

iso üném ültci oss türütüslén mönt í »
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Ajäs-Щгёт äjkä
tép teiié tepin namtém yumlé nqmési: 
taw til alkémt manâ namtém soytémli ? I 
ti tärä Tqrémné lilin-ta'il oss cinsawé '

155 tűi Тёк-äjkä säl jäni' sali’ ta vislém. 
Тёк-äjkä an äs yumlé pojksi :
« Ajäs-Щгёт äjkä! am amkim jánitél 
yötä jü  joyte'im ?»
Ajäs-Щгёт äjkä yumlé läwe'im :

160 « Тёк äjkä ! nanén jü  totunkwé 
пё-mat ajän yum at änse’im ; 
пап oysér-yuril jänye’in, 
jü toy ti minilén ! » 
an Тёк-qjkä sirejä aném ti mujléstá,

165 taw ta oysér-yuril ta minés. 
an sirej-numpél kwoss sunse’im : 
ajän yum-piyüném posyänl tot luleit. 
ajän yum piyánémné yumlé läwe'im :
«ti talyin sirej sijin näri 

170 jelpin vit q,umän türémné totéUin, 
posyä у ot loutelän !» 
an talyin sirej sijin näri 
loutunkwé ta totwés. 
loutémü jui-pält am paltém ti totwés.

175 ti sunsililém : tamlé jqmés
talyin sirej sijin näri aliläUm ! 
Ajás-tqrém äjkä an yumlé läwe'im : 
«elém-уalés jisin taréin üntnätkä jui-pält, 
elém-yqlés notin tarém üntnätkä jui-pält, 

iso ti talyin sirej sijin näri
jir  viné jirin pupyi' él oss ünti, 
pui i viné purin pupyi' él oss ünti ! 
toy sätmёm jui-pälté, 
ta ma rtes jarérn tqrém-ke téli,

185 ta mqrtés monsém tqrém-ke téli:
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yoti manél yant-ke joyti, 
küt-antés, la'il-qntés oss väri!))

An étéi sät joi yujásém, 
yätel sät joi yujásém ;

1 9 0  akw‘-mat-ért папу sajkélásém. 
tep téné tepin namtém 
akwäi' at soytémli; 
vit ajné vitin namtém 
akwéiV at soytémli.

195 namse'im : am ti palit yujásém, 
paulém érin paul-supV vartves, 
usém ér in üs-supV värıvés. 
ponsém sosi kitV sam 
sät tűr ültä yuml'é sunsiläle'im,

200 sät As-mési ültä yuml'é sunsîlâle’im :
akiv‘-mat ért sät yäp-ta’il ta jinät nänki ; 
yq,t yapémté akw(-müs äntin ujit l'ül'e’it, 
sätit yapémté yansän lü 1'ül’i. 
yasa jimänl jui-pält,

205 vati jimänl jui-pält,
ti taltifi üs tültémné ti püytäst, 
an äntin ujit pai’ ti totwäset; 
an yansän lü as päi ti totwés. 
am äwin kwol äivim kit pülné 

210 yär ne iné tük kwülyél 
ti’ ti ne’hväst, 
uj né’iné täk királyéi 
ti ti né'iwüst. 
an tan iisné najt-yumiänl 

215 pényunkwé ti ünttuwés.
Ajás-tarém ajkéi ré’il ti pinüslém, 
ti jisém, yuml'é ti läice’im :
«sawin säyip saw kunéra kánéin, 
kätän tortái pus-ta'il alän,
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220 la’ilän tortái pus-ta'il alán ! 
ti jui pält akwán né4m 
■/űréin sät äntin ujin alélán, 
ta jui-pält ti /ansän luwän alélán ! 
tűl-ülté akw‘ nurpä sät put tayätän !

225 seri Livin äni sénkwá viyém, 
posimin äni posimä viyém. 
tül ti у űréin sät äntin ujin sqwänä 
jilpél jánimém mänjiw tawén i lány-tayätän, 
ti yansán lü sqivä as tű nqny-t apát élűn !

230 Numi-Sorúi äsän portin sain suusi,
Numi-Sorni jäycin painin sain suusi, 
ti jui-pält nan ünléné näjin kwol sauüiuné, 
пап ünléné atrin kwol säiliänne 
Taréin jót ywréin pas i ininän,

235 Taréin jót kit pasä minän/»

у ürém sät äntin aj ti alwés, 
ta jui-pält an yansán lü ti alwés, 
tül ülté akw‘ nurpá sät püt tayátawés 
sénkwin äni sénkwá vislém,

240 posimin äni posimä vislém.
tül ti у ürém sät äntin uj sqwänä 
jilpél! jánimém mâli jiw tawén nany-tayätawäst, 
ti yansán lü sqwá as tu папу-tayätawes. 
tül nalu ti tálsét.

245 jelpin vit a-uné jelpin tür,
kwot'lin tür kwoilän joytmanl-kémt 
näit turpä tarifi ranу ti ranysét: 
a Numi-Taréin ásüné rany-sijü папу oss yola wé, 
Numi-Sorni jáyüné rany-sijü папу oss yölawé /»
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Az O b k ö z é p  ö r e g é n e k ,  Aj  é s - 1) i s t e n n e k 2) hős
é n e k e .

i Minő neves fejedelemnek neveztetik az én nevem!
Minő híres fejedelemnek híreszteltetik az én hírem!
Egy felől való vizem: a vize tágas,3) tágas Ob; — 
Numi-Sorni 4) fölséges atyámtól 

5 A/as-isten öreg ide rendeltettem.
Más felől való vizem: szent víz folyta5) szent tó ; — 
Numi-Sorni fölséges atyámtól 
AyV/s-isten öreg ide igeztettem.
Ezen elterülő (ülő), mindenfelé levő hét vidék,

10 ezen elterülő, mindenfelé levő hét földrész : 
mind az én hatalmammal áll fönn; 
nyomorúságos 6) subájú sok szegényem (t. i. híveim) 
mind az én hatalmammal áll fönn.

Minő neves fejedelemkep terjesztetik (vitetik) az én nevem!
11 Minő híres fejedelemkép terjesztetik az én hírem!

Egy felöl való vizem [ha] nezem:
szent víz folyta szent tavat nézek,7)
vadrécze bukdácsoló hat folyócskát lakom (ülök),
vádlód bukdácsoló hét folyócskát lakom.
Másfelől való vizem [ha] nézem: 
a tápláló Ob tágas vizét lakom, 
a halas Ob tágas vizét lakom.
Ezen lakó helyemen 
nyomorúságos subájú sok férfiam,

25 nyomorúságos subájú sok nőm, 
kóros8) hús kórjától ha érintetnek, 
beteg csont betegségétől ha érintetnek, 
én hozzám imádkozni jönnek.
Ezen vize tágas tágas Obom partján 

3o istennőcskét9) [szolgáló] hét vidék, 
mind engemet tisztel (néz); 
istenkét [szolgáló] hét vidék, 
mind engemet tisztel.
Este követelt áldozatomat34)
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35 reggelre nem halasztják (juttatják)10) ; 
reggel követelt áldozatomat 
estére nem halasztják.
Egy kötélre kötött hét n ) áldozatot 
hoznak ők;

40 egy kötélre kötött hat áldozatot 
hoznak ők.
Szárnyas 12) subám szárnyát imádják, 
ujjas subám ujját imádják.
Ha ragadós kór támadott: [őket;

45 a ragadós kór ruhaszárnyátóln ) fölemelem (fölveszem) 
ha emésztő betegség támadott: 
az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket. 
Bármilyen tájék (föld) lábkór érte férfia, 
bármilyen tájék kézkór érte férfia, 

so ha én hozzám könyörögni jön: fölemelem;
lábkor nélkül, kézkór nélkül, egészségesen bocsátom el. — 
Más-más vidékeket [is] hatalmas istenek lakják, 
más-más vidékeket [is] erős istenek lakják:
[de] én, hét nyilas fegyvert viselő férfiú,

55 hat nyilas fegyvert viselő férfiú,
magam fölött semmi szárnyas istent nem ismerek,
magam fölött semmi lábas istenkét (bálványt) nem ismerek.

* *
*

Érett ribiszke két szemem,14) ha nézdegél: 
hét tavon által néz,.

6o hét Obkanyarulaton által néz ;
a mely irány felé [szemeimet] oda vetem, 
bármily dolog, bármily vétség, minden látszik.
Egyszer csak a mint nézdegélek, ím hogyan nézem: —
Az Oh bal feléről, kelet felől 

65 néppel telidesteli hajó, annak jövetele látszik.
A mint közeire jő,
érett ribiszke két szemű ím hogyan nézem : —
'Narés fejedelemhölgy 15) hadi hajója érkezett íme meg. 
Ezen tágas vizű tágas Obpartra 

7o az ő alattvaló (birtokolta) sok fegyveres szolgái16) 
íme fölkapaszkodtak, íme följöttek;
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s aztán íme ’Ndrés fejedelemhölgy szintén fölfelé lépdel.
Ajäs-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmém 17) 
ím hogyan elmélkedik: —

75 «Ilyen sokasága nép számára 
minő ijjat kell elővenni, 
minő nyilat kell elővenni?!
Kimegyek s ököllel verem őket.»
Ajtós házam ajtajának külfelére 

en kimentem, ököllel verem őket.
Az egyiket csapom: erre rogy le,
a másikat csapom: arra rogy le,
szedni való bogyóképpen mindnyájukat fölszedem.18)
Miután szedni való bogyóképpen őket fölszedtem,

85 íme ’Narés fejedelemhölgy lép ezután elő.
’Ndrés fejedelemhölgy ím hogyan szól:
«A;äs-isten öreg, béküljünk ki!
Többé haddá föl nem kerekedem (t. i. én és népem); 
ujjas subád ujjához könyörgöm,

9o szárnyas subád szárnyához könyörgöm: 
bocsáss el engemet elevenen!»
Ajäs-isten öreg, táplálékevő táplálékos elmémnek 
ím hogyan tetszik,19) hogyan szólok:
«Én tégedet szolgáló leánynyal szerellek föl,

95 én téged szolgalegénynyel szerellek föl; [rosba,
a magad lakta, karmos evetnek meg nem mászható20) vá- 
a magad lakta, fogas evetnek meg nem mászható városba, 
’Ndrés fejedelemhölgy ekképpen fogsz vitetni!»

Ezután az ének a megbékültek vendégségét s a fejedelem
hölgy hazautazását adja elő. Elérkezve a «karmos evetnek meg 
nem mászható városba» a város úrnőjét vas széken vaslánczokkal 
húzzák fel emberei a falakra. A tetőre jutva az úrnő lekiált a hajó
hoz s üdvözletét küld Д/Y/s-istennek. A hajós nép visszatér, az 
üdvözletét átadja. Ayüs-isten felel: «gyermekek! hajótokat, evező
töket vonszoljátok föl a partra, azután térjetek be a házba [pihe* 
nőre]!»

Hét ég közében, 
íoo hat ég közében,
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Numi-Sorni atyám rendelte
vize tágas tágas Obom partján,
szent földdarabomat most továbbra ülöm.
Ekképpen való ültömben 

los ének hiresztelte21) énekhős, 
monda hiresztelte mondahős 
Д/ös-isten öreg amint ugyancsak úgy [mint előbb] 
hét éjjelen át, hét nappalon át, 
hét tavon keresztül nézek, 

no hét Obkanyarulaton keresztül nézek, 
egyszer csak érett ribiszke két szemű 
ím hogyan nézem: [Az Ob] alvidéke felől 
ime néppel telidesteli hajó jön.
Közelébb, fölismerhető távolba alig jő, 

ns nézem : közepes hajó közepén
Тёк-hős,22) ő ül ottan, [úgy] látszik; 
vörös rókaprémes 23) [sapkájú] férfiú, 
fekete rókaprémes [sapkájú] férfiú, 
az ő jövetele látszik.

120 Eéves városom révére a mint megérkeztek,
éles24) hangú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan.
A partra fölkapaszkodtak, a mint följöttek, 
íme ismét éles hangú hangos kiáltást kiáltottak.
Azután térés falum terén,

125 térés városom terén,
íme, mintha valamit csinálnának, olj’an zaj hallik. 
Kardlapos jeles kézzel 
kimentem most; 
érett ribiszke kétszemű 

130 ím hogyan nézem :
hát Тёк-öreg a hajóréven áll.
Amint úgy áll, haragos férfinak megjött ím a haragom, 
dühös férfinak megjött ím a dühöm.
Kardomat erre viszem :

135 mint hegyi fű, mint erdei fű húll a nép; 
kardomat arra viszem: 
mint hegyi fű, mint erdei fű húll a nép.
Most, a nép elpusztulása után
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íme Тёк-ö reghez megyek le a partra, 
но úgy gondolván: ezen kardomat

ezen Тёк-öregen apróra fogom törni.
Midőn leértem Тёк-öreg szól:
«A já's-isten öreg! nekem, számodra vagdalni való 
micsoda húsom van, 

ns micsoda csontom van ? !
Vajha még egyszer elevenen 
te engemet elbocsátanál!
Nyusztbőr-24)imádsággal imádlak, 
rénből-imádsággal imádlak, 

is« óh bocsáss engem szabadon (tkp. által)!»
Ajcis-isten öreg
táplálékevő táplálékos elmém ím hogyan elmélkedik:
«Ha öt ezennel megölöm, ugyan mennyire fog lelkem csilla

podni ?!
Hadd tartsa őt meg Taréin (az isten) továbbra is elevenen!» 

iss Azután Тёк-öreget rendkívül megsajnáltam.'26)
Тёк-ö reg most ím hogyan könyörög ismét: [val)
«Ajús-isten öreg! én egymagámban (tkp. magam nagyságá- 
bogyan (hová) jutok baza»
Д/Vis-isten öreg ím hogyan szólok : 

но « Тёк-öreg! nekem, hogy téged haza vigyen, 
semminemű szolgám nincsen ; 
te változzál el róka alakjára, 
haza úgy mendegélj!»
Most Тёк-ö reg kardját nekem ajándékozta,

165 maga pedig róka alakjában ezzel elment.
Most a mint a kard felé nézek:
fegyveres szolgáim vére 27) oda tapadt (ott áll).
Fegyveres szolgáimnak ím hogyan szólok:
«Ezen hegyes kardot, híres szablyát 

ivo szent víz folyta tómhoz vigyétek, 
mossátok le ott vérét!»
Most a hegyes kard, híres szablya 
íme elvitetett, hogy megmossák.
Miután megmosták, én hozzám hozták.

175 lm nézdegélem : olyan jeles
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hegyes kard, híres szablya volt!
4;as-isten öreg most ím hogyan szólok:
«Az ember korabeli világ beálltával (tkp. ülepedése után), 
az ember idejebeli világ beálltával, 

iso ezen hegyes kard, híres szablya
véráldozatot fogadó véráldozatos istenkévé változzék,28) 
ételáldozatot fogadó ételáldozatos29) istenkévé változzék 
Miután igy elbűvöltem, 
ha affele 30) ínséges világ áll be (születik), 

iss ha affele nyomorúságos világ áll bé, 
hogy valamely vidék felől had érkezik : 
kéz-segítséget, láb-segítséget hadd nyújtson (csináljon)!»

Most hét éjjelre lefeküdtem, 
hét nappalra lefeküdtem:

190 egyszer csak felébredtem.
Táplálékevő táplálékos elmém 
egyre nem csillapodik; 
vízivó vizes elmém 
egyre nem csillapodik.

195 Gondolom: én oly hosszú ideig feküdtem, [náltatott),
lehet, hogy falum [azalatt] faludarabokká romboltatott (csi- 
lehet, hogy városom városdarabokká romboltatott.
Érett ribiszke két szemű
hét tón által ím hogyan nézdegélek,

•200 hét Obkanyarulaton által ím hogyan nézdegélek : 
íme egyszer csak hét teli hajó jövetele látszik; 
hat hajómban egyre csak szarvas állatok állanak, 
hetedik hajómban tarka ló áll.
Miután hosszú ideig jöttek,

205 miután rövid ideig jöttek,
ezen réves városom révéhez kapaszkodtak, 
ama szarvas állatok íme fölhozattak a partra, 
ama tarka ló szintén fölhozatott a partra,
Az én ajtós házamnak ajtaja két feléhez 

210 rénbikát kötni való erős kötéllel, 
íme ide köttettek ;
szarvas állatot kötni való erős kötéllel
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íme ide köttettek.
Most velük levő varázsló emberüket 

215 íme varázsolni ültették.
Д/äs-isten öreg lelki31) réülést bocsátottam (tettem) reá, 
ezzel eljöttem [hozzá] s ím miképpen szólok: 
«Nyomorúságos subájú sok szegénykém, 
kezetekben tökéletesen egészségesek legyetek,

220 lábatokban tökéletesen egészségesek legyetek !
Ezután egybekötött
háromszáz szarvas állatotokat öljétek le; 
azután pedig ezt a tarka lovatokat öljétek le !
Majd azután egy akasztóíves hét üstöt akasszatok [tűz fölé]! 

225 Gőzölgő (gőzös) edény gőzét veszem, 
füstölgő (füstös) edény füstjét veszem.
Azután e háromszáz szarvas állatom bőreit 
újonnan nőtt (fiatal) kis fa ágára akasszátok föl, 
ezen tarka ló bőrét szintén oda akasszátok föl! 

гео Numi-Sorni atyátok éles32) szemmel fogja nézni, 
Numi-Sorni apátok kegyes 33) szemmel fogja nézni.
Ezután a magatok lakó, istennővel levő házatok szögletébe, 
a magatok lakó, istenkével levő házatok szögletébe 
menjetek Tarémmal (istennel), két üdvözletem [adom],

235 menjetek Tarámmai, három üdvözletem [adom].

A háromszáz szarvas állat íme leöletett, 
azután ama tarka ló is leöletett; 
azután egy akasztóíves hét üst akasztatott [tűzre]; 
gőzölgő edény gőzét vettem,

240 füstölgő edény füstjét vettem.
Azután e háromszáz szarvas állat bőrei 
újonnan nőtt kis fa ágára fölaggatódtak 
s e tarka ló bőre is oda akasztódott.
Azután leeredtek a partra.

245 A vízzel folyó szent tó,
közepes tó közepére a mint eljutottak, 
ime éles hangú hangos kiáltást kiáltottak :
«Numi-Tarém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg, 
Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!»
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feljegyeztem a szigvamellékiilfaa/l-Áes faluból való Sémén-pi 
Rot'ivon Rompant'op (Родтнъ Семеневъ) közlese után Berjozov- 
ban, 1889. márczius 7-iken.

J e g y z e t e k .  1. Sät /ar-sq,w sarin ta’îl qjkä Ajas-tarém (Щ 
lat/él Asik) jelpin mätä Ajäs-paul ais-pält pujin, Äs-väta läpät 
äli. —- «A bét rénbika-bőr irhájából készült ruhás öregnek, Ajäs- 
istennek (osztják nyelven: Asik-nak) szent helye Ajäs-falu mögött 
az erdőben, az Ob partja közelében van». Ez a falu (osztjákúl Ajäs- 
kort, oroszúl HeıiKHHCKİa юрты) a kis Obon van 22 versztnyire 
lefelé Berjozovtól. A határában álló bálvány a közép Obvidék 
urának képe, ki Numi-Tarém (Felső-Eg) hét fia*) közül való 
s egyike a leginkább tisztelt, szükség idején leginkább keresett 
mythologiai személyeknek az éjszaki voguloknál és osztjákoknál. 
Nagy tetteit és hatalmát dicsőíti ez ének, mely, mint a medvedalok
ban történik, magának a hősnek ajkára van adva. | 2. Hogy mit 
jelent a vogul énektudomány ezen műszava «ternin éri’» arra nézve 
a következő magyarázatot adja egyik közlőm : yantléné jis ijö r atért 
alisla/te’i t ; jautél-rmlél kaperte it; mir alawé,jor akw‘-kit у am у ui'ti ; 
taw lus-éryü ternin er у г läiramé: ta äsci, ta jä4-piyä alaive, tämä''és 
taw länsi, lus-sqmä ti — «a hadakozó korban a hős fejedelmek öldö- 
sik vala egymást: íjjal, nyíllal ügyeskednek vala; a nép megöletik, 
hős is csak egy-kettő marad meg; az ő siralmának éneke «ternin» 
éneknek mondódik; majd az atyja, majd a bátyja öletik meg, azért 
sír ő, siralma szava ez» (v. ö. Begulynak hasonló tartalmú jegyzetét: 
Hunfalvy «Vogul föld és nép» 136. 1.). Tényleg a térnin érV min
denkor valamely szent hely mythologiai hősének nagy tetteit, külö
nösen harczait zengi; azonban korántsem mint valami gyászének 
(las-sa w) az elesettek siratásával, hanem egyedül a hős dicsőitésé- 
vel. Azért legalkalmasabban «hősi  én ek»nek fordíthatjuk, mely

*) Numi-Tarém hét fia egy relatió szerint: 1. Polém-tqrém 
(Peliin-isten). 2. Тёк-ajkä (T. öreg az Obon), 3. Lusm-vit jelpin 
éttér (a Lozva vizének szent fejedelme), 4. Ta’it-kwoll äjkä (a Szoszva 
középvidókének örege), 5. Ajűs-tarém; 6. Lopmäs-ajkä (más nevén: 
Sakw-sunt tarém-pi’ ajka Szigva-torkolatbeli istenfi); 7. Mir-susné- 
yum («a világra ügyelő férfi», más nevén Ekwä-pi piris «asszonyfi 
fiúcska», vagy: Sqrni átér «aranyfejedelem», vagy egyszerűen 
хат’ s£o-/jjv : q,tér «fejedelem»)
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elnevezés amúgy is megfelel az ilyfajta énekek eposzi hangjának 
és tartalmának. Egyébként a ternin szó eredeti értelme szerint 
«fegyveres», ettől: terén «fegyver» (pl. ti sir ej rus varéra téren ; 
mansi manér terén väri ? ! ez a kard orosz csinálta fegyver; a vogul 
micsoda fegyvert csinál?!); ternin éri’ tehát «fegyveres», vagy 
«hadi  ének», synonym ja a mellette használatos yantlaytné éri 
kifejezésnek (v. ö. yantlayt- hadakozni) | 3. yard gyér, ritka; yard 
yulp ritka szemű háló (редкая мережа); jiivä yard mä olyan hely, 
hol kevés a fa s a tér tágas, yard vit tágas, térés víz | 4. Numi- 
Sorni a Numi-Télrém (Felső-Ég) egyik mellékneve; szószerinti 
«fennt levő aranyos» | 5. ön nyárin lätin ; marisi Idtyél: j ä n  Г » — 
«osztják szó; vogulul: j.» (nagy). Az ének nyelve gyakran alkal
maz különösen epithetonokban és gondolatismétlések esetén osztják 
szókat, midőn megfelelő vogul szók is vannak az illető fogalmakra, 
pl. a medve neve néhol önle vojl'e — jdny‘ uj «nagyállat»; alább ezt 
olvassuk: talyin sirej, sijin näri «hegyes kard, híres szablya» (näri 
osztják szó =  vog. sirej) ; a P«seí-istenke idézetében : mana tänyän 
uj lány (inse’im, mand kéldn uj kél émseim minő hírtvivő állat 
hírem van, minő üzenetvivő állat üzenetem van (osztják kél =  finn 
kieli nyelv =  vog. lányéi, potér hír, beszéd) | 5. auman «folyású» 
e h. atimin; a szígvai nyelvben gyakran váltakozik az -in képző 
-ám-vei, v. ö. pl. fönnt a 4. jegyz. | 6. sawin =  saw totné «nyomorú
ságot viselő»; teljesebb alakja ezen epithetonnak: sau in sdyip, sawin 
näräp élém-yalés nyomorúságos subájú, nyomorúságos bocskorú 
ember | 7. yunyalt, szigvai yönyélt lassú folyású, füves folyócska; 
«posäl voipi pumin vit yönyélt г läwau» (folyóérhez hasonlóan füves 
víz/.-nak neveztetik); «akıv‘ jdnél sät yunyalt süsi изъ одной ркчки 
семь рйчки разошлись» (egy folyóból het folyócska ágazik szét); 
sät tür-patitté somi vänsin sät yunyalt hét tó tövében arany gyepes 
hét folyócska. Mir-susné-yum sätmilä. Ajds-tdrém jelpiri tűrd péiydt 
yönyaltét éűe’it (ú4/4s-isten szent t tva oldalán folyócskák vannak) | 
8. tql, mos : «aum lätin» (kór, nyavalya szava) | 9. ncij-dtér — pupi’ 
«istenke» ; näj női bálvány, éttér férfi bálvány | 10. sietnek rögtön 
teljesíteni a mit tőlük követelek | 11. az áldozatúl hozott rének 
szarvait egy kötélre kötik | 12. kémpli suba, vagy kabát szárnya a 
ruha aljának előrésze (vorderschoss, пола) | 13. a kór személynek 
van képzelve, mely rátette már ruháját a betegre, hogy elragadja 
őt; ámde a kegyes istenség még a kór ruha szárnyából is fölemeli,

UGOR FÜ ZETBE 1 1 . 5
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megmenti hívét | 14. kiti' sam «kettő szem» (t. i. az én két sze
mem) e h. kit sam kivételes költői kifejezés, mely a medveénekek
ben is található. | 15. ’Narés-nüj ekwä Kösém-pupyl-ékwá; jelpin 
mätä Kasém-taXéy-usté ali. — «Narés fejedelemhölgy a Kaséin 
[folyó] istenasszonykája; szent helye e folyó forrásánál levő város
kában van». A Kaséin (Казымъ) az Obnak keletről jövő mellék
folyója, melynek torkolata Berezovon alúl van. Gondattyi könyvé
ben azt olvassuk, hogy a Kaséin-fői istenasszony eredetileg A as
isten menyasszonya volt; de ez utóbbitól elszökött | 16. ajän yum-pV 
fegyveres szolga apród | 17. értsd: táplálékról gondoskodó elmém. 
Az istenség mint az ember táplálkozik, vadászik, halászik stb.; 
V .  ö. Numi-Tárém egyik epithetonját: vor sät lésin yum ásém, ur 
sät lésin yum äsein eredeti hét fajdhurkos férfi, az én atyám; 
hegyi hét fajdhurkos férfi, az én atyám ( Numél va’ilém é.) | 18. 
pusén ratsaném «mindnyájukat [agyon] vertem» | 19. namtém pats 
kedvem kerekedett (esett), tetszik nekem | 20. lé'in näny-ke yänyi, 
kwonsanä at yaneit, sama tulin ha az evet fölkúszik Га városfalra], 
karmai nem ragadnak meg; igen meredek | 21. v. ö. fentebb namém 
totaicé, sijém totawé «nevem, hírem v i t e t i k» ;  érV átér «a kit 
az ének [szárnyal hord, az énekhős» | 22. Тёк-äjkä Ásnél kivalné 
Ték-ja ansi yaXp üsnél lányát, Tek-pault— Тек öregnek Óbból kelő 
(Óbba ömlő) IVÁ-nevű folyója van Berjozovtól aláfelé 2VÁ-faluban 
(Текинсшя юрты). — Ő mint fentebb láttuk, egyike Numi-Tárém 
fiainak. Nőrablását s ebből eredt kegyetlen háborúit énekli gyűjte
ményemnek egy másik hőséneke | 23. tö r: kentä payä muicéltayi 
akw4nu8 oysárél jüntim ali; töri’ ti läwau — sapkájának oldala 
köröskörűi egyre rókaprémmel van varva; för-nak ez neveztetik | 
24. taXyin túréi, vonta taréi rányaivé hegyes hanggal, vékony hang
gal kiáltatik | 25. t. i. nyusztbőr-áldozattal kisért imádsággal imád
lak. Bőrök, kendők, az áldozati állat szarvai, esetleg koponyája stb. 
a bálvány szent fájára fölaggatódnak | 26. tkp. sajnálat nagy sajná- 
latáúl vettem =  saka säXitäsUm nagyon megsajnáltam | 27. poséy : 
kelp lätin «vér» | 28. ti sirej jirin  pupyV oss jéinti — ez a kard áldo
zatos istenkevé változzék : él ünti tkp. «elüljön» ; mert az istenke 
(pupV) midőn az igézetre megjelenik, rendesen ül, pl. az áldozat
téren felállított nyírfa-ágon | 29. p u r i: pupy‘éli-pőlné ünttém tén'-ut, 
ajn‘-ut az istenke elé helyezett étel, ital; az áldozattor | 30. mart, 
mórt mérték, mörtunkwé mérni, márt és, mörtés: ta-m. annyi; afféle
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ti-m. ennyi; efféle, akw‘ m. egyforma mennyiségű, am-mörtsém oly- 
féle, mint magam, yán-mörtés puun yum atim a khánhoz hasonló 
gazdagember nincs (Eeg.) | 31. re'г hőség, hév. — Midőn a sámán 
(najt) az istenkét varázsszavával idézi, ájulásszerű extasis lepi meg 
(régi nyelv szerint: lelki r é ü 1 é s), melynek műneve : tqrém-re'i, 
«isten heve»: í ajt tárém-re iné joytawé, pupi'-ré’iné joytawé; — Numi- 
Tarém asém ültci reyin vöt reyin jissentawém «N. T. atyám felől meleg 
szél heve jő hozzám» mondja az istent idéző medve (Numél va'i- 
lém e. Anjä-pault) | 32. port: ti-kwoss té’i, p. at ánsi, habár eszik, 
nem tud jól lakni (спору, сытности нкту); portin pül szapora 
falat, melytől jól lehet lakni; porttal tép szaporátlan étel, melyből 
sokat kell enni, hogy az ember jóllakjék; — portin sam olyan szem, 
mely élesen lát, messziről is kivesz mindent: samém port at änsi, 
yasä mä at nánki szememnek nincs meg a kellő élessége, jólátása, 
távoli hely nem látszik | 33. pamin savi: jqmés sam, sätin sam 
(pupV latin) — «jó szem, szerencsés szem (istenke szó)». Az 
utóbbi meghatározás azt jelenti, hogy & pamin csak az ének nyel
vében, de nem egyszersmind a közéletben használatos. Egy női 
dalban is előfordul: tárém-isvéska pamin kátéi luHe’im szentgyer
tyát fogó jeles kézzel állok (menyasszony az oltár előtt); a pamin 
kátéi itt jqmés kátéi értelmű (v. ö. fentebb sirej-sisin jqmés kátéi) | 
34. A jirém-aul összetételnek utórészében az aul «kezdet, vég» szó 
előttem nem eléggé világos átviteles jelentésben alkalmazódik. 
Fordítása helyett pár hasonló példát idézek gyűjtéseimből: yoli 
vöwné p ú r i m  - a u l  étin at ti joytilem reggel kért ételáldozatomat 
estéig nem halasztóm (Pupakwe-tülilép)  | saw totné saw künéranén 
sawin l’ и s - a u l ё n lunsawén, sawin p o j k - a u l é n  pojkawén nyo
morúságot szenvedő sok szegény embered nyomorúságos siralom
mal sír rajtad, nyomorúságos imádsággal imádkozik hozzád (Mir- 
susné-yum sätmilä Lüsm-jät) \ ju i aul p o j kü  ic - a u l ti qlém utolsó 
imádságunk ez volt ( Polém-tárém küstulii)  | ü y i - l i l i - a u l i k w é  
nány voss áltilalnülén mönt, p V - l i l i  - a u l i k w é ,  nány voss älmi- 
lénulén mönt! a leány lelkét vajha fölcsatolnád, a fiú lelkét vajha 
fölemelnéd (a kór ruhaszárnya alól)! (Pasét-pupi kaj-s.). Ugy- 
látszik mind e példákban az aul szónak diminutivszerű, kedvessé
get kifejező functiója van, mire nézve világos adatunk van a követ
kezőben. Egy bohózatban (Pupakwé-tulilép)  így szól a játszó alak 
a közönséghez: lawin namét aul-jer nan ui qnsän ! kantin n qm ét

5*
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a u l - j  er пап ul änsän / dühös gondolatotok ne legyen reám, hara
gos gondolatotok ne legyen reám! Az aul-jer (v. ö.jer «irány») értel
mét ebben így határozza meg a közlő: m ä n laivin namtkwé ul änsän ! 
«kis haragos gondolatkátok ne legyen!», mi mellett megjegyzi, 
hogy: érit ülné lätin «énekben használt szó». Analog eset ehhez, 
hogy a sup «rész, darab» szónak szintén van diminutiv alkalma
zása, pl. ebben : eri’-sup «kis ének» A következő példákban az aul- 
nak «-féle, -fajta, -beli» jelentése tetszik ki: am jui-pálémt ti jqmés 
kwolkém ' / o t i  a u l  nérisné qnsawé ? én utánam mif é 1 e (mi faj
tájú, mi végbeli) nőé lesz ez az én szép házacskám (какой бабешкк 
достанется)? Tampüsém paulin Tárja é. \ é r y - a u l  jänV sair ia 
totilanem az ének be li (minő csak az énekben van) nagy nyomo
rúságot szenvedem el íme ( Numél va’ilém é. Anjd-pault)  \ an sari 
péni j a m é s  a u l  iaw pényélti most igaz varázslatot, j ó f é l é t  
(melynek meg lesz a hatása) varázsol ő. (u. o.) | sari sätil j  q m é s 
a u l moldl ti sätäslem igaz igézettel, jófajtával igéztelek én téged 
minapában (u. o.) | am kansém lu j  qm c s a u l é  m kansés, a in kan- 
sem nqwél'j am é s a u l é  m kansés az én száradt csontom, a nekem 
kedves (t. i. csont), elszáradt; az én száradt húsom, a kedves, elszá
radt (u. о.) I ta'ilii sültém neyin kicol sültéin sopér tinin jer am sültép- 
tiáném ; ta'ilii sültém yumin kicol sultém sopér t i n i n  a u l  am sultép- 
tiüném a nőkkel teli szállott házat [bohóságaimmal úgy mulattatom] 
hogy bámulnak reám, mint a mereven elbámult fájd a drága*) 
(Pupakicé tülilép). Az aul-nak «-féle, -fajta» jelentése az eredetibb 
diminutiv functiónak átvitele, minő átvitel közönséges dim. képző
kön is kimutatható (1. Budenz «Ugor Alaktan»-ában a dim. név
szóképzéshez való bevezetést, 233. 1.). Megjegyzendő e mellett, 
hogy a jqmés aul, tinin aul, yoti aul neris kifejezésekben a «ked
vesség» momentuma is kiérezhető.

*) A jelzett szó után appositiószerüleg hátravetett jqmés, 
tinin jelzőkre nézve v. ö. a következő emphatikus kifejezéseket: 
jüyén tinin, ánkwén tinin, yqlä-uj! azt az édes apádat, azt az édes 
anyádat, te dögállat! | ámpirisém künér! szegény kutyuskám ! | 
plrisém já té l! kedves fiacskám ! | ásém rnöjtin séléstd megboldogult 
(mondában élő) atyám szerezte.
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2.

K u l  - a t ér h a j  - s a w.

I. «Numi- Tarém öéém-pölt lv nt ilân e kátém-пак luntilawé. sät- 
pis kér-tumanén kwol-khcért qnéawém. Numi-Tarém asém mät-säm 
■sät säm jänyi, vitét yqt säm jänyi. am ti sät-pis kér-tumaném nuwél- 
tilém: jüntép-pup jänit pös siläti. am kul s öt-pisémtél kwonä siläte’im, 
taw ti kanén paul kanä kanitilém. jamés päl sqpák-pölém jol-ojmati. 
jol-sunse’im : jóién cilpä latiénpupV la’ilén-ke sät öpér totawé, namén 
äin, jamés puri tan viyét. Numi- Tarém öéémné jolä-ke tördténüwém 
mönt: namén qln, jamés püri akw‘ toy vinum.»

II. Numi-Tqrém äsä joyti. »siskét, manér vasén?» — чат 
vaséin: jóién yajtpä latién pupt la'ilén-ke sät apér totawé, namén 
qln, jamés püri viwé ; aném jolä-ke tardténülén mönt!» — taw läwi :
«yanal élém-yqlés üntém natén tarém jemtmät: Hem-yales tepä 
samén Ütpi jól yumlé tärätiUm ? !» — «ati, äs-ä! namén ölnél, jamés 
püril vörunkwé patawém : élém-yqlés ölné jisén tarém él sänkem- 
tilém.»

III. Kantmawé. la'il-pälän püyémtim jól saltémtitd; léntén 
söréé simán páti. — «önéin-ke ért' éld m ini: tVakw‘yumyujné jänit 
séi-nol naritayti.» ahw‘ yum yujné jänit séi-nol naritaytés. etä sät 
yätelä sät tot yuji. qln süppä kukkuk ne-äkwä luj f i : «у olit yqtél, 
őrsén yqtél näj-änküw jäyä kwol-patitän lapné qrémté, ti sörés lui 
quldnél vöt pá ti; akw1 yum yujné jänit séi-nol Tqrémné yajtémlawé. 
vöt yotäl mini : tűié ujin ! »

IV. yqsä, man väli ujfi, ti ölmawé. Numi-Tqrém öéá-pölt 
nqny älä joyti ; ti sunsitä: tump ta nönki. mana väyä joyti, manâ 
at joyti, tű jassä ujunkwé taw voräts. pö-kwölés, yqmi yujés. öln 
süppä kukkuk пё-üpä lujfi. löwi: «yqsä, man vali yuje'in ?! 
папу kwalén! tarinéi yusátané pöl punkén-yqnyá éáltamtén! nilä 
sampä nor-kwol ti üntéyati. ti Ás-tumpén lakwd jämäin ! jqmés-pal 
éépénné kisyatén, akw‘ nurpd sat qln [yqnte'in * J ; ti akw‘ nurpä

*) A [ ] rekeszben foglalt szavak nincsenek benn Keg. kéz
iratában, hanem saját magam kiegészítései.
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sät äln päywten: kér jautén sät yum tll tele it, kér imién sät yum til 
tele'it, qulä joyttal us ünti. »

V. Mät jqypii Sujin-qtér mät jänynät-mus jolä sutisi: «man 
läwtaluw, qulä vätal üs üntéyats.» — jüw ti sälti, Kul'-qtérné lait ti 
kicälaice; lärvi: «väpsäkem ! nqmtén-ke päti: Iqyén päl läyän pä 
-unttén !» taw ness éssémaicés Kul-atér upätel. äpi tene puri ätim, pV 
térié puri ätim. — Taw pupV sät pisiltél takici ünléné üsdnél sät 
närppä amper sámánéi ti’ nirémtitá. p i téné jamés puri tijoyti, [ api 
térié jamés puri ti joytij. püri téwé, puri ajawé ; Kul'-qtér apátéi an
ti ali, yqnal ta qli.

Az Ö r d ö g f e j e d e l e m 1 ( K u l - q t é r )  h y m n u s a 2.
I. eNumi-Tqrém atyámnál izmosodó8 kezem íze izmosodik. 

Hétszeres vaslakatú házban tartatom4. Numi-Tqrém atyám földvi
dékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körűi. Én 
ezt a hétszeres vaslakatom megmozgatom: egy tűfoknyi hasadék 
támad5. En ördögi hét fogásommal [e hasadékon] kipattanok, az 
ő (t. i. atyám) térés faluja terét tapodom6: [egyszer csak] jobb 
oldali félcsizmám leválik7. Lefelé nézek: lenn lévő lábas istenke 
lábbeli hétféle ügyessége vitetik végbe8, [ezért] jele3 (neves) pénzt 9r 
jó áldozattort10 vesznek. Hogyha11 Numi-Tqrém atyámtól lebocsát
tatnám : jeles pénzt, jó áldozattort én is ép úgy vennék».

II. Numi-Tqrém atyja jön. «Fiacskám12, mit láttál?» — «En 
láttam: lenn futkosó lábas istenke lábbeli hétféle ügyessége vitetik 
végbe: jeles pénzt, jó áldozattor vétetik [érte]: vajba engem lebo- 
csátanál!» — Amaz szól: «Midőn egykor beáll a kor, melyben az 
ember megteremtődik s életet fog élni13: emberevő, nagyszemű 
Ütpi-114 (ördögöt) már ugyan hogyan bocsátanék le? !» — «Nem 15r 
óh atya16, jeles pénzzel17, jó áldozattorral fognak megajándé
kozni (tenni): [s akkor] az ember életkorának idejét hosszabbá 
teremtem 18.»

III. Megharagszik (Numi-Tqrém). Fél lábánál megfogván 
aládobja; / Kul-q.J a tápláló 19 tenger közepébe esik. — [ Kul-q a 
tengerben szól:] «Ha énekem folytatódik20: egy homok-domb 21 
emelkedik22 ki ide [a vízből], olyan nagyságú, hogy egy férfi rajta 
elfeküdhetik». — Egy férfi fekvésére alkalmas nagyságú homok
domb emelkedett ki. Hét éjjel bét nappal fekszik ottan. Ezüstszájú
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kakuk nénje-asszony23 énekli: «holnapi napon, midőn a tüzes24 
nap a mi fejedelmi anyánk25, atyja (Numi-Tárém)  házának pal
lójára emelkedik26 (értsd: midőn a nap az ég határszélén meg
jelenik), ezen tenger alvégéről szél kerekedik; az egy férfi fek
vésére alkalmas homokdombot Tarévi el fogja önteni27 (hirtelen 
befutja vizével). A szél a merre megy: arra felé úszszál.»

IV. Hosszú vagy rövid ideig úszik, egyszer csak fölemeltetik 
[a hullámoktól . Csaknem Numi-Tárém atyjához28 (értsd: az égbe) 
jut fel [a hullámok hátán]; hát nézi: íme egy sziget látszik29. 
Ahogy telik erejéből, ahogy nem : egyenesen oda iparkodik30 úszni. 
Fölment a partra, hasra 31 feküdt. Nénje-asszony32, az ezüstszájú 
kakuk énekel, 3zól: «soká, vagy rövid ideig fogsz-e még feküdni33?! 
Kelj föl! Fényűből hasított34 forgácsot35 dobj fejeden által! Négy- 
szögletes 36 gerendaház fog majd támadni. Ezen Ob-37 szigetedet 
járd körül! Keresgélj jobb oldali zsebedben; egy karikára fűzött 
hét ezüstpénzt38 fogsz találni. Ezt az egy karikára fűzött hét ezüst- 
pénzd hajítsd el: vas íjjas hét férfi fog ebből születni, vas nyilas 
hét férfi fog ebből születni, vége érhetetlen39 város fog támadni.»

V. A földet körüljáró «Híres-fejedelem40», a mint41 a földet 
körüljárja alánéz, [látja a Kút-atér varázsolta várost s így szól:] 
«a mi rendeletünk nélkül vége láthatatlan város támadt42». íme 
be megy43; Kul-atér-tői fogadtatik (szembe megy vele), emez szól: 
«vőcském, ha tetszik, ülj be a zugbeli44 szobarekesz45 zugjába!» 
О (a «Híres-fejedelem») csak úgy elszégyelte magát Kul-atér ipjá- 
val46. Sem leánynak enni való lakodalmi étel47 nincs, sem fiúnak 
enni való lakodalmi étel nincs. — О istenke hét fogásával a maga 
lakó városából hét ajtótámasztóval48 zárt hambárját [egyik] szög
leténél fogva ide rántja49. Fiúnak enni való lakodalmi étel jön, 
leánynak enni való lakodalmi étel jön. Lakodalmi ételt esznek, 
lakodalmi italt isznak; Kul-atér ipjával most is él s mindörökké 
fog élni50.

E szöveg eredeti alakját Reguly jegyezte föl a Lozva mellé
kén, melyet fordítással együtt kiadott Hunfalvy «Vogul föld és 
nép» művében; éjszaki nyelvre átírtam T a t j a n a  Alexe-  
j e v n a  S z o t y i n o v a  magyarázatai alapján Tqréy-paul-bán, 
1888. deczember 26-ikán.

J e g y z e t e k .  1. Kul-qtér, vagy mint a Lozván szintén ejtik 
yul-atér a betegségek és halál kútfeje, kit Numi-Tqrém az elszaporo-
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dott emberi nem pusztítására rendelt le a földre (1. Reg. Mä yuli- 
tém mqjt). Nevének alkotó részei: yut kór, betegség és átér fejede
lem, istenke.

2. Kaj eredetileg indulatszó, körülbelül «hé, hallod» jelen
tésű, pl. kaj, yölilén? hé, hallod-e? minimén kaj! menjünk, hé ! 
kaj-wéss! nyugodj-nо ! Midőn a medvedalokat befejezik, kajajuj 
kiáltással kiáltanak föl az égbe Numi-Tqrém-hoz. Kaj-saic, mint a 
sät- «isteni szóval rendelni» igéből származó sätmil és sätil műsza
vak, istenidézetet jelent, melyet a sámán úgy ad elő, hogy minden 
két-három szó után egy izgatott zúgást tesz; vagy felkiált, hogy az 
istenség figyelmét az idéző szókra reáirányítsa. Erről a zúgásról, 
illetőleg felkiáltásról mondják, hogy najt kajji a sámán istent idéz, 
tkp. izgatott hangokat ad. Alkalmazzák a kaj-saic műszót áldoza
tok alkalmával énekelt hymnusokra is s ilyen a jelen közlemény 
is, melyről azt írja Reg. «es wird gesungen wenn ihm (dem Kul-q.) 
geopfert wird, dass er die kul't (kul — yul kórterjesztö szellem) 
nicht auf die menschen lasse». Ellentétben a Kul-qtér-nek egyéb 
mondákban és énekekben található gyűlöletes és furfangos alak
jával: e hymnus — mivel éppen kérlelni akarják vele — Sym
pathikus színben tünteti fel az ő egyéniségét és Numi-Tqrém-mai 
való küzdelmeit. Fiatal korában, míg «izmosodó keze íze izmoso
dik vala» Numi-T. atyja hétszeres vaslakatú házban bezárva tartja. 
Egyszer alkalma nyílik kiosonni fogházából s a mint atyja udvarán, 
az égbolt felületén járkál: az egyik csizmája, mint ha mély hóba 
hágott volna, leválik lábáról. Lenéz az égbolton a csizmája alatt 
támadt nyíláson: látja, hogy Numi-T. egyéb fiai, az istenkék (púp- 
yét) az emberektől mindenféle ajándékokat és lakomákat kapnak. 
Egész jogos alapon arra kéri most atyját, hogy bocsássa el őt is a 
földre s részesülhessen szintén az emberek adományaiban. Atyja 
nem akarja teljesíteni kívánságát; «emberevö, nagyszemű szörnye
teget» — úgy mond — «már ugyan hogyan bocsátanék le az 
emberekhez !» Kul-q. jóhiszeműleg válaszol: «óh nem, atya, ellen
kezőleg: ha az emberek nekem is nyújtanak áldozatokat, én meg
hosszabbítom életüket». Dühbe jön erre Numi-T. s Kul-qtér-1 a 
tengerbe dobja, honnan ez csak úgy menekül, hogy egy fekvő 
ember nagyságú dombot bűvöl maga számára. Numi-T. ezt is 
elönteti a hullámokkal s Kul-q. nénje-asszony, a kakuk tanácsára 
egy szigethez úszik, hol várost varázsol elő. A «Világot néző férfi»
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(Mir-susné-yum), vagy más nevén «Híres fejedelem» (Sujin qter) 
a mint a világot körüljárja, egyszer csak észreveszi a Kut-a. váro
sát. Bemegy oda, hol Kút-a. annyira jól fogadja, hogy minden 
formaság nélkül felajánlja neki hálórekeszében ülő leányát. Res- 
telli a «Híres fejedelem» ezt a mindenféle szertartást mellőző hir
telen házasságot; de Kut-dtér-nek nincs miből lakodalmat csapni; 
mert hiába van a földön, Numi-T. rendelése nélkül nem hoz
nak neki áldozatot az emberek. Segít a bajon a vő, ki saját élés- 
hambárját rántja oda a lakodalmas házhoz s «fiúnak enni való 
lakodalmi étel jön, leánynak enni való lakodalmi étel jön». 
A kegyes isten, a «Világot néző ferli» ipjához jönnek most a 
hívek áldozatukkal, kérvén, hogy Numi-T. atyjának tett Ígére
téhez képest hosszabbítsa meg ez áldozat jutalmául az ő életüket. 
Ez röviden foglalva tartalma és czélja az itt közölt hymnus- 
nak; ehhez még csak azt kell előzetesen megjegyeznünk, hogy 
csakis az elsü rész — a hol Kul'-d. maga beszél magáról — tekint
hető a hymnus valódi hű szövegének; a többiben — a hol Kut- 
dtér-xb\, mint harmadik személyről van szó — maga a közlő 
saját szavaival s kivonatosan adja elő a hymnusnak tartalmát.

3. luwém, nqwtém lunti csontom, húsom erősödik, izmosodik 
(кркпляется, закочнкетъ, кркпкой станетъ); pori’ luntwés afüszár 
megfásodott, kemény lett (дудка закочнЪла, твердая стала). Reg. 
így magyarázza e szót: «csont rostjot» (ростетъ =  nő); hogy 
miért fordítja Hunf. « b i l i n c s e l t  kezem tagja meg van b i l i n 
cse l ve» előttem homályos. Jegyezzük meg, hogy a medve menny
ből való leszállásának éneke is ugyané gondolattal kezdődik, pl. a 
Reg. féle följegyzésben; Numi-Tdrém cisém ünléne . . . .  kivöl-kiwértd 
jünimené katém-nak, aj, jänimi N. T. atyám lakó házában növekedő 
kezem íze, ej, növekedik (Hunf. Vog. Föld: 200. 1.)

4. A medve is sat-pis tumanin kıvol-bán őriztetik (pl. u. o. 
201. VI.). Reg. tumänem kväl e h. tumdnén kv.; 1. alább 44. jegyz.

5. Mint a medve, Kul'-q. is föltöri atyja távollétében a hétsze
res lakatú ajtót. A sildti szó jelentése: «pattan, szökik», pl. dmp 
kivond sildtdls az eb kiszökött, kiosont a házbői (собака не при- 
мктнымъ образомъвыскочилъ на улицу); pás sildti щель свктитъ, 
сдклатся, hasadék világlik (be a Kut-d. lakó házába), tkp. szökik, 
pattan elő. Reg. az alább következő sildte’im-hez ezen fordítást 
írja: viskocu (выскочу, kiszököm). Hunf. a poqs (Reg.) szót «árr»-
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nak fordítja, nyilván a pasiké}), pasilép «fúró»-ból követ
keztetve.

6. paul-kanä kanitilém его улицу торю, tapodom ucczáját. 
Hunf. közlésében e hely : käneng paul k ä n e  te v i ; k a n i t  i l m / 
de Reg. eredeti kéziratában: kännetem kännitilm, melyből az első 
szó az alsó lozvai kän tér» szó 3. személyi! birtokos alakja az acc. 
-m raggal, a másik pedig a Reg. szótári jegyzeteiben is megtalál
ható kiiniti «topcu, treten». Hunf. az éjszaki yant- «tekinteni» 
igének délies alakját látja e szókban s így fordítja e mondatot: 
«ott  térés falut l á t o k ;  (azt) nézem».

7. сапогъ прорветса, проскочить, иростуиитск на этотъ 
свЪтъ: a csizma leválik (a lábáról), kicsúszik, hibásat lép az égen 
(úgy hogy az égbolt mint valami gyönge jégfelület áttörik s egy 
lék támad rajta, melyen Kid-a. lenézhet a földre). Reg. magya
rázata szerint: «durchgetreten den himmel». Jegyezzük meg ismét 
a medvedallal való párhuzamosságot: jüw-yultém la'ilä latkdtané 
asä pünsilém: joli mdyém ünléné sarui al’ppii jät él mä nänke'in 
hátra maradt lába csuszamlásának nyílását fölnyitom (az égen): 
az alsó nép lakta arany festésű kedves föld, te látszol (XVI.).

8. pupyét bchkİh храбрости несутъ, за то они хоропйя 
денежки нолучаютъ, берутъ: az istenkék mindenféle hősiséget 
visznek végbe, azért ők jó pénzecskét kapnak. Reg. magyarázata: 
mudrosti djelajut (ügyességeket csinálnak). — üpér ügyesség: kät-ä., 
la’il-ä. kézbeli, lábbeli ügyesség; apér toti olyan kifejezés, mint 
pCyyütur toti ügyességet, hősiességet «visz, visel», azaz: «tesz, gya
korol». — Hunf.: «alant levő lábas báb lábas hét aper vitetik».

9. aln ezüst; pénz. Reg. jegyzete: priklad. így nevezik oro
szul a bálványok mellé fogadalomból helyezett tárgyakat, pl. pénzt, 
kendőt, bőrt stb. pupiné namejim (kästim)  tarné aln néye'it az 
istenkenek ajánlott kendőbe pénzt szoktak kötni. — Hunf. a tár
gyalásban levő szót «czompó hal »-nak fordítja, de ez utóbbi: dlén 
(Cyprinus tinea). Reg. is megkülömbözteti írásban az alin, qln 
«ezüst» és aln, qaln «cyprinus» szókat.

10. puri áldozati lakoma. Hunf. nyilván a pur- «harapni» 
igére gondolva «falat»-nak fordítja. E szót is Reg. helyesen puri- 
nak írja; ellenben Hunf. puri-nak.

11. Reg. az ajmqntci szó fölé ezt jegyzi: jesli-bi (hogyha). 
Alakilag az éjszaki vogulban an-mönt felelne meg e szónak; csak-
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hogy ez «imént, előbb» jelentésű s mint mondatszerkesztő nem 
szerepel. Használatos ellenben éppen feltételes mondatokban az 
ige után vetett egyszerű mönt (1. fönt 41. 1.)

12. дитятко миленькое, ты чего видклъ? — siskét olyan 
diminutivféle (kedveskedő) képzése a sis ,magzat, gyermek' szó
nak, mint plköt fiúcska, apiköt unokácska ezeknek: pi fiú, api’ 
unokaöcs, unoka.

13. послк, если долговечный, человкческш вйкъ будетъ: 
какъ я могу тебя пустить къ низу искусить своего человека?! 
később, midőn hosszú koru lesz az emberi élet: mikép bocsáthat
lak le én téged, hogy te elcsábítsd, megrontsd az én emberemet ?!

14. Utpi, vagy Ütép (pelími nyelven Vutép) нечистый духъ: 
gonosz szellem. Reg. szerint «teufel». Rendes jelzői: samin U., 
supin U. nagyszemű, nagyszájú Ü .; vagy: samin Ü., punin Ü. 
nagyszemű, szőrös l \  Egy szoszvai közlő szerint: это сердечное 
слово (simin latifi) у медвкдя, когда на его осердятся, называютъ 
этакъ: ez haragos szó; a medvét nevezik így, midőn reá meg- 
haragusznak. Tényleg az Utpi, a hol énekgyűjtéseimben előfordúl, 
az embert ölt medvének gyalázó megnevezése (pl. Tomii-éri', 
Khais jeri)  s látván, hogy a Kul'-a. története egyébként is hason
lít a medvéhez, érthetjük, hogy Numi-T. bosszúságból őt is így' 
nevezi. Megjegyezzük, hogy egy ilyen medvének más gyalázó meg
nevezése: amp-uj «kutyaállat», miből az sejthető, hogy Utpi az üt- 
«ugatni» igének participiuma, a medvére gyakran alkalmazott 
tüjtné lätin-gal, titkos kifejezéssel.

15. Reg. aatä alakjának jobban megfelelne ugyan az éjszaki 
vogul ätä, mint az itten írt ät'i; ámde amaz a jelen mondatszerke
zetbe nem illik alkalmasan (1. fönt 33. 1.). Hunf. úgy látszik a 
magyar atyá-ra gondolva az aatä szót a reá nyomban következő 
ásd synonymjának tartja s egy szóval fordítja: «atya!»

16. Az ds-d alak utórésze felkiáltó indulatszó («óh, hé!»); 
ugyanígy van: sdn-d/ óh anyám ! pip-d! óh fiú ! (1. fönt 36. 1.)

17. Reg. kéziratában e hely : näming alin jommas puri voarun- 
gue pdtqum, melyben a namin din a jqmés puri jelzője volna, ilyféle 
értelemmel: «jeles pénz jó áldozattal». Ez előttem nem világos, 
minthogy a puri csak ételnemü, vagy ital lehet (1. fönt 66. 1. 29. 
jegyz.); de az istenségnek ajánlott tárgyak, pl. pénz nem piiri, 
hanem pupiné népem din. «püril pürlaytawé, din népawé» püri-val
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lakomát csapnak; de a pénz az istenség számára kendőbe kötetik 
{ez t. i. nem puri) — magyarázza az átirat közlője. Igen lehetséges, 
hogy Eeg. qlln írása qlnél helyett való, hiszen efféle hibák bőviben 
vannak följegyzéseiben; v. ö. pl. itt is: juont-pop e h. juontep-pop 
(I), Tarom kajtemlqu e h. Tqromne к. (III.); 1. alább a 39. jegyzetet.

18. нктъ, мой отецъ, мнк жертву иринесутъ и я человк- 
ческш вккъ дольше творю, чтобы больше былъ. Reg. jegyzete: 
ро dölse slazu. Hunf. e fordításában: «atya, a híres czompóhal 
jó adományával szeretnék élni, az ember korbeli nagy földjét ellö
köm» — a Reg. tarommá-1 tarom má-ve osztotta el, tarom-ot át- 
viteles «nagy» jelentéssel vevén ; a sánkémtilém (Reg. sangomtilm) 
szót meg a sänyici, sänywäsi «rüg» igével hozta kapcsolatba.

19. Untén: tépén lätin «tápláló» ; v. ö. osztják lant, tant étel, 
gabona =  vog. tép ; osztják lantin Äs, у'ulin Äs =  vog. tepin Äs, 
yulin Äs tápláló Ob, halas Ob.

20. aném-ke éri' élá mini Hunf. fordításban: «ha énekem 
s i k e r ü l » ;  noha Reg. jegyzete : jesli pesni posle (itt) pajotsa : ha 
az ének azután is énekeltetik, vagyis előbbre meg}7, folytatódik. — 
Az átirat közlője így magyarázza e helyet: если моя пксня 
впередъ идетъ (если-бы онъ умерь тамъ, тогда эта пксня не 
была бы дальше; такъ какъ онъ живъ остался, пксня впередъ 
идетъ) ha az én énekem előre megy (hogyha ő t. i. Kul'-q. meghalt 
volna ott a tengerben, akkor ez az ének nem folytatódnék tovább ; 
minthogy a bűvölet következtében továbbra is élve marad, az ének 
előre megy).

21. séi несокъ, homok; nol мысъ, földnyelv és kimagasló 
hegyorom (v. ö. Vog. Föld. 81.1.); alapértelmében: orr. — A Reg. 
sí-úall írása alapján gondolhatni bár a sí menyhal (gadus lota) 
szóra is, mint Hunf. teszi («menyhal-orr sziget támad»); de hogy 
itt mégis «homokdomb»-ról van szó — mint az átirat közlője 
magyarázza — bizonyítja a Mir susné-yum-nak egy tőlem följegy
zett mondája, melyben elbeszéltetik, hogy öt egy óriási madár föl
kapta a levegőbe, azután : yqsá totwés, man vät'i toticés, sárisné tot- 
wés. sárié sár simén tárátawés. Sernél uj-sqw rayicin ta'il masém átér 
Sorni-Kworés ásán taic namélmati: «éryém-ke élá mini, möjtém-ke 
élá m in i: am joi joytném éli-pált, у um p a t né s é i  - ka  n v o s s 
у  и t i l i . '» yum patné jänV séi-кап ta yuUli , taw séi-кап tármél tű 
ta pats. Hosszú, vagy rövid ideig vitetett, a tengerhez vitetett.
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A tengernek éppen közepébe bocsátatott. A nyusztprém galléros 
ruhát öltött istenke-fejedelem Sorni-Kworés atyjára gondol: «ha 
az én énekem folytatódik, ha az én mondám folytatódik : mielőtt 
én lejutok, egy férfi esésére való homokterület (azaz: oly nagy 
homokterület, melyre egy férfi rá eshetik) emelkedjék ki (a tenger
ből). Egy férfi esésére való nagyságú homokterület emelkedik íme 
ki; ő ezen homokterületre, oda esett.

22. nari иехнетъ къ верху, fölfelé to l; naritayti, narémtayti 
fölfelé tolja magát, meredeken kiemelkedik.

23. akw nagynéne, anyóka; ne-akum, пё-üpém nenémasszony, 
пё-äyi leányasszony, пё-saúim anyámasszony ; tehát kukkul ne- 
äkivä nem «nőstény kakuk», mint Hunf. fordítja, banem : «nénje 
asszony, a kakuk». A medvedalokban is gyakran találjuk, hogy 
a medvének ínségében vorüp пё-üpä a magtörő holló az ő nénje 
ad kisegítő tanácsot.

24. árés tűzhely (огнище); drés-úelm tűzláng (пламя огня); 
pelimi nyelven oqrés tűz, oqrésin, oqrsin tüzes, forró. Reg. az 
ärsing kátéi fölé e jegyzetet írja: «krasni solnisko», piros nap.

25. ankw anya, näj fejedelmi, előkelő asszony; naj-anküw, 
mélyebb tisztelettel fejezi ki ugyanazt, mit a né-mnüic (1. 23. jegy.). 
A nap egyéb énekekben is az élők anyjának van nevezve, pl. az 
alább közölt medveköltő énekben: yoli-séri sa’ipá näj säliin kars 
jiw läpin ti pats a reghajnal sugaras fejedelmi asszony a te anyád 
(=  nap) ime a magas fa ágernyőjéig ért már (magasra emelkedett).

26. Hunf. fordításában e hely: «ha a meleg nap tüzének 
anyja az atya háza fenekét bélepi», melyre maga is megjegyzi, 
hogy «mit jelentsen ez, bajos elérteni». Különös itt a läpne «bélepi» 
fordítása; Reg. ezt írta föléje: «podimitsa» (fölemelkedik); a 
«belepni, betakarni» jelentésű hasonló ige: lép-.

27. séi-nol Tqrémné yajtémlairé Reg. magyarázata szerint: 
zaliot vodoju, (Taréra)  elönti vízzel (a homokdombot); tkp. yaj- 
témli hirtelen fut, siklik, pl. yäp vätan yajtümlés лодка на берегъ 
сб'кжала, скатилась, a ladik a parthoz siklott.

28. «Numi-Táréin atyja» itt eredeti «ég, menny» értelmében 
mondódik. Ugyanígy szól a medvedal: Numi- Tqrém dsém takwsi 
ti jemtés, pdyivén sampä samin tüjtä ti patili. N. T. atyám íme ősz- 
szé vált, széles szemű szemes hópelyhe íme hull; vagy másutt: 
N. T. asém tüjimalém N. T. atyám íme kitavaszodott. Egy női dal-
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ban fordúl elő: Numi-Tqréinjáikémpostüémd samél uraslém N. T. 
atyuskám hajnalodását szemmel (ébren) vártam.

29. Eeg. így írja e helyet: ü sunsitä tumptä nanki, Hunf. 
pedig talán a tci nanki-1 ténki («ők ketten») névmásnak nézve — 
így fordítja: «itt ketten nézék a szigetet». Az átirat közlője szerint: 
смотритъ: островъ видать.

30. Eeg. kéziratában a déli alak: värräts található; míg 
Hunf. vorets éjszaki alakot ír. — E mondat fordítása: сила хватить, 
не хватить, туда прямо плыть сильно хочетъ.

31. Eeg.-nál: kaine koiss s föléje jegyezve: niz log. Hunf. 
fordítása: hanyatt fekszik le. Ámde Eeg. szótári jegyzeteiben is 
megvan: kami kujji (corr. yqmi yuji)  liegt umgekehrt, den rücken 
aufwärts auf dem bauch. «Hanyatt» éjszaki vogul nyelven yqni.

32. Hunf. kiadásában e hely: kukoh né lui ; ámde Eeg.-nál: 
né-uopte található Hunf. erre vonatkozólag így ír a jegyzetben : «a 
kakuk nő ipja». De ki az? mi az? én elhagytam az uopte szót. — 
A dolog abban áll, hogy van az éj szaki vogulban: üp nagynéne és 
up ipa. Eeg. jegyzeteiben is van : vb Schwiegervater és óbe, uoba, uo- 
pekva tante von seite des vaters, ältere Schwester, fremdes älteres 
weib. Más helyen (Vog. Föld. 112.1.) Hunf. is idézi az utóbbi szót.

33. Hunf. így fordítja e helyet: sokáig, nem sokáig f eküd-  
j él. Ámde Eeg. írásmódjából is meg lehet külömböztetni a pree
sens (futurum) és imperativus alakokat; hűjén (ez nála praes.); 
ellenben a reá következő imperativus alakok: пик kvaln, kiskátén.

34. pölyusáti щепки отщепнетъ, forgácsot hasit; mä vatanél 
yusmats земля оть берегу отстала, вь воду нала; a föld lesza
kadt, leomlott a vízpartról.

35. pöl' forgács; Eeg. is ezt írja föléje: sipjo, mi a vogul- 
orosz jargonhan =  щепа (forgács). Hogy mily alapon fordítja 
Hunf. «értelmes »-nek előttem nem világos.

36. Hunf. közlésében e hely: nilá sempe nor-kuel, melyben a 
sem szót nyilván déli vog. sám «szem»-nek véve a fordítás így hang^ 
zik: négy s z á l ú  gerendahajlék. Ámde Eeg. a tárgyalásban levő 
szót sampá nak írja, melyben sam =  éjsz. vog. sanı szöglet; tehát 
a helyes fordítás : négyszögletes gerendaház.

37. Eeg. e helyen Aas tump-ot ír, melyben nyilvánvaló, hogy 
a nagy betűvel írott szó az ismeretes Äs «Ob» folyónak neve. Hunf. 
•íüs-t olvas s igy fordítja a helyet: «azután . . . .  a szigetet» (v. ö.
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çs még, megint). — Ne keltsen megütközést, hogy előbb tenger* 
ről, most pedig obi szigetről van szó; hiszen az Ob-nak deltája 
valóságos tenger. Egyebütt is történik emlités róla, hogy Kul'-ntér 
birodalma, a halottak országa a jeges tengerben van.

38. Hunf. fordítása: «hét sima czompóhalat találsz«. Hon
nan ered a nurpä szónak «sima» fordítása, nem értem. Reg. e for
dítását jegyezte: «zusammengebunden»; de valójában a nur karikát 
jelent, melyre a textus szerint hét ezüstpénz van felfűzve. Kari
kára fűzött ezüstpénzek nagy divatú kar- és nyakékességek min
denfelé az éjszak népeinél is. Az átirat közlője így fordítja e 
helyet: на одной дужкк семь денежекъ найдешь.

39. Hunf. Regulynak első följegyzése szerint aula johtaln 
alakban közli e helyet; de a «-talan» jelentésű vogul -tal-nak 
sehonnan ilyes bővebb alakját nem igazolhatom. Ki is javította 
maga Reg. első följegyzésének ezen íráshibáját tisztázott második 
kéziratában. Ezen alapon kell megítélni az alább következő Reg. 
féle vian luutain, aula uotaln följegyzéseket is. Az első e helyett 
való : тип lautalü ; a második pedig a fönntebbihez hasonló írás
hibának gondolható, mely Reg. figyelmét a másolásnál elkerülte.

40. Reg. szerint ez a Sarni-qtér (Arany-fejedelem), kinek egyéb 
nevei: Mir-susné-yum, Ékicü-pi piris (Asszonyfia fiúcska), vagy 
egyszerűen: átér, illetőleg «neves, híres» jelzővel: namin atér, 
sujin qter. Ő Numi-T. legkisebb és legkedvesebb fia, kit minden 
isten fölé helyezett. Szent helye Trojiczkoje egyházfalu fölött van 
az Obnak egy partfokán.

41. mät jafc/nät-müs: какъ онъ землю обходить; mus tkp. 
szerént (1. fönt 29. 1.); igenevekkel időhatározói jelentésű, pl. am 
jdlném-müs mialatt v. a közben, hogy oda járok. Hunf. fordítása 
«a földön való járás vé ge t t » ;  pedig a «végett» szó Regulynál 
mues (ma'és), míg itt muoss van írva.

42. безъ нашего приказу, позволены, конца не видать, 
городъ построился. — Reg. is ilyenformán fordítja: neprikazali. — 
Hunf. a man «mi» szót man «földön» szónak olvassa s fordítása 
ennek alapján: «a földön meghagyás nélkül» stb.

43. Reg. kéziratában e hely: Jüte tűi, melyben jü-tui «be 
megy», te, ill. té a közeire mutató névmás «ime» jelentésben. Reg. 
szótári jegyzetei közt is megvan: tűi, jü-tui «bemegy, polez v izbu».
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Az éj szaki T O gu lb an  e szó nem h a s z n á la to s , azért az átiratban a 
megfelelő jelentésű sült, szóval helyettesítem.

44. Reg.-nál e hely: lakom poal laguén, melyben lakom e h. 
való ínyén a következő szó kezdő labiálisa miatt. Ugyanígy mondó- 
dik : ydrém-paul e h. yaren p. (ydréfi osztják), Lapmüs e h. Lapin 
üs, Päym-tit paul e h. Pdywén-t. p. (päymén széles).

45. páí-nak nevezik a vogul jurta nyílt, csupán egy deszka
fallal elválasztott, páholyszerű rekeszeit, melyek külön szobák
nak felelnek meg. Az ajtó mellett legközelebb van az äwi-suntp a l; 
az ajtóval szemben levő oldalon a szélső, legvilágosabb és leg
kényelmesebben berendezett rekesz a muli-pdl (hová a vendégeket 
ültetik); a rekeszekkel épített falak szögellő sarkában van egy szü- 
kebb nyílású, sötét zúgrekesz, ez a ldy-pdl. Ide különösen a fiatal 
asszony, menyasszony vagy a fiatal házaspár telepedik. Midőn 
tehát Kul'-a. arra szólítja föl Sujin-atért, hogy üljön be a ldy-päl-Ъл, 
neki rövid úton az ott ülő leányát (Reg. megjegyzi: da sass die 
tochter) nőül adta s őt vejének fogadta. Azért mondja tovább a 
hymnus : «0 csak úgy elszégyelte magát Kul'-a. ipjával».

46. ему стыдно стало съ Kul'-ä. тестемъ. — Hunf. « Az 
hiába szégyenkezék. Kulyaternek, ipa létire (nincsen egy falatja).»

k i.  püri szóra Reg. ezt írja: свадебное кушанье, lakodalmi 
étel; szótári jegyzetei közt is : puri, pori hochzeitsopfer (1. fönt
10. jegyz.).

48. narép a vogul éléshambárban zár gyanánt alkalmazott 
rúd, vagy gerenda melynek egyik vége valahol a falhoz, másika az 
ajtóhoz feszül. Egy zsineggel, melynek vége valahol az ajtó, vagy fal 
hézagain át van húzva a narep fölemelhető v. elborítható kívülről.

49. Онъ (Sujin-atér) изъ своего города амбаръ своими 
хитростями за уголъ хватить и сюда доставить къ тестю. — 
Reg. kéziratának е helyét: qnpoarmä saamäten ti nimitit, melyre 
rá vannak írva az értelemre nézve eligazító »ambar» s «uglu» 
jegyzetek (azaz, hogy «a hambárt szögleténél fogva ide rántja») 
Hunf. így alakítja: an poar mii sao mii tén ü nimitit s így for
dítja : hambár nászáldozati hely, sok evő hely legott támadnak.

50. теперь живетъ u до вкку жить будетъ. — Reg. iint ali, 
kuniilt ali, Hunf. kiadásában an tali, kuniil tali s ez utóbbi alap
ján a fordítás: Kulyater, ipa letire, most elválik, a mikor elválik.

Munkácsi B ernát.



É j s z a k i v o g u l n y e lv m u ta tv á n y o k .

3.
U j - än s k e n s é l t ä né у o l i - ér  V

i Ujukwé, ujukwé kénéamién ! 
ujukwé, ujukwé var amién! 
yoli-séri sa'ipä näj-sänin 
kars jiw läpin ti pats,

5 talkwé jiw  tal'yén ti lapés.
Uj kénsamlén, uj varamién ! 
möléy, jüwl'é yvXtém supét 
nan yuripén tarémné kélém jelpin vj, 
nan yuripén ülémtal ölné jqmés uj, 

ío akwe päl sayen Tarémné sa'iyatés, 
akw‘ päl sayén Költésén sa'iyatés : 
an äs qsin tärpä tavin ülém, 
sät sawlät yasä ülém 
yasä, väki yujilén ? ! — 

is Uj kénsamlén, uj vqramién ! 
jäni' tqrém könyä yötäls, 
jänV pupV Iqnyä yöt äls. 
nan möléy, jän i' tqrém Iqnyä yqtläne-mos, 
hars jiw läpin säliin lapné-mos 

го lunt nqpmin, väs nqpmin sät sqjimén, 
titin sqjim-titén, tal'yin sqjim tal'yén, 
pusén yoltilesän: 
an qs qsin tärpä tärin ülém 
yäsä, väki yujilén ? !

25 yoli-séri sa'ipä näj-sáriiké n
UGOR FÜZETEK 11. 6
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папу hv äimä yumlé at ralién ? ! 
Taréin kwdlné jamés sanken 
eläk ross postîli! —
Tqrém-yqn jänV turha alinétné 

so yumlé toy yajtawükén ? ! 
élém~yalés-pi asné 
yar-nelm payivén guta alinétné 
yuml'é toy yajtawdkén ? ! 
élém'yqlés-pV asné 

85 yür-pés jänV sa'irép alinétné 
yumlé toy yajtawén ?! 
elém-yqlés-pV asné 
assin-palit yqsä kasäj alinétné 
yumlé toy yajtawén ? !

40 Uj kénsamlén!
ti tür'tep-sunä saw kwolt, 
ti Äs'tep-sunä saw kwolt 
uj var amién! 
päkwin sispä sät vorén 

45 an ul nqmsdln ! 
pilin sispä sät űrkén 
an ul nqmsdln !
Imuin sispä saiv vasén 
an ul nqmsäln! 

so an élém-yqlés-pV ünléné 
porsin kwolté yajtawén, 
äyi-käsin, рг -käsin 
sunin hvolté yajtawén : 
tilé kénsamlén ujuhvé, ujukwé!

55 ur-lqm'uj, vor-lqm'uj saukdn 
vässi ul nqmésdn ! 
jani’ taréin tdrdtém jelpin mákén 
an ti kdtldntél nortilén.

# **
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Ti yum-pV yütéylané 
6o jani' tarém, jänV pupi sültem hívóikén 

uj kénsamlciln, uj väramlüln ! 
ti tür-tép, Äs-tcp sunin kwol, 
ti voutajürmak sunin kwol, 
ti vonta nuj sunin kwol 

65 uj yätlüln !
ti yältal ülné üyi-kas, 
ti yältal cilné pi-küs 
pusén sunsüln ! 
ti vonta jürmak sunin altul,

7o ti vouta nuj sunin altul,
pusén nan-jotén voss sunilawé.
Uj at at étén taulciné jui-pült, 
yoli-séri sünikén yatlüné-müs, 
yoti-Kaltés sünikén yatlüné-müs 

75 jüni' tcirém-ta'ilél voss mastawén! 
jünV pupV ta'ilél voss mastawén ! 
yältal ülne tür-tép sunin pürin 
süninné voss joytyati! 
yältal ülné Äs-tep sunin pürin 

но asénné voss joytyati !
kit tiirém-yal, kit hworés-yal 
num-pülné minné lányén püsné 
jüni tarém-sujil voss sujtawé, 
műn tqrém-sujil-voss sujtawé '

8 > jünV aln sujin voss yantlawé, 
man aln sujin voss yantlawé ! 
kit p>ül ülné tqwlin türémné 
pusén voss yolawé !

Az á l l a t ö r e g e t 1 (medvét )  k ö l t ő  r e g g e l i  é ne k . 2 
i Medvécske (állatocska), medvécske, ébredj föl!

Medvécske, medvécske, serkenj föl!3
A reghajnal-sugaras (hajfonatos)4 fejedelmi asszony, a te

anyád5 (a nap)
6*



íme a magas fa ágernyőjére 6 jutott (esett, magasan áll),
5 íme az alacsony fa tetejéig emelkedett. —

Medve ébredj föl, medve serkenj föl!
Azelőtt, [életed] hátrahagyott részében,7 
magadformájú égbe tetszett8 (rajzolódott) szent állat, 
magadformájú álomtalanúl élő jó állat, 

io egyik fél szemed (hajfonatod) Tqrém-ra (az égre föl) tekintett9
(fonódott),

másik fél szemed Kaltes-ra (a kelő napra) tekintett: 
most pedig vastag gyökerű gyökeres 10 álmot, 
hét medveálomnyi11 hosszú álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni12 ? ! — 

is Medve ébredj föl, medve serkenj föl!
A nagy isen útja kivilágosodott13 (nappal lett), 
a nagy pupV14 útja kivilágosodott,
Te azelőtt a nagy isten útjának kivilágosodtáig, [déséig
anyádnak a (napnak) a magas fa ágernyőjéig való fölemelke- 

20 lúd bukdácsoló,15 récze bukdácsoló hét patakodat, 
torkolatos patakod torkolatát, forrásos patakod forrását, 
mind bejártad: 16
most pedig vastag gyökerű gyökeres álmot 
rövid, vagy hosszú ideig fogsz-e még feküdni ?!

25 Beghajnal-sugaras fejedelmi asszony anyácskádnak
fölkeltét hogyan nem látod?! [(csillagocskád)
Tqrém fölkeltehez (a fölkelő naphoz) hasonló szép szemecskéd 
ragyogjon csak előre (tekintsen maga elé)! 17 —
A hatalmas (isteni)18 khán nagy puskájával levők 19 

so hogyan futkoshatnak melletted úgy [büntetlenül]?!
Ember fia tulajdonát tevő 
rénbika nyelv szélességű kópjával levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ? !20 
Ember fia tulajdonát tevő 

35 rénbika-czomb nagyságú fejszével levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy?!
Ember fia tulajdonát tevő 
rőfnyi hosszú késsel levők 
hogyan futkoshatnak melletted úgy ?! —

4o Medve ébredj föl!

84 ' A V0GUL NYELVJÁRASOK.



ÉJSZAKIVOGUL NYELVMUTATVÁNYOK.

Ezen tói eledel21 boldogságában bővelkedő házban, 
ezen obi eledel boldogságában bővelkedő házban 
medve serkenj föl!
Czirbolyatobzos hátú hét erdődre 

45 most ne gondolj!22
Földi bogyós hátú hét hegyecskédre 
most ne gondolj!
barkóczabogyós hátú sok kavicspartodra 
most ne gondolj! 

do  Most ember fia lakó
szemetes házban futkosnak melletted,
leány vigalmával, fiú vigalmával teli,
boldog házban futkosnak melletted:
ide i tekintve] ébredj föl, 23 medvécske, medvécske!

55 Hegyi szúnyog, erdei szúnyog [okozta] bajaidra 
többé ne gondolj!
Nagy istentől alábocsátott szent helyecskédet 
teríted be ím most kacsóiddal. 24

* **
Ezen házacskádat, melybe férfiak hódolta (hajlongotta) 

во nagy isten, nagy papi' szállott be,
medve, tedd ébredésed, fölserkenésed helyévé !
Ezen tói eledellel, obi eledellel boldog házat, 
ezen finom selyemmel boldog házat, 
ezen finom posztóval boldog házat,

65 medve tedd nappalra keltednek helyévé!
Ezt a vége érhetetlen 25 leányvigalmat, 
ezt a vége érhetetlen fiúvigalmat 
nézd meg mind !
Ezen finom selyem boldogságos birtokát, 20 

7o ezen finom posztó boldogságos birtokát, 
hadd éldelhessük mind veled együtt! 27 

Medvét illető öt éjjeled eltelte után 28 

a mint reghajnal anyácskád kivilágosodik, 
a mint reg-Kaltés anyácskád ki világosodik :

75 nagy isten ruhájával ruháztassál föl, 22 

pagy papi' ruhájával ruháztassál föl!
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Vége érhetetlen, tói eledelből álló boldog áldozatlakomád 
jusson (Kaltés) anyádnak ! 30
Vége érhetetlen obi eledelből álló boldog áldozatlakomád 

so jusson (Niimi-Tqrém)  atyádnak!
Két ég közötti,31 két menny közötti, 
fölfelé menő útadnak megnyílása 
nagy isten hangjával hangozzék,32 
kis isten hangjával hangozzék!

85 Figyeljenek nagy ezüstöd hangjára, 
figyeljenek his ezüstöd hangjára!
A két oldalt levő szárnyas istenek 
hallják meg ezt mind !

Följegyeztem a felső szoszvai Nayée'm- Vol faluból való Va- 
s z i l i j  K i r i  t i e s  N o m i n  közlése után Tqréy-paul-bán 1888, 
julius 17-ikén. A magyarázó jegyzetek Tatjana Alexejevna Szotyi- 
nova asszonytól valók.

J e g y z e t e k .  1. A medve a vogul mythologiának egyik kiváló 
alakja, Numi-Tarém dédelgetett gyermeke, ki saját erős óhajtása 
következtében bocsátatott alá a földre, hol az igazság s különösen 
az eskü szentségének őrizete teszi hivatását. Mennyből való leszál
lásának történetét, földi élete boldog napjait és szenvedéseit, isten- 
fiakkal és emberekkel való küzdelmeit és a leteríttetése alkalmával 
rendezett ünnepek szertartásait egy gazdagon kifejlett énekkölté
szet tárgyalja, melynek egyik mutatványa a jelen ének is. Mint 
afféle «földi istenke» (та-уаг-Щгёт, pupakwé) hall mindent, s lát 
mindent akkor is, ha távol van; a vogul beszédet érti (maiiéi lätin 
•/öli) s nem szíveli, ha róla tisztességtelen hangon beszélnek, vagy 
ha akárcsak fontos ok nélkül emlegetik. «Takw‘ ünléné jelpén 
sarnikwé, akw‘ jemt-ke taicän nquyatimen: mindig csak őt, a szent 
aranyoskát piszkálgatjuk — üljön csak ő magában (azaz: ne kíván
jon engem is magához)!» kiáltja föl egy ízben Szotyinova, midőn 
Reguly déli nyelvű medveénekeinek megfejtésével bajlódtunk s 
midőn hébe korba magyarázatképpen valami medvetörténetkét 
beszélt el oroszul, semmi áron sem volt rábírható, hogy ugyanazt 
vogulúl adja elő. Ez a félelem, illetőleg tisztelet teszi azt, hogy a 
vogul a medvére vonatkozólag különös műnyelvet (aj-lätin) alko
tott, melyben minden fogalom a rendestől eltérő szóval, vagy
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körülírásokkal s képes kifejezésekkel jelölődik. így pl. — hogy 
csak az éjszaki nyelvjárás keretében maradjunk — a medvének 
elnevezései: erdei öreg (várt ülné qjká, pujin ölné ajka), állatöreg 
( uj-áns), földházas állat (ma-kwolin uj), istenke (pupakwé — így 
nevezik specialiter a nők), vagy xa-c’ üo/ tjv «állat» (uj). Szígvai 
elnevezések: húgocskám (jiikém =  né uj, nősténymedve), öcsikém 
(ápsikém =  yum-uj, hímmedve). Az ének nyelvén: erős állat 
(nürém-uj), vadon állat ( ünt-uj), nagy állat (önle vojl'e), szent 
állat (jelpin uj), nyírhéj-bocskoros férfi (sas närän yum) stb. ; 
ha embert ölt s bosszú hangján szólnak róla: samin Utpi «nagy- 
szemű Utpi (ördög)» (1. a Kút-atér kaj-sqw-hoz csatolt 14. sz. 
jegyzetet). A mai nyelvérzék szempontjából talán a szígvai qsjey, 
osjay s a lozvai taraw, tfíráiv «medve» jelentésű szók volnának ez 
állat igazi, nem képes kifejezésű nevei; ámde az elsőre nézve v. ö. 
a középlozvai és pelimi qsjey «suba» szót, a második pedig a tav- 
dai tarén változattal együtt a taréra szóval látszik egybefiiggőnek 
(v. ö. pupakwé «istenke» és «medve»). A medvebocs, ha egy éves: 
süsüm (ettől sás-«elágazni, szétoszlani»; — medvéről mondva: 
«szülni») ,  ha két éves: yqsü palp squtér hosszú füles — (?) 
Hasonló műszók a medve testrészeire: üwa fej | saw, yös csillag, 
sa’i hajfonat — medveszem | ánkivél levágott fatörzs, fatönk — 
m. fül I atéjén‘-ut szagló valami =  m. orr. | norma (Szig.) állás, 
polcz - m. ajak | sajV, ansér medvefog | yqsvj, Szig. hús medve- 
nyelv I pori’ füszár =  m. torok | yum-punk sajtélpi emberfő 
rothasztó =  m. has | yáp csolnak — m. mell | pus-jiw üst
tartó fa =  m. hát | tarV-pákw fenyőtoboz, étyélap éhező =  simii, 
szíve, gyomra | Szósz, yultyéj (v. ö. y. ma ingovány, yultyinti, yultyi 
inog, reng pl. a föld) =  m. tüdő | yulay holló =  m. máj | táp 
medveepe (v. ö. tavdai: tép =  közvogul vosrém epe, magy. epe, finn 
sappe stb.) I nolV kígyó =  m. bél | vort sol kemény fából való 
nyárs =  m. hímvessző | räinä a nőstény medve nemirésze | 
yansän pässa tarka kesztyű =  m. far | qulä a nyári sátor elő- 
karóira keresztbe fektetett rúd =  m. borda | üs város =  az elő- 
lábak czombja | saktäs a hátsó lábak czombja | kätlä, kätläm, kätl'äp 
előlábak (v. ö. hat kéz) | polyés, sqpék csizma — hátsó lábak | pot- 
yar pattá, pötrés pattá m. talp | sukém czipő, papucs =  hátsó m. 
talp I näs vasmacska =  m. karom || saus m. vér | simi m. csont | 
uläm ruha =  m. hús | kasáj-lqny kés útja ~  m. háj | kurmak kiöl-
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vasztott m. zsír | säyi suba — m. bőr | säyi-pun subaszőr =  m. 
szőr I yut m. szar. A medve cselekedeteire vonatkozó különös 
műszók: ätili, ätilayti nagy lépésekkel ugrik; ät, ätil m. ugrás | 
tärmati az emberre «ereszkedik», veti magát | Ulti «leheli», dühö
sen ordít I kuryi morog | säyi punana ёШИ s a sipiänä «előre önti 
subája szőrét», fölmered a szőre | portééli bagzik | sünsi, süsi szül | 
sösyati «elömlik», meghal | elém-yqlés ünléné kwolné va’ili az ember 
lakta házba «leszáll», midőn t. i. leterítik s hazaviszik | va’iltawé 
«1 eszállíttatik», leteríttetik. Külön elnevezések vannak a medve
vadászat alkalmával használt eszközökre is, pl. nir-lü’ipü vessző 
farkú =  eb | sijin turép hangos torkú =  puska | talyin sol' hegyes 
nyárs =  jégtörő vas, ha medve ellen használják | mänyw fok 
(fejsze -f.) =  sa'irép fejsze | sol nyárs =  kés | nurin ut akasztó 
karikás valami == az üst melyben főzik | kiwrin ut üreges valami =  
a tálteknő, melyből eszik | sakwal'ik szarka == a nagy fakanál, mely- 
lyel az üstből húsát kímélik | voikén ut, vit ajn‘ ut fehér valami, 
vizet ivó valami =  a gyaluforgács, mellyel az edényeket letörülik 
(ossV), midőn a medvehús kerül bele.

2. Midőn a medve fejét s teljes bőrét hazavitték deszkaállást 
készítenek számára; ezt posztóval, selyemmel, drága bőrökkel 
megrakják; azután reáhelyezik a medvefejet, melynek fülére és 
szemei elé mindenféle ezüsttárgyakat, az istenke (pupi’)  szent 
edényeit és csecsebecséit, rakják oda. Azután lehető víg tor követ
kezik, mely hím medvénél öt napig, nősténynél négy napig tart 
szakadatlanúl éjjel-nappal. Ezen tor alkalmával játsszák a medve
bohózatokat (tülilép) s a medvetánczokat (uj-jekw); ugyancsak 
ekkor éneklik a medveénekeket is. Ez utóbbiaknak megállapo
dott rituális sorrendje van. Az első t. i. minden hajnalban, az első 
napsugarak jelentkezésekor a kö l t ő ,  vagy r e g g e l i  ének, mely
ben a medvét erős álmából költögetik. A második, melyet három 
személy különös díszruhában, sapkásán s övvel felszerelve hajlon- 
gások közben ad elő: a me d v e  m e n n y b ő l  va l ó  l e s z á l l á 
s á n a k  é n e k e  ( numél va'ilcm ёгг). A harmadik a medve üldözte
tésének, illetőleg a «Világot néző férfiú» nevű istenkétől való el e j- 
t e t é s é n e k  é n e k e  (Mir susné-yum va'iltcné ёгг).  Ezután 
következnek a többi medveénekbeli műfajok határozatlan rendben. 
Az utolsó a «t aní tó» (uj yanstcné ёгг),  vagy k i k í s é r ö  é n e k  
(sayiviisanc ёгг) parnc ёгг).
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3. varémli, vörrmli az éjszaklozvaiban a medve ébredésének 
speciális műszava. A szigvaiban emberre is mondják nqny-vqrémli 
fölserken. Alapjelentésére nézve az éjsz. osztják vorlal- glänzen, 
magy. virrad, mord. varhmede- tagen, bell werden adhatnak tájé
koztatást. A 65. sorban synonymja: yatli «nappalodik».

4. у oli-seri vagy у oli-seri panyw утренняя заря, reggeli haj
nal. — yátél-sa’i napsugár, tkp. nap-hajfonat. A vogul is, mint a pri
mitiv műveltségű ember általában, maga formájú embernek, illető
leg hős férfinak, vagy nőnek (lásd az S.jegyz.) appercipiálja a napot. 
A napsugarak az ő f ü r t j e i ,  h a j f o n a t a i (az éjszaki vogul és 
osztják férfi is két hosezú hajfonatot hord); midőn a nap a sűrű 
fölhők mögül súgárkévét bocsát, ez az ő «keze»: yqtél-kat; tavdai 
nyelven így beszélnek: ldiqtél tqkhl'q-pqskhq nun-müstil a n ap  
f e l ö l t i  a k u c s m á j á t  és k e s z t y ű j é t  =  sugárzik, khqtél 
ju-khqrqtql a n a p  b e t e k i n t ,  besüt a (szobába). Azért mondja 
az ének a «Világot néző férfiú» solaris mythosalakról: Sqrni-qtér 
kwonä kwőli, sayä tarémti ; taw sayüt yqtél tot luÜ, taw sayüt ct-pos 
tot kûÜ az Aranyhös kikéi, h a j f o n a t j  át  ki b  on t  j a ;  az ő h a j -  
f o n a t j á n  o t t  á l l  a nap,  az ő hajfonatján ott áll a hold; s 
ugyanígy a hajnalt, illetőleg kelő napot személyesítő Kaltes isten
nőről : Sqrni-Kaltés kwonii kiväli, sayä türémti; taw sayőnél yqtél 
pokapi, taw sayäncl ct-pos yul'ili az Arany-Kaltes kikéi, haj fonatát 
kibontja; az ő hajfonatából kél ki a nap, az ő hajfonatából emel
kedik ki a hold (Az ég és föld elöntetésének éneke).

5. Hogy az éneknek e kifejezése: «a reghajnal sugaras (haj- 
fonatos) fejedelmi asszony a te anyád» tényleg a n a p r a vonat
kozik, ha egyébként a további tartalomból is ki nem derülne, két
ségtelen a Kul'-qtér hymnusának következő helyéből: «holnapi 
napon, midőn a t ü z e s  nap,  a mi fejedelmi asszony anyánk 
(őrsén yqtél näj-änküw) atyja (Numi-Tqrcm)  házának tetejére 
(az égre) emelkedik, szél támad». Érdekes jelenség, hogy az éjszaki 
vogulban és osztjákban а «пар» (sol) jelentésre a közönséges yqtél 
szón kívül a nőj is járja, mely kiilömben «fejedelmi, előkelő asz- 
szony, istennőcske» értelemben ismeretes. Ez t. i. a nap eredeti, 
mythikus apperceptióján alapuló kifejezés, mely szerint, mint az 
előbbi idézetekből is látjuk a nap egy szépséges asszony, istenek és 
emberek ősanya. Ez ének egyik alább következő helyéből (1. 73. és 
74. sor) megtudjuk közelebbről, hogy ez a napasszony а К  a l t e  s■
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a s s zony ,  kinek solaris természetét igazolja az előbbi jegyzet idé
zete is. E női alakon kívül ismer a vogul-osztják mythologia egy 
férfi solaris alakot is, az énekekben és imádságokban dicsőitett «bét 
világot körüljáró napsugaras (hajfonatos) Arany fejedelmet» ( Sarni- 
atér kaj-sqw), más nevén «Világot néző férfiút» (Mir-susné-yum), 
kinek «hajfonatján ott álla пар» (1. a 4.jegyz.). A két alak mythi- 
kus jelentése úgy látszik eredetileg külömbözött; a Kaltes t. i. a 
biborban elömlő, ki nem bontakozott kelő napot, a ha j n a l t  jelen
tette; az «Aranyfejedelem» (Sqrni-qtér) pedig a magasban tün
döklő, a sötétségből teljesen kibontakozott napot. Ezért nevezi az 
ének a napasszonyt «reg - K a i t  és anyácskának» (yoli-Kaltés 
sáriikén), megfelelőleg a parallel «r e g h aj n a 1 anyácska» kifeje
zésnek (u. i. 73. és 74. sor); ezért mondják róla, hogy «az ő haj
fonatából k é l ki a nap (míg az Aranyfejedelemén «ott á l l  a 
nap»), az ő hajfonatából e m e l k e d i k  ki  a hold». Kifejezi e 
külömbséget a két mythosalak közt levő geneticus viszony is, t. i. 
az Arany-fejedelem a /leütés-asszony f ia  (innen: Ékwii-pi piris 
«Asszonyfi fiúcska» neve is), illetőleg más relatiók szerint: u n o 
ká j a  és öccse ;  ez a mythos nyelvén — mint más népek mytho- 
logiájából számos analógiával bizonyíthatni — annyit jelent, hogy 
a n a p  u t á n a  k ö v e t k e z i k  a h a j n a l n a k . * )

6. läpi м'кето на деревк, откуда сучья ноидутъ, az а

*) Úgy sejtem e mythicus felfogás alapján lesz megfejthető a 
magy. nap szó is, mely egy vogul näj-pV «asszonyfi» (=  Ekwä- 
pi =  nap) összetételnek ép úgy megfelel mint a magy. nép szó 
elemei (1. MUgsz. nő, né czikkét) a vogul né nő, pl' fi szók né-pi- 
féle összetételének. A magy. nő, né mélyhangú mását amúgy is 
kimutatta Szinnyei (Nyelvőr XIX.) a magy. leány szóban. Az itten 
jelenkező *naj (lejáiny =  *lajány, *najány) pontos mása a vogul- 
osztják nőj «nő» szónak, úgy, hogy a magy. nap mai hangzásához 
*nqjp, *náp-féle hangfejlődésen átjuthatott, mely utóbbi alak meg 
is maradt még az őrségi minap, tennáp szókban (1. Nyr. Kalauz 
38.1.). A napimádás minden éjszaki népnek természetes ősvallása s 
igen érthető, hogy a magy. nap szóban is — ép úgy mint a vogul- 
osztják náj «пар» szóban — mythologiai residuummal van dol
gunk. Ha helyes Budenz felvetele, hogy a magy. isten «atyácska»- 
féle eredeti értelmével a Numi- Tqréma s i к é m «N. T. atyácskám» 
kifejezésnek mása, úgy a nap szó egy második nyoma a magyar és 
vogul-osztják népek közös mythologiai fölfogásának.
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hely a fán, a honnan az ágak kezdődnek; a fa koronájának alsó 
ágernyője.

7. прежде, назадъ тому время; előbb, a mögöttünk levő 
időben. — Ugyané kifejezés megvan a lozvai vízi szent ( Lüsm-vit 
jelpin) imádságában is.

8. keli — näftki látszik, pl. tot vvfir tar keli ott vörös kendő 
látszik, piroslik (тутъ красный платокъ краснЬетъ) | yalälpi törné 
kîds a festék belement (tkp. látszóvá lett) a kendőbe (краска въ 
платокъ вошла, платокъ подкрасился) | ta Ист nür pumné kelwés 
ruhám befestődött a zöld fűtől (платье мое зазеленилось отъ 
травы) I kelil, kelciípi festék (краска). Tehát tarémné keléin jelpin 
v j : égbe rajzolódott szent állat. Ez czélzás a ma kwoliií vj sqw 
«a földházas állat csillagára», vagyis a medvecsillagzatra, a mint 
a kis gönczölt nevezik. A «jávorcsillag» (=  nagy gönczöl) éneké
ben is azt olvassuk, hogy pesäpä sa’irém nilä la’ilép uj tarémné 
папу ta kelejis a czombja levágott négy lábú állat (a jávor) most 
fölrajzolódott, föltetszett az égbe (yuritä nqny-yansyatés alakja föl
íródott).

9. sa’i hajfonat =  pupakwé sqwä, a medve szeme (tüjtné lätin, 
titkos szó). — sa'r/ati =  sunsi; tkp. «fonódik», pl. ütém akwän 
sd’v/atés hajam összefonódott (мои волосы mit.c'rt, сплелись). 
A mondat értelme ez: azelőtt, medvécske nem aludtál így; a reg
gel ébren talált, a te szemed sugara s a kelő nap sugara összefonód
tak : hogy van, hogy most oly mely álomba merültél ?!

10. tar gyökér; asin tärpä türin ülém (крЪикш сонь) a hősi- 
és medveénekekben számtalanszor ismétlődő szólás a «mély» 
álomra, mely mint valami vastag gyökér a fát a földhöz úgy köti 
le az embert fekvő helyéhez.

11. s aulat: idem lätin, junséné latin (uj tüjtaytné lätinä ti) 
«álmot, szunnyadást jelentő szó (az «állat» — t. i. a medve — elől 
rejtőző kifejezés ez). — Kitka (csupán medveénekben előforduló) 
s alapértelmére nézve előttem homályos szó. A Világot-ügyelő- 
férfiútól való «leszállíttatás» (leteríttetés) énekében van egy másik 
adata: akw‘ päd ünkicél-pülkém yujné ülém süt saulntné minílawe ; 
akw1 pül ünkwél-pülkém yöntélüli egyik fél fülecskémet fekvő álom
béli hét medveálom (t. i. erős álom) járja; másik fél fülecském 
[ellenben ébren] hallgatózik.

12. долго-ли коротко-ли будешь спать?! Прежде ты такой
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не былъ, зачкмъ ты тенерь такъ долго спишь ? soká, vagy keve
set fogsz-e még aludni ? ! Te azelőtt nem voltál ilyen, mit alszol te 
most olyan soká?

13. день сталъ, nappal lett. — A «nagy isten, nagy p u p i» 
kinek ú t j a  kivilágosodtáról itt szó van, nyilván a «földek hét 
vidékét, vizek hat vidéket bejáró» solaris alak: Numi-Tqrém, vagy 
a vele rokon Mir-susné-yum Sarui átér. Egész közönséges szólás a 
mythos nyelvén, hogy a nap, mint valami vándorló hős járja be 
pályáját; jusson csak itt eszünkbe a zsoltár (19.) verse: «és ö (anap) 
mint vőlegény lép ki menyasszonya sátrából, örül mint egy hős, 
hogy befutja pályáját.»

14. pupi’ és tqrém synonym fogalmak. Mindkettő vallásos 
tiszteletben álló mythikus személyt, istenkét jelent; csakhogy míg 
az utóbbi működése terét főképpen a magasban, az égben képze
lik ; a pupi határozottabb vonású és functiójú földi istenke, kinek 
bálványképét is faragják. Kifejezik e külömséget a hősi énekekben 
és imádságokban gyakran található következő epithetonjaik is: 
numél minné tqwlin tqrém, jóiéi yajtné la'ilin pupV fönnt járó szár
nyas istenke, alant futó lábas pupi'. Hogy itt a «nagy pupi’» 
ég i útjáról beszél az ének, az csak a parallelismus kedvéért tör
ténik, mely megtűri sőt kedvelli némely esetekben az ellenmon
dást; V. ö. pl. az Aj äs isten énekében : «egy kötélre kötött h é t 
áldozatot hoznak ők, egy kötélre kötött h a t  áldozatot hoznak ök» 
(38. sor); vagy «hét  ég közében, h a t  ég közében (u. o. 98. sor).

15. lü jankélmat jol-nqpés a ló belesülyedt a mocsárba (уто
нула, завязла) | sqjim — sas patak, folyócska (ркчка).

16. прежде, пока свктала, ты век ркчки, век вершины, 
век усья, век прохаживалъ; тенерь зачкмъ ты сталъ такъ 
долго спать? te azelőtt, míg kivilágosodott, mind a folyócská
kat — mind az ö forrástájékukat, mind az ő torkolatukat, mind 
bejártad, mind elvégezted; most pedig miért adtad magad ily hosz- 
szú alvásra?

17. богъ какъ евктаетъ, твои тате глаза пусть евктаютъ, 
пусть смотрятъ! »az isten (ég) kivilágosodásához hasonló [fényes
ségű] szemed világosodjék ki, tekintsen előre», lássa mi történik 
magad körül, mint futkosnak melletted nagy puskás, nagy fejszés, 
széles kópjás emberfiák.

18. .божьяго царя большое ружье. — Az «isteni» jelző nem
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vallásos czélzatú, hanem «isten hatalmával uralkodót» jelent; 
más helyen (yulém-paulin né-uj é.) egyszerűbb yän-turkä változatát 
találjuk. Megjegyezzük itt, hogy a vogulok vadászfegyvere több
nyire hadi használatból régóta kikerült kovás, taplós k a t o n a  
puska; ezért nevezi az ének «czár (v. khán) puskájának». | turkéi az 
orosz дробовикъ »srétpuska» szó elrontása.

19. люди мимо тебя бЬгаютъ ружьемь и ты все еще 
спишь; прежде это не возможно было: emberek fegyverrel sza
ladgálnak körülötted s te egyre alszol; ez azelőtt nem volt lehet
séges. — jani' turkä alinétné, pfiywén auta alinétné, jani sa’irép 
alinétné kivételes, pusztán az ének nyelvében található szerkezet ‘ 
a rendes beszédben instrum. -I rágós névszó ( turkál, autäl alinétné) 
volna itt helyén. Analog példák: yar-narém jani' sa'irép ta-kwoss 
sa'irilälitä: tatéi alné üs-nquk ness ta sa'irilälitä rénbika-lapoczka 
nagyságú fejszével hiába vágja: csak amúgy az üresen levő 
czombhúst vágja (eltéveszti a czélt a vadász s nem a valóságos, ha
nem a képzelt czombhúst vágja, azaz a levegőbe suhint fejszéjével) 
yqrém-paUn Tömik-e. || niléi yum takwsi-yul jamés nur-jiw, tüjéi-yul 
jqmés nur-jiw akwiit ti küke'it négy férfi őszi hal jó nyársán, ta
vaszi hal jó nyársán íme együtt állanak (értsd, a hősnek kilövött 
nyila négy férfit fűzött fel magára, úgy hogy ezek úgy állanak 
rajta, mint nyársra fűzött halak). Ta'it-kwoÜ äjkä ternin éryü \ 
jelpin lumpén nqnyéil tusténé tärinjiw  tara папуük tustawé szent 
szigetedet fölforgatott (felfelé állított) gyökeres fa gyökere k é p- 
p e n  fölforgatják. Ta'it-taley äjkä ternin ér yli | mol'éy patné rakw- 
sam ti' patilän / gyorsan eső esőszem k é n t  essetek ide! Vit-jelpin 
sätmilä.

20. человека рожденный сынъ какъ мимо тебя бкгаетъ 
широкими коиьемъ, какъ бычш языкъ: ember fia hogyan futkos 
mint bikanyelv, oly széles kopjával.

21. Az énekekben állandó szólás a jómódúság kifejezésére : 
tür-tép síin, Äs-tep-sun «tavi eledel, obi eledel boldogsága (bősége)». 
A «tavi eledel» főképpen a kárászhal ( tur-yul «tavi hal»), melyek a 
vogulok tavaiban rendkívül nagyok s igen ízletes húsuak. Az «obi 
eledel» a tengerből a folyókba ereszkedő hal.

22. ты не думай больше о твоемь кедровник!;; ты теперь 
въ богатомъ дом!’» живешь, у тебя все есть передъ тобой на 
столЬ, куда тебя посадили: te ne gondolkozzál többé a te czir-
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bolyafeny vesédről; te most gazdag házban lakói, előtted van min
denfelé azon az asztalon, hova téged ültettek.

23. сюда обратись, смотри наше веселье, смотри какъ 
молодежь играетъ! ide fordulj, nézd a mi vígságunkat, nézd mint 
játszik a fiatalság!

24. Az ének e helyének következő az értelme: te most ne 
gondolj semerre, sem czirbolyatobzos erdőidre, sem bogyótermő 
hegyeidre, sem a sok szúnyog okozta bajokra: te most ide figyelj 
a mi vígságunkra; mert ide a nagy isten akarata rendelt téged 
(nem emberfia kényszerített); azt a szent helyecskéd, melyet ka
csóiddal befödsz, ő bocsátotta számodra alá.

25. это не шабашлое, долгое дЪтское веселье смотри! ezen 
meg nem szűnő, hosszú gyermeki mulatságot nézd!

26. altul богатство, gazdagság; tkp. «birtok, a mije valakinek 
van», az ql- «lenni» igétől (mint pöréntul vájógyalu forgácsa; v. ö. 
pori gyaluval váj, pl. ladikot, portiéi vájógyalu | kastui istenidézet; 
V. ö. kast- emlegetni); uituiin yum módos, gazdag ember.

27. дай вс'кмъ намъ жить съ тобой съ этимъ богатствомъ: 
add, hogy mindnyájan veled együtt élhessünk ezen gazdagság
gal. — A finom selyem posztó, melynek boldogságos birtokáról itt 
szó van, a medvefej elé van leterítve, vagy letéve.

28. yum-uj at ét-ültci jékwawé : a hímmedvét öt éjjelen át 
ünnepük tánczokkal.

29. Midőn a medvét végső útjára kisérik, felöltöztetik mind 
amaz ékességekkel, melyeket áldozat alkamával a pupi'-ra szoktak 
rakni; szokott ott lenni nyusztbőr, selyem, posztó s különösen ezüst 
keréklemezek, tányérkák, állati alakok stb. Ezért mondja az ének: 
nagy isten, nagy pupi' ruhájával ruháztassál fel.

30. духъ жертвы, кствы, которую мы тебк ставили, пусть 
матери твоей, солнцу достанется: az eléd tett áldozatnak, ételek
nek illata jusson anyád, a nap elé. A medve ép úgy mint a pupi 
az emberek áldozatait az égi főbb istenek elé visszi.

31. A két ég, melyekről itt szó van: a numi tqrém felső ég, 
menny és joli tqrém alsó ég, föld. A medve fölszáll (mint máshon
nan tudjuk vashágcsón) Numi-Tqrém atyjához a földről az égbe; 
ezt mondja az ének a két ég közötti út megnyílásának. Orosz for
dítása e helynek: когда твоя дорога между небомъ и землей на 
верхъ откроется.



32. звукъ твонхъ серебрянныхъ украшен1ни, которыми мы 
тебя украпшли, пусть слышно будетъ: melyekkel mi téged föl
ékesítettünk, a te ezüstékességeid csengése, hadd hallassék! — 
Midőn a medvefőt a falu apraja nagyja végső útjára, az erdőszélre 
kiséri: a rajta elhelyezett ezüst karikalemezek és tányérkák nagy 
csillingelést visznek végbe. Ez nagyon kedves hang a medvének, ezt 
hallaniok kell az égben őt két oldal felől fogadó szárnyas istenek
nek is. Más énekekben is nagyra van a mennybe szálló medve ezzel 
a hanggal, így mondja pl. az egyikben: jänV pupV lqnyéin-ke tärä- 
tawém : jéini éjin sámlin sujil tärätawem; mân pupV lanyéin-ke 
tarütawém: man äln sámlin sujil tärätawem : ha a nagy pupV útjára 
bocsáttatom: nagy ezüst hangjával bocsáttatom; ha a kis papi’ 
útjára bocsáttatom: kis ezüst csengő hangjával bocsáttatom. Mir- 
susné-yum va’ilténé éri Anjä-pault.
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T  a m p us ém p a u l i n  p u u n  K i r  ä a j k ä m an  a y i  T a r j a
er у ém e r Г.

i Kini ajkéi äskem selsem 
sir lülit kit yqptémné 
när-yäymilt uniini yäytwäsim. 
supV-siskwé saw urkém-pült joytüsém,

5 supV-siskwé saw närkem-pält joytasém. 
sät ér sälikänem yalné télilásém ; 
pori’-tal'éy jqmés kwolkwé ta tust äs ém. 
sülikdném jui-pält janiimé 
näräkäyim pásléseV ; 

ío vayin né va'ém у illés, 
järin né járém у illés.

yqnal am jui-pülémt 
ti páséin voipi yürém nqrkém, 
ti uläs l'ül'it yürém urkém 

is yoti nérisné jámawét ? 
ti Kirii äjkä jqmés äs kém
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selsém sátér sálikáném 
yoti aul nérisné yuTte'it ? 
ti porV-taTéy jamés kwolkém 

20 yoti aul nérisné ânsam é ?
am yqjtélém jamunhcé yot TüTi 
am yqjtélém cLnsunkwé yot l'ül'i 
ti pasán voipi yürém nárkém, 
ti ulás luXit yurém urkém 

25 tistimé ünle'it,
Tündimé yüTteit.

Am ju i pálémt yul'tné ayin, 
am lail-jorémné lul'né piyén 
ti pasán voipi yurém nqrkém, 

so ti ulás Túlit yürém urkém 
akw‘ toy voss éryawé, 
akw‘ toy voss ülilawé ! 
ti kátá mástér né varéin 
yotáT ölné la'ilin uj yansá,

35 yotáT ülné tqwlin uj yansá 
akw‘ toy voss váramé, 
akw‘ toy voss juntámé ! 
ti kmosér sispá jqmés váj 
akw‘ toy voss váramé,

4o akw‘ toy voss juntámé! 
am üsném jui-pált 
ti am süp-éri yurém ülim, 
ti am nelm-érV nilá ülim 
yoti aul ásémné 

45 акт‘ toy voss ülilawé, 
akm‘ toy voss éryawé, 
akw‘ toy voss mojtawé !
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A T  a m p u s é  m-  f a l v i  g a z d a g  Ki  r ä ör eg k i s e b b i k  
l e á n y á n a k  T á r j á n a k  é n e k e l t  éneke .

i Kirä öreg atyácskám szerezte 
kerítésrúd magasságú 1 ket rénökröm
az Urálbércz-hágón ülve vitt föl.2 [tani,
Tokhal hátacskájához hasonló 3 sok hegyecskémhez jutot- 

5 tokhal hátacskájához hasonló sok Uralbérczecskémhez jutot- 
Ezer rénszarvaskám közé elegyedtem4; [tam.
fűszár fejéhez hasonló szép sátorkát állítottam. 5 
Rénszarvaskáim után járva 
czipöcskéim elkoptak; 6 

ío erős nő, erőm elfogyott,
hatalmas nő, hatalmam elfogyott.
Egykor majd én utánam (értsd: halálommal) 
ezen asztal alakú három Urálbérczecskétnet, 
ezen szék magasságú három hegyecskémet 

is micsoda nőcske fogja majd járni?
Ezen Kira öreg jó atyácskám 
szerzetté ezer rénszarvaskám 
mi fajta nőcskének fog [örökülj maradni?
Ezen fűszár fejéhez hasonló szép sátorkámat 

20 mi fajta nőcske fogja majd bírni? [én?7
Hol van (áll) olyan, ki úgy tudjon járni [a rénekkel], mint 
Hol van olyan, ki úgy tudja [őket] tartani, mint én? !
Ezen asztal alakú három Urálbérczecském, 
ezen szék magasságú három hegyecském 

25 szomorkodva fog ülni, 
sírva fog hátramaradni.
Az én utánam maradó leány, 
a lábam nyomába lépő (álló) fiú 
ezen asztal alakú három Uralbérczecskemet, 

во ezen szék magasságú három hegyecskémet, 
épp úgy énekelje meg, [mint én], 
épp úgy lelje bennük gyönyörűségét, 8 [mint én] !
Ezen mesterkezü nő9 (keze mester nő) készítette 
mindenfelé élő lábas állat hímzése,

35 mindenfelé élő szárnyas állat hímzése,
UGOR FŰZETEK 11 . 7
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ép úgy készítessék majd, 
ép úgy varrassák majd!
Ezen, a csíkos evet 10 hátához hasonló szép rénbőr-botos11 
ép úgy készítessék majd,

40 ép úgy varrassák majd !
Az én halálom után 
ezen szájénekbeli három vigalmam, 
ezen nyelvénekbeli négy vigalmam, 
valamelyik húgomnak 12

45 ép úgy legyenek gyönyörűségére, 13 [mint nekem], 
ép úgy énekelje el [őket], 
ép úgy regélje el [őket]!

Följegyeztem ez éneket a felsőlozvai Karp-jä-tit paul-ból való 
Anna Ivanovna Ukladova asszony közlése után Taré/-paul-bán 
1888. junius 14-ikén. Az utolsó hat sor egy változatból való tol
dalék, melynek közlője: Tatjana Alexejevna Szotvinova.

J e g y z e t e k .  Ez ének állítólagos szerzője Tárja Kirilovna 
Paytjárova, a Paytjár nemzetségből való dús Kiril (богатый К. 
Тошенскш) kisebbik leánya, ki a hatvanas években múlt ki mint 
viruló hajadon. Halála előérzetében megsiratja réneit s a hegyeket, 
melyeken őket legeltette. Kívánja, hogy magához hasonló ügyes
ségű utódra jussanak. — 1. какъ жердь городьбы высокий быкъ |
2. yäyinil а уanyi «hág» ige származéka, «meredek hágó» jelentésű 
(крутая гора: «anhöhe, ansteig» Reg.); ydyt- ugyanez ige causa- 
tivuma. — олени меня сидящую на высошя горы вывезли, 
подняли. Hogy a rének ülve vihették fel a hágón a nélkül, hogy 
a szán fölborúit volna, a rének ügyességét és erejét jelenti. |
3. нoxoжiя горы на хребетъ осетрины. | 4. tél- keveredni, ele
gyedni (смешаться): vit räktinäV téli Is a víz zavarossá lett, sá
rossá keveredett (мутна стала); yot-télilásém összezavarodtam, 
eltévedtem (pl. a számlálásban). — въ табунъ тысячи оленей 
смЪшалася, въ табунъ зашла. | 5. какъ у дудки вершина, по
ставила я тутъ хорошую юрту. I 6. за тысячей оленями ходила, 
мои обутки продыровались. | 7 . у otél yqntyati tumiin né am yqj- 
télém jamunkwé sali kánéra jui-pält гдк такая найдется, какъ я? 
по моему ходить гд4. досталось ? какой бабешкк достанутся; 
можетъ-ли она ихъ править ? можетъ быть она лениться ста- 
нетъ. I 8. üli vigalom, gyönyörűség (веселье); idili gyönyörködik, 
vígad (любоваться, веселиться). | 9. она мастерица была, выши
вала всятя вышивки крылатыхъ и звкрей (ő ügyes kézi munkás 
volt, mindenféle szárnyas és lábas állat alakját ki tudta hímezni) |
10. бурундукъ (sciurus striatus). A rénbőr-botos kivarrása olyan
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mint a csikós evet háta. | 11. vaj «harisnya», de itt javén vaj «sza
mojéd harisnya», illetőleg kivarrott rénbőr-botos (юнта) értető
dik. I 12. aú племянница unokahúg | 13. какъ я съ ними забавля- 
лася, какъ я пЬла, также пусть и они любуются и п1>ли надт. 
этими камнями (уралами).

5.
É j s z a k i v o g u l s z ó lá s m ó d o k  a  k ö z b e s z é d b ő l .
1. Nan kant-sa/l, kakrén-kéurt akw‘ miis m iryi: te haragvó 

zivatar, mindig dörög a belsődben — mindig haragszol | simkén 
ness miryi, 1 a’ints kantél szívecskéd csak úgy dörög, megtelt harag
gal I kant-sa/l! te haragzivatar! =  hirtelen haragú | ürek-sa/l! 
te hazugságzivatar! =  te hazug, хлонуша (akw‘-müs urki mindig 
hazudik) | lawén /um  lawén namt yajte'in: всегда сердится, 
злость имкеть : dühös férfi dühös elmével futsz =  felforrt a dühöd.

2. Puuna pusjelim sarán tistein, ünle i n : кручинится си
дишь, какъ богатства отбили зырянъ: úgy ülsz, búsúlsz, mint 
egy zűrjén, kinek a gazdagságát elrabolták.

3. Ti vámé polscintél tujiän-ke ninkwén /älä värijin, télicin-ke 
jankén /älä värijin: этими клеветами .тбтомъ меня сделаете 
поконникомъ черви сидятъ, зимою заетылымъ покойникомъ: 
ezen rágalmaitokkal engemet, (ha) nyáron nyüves tetemmé csinál
tok, (ha) télen jeges tetemmé csináltok — megesztek, agyonkínoz
tok rágalmaitokkal.

4. Nankin näi vortsén: magadnak állítottál föl kelepczét — 
tetted bosszút von maga után.

5. a/sér-lé’i tdrdtankwé saka mástér ásén: rókafarkat eresz
teni, abban nagy mester vagy =  nagyon ravasz vagy.

6. Léyém jol-tayäpim ali: a farkam leakadt =  le vagyok 
kötve e helyre, nem mehetek sehová.

7. Tari-pdkw man simkém /aut-jiw ta’ilén lumté kwossnät sajti: 
úgy érzem, mintha fenyőtobozhoz hasonló kis szivecském szurok- 
fenyő teljes parázsában égne =  nagyon fáj a szívem.

8. Taw kwalyä jäktnäV jémts, ta-kém nétd-pdlt molemli: онъ 
все равно, какъ веревку ркжетъ, такъ онъ къ женЬ торопится : 
Ő olyanná lett, mintha kötelet vágna, úgy siet a feleségéhez.

9. Manér jö /rin  suj, manér /о/r in  suj tot sa jti1 что-за стукъ, 
что-за громъ поднялся? micsoda zaj, micsoda lárma van ott? 
(A padláson jártak, erre vonatkozott a kérdés).
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10. yün üsné sőrém a’imtal? ! äyim-mä’es punkém jüw-pösi: 
какая смерть идетъ безъ боли'?! моей дочери жалко будетъ 
(назадъ околкетъ моя голова): hogyan volna fájdalomnélkül való 
a halál (elvesző halál) ?! leányom miatt mered vissza a fejem =* 
fáj a szívem, ő miatta nem szeretnék meghalni (Y. ö. élém-yqlés 
jol-jtöséli, la'iläyä, kätüyä tü-pöseî’ — kärteV: ha az ember meg
hal, keze lába megmered, околкетъ).

11. Am pütém yoti jisén ynm jisén tárémt pajélti: мой котелъ 
отнынк до вкку не скипитъ: az én üstöm valamely örök életű 
férfi örök idejében fog felforrni =  sohasem forr fel.

12. Urä-ke sät ura mus nqmtém janytilém: a mi oldalát illeti, 
hét oldal szerint forgatom elmémet =  mindenfelé forgatom 
elmém. (Ezt a megjegyzést a közlő akkor mondta, midőn az ige
ragozás alakjait igyekeztem tőle egymáshoz hasonló, számos kér
déssel kitudni).

13. yotäl! diné sät lâtifi akw‘-müs nqmawé: bármerre levő hét 
szó mind megemlíttetik. (Ezt a megjegyzést a szótári jegyzetek 
Összeírása alkalmával tette a közlő, a midőn t. i. mindenféle szó 
előkerült a beszédben).

14. Ti tolmés-nén yjqnal ness nqmélmatililén, ti kuryäne sät 
pisä, sät äprä akw‘-müs at yölilén: erre a tolmácsnődre egykor 
majd csupán emlékezni fogsz: az ő kiabáló bét fogását, bét ügyes
ségét egyre nem fogod hallani. (Midőn a közlőtől az állatok hangjait 
utánzó szókat kérdezgettem s ő félreértésből a szókat egyszersmind 
valóságos hangutánzással kisérte : akkor tette e megjegyzést).

15. Nőién mäyr-uj пай pasUayte'in, kärelaytein: mint valami 
nagyorrú vakondok fúrkálsz, túrkálsz [ezeken a papirosokon] =  
egész nap egyre Írásaid mellett ülsz (v. ö. kasäjil kärelayti ножомъ 
сверлитъ, дыру вертитъ, késsel fúr).

16. Ta'itné jitvén? — pus-ke älnüm, ulm innüm ?! Ta'itné 
minne l'qnyém lap-poryeitawés: Jössz-e a Szoszvamellékre ? — Ha 
egészséges volnék, hogyne mennék ?! Az én utamat a Szoszva
mellékre befutotta a hó — nekem lehetetlen utaznom.

17. Atä Ki ti patépale in, ätä yqtél ti patépale'in tajéy: később 
sem éjjel, sem nappal nem fogsz ide jutni =  sohasem fogsz erre 
a vidékre jönni.

E mondatok közlője: T a t j a n a  A l e x e j e v n a  Szot y i -  
n о V a.



A vogul nyelvjárások szórakozása.

ГГ. K ö z é p !o z v a i v o g u l n y e lv já r á s .

A )  Névszó-ragozás.

1. §. N é v s z ó - t ő .
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 föltételek 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 у spi
ráns csupán a nyílt a, d, magánhangzós végzetek előtt marad 
meg föltétlenül ez alakjában, egyébként i magánhangzóvá olvad, 
pl. jä y -: nőm. jä i atya, acc. jdimé, lat. jdiné, birtokosragokkal: 
jdim, jäin, de 3. szem. jäyä, plur. 1 szem. jdyau, 2. sz .jäydin \ tay-: 
nőm. tai ág, loc. tait, birtokosragokkal: taim, tain, tayd, tayau | 
säy-: nőm. sai hajfonat; sdim, sdin, sdyd. A tőnek hosszú magán- 
hangzója^ vagy diphtongusa után megmarad а у 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. 
woqryd, birtokosragokkal: ivoqyém, woqyén, woayd, ivoqyau, woaydn || 
lü düh, harag (éjsz. law) : lüyém, lüyén, lüyd | ne nő ( netal nőtlen, 
nüyéfi nős): neyém, néyen, neydt, пёуаи, neyän | me föld ( mey-as 
földfelület, meyéfi földes): meyém, möyén, meydt, meyau, meydn. 
Ezekben: li fark, ri hőség a csonka tőnek i véghangzója elnyeli a

8UÖOK FÜ ZETEK . 1 1 .
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megelőző hosszú magánhangzót (v. ö. éjsz. lé'i, vei s töbeli ley-, 
rey- megfelelőiket) s analogia útján átvivődik a teljes tőbe is, így: 
lat. Uné, ríná; birtokosragokkal: liyém, Ilyen, liyä, llyän (és lim}lin, 
liyci), szintígy: riyém, ilyén, riyä, rlyau.

2. Az éjszaki vogul ly, ry, ny másssalhangzó-csoportokon vég
ződő tök (mint hж äly-, ery-, jäny-: nom. kwäli kötél, éri' ének,Jani’ 
nagy) középlozvai alakjaiban а у részben i-vé olvad, részben a meg
előző mássalhangzóhoz assimilálódik s e mellett a tőt eli hosszú 
magánhangzó, vagy diphthongus megrövidül. Az előbbi alak alkalm i- 
zása az éj szaki vogul csonkább tőével, az utóbbié a teljes tőével egye
zik. Példák: kwoqli kötél: loc. kivoqlit, lat. kwoalin ; de instrum. kival- 
lél, plur. nom. kicallét, birtokosragokkal: kivallém, kıtallen, kwallä | 
tqli vonó háló (éjsz. vog. tqli', tő : taly-)  : plur. nom. tqllet, birtokos
ragokkal: tallém, tqllén, tällä \ jéri ének: plur. nom. jerrét, birto
kosragokkal: jerrém, jerrén, jerrä \ jäni játék (ejsz. vog, jóin tő: 
jony-): instrum. jdnnél; jdnném, jämien, jännä \ ivoqni erdő: loc. 
woqnit, plur. nom. ivannét; wanném, ivannen, wannä.

3. A középlozvai lel láb, met máj, tét ruhaujj, pet 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, metine, loc. petté, 
tetté; de birtokosragokkal: lailém, maitén, päitä (de v. ö. ezek elle
nében az éjsz. vog. m ail mell, ma'ir tuskó, ta'îl teli, najt varázsló 
szók középlozvai mail, mäir, täil, najt változatlan tövü megfelelőit). 
Ugyanígy van a középlozvai peél falu (éjsz. vog. paul) mellett: 
pqilin falusi, paliéin 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, jo lj szókban is, 
melyeknek nalém, nalén, nalü; ja lé m, jalén, jalä ragozott alakjaik 
vannak (de v. ö. éjsz. vog. kicol ház, yol reggel =  középlozv. kwäl, 
khwql). E mellett: kát kéz (kat-poql fél kéz, kat-päitenyér) a teljes 
tő koqt alakú (v. ö. éjsz. vog. kát), pl. instrum. koqtél, birtokos
ragokkal: koqtém, koqtén, koqtä (de éjsz. vog. ät haj, sät, hét, vät 
harmincz =  középlozv. öt, soqt, vént).

4. A tővégi. w, ha csak mássalhangzó nem előzi meg (mint 
pl. az oqkív nagynéne, oqfikhw anya, lékív férjem bátya, räyw 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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■V, и magánhangzójával pótló nyújtással egybe olvad, pl. squ bőr: 
lat. squné, acc. saumé; de birtokosragokkal: sqwéni, sqwén, sqwä, 
sqwqu, squän \ küu malomkő : dual, nőm käwi || lü ló : acc. Ilimé ; 
birtokosragokkal: lüin, lün, luä; de luwou; dual. nőm. huvi \ pü 
fiú: púm, pun, puü (és puyci)  ; de jüi-puicins (és -puyins)  atyafiak. 
Yáltozatlanúl marad meg a tővégi w a jiw  fa szóban: acc. jiinné, 
lat. jiwné ; birt. jiwém, jiwén, jiwtü. — Ha mássalhangzó előzi meg 
íi iv-t, ez az é kötőhangzóval u-vá olvad; ellenben megtartja, ép 
úgy mint a tővégi y, eredeti alakját az a, ä magánbangzós végze
tek előtt, így a fenti példák birtokosragokkal való alakjai: oqkum, 
■oqkun, oqkwü, oqkwqu; lékum, lékun, lékwü. Szintígy ragoztatik 
jékivii asszony: jekuni, jekun, jékwiit.

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. nőm. khumpét; de loc. khupté | ket sapka (éjsz. vog. 
ként): acc. keimé; de birtokosragokkal: kéntém, kentén, kéntü | khut 
háti batyu (éjsz. vog. yünt) : khüntém, khüntä \ ja-sut folyótorkolat 
(éjsz. vog. sünt) : birt. 3. sz. süntii \ kicäs köröm (éjsz. vog. kicons): 
birt. 1. sz. kwcinsém \ khus-ivüf húgy; v. ö. khunsém hugyozom. Az 
nk, nkh, mássalhangzó-csoportból ily gyöngülés esetén /  lesz, pl. 
loy út (éjsz. vog. tqny) : birt. 1. sz. lonkhéin \ seyw köd (éjsz. vog. 
sényw)  ; V. ö. sénkwén ködös | Uy szeg (éjsz. vog. lénk) : nőm. plur. 
linkét I lüy beszéd (éjsz. vog. lány) : nőm. plur. l'dnkhét. Szemben 
ezekkel elég gyakori eset a középlozvai vogulban az is, hogy ana
log hangtani helyzetben nem esik ki a nasalis, pl. oqmp eb, tomp 
állatorr, tump sziget, tűnt réczefaj, túrié földi giliszta, khüns bél
giliszta, tänkw 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, ä hangzója a nominativusban s a 
kötőhangzó nélkül csatlakozó végzetek előtt é-vé gyöngül, pl. tqrés 
arasz: instrum. táráséi, ostér ostor: instrum. ostoréi, népék papi
ros : nőm. plur. népükét. E mellett ansuy meglett férfi, öreg (mely 
e helyett való: ansukw, t. i. diminutiv képzése az éjsz. vog.. ans öreg 
szónak) a plur. nőm. ansükwét, a birt. 3. sz. ansékwüt. Ép így

8*
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viszonylanak egymáshoz az éjszaki vogulban: vápsukwé (demin, 
képzése a väps vő szónak) és birt. 1. sz. vdpsdkém.

7. A második zárt szótag é magánhangzójának elisiójával is
származnak többször tőváltozások, pl. pásén liszt: loc. pasént, bir
tokosragokkal: pasném, pasnén, pasnát; puyén köldök: puynémy 
puynén, puyncit. Megesik ilyenkor, ép úgy mint az éj szaki vogul
ban, hogy az összetorlódott mássalhangzók elől a teljes tőnek 
nasalisa elenyészik, pl. woqntép halászó horog: instrum. icoqtpél..

2. §. Yiszonyragok.

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 -г,1) mely előtt a tővégi 
egyszerű mássalhangzó néha megnyúlik2), pl. siimi két szem (sing. 
síim), kivili két ház (sing. kw dl) \ jayi két folyó (sing. ja ), meyi 
tonni ég és föld | jerri két ének (sing. jeri), kicalli két kötél (sing. *)

*) A kettős szám képzőjének egyéb casusokban való előfor
dulására csak kevés példát találok gyűjtéseimben. Ezek: khqt tâli- 
t u j i n  sőt sumtéy sár tails hat télre-nyárra (évre) száz éléskamra 
alig volt elég (Tqulén Pqskér jeri) | possd k i t  a n  sämä kwän 
at väjlijä a két kesztyűről (tkp. a kesztyű kettőről) le nem vette 
szemeit (Töma-jéri)  \ dkw‘ járté uttém к w d i á n  - s и m l'é k h d n 
néilés (a vándor hős) egy helyen épített házhoz és éléskamrához 
érkezett (qlp-jéri). Az utóbbi példákban a duálisnak képzője-«

, alakú, mire az éjszaki vogulban is találunk eseteket (1. Ny. Közi. 
^  f  ♦ XXI, 327. 1.); V. ö. itt a középlozvai -d Iranslativus ragot, melynek 

az éjszaki vogulban szintén-г’ 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. -äV, -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: ynissV (ketten) 
adtak, vissi\  téssV, vássV, jissV (1. fönt 9. §.). V. ö. itt kondai vogul i 
lailá öyivtés ált kerdésya lábai kőbe botlottak; de tatsa hoztak 
(ketten).
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li wo ali) I jasi egy pár hótalp (sing, jasá) || sáp ágas karó (éjsz. vog. 
sáp): dual. nőm. säppi | khum férfi: khummi | sir rúd: sirri. A v i s z o- 
n o s s á g i  d u á l i s  képzőjének alakja: -iné, -itís, pl. oq,r anyai 
részről való rokon: oqrins ketten rokonok egymáshoz | min napins 
ösinén mi nászrokonok vagyunk (мы сватовья съ нимъ) | te kwálté 
jäni jelävä puivins öliji ebben a házban egy öreg asszony és a fia 
lakik (старуха съ сыномъ). A plurális -t hozzájárultával e képző а 
v i s z o n o s s á g i  p l u r á l i s t  (több személynek, vagy dolognak 
egymáshoz való tartozását) jelöli, pl. tan jái-puwinst ők atyafiak, 
man sqkha oqrinst mi mindnyájan anyai rokonok vagyunk.

c2. 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, 
vagy 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. személyi! birtokosragok előtt esetleg el 
is maradhat), az utóbbi a nominativus alakjával fejeződik ki. Pél
dák : и j voltét-kel, p á n к ä t ä m, kät l !  ä p ä m kwän-qnkhwsiän ha é■
medvét (a vogulban tárgyrag nélkül!) ölnek a fejét és kezeit (tárgy- 
raggal!) levetkőztetik (Ethnographiai jegyz.) | aj iltä-poqltän qrqkh, 
noul uttau; memné purlilau: «q r q k h к w é äjin, n ó u l tájin !» — 
qmitentét, p á n k  khwqssét a medve elé pálinka, hús helyeztetik; a 
néptől megvendégeltetik : «pálinkát igyál, húst egyél!» — szólnak, 
fejet hajtanak (u. о ) | ujmé lehat khqtél jékwián, a medvét hat napig 
tánczolják (u. o.) | kálimé kwán-tqrtáln! ereszd ki a macskát | 
■oumé jel-püntilém beteszem az ajtót | fi jiwme tqrasél mortilém ezt a 
fát araszszal mérem || tiiu iim к oq t é m puumtit ő az én kezemet 
fogja I tujá woqnit suorp álsém-kel, te-urél nukh-töslilém: n e t voqrhn. 
tara m&t kit sä p  tust ein, säppitärm n e t - s i r  punéin, nel'-sir-tärm 
pal-Sil’feni n o u l  täphn; tón jel-poqlt t o q t  paltein ; toqt-riné noul 
kwán-tösi, tűi А о и Iá  in ju-khuntiám: 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 
alá tüzet rakok; a tűz hevétől a hús kiszárad, azután húsdarabjaim 
haza czipelem a hátamon (Ethnogr. jegyz.).

3. L o c a t i v u s .  — Ragja -té, - t ép  oly alkalmazású, mint 
az éjszaki vogulban. Különös használatára példa: khöjté puusté 
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: lüm äk m ö n j  el-jartkhats, a r i n  at mini 
lovam egy helyb e n megcsökönyösödött (на мкстк уперлась), nem 
megy tovább | äkw‘ iän itilâ men jäytau egy kenyér négy rész r e 
vágatik I l e l n é  Idkicdltén! borulj térd re (lábra; падин а ноги)! || 
ö p d n  ndurä oatem műtér uj ninc3 semmilyen állat erősebb a 
medvénél  (медвкдя никакой звкрь не крепче) | а г s i n n  é dii 
ősén vastagabb egy rőfnel  (еще толще аршину) || näu soau 
khum-k h a Iné  pérjen, dk khum-és kıvan at pérjén te sok férfi köz ü 1 
válogatsz (ты изъ много мужиковъ выбираешь), még sem válasz
tasz ki egy férfit sem || adumé pal-jdytit s i md t d n a kenyeret köze- 
p é n ketté vágja (но середкк, по поламъ разрЪжетъ) | jiwmé t i t d- 
t d n jel-saurépdslém a fát tövénél  levágtam || kat - t i nné joutém, 
li  n n é joutém kész pénzen (tkp. kéz-pénzen) vásárlók (на деньги 
куплю), evetbőrért vásárlók | dkw‘-(é t i n n é  joutdln! ugyanez 
á ron vedd meg (за ту-же цкну купи)! || (essivus) n ä r n é jälili 
meztelenül (нагигаомъ) jár | dm arqkh soqu djém, t'ok-pél s ü l n é  
ösém én sok pálinkát iszom, de mégis józan (józan ú 1) vagyok 
(я всетаки трезвый). V. ö. itt a -né, -n rágós mód- és mennyiség- 
határozókat (1. Ejsz. Yog. Nyjárás és ugyanitt 5. §. c)

5. T r a n s l a t i v u s .  — Ragja: -d, mely előtt a tővégi egy
szerű mássalhangzó esetleg megnyúlik. Példák: t i i l i ä  inti roszszá 
( lül rossz) lesz (худой будетъ) | khul-jqyél äkw‘-tärm pds kappa 
punan a szárított halszeletek egymás fölé halomba (kap куча,, 
бугоръ, tője: kamp-) rakatnak (Ethnogr. jegyz.) | w üt pásé fid inti 
a víz tisztává lesz | dm tdwdm jurtd vilém én őt társ ú 1 veszem | 
ndn nild urtd jdytau a kenyer négy részre vágatik | tösém khul jayld 
loayau a száraz hal jayél-nak neveztetik (Ethn. jegyz.) | dm púm 
jdmés jdnitd intenti, khum-poald joytenti az én fiam jókora nagy
ságúvá fejlődik, fél férfivá válik (t. i. termetére nézve; мой сынъ 
ровнинкой, большой ростетъ, полмужика станетъ).

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 [ 
jdmés dtél pasi jó szaggal illatozik || jiiv jdnitdtél mené pdts 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 analogia 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 alakú végzeteben. íme 
pár tőalkotás tekintetében eltérő példa a birtokos ragok bemuta
tására :

kwäl ház lu ló jeri ének pernä kereszt

aJ E g y e s  s z á m ú b i r t o k

Egyes számú birtokos.
1. kívülem házam lüm jerrém perném
2. kwcilén házad lün jerrén pernén
3. kw älä háza luä, luät jerrä pernät

Kettős számú birtokos.
1. kwäläm kettőnk háza luäm jerräm permim
2. kwälän kettőtök « luän jerrän pernan
3. kwälän kettőjük « luän jerrän pernän

Többes számú birtokos.
1. kwälou házunk luwou jermu *) pérnau
2. kwälän házatok luän jerrän pernän
3. kwälän házuk luän jerrän pernän

Ъ) T ö b b e s  s z á m ú bi r t ok .
Egyes számú birtokos.

1. kwäläm házaim luäm jerräm pernä m
2. kwälän házaid luän jerrän pernän
3. kwälän házai luän järrän pernän

*) Némely szón-g« alakban is hallható személyrag, pl. oqkwqu. 
nénénk, sqii au bőrünk.
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Kettős számú birtokos.
1. kwdldndm kettőnk házai ludndm jerrdndm perndndm
2. kívdldn kettőtök « ludn jerrdn perndn
3. kívdldn kettejük * ludn jerrdn perndn

Többes számú birtokos.
1. kwdldnou házaink ludnou jerrdn au perndnau
2. kívdldn házaitok ludn jerrdn perndn
3. kívdldn házaik ludn jerrdn perndn

c) Ke t t ő s  s z á m ú  b i r t ok .

Egyes szám 3. szem. Példák: sdmén khum s av i a  kierin at 
väjlijä szemes férfi az ő két szemét le nem veszi róla (Töma-jeri)  \ 
siima j inini szemei nagyok || täu l u ä n  j  d m é si  az ő két lova jó.

Megjegyzendők :
Az egyes birtokra vonatkozó egyes 3 személyű birtokosrag 

alakja magánhangzón végződő tőknél: < « í ; mássalhangzón vég- 
ződőknél rendesen -d; de néha -üt is, pl. tör kendő (éjsz. vog. ta r): 
torát kendője | poj, pojlay gazdagság: pojdt, pojlaydt || lü ló (tő; 
l u u - ) : lud és ladt | nol orr: nalä és italát. Néha a teljesebb éj szaki 
vogul-fele -td alak is előkerül, pl. khum férfi: khumtii | üp néne: üptdl 
il-poql előrész: uj iltd-poqltdn qrqkh punau a medve elé pálinka 
tétetik (Ethnogr. jegyz.) Ragok előtt rendesen egy még bővebb, 
-étd alakú 3. személy lép föl, pl. mim név: ndmétdm nevét | jäit 
ijj: jditétdm \ l'oy út: lonkhétdn útjára | oqmp eb: oqmpétdn ebé
nek У púnk fej: pdnkétdm és pdnkdm fejét. Úgy látszik az utóbbi 
alak a kétféle ( -d és -td)  harmadik személyű rag összetétele és 
szabályos gyöngülése útján keletkezett a mint a magyarban is ala- 
kúltak, ilyen módon szarvája, májúja 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. 
mqs-e rt, miatt: at-khankha at nqmsi dm-mqsii m (éjszaki vogulúl: 
am má'éslém) senki sem gondol én értem (felőlem) | nüpél felé: 
oqmp niiu n ü p l d n  sautéylenti (éjszaki vogulúl: nan nüpélén) az 
eb feléd örül (örvendve fut eléd). Itt nyilván a lativ -d végzettel van 
dolgunk, mely a puszta szóvégről lekopott. Ugyanígy hangzik: dm 
tarám én felém, ndu tarán (nem : táróm, mint pl. kiválóm, per nem);
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v. ö. éjsz. vog. tori’ ellen, szembe, felé. — Az éj szaki vog. voipi 
‘«hasonló, minőségű« szó (1. 3. §., 5.) személyragos voipilém, voi- 
pilén alakjainak megfelelőleg a középlozvaiban is van: äm uipläm 
khurn magamféle ember, nau uiplän kk. magadféle e., tiiu uiplä ; 
min uipläm khummi mi kettőnkhöz hasonló emberek, nin uiplän, 
tin uiplän ; man uiplau, пап uiplän, tan uiplän.

4. §. Névmások.

a) S z e m é l y i  n é v má s o k .
Nominativus: Sing, äm én, nää te, täu ö

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

Accusativus : Sing. ön, nan, täwäm (vagy: tdwétám)
Dual, minäm, ninän, tinän 
Plur. manau, nanän, tanän

Dativus: Sing. ön, пап (vagy : önémné, nanné), täwän
Dual, minäm, ninän, tinän 
Plur. manaun, nanän, tanän 

Ablativus : üm-poalém, nüu-poalén ; man poqlau stb.
Nyomatékosított személyi névmások: ütnénk (vagy ämk), ämki, 

ämkern én magam, nänk te magad, täkir ö maga; mink csak mi 
ketten, nink, t in k ; mánk csak mi, nank, tank; vagy összetéve az 
egyszerű személyi névmásokkal: äm-ämk, näu-nänk, täu-täkw, min- 
mink stb. Viszonyraggal látunk egy ilyfajta névmást e példában: 
l'äy täkwtän at Щгй szót nem enged magához szólani (слово не 
допускаетъ до себя).

Külön «ipse» jelentésű névmás: täkw-qsä, pl. khep täkw-qsü 
pal khelps a ladik maga magától repedt meg (сама собою расколо
лась) I äm wüs-kärkem täkw-qsä (täkw urät) jqmi az én kisdedem 
maga jár (nem kell neki vezető). Ez az qsä nyilván a 3. személyü 
birtokosragot tartalmazza végzetében; alapszava pedig a «maga» 
jelentésű finn itse, mord. es, cser eske, zürj. as, votj. as (tő: ask-; 
a kazáni dialektusban: askein, asked, 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 
khar szó személyragos alakjainak összetételével keletkeznek, pl. áru 
khqrém az enyém, täu-kharä az övé, min-khq,rdm a mi kettőnké, 
nán-khqriin a tietek. Ez a khar egyébként jelző szókhoz (mellék
nevekhez) szokott csatlakozni, midőn mellőlük a jelzett szó a

Ennek tartom t. i. ama interjectionalís természetű voss (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!» igy hang
zik: täu t ä k w  m in i!; «ők ketten hadd (tkp. maga)  menjenek!» : 
tin t i n k  miniji! ; «ők (többen) hadd menjenek» í tan t a n k  minét. 
Ugyané kifejezés járja a pelymi és kondai vogulban is; csak a tav- 
daiban tér vissza az ejszaki voss ilyen alakban: üss (pl. tou üss 
mini!). A magyar maga is használódik a székelységben a vogul 
voss, täkw ily módjára, pl. ma g a  hadd e l! «lass es do c h  sein !» 
(Budenz MUgSz.), ma g a  ne mondja!: «csak ne mondja!» (Simo- 
nyi: Kötőszók. 195. 1.). Látni való már ezekből is, hogy a i;oss-nak 
jó okkal vehető fel «maga»-féle alapjelentése; de kétségtelenül 
erre utal e szónak superlativusi értelme a voss jui-aul (alsólozvai 
us jol-khar)  1 e gutolsó, vóss jani1 pl' 1 e gnagyobb fiu-féle szerke
zetben, melyet t. i. az előrebocsátuttak számbavételével csak mint 
az orosz с а мъ  послЬднш «maga az utolsó» (— legutolsó) kife
jezés mását magyarázhatunk alkalmasan. Magánhangzójának 
mélységevei es zárt hangszínével ügy, viszonylik a vog voss foss, 
üss, as) az idézett rokon nyelvi magashangű alakokhoz, mint köz- 
vogul pos- «mosni» az egyjelentesü finn prse-, mord- geze-, zürj. 
peslal- és a magy. fest- szókhoz. — Alkalmilag megjegyzem, hogy 
a kimutatott ugor «maga» névmásnak magyar nyomát is találjuk 
az öz-vegy szónak előreszeben. A -vegy utórész vogul másai: közép- 
lozv. votep, alsólozv. vatép, tavdai vatíp, éjsz. vog. votep özvegy, 
árva (pl. votep yum özvegy férfi, votep ve özvegy nő, v. naivrém árva 
gyermek), mely alakilag ügy viszonylik a magy. vegy-hez, mint 
vog. öntép, öntép agyvelő a magy. agy-hoz. A szóközépi vog. i  
ugyanis nt helyett való az at, afim «nem, nincs» szóban is (v. ö. 
osztB. ant, antom) s ha a votep í-je esetleg úgy alakúit volna, mint 
pl. a pufi «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-tehetetlen (— magával tehetet
len), maga-hiró, maga-gondolt, magakellő stb.
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kifejezésben elmarad, pl. tdu jilké-khqr ő az első (=  tdujilké khum 
ő az első ember), wüt'in-khar koqréy nedves kell (t. i. n. fa), sernél- 
khar voyi feketét kér (t. i. f. kenyeret).

b) Mu t a t ó  n é v m á s o k :  te, te-Ihar ez, dn-t'é, t'é-ndnki 
íme ez, dkw‘-t'é ugyanez, t'itdk itteni, ezen oldalbeli (pl. tdu ja  odlém- 
poql t'it'dk poalné sup-unsés ő a folyónak túlsó feléről erre a felre 
átjött) I td, td-khar az, dkw‘-td ugyanaz, tätä к ottani, túlsó íja tdt'dk 
poni a folyó túlsó oldala) | tón azon, amaz (pl. khot khatél jel-marén, 
tón khatél jiun  a mely napon megszorúlsz, azon napon eljössz | 
tón jiii-ponit azután, tón jd-poqlt azalatt, ton-mos azért). — Mi n ő 
s é g m u t a t ó k :  t'im-khar, üm-kliarép ilyen, nkw‘-t'im-khar ugyan
ilyen, tdml'i olyan, tdmli-khar id.

c) Ké r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  kha nkhd ki, 
kicsoda; mdr mi, micsoda, mdr-tdmli micsoda? (pl. nan mdr-tdmXi 
téls ?■ téged micsoda lelt; тебк что-такое сделалось?) | khot mely ? 
melyik, amelyik, pl. (khot khum öls ü t melyik ember, v. kiesőd i 
volt itt, которой человккъ быль здксь; khot khatél jiun?  mely 
napon jössz?); mdn-maypd minő (pl. mdn-m. pásén visén? minő 
lisztet vettél? какую муку взялъ? mdn-m. khqls? micsoda ember?) || 
mä n sät hány, mennyi? te sät, te sät-si ennyi, tä sät annyi.

d) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k :  dl'-khdhkd, khdnkhd 
valaki (pl. khdnkhd khum-püné nnk puaum valamely legény meg
fog engem, leánykát. Sint-ja oaijéri), at-khankhd senki, khals id. 
(pl. khqls fit' at ölés senki sem volt itt) | 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, műtér bár
mely, valamely (pl. mdndér vuor-uj pusné öli bármely erdei állat, 
mind van, какой-бы звЬрь, все есть; öpán ndürd oqtem mdtér uj 
a medvénél erősebb, nincsen semmilyen állat, tkp. bármely á.); 
dkw‘-mdtér egy valamely, mdtér-püt; khwqsd mini, vöt' mini, mdtér- 
pút poj khum-poqlné, tű joyti hosszú ideig megy, rövid ideig megy 
v a l a m i  gazdag emberhez, odajut  el (qlp-jéri)m dtér-püt mdtér 
tüt lattés valamicsodát mondott ott | műt valamely, valami (pl. miit 
khwqsdt at öls valami regen nem volt, не давно былъ; jiwd tárd 
mdt me né néilsau valami fája gyér vidékre érkeztünk. Sint-ja oqi 
jéri)  ; dkw-mdt egy valamely (pl. dkrc‘-mdt tqulén uj valamely szár
nyas állat, dkw‘-mdt sit egyszer, valamely időben); tdmlé-mdt
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ilyesmi, ilyesféle (t. m. ulém ülmejásém ilyesféle álmot álmodtam); 
ári-mát loqltqu moyi-tormi khanné titä, (suorpmé) tot áláslém valami 
ég és föld egybeérő szélét (torkolatát) emlegetnek, a jávort ott 
öltem I äl'-män maypá valamilyen (pl. äl'-т. m. uj какой-то звкрь), 
at-män таура semmilyen | möt, möt-khar más, másik | mötén. . . .  
mötén egyik. . . .  másik.

5. §. Határozók.

a) H e l y h a t á r o z ó k .
Né vmá s i  tőből származottak: fit itt, tät', tut' ott, tit-té íme 

itt, tät'-tä íme ett, ákw‘-tit ugyanitt, äkw‘-täf ugyanott | fii innen, 
fül onnan I ti ide, tu oda, t'i-t'é íme ide, t'ü-tä íme oda, t'i-tu ide-oda || 
khwat, khot hol, khivqtél, khotél honnan, khwqtal, khotal' hová; 
at-khot sehol, at-khotél sehonnan, at-khotal! sehová, khot-joytnä (pl. 
minen) meddig (mész)?

Egyéb névszói tövekből valók:
il ( il-qlél quil v. il-auil kham első, elől levő ember, üké kívül 

előszoba): ilén, ilt valaminek elején, elől (pl. tüu ilén túrni ő elől 
áll, ilt joqmi elől, előre jár) | itä, iläl' előre, iläl'-päräl', ilä-pärä 
előre-hátra | ilél-ilél egymástól kisebb-nagyobb távolságban | il-poal 
elölről (pl. il-p. fijä jin !  elölről jer ide hátrább). Igekötői alakja: 
il, pl. il-kharti elhúz, il-qlti megtold. Névutói alkalmazása van ez 
összetételben: il-poqlt előtt (pl. kw ál il-p. ház e.), il-poaln elé, 
il-poql elől.

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

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

pärä, päräf, pär-tari visszafelé, párén hátúi (pl. täu párén 
khqsät turisi ő hátul messze áll, онъ далеко стоить на задк). 
Igekötői alakja: pár, pl. pár-jiw visszajön, pár-joqnkhsi vissza- 
fordúl.

jun benn, a házban, ju  be a házba, jiiil, jüi-poql belülről, a 
házból.
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kwän künn, Javánál, kwán-tari ki, kifelé, kwán-poal kívülről. 
Igekötői alakjai: kíván és kwánél, pl. kiván-mini kimegy, suorpmé 
kwánél-ojtésté a jávort elszalasztottá, elfutni engedte (отпустилъ. 
Tavién Paskér jéri.) || kwát-pél kivéve, kívül (кромк; v. ö. éjsz. 
vog. kwoni-pál id.): nj álpá nol-tus kwát-pél jel-pántau a medve teste, 
kivéve az arczát letakartatik (Ethnogr. jegyz.), | öpá kwát-pél oalém 
náiirá vuor-uj a medvén kívül nincs erős erdei állat.

nun (Nun-Törém =  éjsz. vog. Num i-T.; minké toréra felső 
ég, menny), nunén, nunkét fölül, fönt (pl. nunén tunsi fönt áll, на 
верху стоить; te nunén unélpá tul-sup ezen fönt elterülő felhő
darab. Taulén Paskér j. | asjéу másés, műikét sárén-khul másés subát 
s főbbe gúnyát öltött); nukhal fölfelé. Névutói összetétele : nun- 
poqlt fölött, nun-poaln fölé, nun-poal fölülről (pl. te jámés khum, 
jurtá táu nun-poalá jámés ez jó ember; de a társa ő nála is jobb, 
tkp. ő fölötte jó). Igekötöi alakja: mtkh, pl. nukh-khánghi fölhág, 
nukh-vayti feldob.

jel (jelké toréin alsó ég, föld): jalén alant (pl. kit pispá kívül; 
nunén kivál ánsi, jalén kwál ánsi emeletes ház; felül van háza, 
alul van háza), jelül alá. Névutói összetétele : jel-poalt alatt, jel-poaln 
alá, jel-poal alól, Igekötői alakja: jel, pl. jel-juntáiéin levarrom, jel- 
páts leesett.

kham arczczal, felső részszel lefelé, pl. sun kham khvji a szán 
tetejével lefelé borítva fekszik (сани навалены лежать), khepém 
kham khamitayts a csónakom fölfordúlt; khammas kliamitayts telje
sen felfordult (навалилась и закрылась вовсе); kham-tari khvji 
arczczal lefelé (ничкомъ) fekszik.

khaná hanyatt, háttal lefelé (sisä türmt háta fölött), pl. khaná 
totémtayti hanyatt támaszkodik; kJuiná-tari id.

ál valamely tárgynak felső része, teteje (pl. kwál-ál háztető, 
suntéy ál láda teteje, állté peél felső falu): állá, álál', álál-tari a 
folyón fölfelé, pl. Luosm-khuost ällä joami a Lozva mentében föl
felé halad, álál-tari sunsi a folyó irányában fölfelé néz.

lui (lui poal a folyó alvidéke, luiké peél alsó falu): lankha, 
lankhal, lankhal-tari a folyón aláfelé, pl. lq,nkhal kháuli lefelé evez.

pui (pui-poal 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, ре-mini fölmegy a partra.

nal (nal-poal, nalké-p. a folyó melletti vidék): loc. nalmén,



A VOGUL NYELVJÁRÁSOK.

lat. és igekötő alak: nal, nal-tari, pl. vötän nal-tatit leviszi a 
parthoz.

khankhä, kwänkä át, keresztül, pl. ur-kh. a hegyen át, kwänkä 
poql tqivi, vagy j)oräi t. (a folyón) keresztül (въ поперекъ) evez.

mänti hosszában, mentében, végig, pl. narmä t'ok-tí voqrau: 
nilä sáp sairau, nilä kirnut mänti. tudtaut a húsállvány (лабазъ) úgy 
készíttetik: négy karót vágnak, négy luczfenyőt rájuk végig (hosz- 
szában, keresztben) helyeznek. (Ethnogr. jegyz.)

khwqsä, khqsä hosszú: khivqsät távolra, távol (pl. kh. kivan 
lislém távolra dobtam, далеко бросилъ), khuost, kJiivqst hosszában, 
mentében, pl. khuost sirri punwi hosszában két rúd van helyezve. 
Az utóbbi alak névutó is, pl. khul sisä-khuost pal-siltau a hal 
háta hosszában fölmetszetik, ja-khivqst jis a folyó mentében (no
p-feKh) jött.

layw kör: layivä körül, pl. ket layivä jutmätel Vip-juntein öli 
a sapka köröskörül le van varrva szegélylyel; laywä-tari öliji széjjel 
vannak (nem együtt). Névutói alkalmazásra példa: kuäl-layuä 
qléntayti a ház körül hurczolja (кругъ избы тащить).

äkwe egy: äkuät együtt, äkwän együvé, pl. mein äkwän ätey- 
tentét a nép egybegyül, tin äkuät öliji ők együtt vannak ]| äkic'-oqlt 
pés egymás mellett (рядомъ), pl. te kiväli ä. o. p. unliji ez a két 
ház egymás mellett áll); äkw‘-läl't pes egymással szemben (другъ 
иротивъ дружку) I äkw-jurtcl együtt (pl. joytsi jöttek).

älä közel, közeibe, pl. uj-aúsuy älä at loqyit joqmny a medve 
tiltja, hogy közelébe menjenek; äm пап älä tünsem kicalné én köze
lebb állok nálad a házhoz. Névutó gyanánt is használatos, pl. jiw  
kiväl älä öli a fa a ház közelében van.

täkwal': pásén t. joqiíkhtilém felfordítom (переворочу) az asz
talt, sqrén-khulém t.joankhtilém kifordítom (выворочу) a gúnyámat.

Csupán név  u tó i, illetőleg igekötői alkalmazásban ismere
tesek a következő helyhatározók:

ültä át, keresztül, pl. ám lünkhém ültá-unsáslén áthágtad (át
gázoltad) az én szavam (мое слово иерешибилъ).

(éjsz. vog. kiicr belső): kert, két -ben, kén -he, pl. ük kivárt 
-kért tunsén kíván egy ingben állasz az ucczán, kus-két a merőkanál
ban, khep-kén tqltyati a ladikba rakódik (складывается въ лодку), 
ismit' möt oqnä-кёп jöytit a levest más edénybe (въ другую чашку) 
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 
módhátározók közt.

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

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

tari, tara (szeméh ragokkal: tarám, tarán) felé, irányában 
(=  éjsz. vog. tori'), pl. äm-taräm т а ги /mäntäni miért nevelsz 
felém, äm-taräm ul khwqrkliatén ! ne káromkodjál reám, nättiin qln- 
tarä ám süssem hires ezüstre néztem én (Kásméy vuorj.) \ khumtá- 
tari latti férjéhez szól, kwán-tari kifelé, pär-tari visszafelé, álál-tari 
fölfelé (a folyón), kit tari kétfelé.

tárni fölé, vlminek tetejébe, tánnt -on (rajt), tárm-poal -ról, 
vlminek tetejéről, pl. sun joqnk-t’irmt ta/átoali a szán a jégen csú
szik, jiw tárm-poal jel-pátsém leestem a fáról.

saj (saj-me vlmitől félreeső hely, mög): sajtié, sajin mögé, pl. 
rá/w-poal jiw-sajné tunspém az eső elől a fa mögé állok, túli jiw  
sajin am khinnentiám rejtő fa mögé búvok el én (medve) ólálkodva 
rájuk (Kásméу vuor j.)

sim szív: simté közepén, símén közepébe vlminek, pl. kwál- 
kán simté noqklaytem a szobapalló közepén (на середкк) topogok, 
Turnén simán ánk joytentém a Turnén tó közepére jutok el leányka 
(Sint-já oqi j.).

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

p á s: pást táján, vidékén, pasné -ig, pl. meyi-törmi kitanne tit 
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 -nel 
rag helyett, pl. oywtésmé nukh-oqlmilém me-poql a követ fölemelem 
a földről, poql-poql nukh-kwoqls fölkelt a pádról, wuirém koqtém-poql 
turri csurog a vérem kezemből, wüt'-poal p& viwé fölvétetik a víz
ből У ten-poal setép voqrau ínból czérnát készítenek || ám-peltémt,
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vagy äm poqltimt mellettem, näu-poltint v. n. poaltént melletted, täu 
poqltät mellette stb. | il-poqlt, jüi-poalt 1. fentebb.

mqs -ig, pl. tal'iyä-mqs a csúcsáig.
Hält ellen, szembe, pl. khqtél-lal't a nappal szemben. Igekötői 

alkalmazása van pl. e mondatban : täwäm lalt-kivoqlépilém szembe
megyek vele.

b) I d ő h a t á r o z ó k .
Né v má s i  alapszóból valók: ül ezután, ez időtől fogvar 

t'i-mqs eddig | tönt azután | t'ayél, täyilän később, azután (послк); 
V. ö. éjsz. vog. tajéy id. || khun mikor, khul-khun bármikor, khunti, 
khunqlti valamikor (pl. täu kliunté v. khunqlti tit öls онъ когда- 
нибудь здксь былъ); at-khun soha || khwqnqtil egykor, jövőben, 
később (iiocat; pl. dn mqltép ilém unlau, khwqnqtil déercm inti most 
meleg idő jár, később hideg lesz, khwqnqtil khqls akid jel-khqli, 
kit nat at öli egykor v. idővel úgyis meghal az ember, két életkort 
nem él); v. ö. éjsz. vog. yanal || molo-khqtél tegnap; v. ö. éjsz. vog. 
möl-ti minap || äi-mänt, äi-mäntän, äm-mint most, jelenleg; imént, 
V. ö. éjsz. vog. an-mönt imént, előbb | mäntä, m'intil igei alakokkal 
összekötve: «közben, vlminek lefolyása alatt», pl. tömil-oankhwmé 
khinnentilém mäntä a mint, v. mialatt a jávortehénhez lopózkodom 
(когда я къ маткк подкрадываюсь. Taulén Paskér ).), telpäjoqfi- 
khép mäntin soqt artä minne mäntit újhold idejebeli hét idejének 
lefolyása alatt» (Luop-tit j.).

Idő  t jelentő alapszókból származott határozók: t'i-sit, t'i-sitän 
ekkor, ebben az időben, tä-sit akkor, ähv‘-mät sit valamikor, egy
szer, khwal-sit reggeli időben ; khqtil kitä-si, khürim-si khuji körül- 
belől két-három napig (дня 2—3) fekszik, joqnkhip-si egy hónapon 
át, saat-úi egy hétig*) | oqrim «idő» : pom ililin‘ oqrimté szénahor
dás idején, dkws-oqrimté egy időben; mät oarimté jérmilin, vöyäln

*) A si mint az éjsz. vog. kim az időn kivül (pl. matä-kemt 
äleuw einige ze i t  leben wir hier) minőséget is jelez, pl. äm-si khum 
magamféle férfi, äm síim poj, täu siät p. olyan gazdag mint én, 
mint te (такъ богатый, какъ я); äkw‘ sikwil joqmi egyformán 
egyenlő lépésekkel halad; v. ö. éjsz. vog. am-kemim у um magamféle 
férfi. Úgy látszik a vog. si egybetartozik etymologice a mordvin 
si, ci «пар» szóval s a magy. -ség képzővel (v. ö. mai napság, mos
tanság).
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ön! a mikor reám szorúlsz, hívjál engem! | is «kor»: än-te isté 
ebben a korban | tórém «ég; idő*: pls is-törémt hajdan, a régi idő
ben, cin törémt mostanság, khwal-törémt reggeli időben | soqst, te-s. 
rögtön, azonnal (сейчасъ) | pés «régi» :pésné (essivus) régen, előbb, 
pl. khot näu öisen pésné hol voltál te előbb (прежде гдк ты жилъ) ; 
pls-tail régtől fogva, pl. p. t. t'it' öli (давно здЪсь живетъ); v. ö. az 
utóbbi adatra nézve éjsz. vog. män-ta’il kis kortól fogva, mönt-ta’il, 
möl-t. régtől fogva, yünt-t. vlmikortól fogva || te khatél ma, mofo-kh. 
tegnap, ilnén kh. harmadnap, jin khatél (pl. eséltém) éjjel nappal 
(dolgozom), khatlän nappal | khwolt reggel, khwoltän, khwolit hol
nap I ítci este | j i  «éj« és «éjjel» (pl. ämj i  joytsém én éjjel érkez
tem) I toql tél: toqld télen, tujci-törém tavasz : tujä-poqlä tavaszszal, 
tui-törém nyár: tvjä nyáron, t/ikwés ősz : täkwsä ősszel; Hat t о á l é i  
niinen, päräl' t u j  il  jiwén el télen mész, vissz i nyáron jössz (Tuu
len Pqskér). Az időhatár (meddig? mennyi ideig?) kifejezésére urnä, 
múlna igenévi szerkezetek szolgálnak, melyeknek végzete a transl. 
-ä ragot foglalja magában (— éjsz. vog. urnái' várakozásnyira, 
mulniiV elmúlásig), pl. iitci khürém khatél urnä, tää päsi illata 
bárom napig szaglik ( Luop-tit j .), ät khatél mulnä memponkhéloalét 
öt napig részegeskedik a nép ( Sint-ja oai j.).

T é r b e l i  fogalmak képes alkalmazásai a következő időhatár- 
zók : jäni soká (tkp. nagy), vöt rövid ideig (tkp. rövid, pl. jani műn 
vöt' minőt soká, vagy rövid ideig mennek); janit régen (pl. janit t'it' 
ölsém, давно былъ здксь) | khwasä sokáig (tkp. hosszú, pl. khwasä 
murim sokáig merülök a víz alá, долго ныряю); khu-qsät régen 
(pl. mät khw. at öls valami régen nem volt, не давно былъ) | te khalt 
ekközben, ezen idő alatt, tä-khalt akközben, azon idő alatt || ärin 
többé, tovább, ezentúl, pl. ärin at joyti többé nem jön.

() n á 11 ó időhatárzó szók : än most | us már (pl. ns äm kicän- 
minlm я ужъ уйду) | ös még (pl. ös mündér voqrén ? hát még mit 
fogsz csinálni? еще чего будешь дклать?) | ivüinst, wüst, än-wüinst 
éppen most, nem régen, (сейчасъ только, pl. toqt wüinst nukh- 
kwásémlenti a tűz éppen most gyulád föl; mär-más minin, wüstjoyt- 
sén mórt mész el, nem régen jöttél; ün-wüimt nüplayts nem régen 
nősült, не давно тожно женился) | jatél későbben, azután, jatén- 
takh (éjsz. vog. jotél-tay id., pl. tai sajimtilém, at tapi; jatén-takh 
sajimtilém, tóim üti töröm az ágat, nem törik el; azután töröm, lesza
kad. Küsméy-cuor j . )  \ änkwänt (Keg. írása szerint än-kwänt) később,

UGOR FÜZETEK 1 1 . 9
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azután, majd (нослк, pl. änkwänt jäni upen-poqlt joyten, täu änk- 
uänt nanné kitilit te azután öreg nénédhez fogsz eljutni, ő majd 
tőled kérdezi stb. qlp j.)

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

(всю ночь сидЪли).
u il: lunt-icoqnt nnkh-tUemlät; tilnén-u i l a lúd falka fölrepűl, 

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

(черезъ недклю будетъ).
kästel: téné iiä-kästel äritäptsem ételt estére (къ вечеру) 

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

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

mänt id., i)l. sü-khurmé tin mültiän-mänt miközben ök (ket
ten) a jávorlegelő szélét megkerülték (Tqnlén Paskér).

lapéi -ként, pl. khatél-ldpél, sqat-l. naponként, hetenként.

c) Mód-  és á l l a p o t h a t á r o z ó k .
Né v má s i  tőből eredt alakok: {ok úgy, t’ok-fé így, äkic‘-tok 

éppen úgy, ugyanígy | khum, khumle hogyan, at-khum, at-khumlé 
sehogyan | khatém, khqtém-sak valahogyan (pl. lum jel-oqrts, khqtém- 
sak jii-joytilém lovam elfáradt, valahogyan haza juttatom, коекакъ 
я домой пригоню) I mänä: jäin säim iniir ! äi-mänt t'i pätken két- 
pnlä, pessä-pulä m ä n ä  mánéslénllém! az apád rothadt vére! ha 
most ide (kezem közé) jutnál, sapkadarabokká, kesztyűdarabokká, 
hej hogy  szétszaggatnálak (Käsmey 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 (siten lü gyors ló), naiirú erősen, nagyon (pl. n. soqul 
äji igen sokat iszik; näiirä erős), kinnäs könnyen (kirinä könnyű). 
Néha bővebb -sä alakja is előfordúl, melynek magánhangzójában 
nyilván valamely pleonastikus alkalmazású újabb rag lappang 
(v. ö. az éjsz. vog. -V és -ä módhatározói ragokat); ilyenek : nimensä 
álmosan, pl. u. nukh-roytsém álomból (tkp. álmosan) fölijedtem 
(со сна заскочилъ) | näu r us n i sä  khesén qmiltuy, mari  sä at
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woqyén te oroszúl tudsz beszélni, vogulúl nem értesz. Egybevetve 
az éjsz. vog. ulminsin (e h. *ulminsin), rusinis megfelelőkkel, 
látnivaló, hogy a középlozvai nimensä, rusnisá alakok n-je a nőm. 
possessor. -n képző változata. Eltérőleg alakúit marná, mely e h. 
való *mansisä, ép úgy mint jämsok jól (pl. án-t'é khatélmé jämsok 
khwoltáslém ezt a napot jól töltöttem el, хорошо ироводилъ) e h. 
*jámésisákw; v. ö. éjsz. vog. jamesäkw «jól» s a végzet magán
hangzójának változására nézve: középloz. ansır/ öreg és plur. nőm. 
a nsákuet.

2. instrum. -I, pl. mán sirél mi módon ? ( sir mód, szer), te sirél 
ily módon, khumle űréi milyen módon | l o q s é l  x . l o q s i t m i l i  
lassan, csendesen (тихонько) ü l ; soq и l áji sokat iszik, k h aj  á r é i  
qmiltén hamisan beszélsz, tön sétép o s t é l  pal mánitau az ín czérna 
vastagságnyira (osin vastag, ősit vastagságú) szétfosztatik || khöp 
p о qy él punilém a ladikot oldalt helyezem, nar I q m t é l  khultsém 
meztelenül (tkp. meztelen darabbal maradtam); khicqsá kínaiéi, vöt 
■khalél jálenti ritkán, gyakran (tkp. hosszú közzel, rövid közzel) 
járogat.

3. -n raggal alakúltak: marián, maréákwén egy kevéssé (pl. 
m. tű jálentém egy kicsit odamegyek, не на долго туда хожу), 
ivaan erővel (pl. sár w. voqrentéin, atpostém csak nehezen csinálom, 
nem bírom). Világos essiv értékkel mutatkozik e rag e példában: 
<äm qrqkh soqu ájém, tok -pél s á i n é  ösém én pálinkát sokat iszom, 
mégis józanon vagvok (v. ö. sál józan).

4. Az éjsz. vog. -V módhatározó ragnak középloz. -i alakja 
тап az ákwi «egyre, folytonosan, gyakran» szóban (pl. á. khwarkhati 
folyton haragszik, ám nan ákwi üsentilém én téged gyakran látlak). 
Más irányú hangfejlődése az -«rag ebben: sopá ferdén, görbén 
{pl. s. suusi ferdén v. kancsalúl néz; v. ö. só sámpá kancsal szemű), 
mely az éjsz. vog. sqtvi alakhoz ép úgy viszonylik, mint khaná 
«hanyatt» az éjsz. xog. yqni-hoz.

A cselekvés módjának, különösen intensiv, vagy befejezett 
Toltának gyakori kifejezői itt is az i g e k ö t ő k .  íme pár példa 
•efiele alkalmazásukra: lailém il-khipsáts lábam elcsúszott; 
toqt il-lestilém megigazítom a tüzet | kwälä k ív ä n tajivés háza 
leégett (tkp. kiégett), űsén kwán-tél i ls  eszed megzavarodott; 
juonnit kwán-tips az erdőben eltévedt; saurápém kiván-khwoltitás-

9-
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lém*) fejszém elvesztettem | jel-qjaum elalszom,je l-khqli meghal,. 
j e l-oqrts elfáradt, j  e l-jqrilayti elfelejti | íioul п и к  h-töslilém meg-  
szárítom a húst, ismit n и kh-iétilém fölmelegítem a levest, aumén 
olsém, n и к h-télsém beteg voltam, fölépűltem, lü pomél n и k h-tekti,, 
n и kh-äjtiUm a ló fűvel jóllakik, megitatom, äin пап nukh-roqti- 
lém én téged megraklak | p al-khwarjöytsém megharagudtam, luoptä 
pül-khalwés a levél elhervadt, ürés wüt päl-säwi a kvász meg- 
savanyodik, nirél p dl-séréytaus megfenyíttetett vesszővel | Xäp- 
tauy betakarni (pl. gödröt földdel), püsénmé lap-lépilém befödöm az. 
asztalt, taréin Xüp-lapéps torkom berekedt | na l-pajtilém megfőzöm | 
s ä m-ülilém agyonölöm, s ä m-roatilém agyonverem, s ä m-junitiléin 
agyonütöm, & ä m-paéötilém agyoDfojtom | ur sam-tunsi a hegy 
meredeken áll (=  éjsz. vog. sama l'ûli).

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

pl. télpd uj-jarné khummi noss tileniiji repülő állatképpen csak úgy 
repül a két férfi (Toytén né-oqi j .)  | tiijä selmaréyti maréytané jarné 
tüpém maréytoqli mint tavasszal a csörgőkacsa [a vízben] alámerül- 
get, azon alámerülgetéshez hasonlóan merűlget alá evezőm (Sint-ja 
oqi j.) I nqr-eywtés jarné Tűmén-simát tü-té njtaln ! sziklakő gya
nánt sülyeszszed alá a Turnén tó közepén (u. o.) | khepä näl niuli 
teyt járté vaytén nal khürém paltné ness peywtlenti ladikja nyíl 
üldözte búvármadár gyanánt, kilőtt nyílnak háromszoros távolsá
gára csak úgy pattan (u. o.)

khqjtél -ként, -képpen, pl. öpá-khajtél kurili medveképpen 
ordít, ákw‘-té khqjtél voqrén ép így cselekedjél!

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

Ugyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: säkä igen,, 
nagyon (pl. s. rén igen meleg) | türéy (=  or. вдругъ) egyszerre, 
rögtön (pl. t. ju-äjist egyszerre kiitta, вдругъ выпилъ) | äkw‘-uil id. 
(pl. linmé eyictásél äkw‘-uil süm-vqytásásté az evetet egy kővel egy
szeribe agyonütötte | mql'éy gyorsan | äkw‘-ölpä, jertal,vaské {— or., 
вовсе) teljesen, éppenséggel (pl. lailä äkw‘-ölpä oqtém, v. vaské

*) A megfelelő éjsz. vog. yot igekötőnek (pl. yot-télils, yot-tipSy, 
yot-yoltiláslém)  középlozvai nyoma: khwqt-jarilayti elfelejti (Tau- 
lén Paskér) e mellett: kivän-j., vagy jel-j.
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oûtem lába éppenséggel nincs, tujt jortal kwdn-tqlés a hó tökélete
sen elolvadt) | tör-loqmt-t a i l khul'ts egészben, v. csupáncsak egy 
rongydarab maradt meg (маленькая лоскутина только осталась) | 
moss hiába, csak úgy, ingyen (pl. noss-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: q-q igen, úgy van, t'ok-t'ok úgy, úgy; helyes | 
jer in talán (pl. j .  khwasä jdlilém, j. mqléy joytém talán soká járok, 
talán hamar megjövök) | al majdnem, csaknem (pl. täwäm al poq- 
•tentdslém őt majdnem meg’őttem, woankhd-kén al pdtsém csaknem 
beleestem a gödörbe) | sär alig, nehezen (pl. soqt-si sár ints 
alig van egy hete, soyl mdrrdné sär khwölyati a mennydörgés alig 
hallik).

A t a g a d á s  kifejezője igei és névszói alakok előtt egyaránt: 
<it, pl. at minem nem megyek, at l'ül'téfi ösém ártatlan vagyok, at- 
Jchankhd senki, at-khot sehol, at-khun soha, at-khumlé sehogyan. 
Az éjsz. vog. at', at'i, ät'im tagadószóknak megfelelőleg itt oqi, oqt'd, 
oatem alakok járják, pl. te nunén unélpü tul-sup ríqici, män oqt'? ez 
a fönnt ülő felhödarab mozog-e, vagy nem? (Tqulén Paskér) ; ä n 
jurtlém jiun , äl! oqt' jössz-e velem, avagy nem? atjium , oqt nem 
jövök, nem. | (suorpmé) mät khuqsät at äläslen ? oqt'ä / äii-mät loql- 
tqu moyi-törmi khanné titä, tät äläslSm a jávort nem valami messze 
bited ? nem ! valami ég és föld összeérő szélét emlegetnek, ott öltem 
{Tqulén P .) I täu t'it' oqtem ő nincs itt. Az oatem alak, mint egyéb 
hasonló végzetű nőm. verb. fölveszi a személyragokat is, mint pl. 
áim jun oqt'ümém én nem vagyok otthonn (меня дома нкту), näu 
oqtdmén, täu o q t é m ;  min oqtémcim, nin oqt'émdn, tin oqt'émdn; 
man oqtémau, nan oqt'émdn, tan о q t d m  é t. — 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, khqtné, soatné, nol- 
louné, ontollouné, loune'; dk-khqjip-louné tizenegyen, khüsné húszán, 
vodtné harminczan, soatné százan, soqtérné ezren | soauné sokan, 
ptusné mindnyájan | dk ndyémt egyedül, sqkha-tail mindnyájan (pl. 
elmentek). — A «hányszor» kérdésre megfelelő határozók az alap- 
«zámnevek és por összetételéből alakúinak, pl. dk-por egyszer, kit- 
por kétszer, soqu-por sokszor. A «hányadszor» kérdésre felelnek: 
möténta, kiténta másodszorra, khürménta harmadszorra stb.
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Egyéb mennyiséghatárzók példái: poakhwén tai ö s tunsi, ö s 
khultém tobzos ág áll fönn még, maradt még. Kdsméy-vuor j . )  [ 
m ä n - s a t u é  v. m d n d ér  né khoji l mennyibe kerül ? | ä к ıv‘ 
s a u t  él öliji egyenlő számban vannak j m q r s - é i i s i  kharjés 
egy kevéssé megharagudott (немного разсердился) | dtpén noys 
p än kné dk-mdtér dlsém, tina 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 .
Né v má s i  tővel való szerkezetek: mciruy, mdr-mqs, mdr 

voaruy í miért, mi czélból, mi okból? (pl. mciruy osérlén? miért 
lustálkodol? már-mas minen miért mész? mdr voqruy lül voari 
miért tesz ő rosszat, tkp. mit csinálni tesz rosszat?) | ton-mq,s azért,, 
azon okból, t'i-mas ezért

N é v u t ó i okhatározók:
más -ért, miatt, végett, pl. jdmés voanie-mas jessilém jeles 

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

riil vlminek következtében, hatásától, pl. räyw-riil dnkjdni- 
mdsém, vuot-riil ank jdnimdsém esőtől, széltől növekedtem én fel 
leányka (Sint-ja oai j.). L. éjsz. vog. ré'U id.

nőimé miatt, pl. pasém nouné khayértaum a füsttől ég a tor- 
kom( отъ дыму горчить горло), khöp say-nounépal-khölpés a ladik 
a nap hevétől (отъ жару солнца) meghasadt. V. ö. mink jerptaytimén 
no w d m - p  ё s mi szeretkezünk egymással (мы любимся между 
собой), tin jerptaytiji n owdn- pés  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 mondatkötők:
mán vagy, avagy, pl. jdmés, m ä n oq,(? jó-e, avagy nem ? | (it

te dm mdndér voqrem, jiii-ail m d n  tujim tujmaus ? itt én mit csiná
lok, avagy az én utolsó nyaram állott be? (Kdsméy mór j.)

dti vagy (=  or. или), pl. (ok lal’Ü, dti at l'dd'i í lehet-e úgy, 
vagy pedig nem lehet? (льзя-ли такъ, или нЬтъ ?); am jurtlém jiun, 
dl oa( velem jössz-e, vagy nem?

kwds 1. «a mint», pl. il kwds parréms, jer-rats a mint előre 
ugrott, leesett (внередъ скочилъ и паль), pdr kicds perémtayti amint 
visszafordúl (какъ назадъ завернулся); — 2. «habár, noha», pl.
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simné jérné äkw‘ jeri kuyr-lökhwné kwds toyersém: toyruyw woqpém 
dt joyts szívnek kellő egy éneket noha visszanyomkodtam keblem 
zugába: nem tellett erőmből visszanyomni (kitört belőlem az ének). 
Khöntén átér j. || td-kwds noha; hiába, pl. td-kwds séréytilém, täu 
puj sdngwi hiába vagdalom (ostorral lovam), ő hátrarúg (плетью 
стегаю, назадъ лягается).

te . . . t e : tul-sup te nqwi, te oqt a felhődarab mozog i s, nem 
i s (mozog egy kicsit s meg-megáll, шевелится и не шевелится). 
Tuulen Páskér j.

dm-mdnén, äm-mälä «ha, hogyha# többnyire a -kel «ha» 
particulával kapcsolatban (1. alább), pl. dm soatéltaytsém: dm- 
mdnén il-ölném-kel khansdn, soat töri pdnkénmé khatél-poalné khar- 
tdln; dm-mdnén jiii-ail tujim-kel ti tujmaus, jiké-poalné khartdln ! 
én ráolvastam: hogyha továbbra való életemet tudjátok, hét daru 
vond fejedet dél felé; hogy ha pedig utolsó nyaram állott be, vond 
éjszak felé ! (Kdsméy vuor j . )  | dm-mdnén jiii-ail lil-dtém ti-kel joyts, 
Tumén-simdt tu-td ujtdln! hogyha most utolsó lélekzetem jött el, 
süllyessz alá a Tűmén-tó közepébe (Sint-ja oaij.J \ khot kher nan 
sunspi, te kitör púpén ; äm-mälä sakka sisä sumét, ul nautdn! a mely 
csődör reád pillant, azt a csődört fogd meg; hogyha pedig mind
nyájan hátrafelé szöknek, ne bántsd őket! (qlp. j.)

Szóhoz simuló kötőszócskák:
-ja »és# pl. uiis khum-jd wüs oqi legény és leány, khüs-jd 

dkwé huszonegy, khüs-jd kitd huszonkettő, sodt-jd nollou száznyolcz.
-és tagadó állítmányú mondatban: «sem» (— éjsz. vog. ds 

szintén, is ; középl. ös még), pl. ndu soau khum-khalné pérjén, dk 
khum-é s kwdn at pérjén te sok férfi közül válogatsz, [de] egy férfit 
sem választasz ki | pofikén uj dm ösdm pusén tésdn, dkw‘ ös-é s at 
dritdpts a farkas az én juhaimat mind megette, egy juhot sem 
hagyott meg (одну овечку, что есть не оставилъ) | te poélté äkwc 
oq,i-é s oatém ezen faluban egy leány sincs (ни одной д^вки нЬту).

-pél «is; sem» pl. dm-pél ndu jurtlén minem én is veled 
megyek; dm t'é-khqtél soau jdlsém, t'ok-péljel at oqrtsem én ma sokat 
jártam, mégsem fáradtam el.

-kel «ha», pl. kert-kel khajtuy tanpén: möpi-törmi khanné tit 
pasné ön tu joytdln! ha igazán futni akarsz, érj engem utói az ég 
és föld összeérő széléig! (Tquléh P.) \ (poqkhw) пап-kel ripitaus: 
oqtém pqnsd ön intä ha (a toboz) neked hajíttatott, az ember nyila
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az enyém legyen (Kásméy vuor ].). Lásd igei alakokkal való hasz
nálatát alább (130. 1.)

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 pmsensalakok- 
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 m  mbeli 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:

Igetők: min- menni, joyt- jönni, püyt- fogózkodni, yajteml- 
futamodni, pun- helyezni, khut- hagyni, pánt- fedni, not- úszni, 
sunst- mutatni.

В) Igeragozás.

6. §■ Alanyi igeragozás.

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

Praesens. Praeteritum.
Sing. 1. minem minsém, yajtémlásém 

minsén, yajtémlásén 
mins, yajtdmlés, püytés

2. minen
3. mini

Dual. 1. minimen, minime, minim minsäm, yajtémlésmen
Д . minin sininsän, yajtémlésan
3. miniji I minsi, yajtémléssi, püytéssi

Plur. i. minimen, minin . minsou, yajtémlésau
'2. minin ^ minsän, yajtémlésan
3. minet, minit minést, yajtémUist

Szenvedő alak.
Praesens.

Sing. 1. khartaum 
2. khartaun

joytwdsém, sunstamdsém 
joytwüsén, sunstamasén

Praeteritum.

3. khartau, khul'mé, neticé joytwés, päntus, sunstaus



KÖZÉPLOZVAIVOGUL NYELVJÁRÁS. 125

*) Az itt mutatkozó -fik képző nem módjelőlő értékkel is elő* 
fordúl reflexiv igéken, pl. éjsz. vog. nänki látszik, középloz. nänki 
(V. ö. MUgSz. néz- czikkét); középloz. jinkuy sötétedni, éjjeledni 
(törém jinkes az ég besötétedett; v. ö. középloz v. j i  éj). L. e képző 
tárgyalását Budenz Alaktanában (98. és 48.1.), a hol az evangélium- 
fordításokból idézett példák mind conjunctivusok.

Dual. 1. khartawäm joytwésdm, sunstawésdm
2. khartawän joytwésdn, sunstawésdn
3. khartawi, punwi joytwéssi, sunstawéssi

Plur. 1. khartawou joytwésau, sunstawésau
2. khartawän joytwésdn, sunstawésdn
3. khartaut. khuXwét joytwdst, pdntust, sunstaust

2. C on j u n c t i v u s .
Cselekvő alak. 

Sing. 1. joytém
2. joytén
3. joytd

Dual. 1. joyt dm
2. joytdn
3. joytdn

Plur. 1. joytiwen
2. joytdn
3. joytét

Szenvedő alak.
kharthankwém *)
khartankwén
khartankwd
khartankwdm
khartankwdn
khartankwdn
khartankwau
khartankwdn
khartankwét

3. C o n d i t o n a l i s .
Cselekvő alak. 

Sing. 1. m inneni
2. mi'ien
3. minni

Dual. 1. minnimen, minnim
2. minnin
3. minni ji

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

Szenvedő alak.
khart naum
khartnaun j
khartnau
khartnawdm
khart nawdn
khartnawi
hhartnawou
khartnawdn
khart naut

4. I m p e r a t i v u u s .
Cselekvő alak.

Sing. 2. khartén!
3. khartd! v. ( tdkw) kharti!

Szenvedő alak.
khart aun !
( tdkw) khartau !
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Dual. 2. khartän !
3. (tink) khartiji 

Plur. 2. khartän!

khartaivan ! 
(tink) khartawi! 
khartawän !

3. khartétv. (tank) khartét! (tank) khartaut!

Példák a conjunctivus használatára: pimentuу kőarc/, ti 
j ä j ä  meg kell izenni, hogy ide jöjjön (заказать надо, чтобы онъ 
сюда прителъ), äm täwäm jolémtilém, p e n n á é  n őt kérem, hogy 
varázsoljon (я его прошу, чтобы онъ поворожилъ) | täu tülmentsy 
ti-mas täwäm séréytuу jeri, ul t u l m e n t ä  ő lopott, e miatt meg 
kell vesszőzni, hogy ne lopjon (чтобы не воровалъ), eumé kwän- 
poal jiwél vortentilém, pal ul p u s s é y t á  az ajtót kívülről fával 
megtámasztom, hogy ki ne nyíljék (чтобы двери не отворились) f 
täu ön mit, äm täu poqltän j o y t é m  ö engem vár, hogy hozzá jöjjek 
(онъ меня ждетъ, чтобы я къ нему прителъ); täu loqyi, näu äm- 
poqltém j oy t én  ö azt mondja, hogy te hozzám jössz.— Passiv 
szerkezetek: pitim, wiit'né ul j o y t q n k w q u  félek, hogy a víz: 
eláraszt bennünket; ujné märäu-tail ju tcunkwén! hogy a medve 
egyen meg szőröstűl-bőröstűl! törém kh was sem, näu täwän sötét 
miri kw én  istenhez imádkozom, hogy szerencsét adjon neked, 
(я молюсь, чтобы богъ тебк счаст1е далъ) | khumle te uj-ten pär- 
khartau: näu koatän-lailän pär-k J i a r t a n k w  ét  a mint ez a med
veín zsugorodik, úgy zsugorodjon össze a te kezed, lábad (Ethnogr. 
jegyz.).

Hasonló alakok f u t u r u m  és i m p er  a t i  v u s jelentésben 
fordúlnak elő a következő mondatokban: khot-khqtcl jel-mär é n, 
ton-khqtel j  i и n a mely napon megszorulsz, azon eljössz (когда 
тебя большая нужда ноимаетъ, тогда придешь; v. о. az éjszak- 
lozv. jiwém, jiwén, jiw jövök stb. alakokat, melyeken szintén nem 
látszik az .egyéb igeken alkalmazott praesensképző); näu saurápém 
tulmentáslén, am uj-ten s á r i t é m  ; tont äm l'ül'tén khummé khanti- 
lém ; saurápém pär-mäjäln, äm uj-ten tont at s á r i t  é m te elloptad 
a fejszémet, én medveinat fogok égetni, akkor majd megtalálom a 
bűnös embert; add vissza a fejszém, akkor én nem égetek medve
inat (Ethnogr. jegyz.) | te poakhw пап-kel ripitqus: oatém pämä ön 
i n t ä ;  ös ám-münén ön-kel ripitqus: пап ö lä  ha a czirbolyatoboz 
neked dobatott, az ember nyila engem érjen; ha pedig nekem 
dobatott, tied legyen! — A täkw használatára való példák: toul'mé
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wwt-кёп jel-ujtäln, t ä k w  p a l - t i t i  a bőrt süllyeszd alá a vízbe, 
hadd ázzék által (пущай размокнетъ); tösém tön-poal setép voa- 
rau; tön sq,urép-möfikhwél pal-roatau, koaméltü t ä k w  i n t i  száraz 
ínból czérna készíttetik; az ín fejszefokkal szétveretik, hogy kemény 
legyen (Ethnogr. jegyz.); täa ii täkw jiw ! ő hadd jöjjön ide!

7. §. Tárgyas ragozás.

Igetők: roqt- verni, jerpt- szeretni, khwq,nit- (szemet) hiínyni.

a) A cselekvés tárgya egyes számú.
(äm пап jérptiléni: én téged szeretlek).

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

Sing. 1. jerptilém
2. jerptilén
3. jérptit

Dual. 1. jerptiläm
2. jerptilän
3. jerptiän 

Plur. 1. jerptilou
2. jerptilän
3. jerptiän

Praeteritum
jerpt üstéin
jérptüslén
jerpt üsté
jerptesläm
jerpt éslün
jerptesän
jerptéslon
jerpteslän
jerptesän

3. I m p e r a t i v u s2. C o n d i t i o n a l i s
Sing. 1. jérpténilém, roatnilém

2. jérpténilén, roq,tnilén
3. jérpténit, roatnit 

Dual. 1. jérpténilám, roatniläin
2. jerpténilün, roatnilän
3. jerpteniän, roq,tniän 

Plur. 1. jerpténilou, roatnilau
2. jerptenilän, roatnilän,
3. jerpt énián, roatniän

b) A cselekvés tárgya többes számú.
(äm tanän roq,tiäm: én verem őket, äm sämäm jel-kliwaiiitiäm én 

lehúnyom szemeim.)

jerptäln !
( täkw) jérptit!

jerptélán !
(tinit)  jerptiän !

jerpt elän !
(tank) jerptiän!
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1. I n d i c a t i v u s .
Prasens Praeteritum

Sing. 1. roqtiäm roqtsäm, khwqhitésám
2. roqtiän roqtsän, khwqnitésán
3. roqtiän roqtsän, khwqnitésán

Dual. 1. roqtinäm roqtésnám, khwanitésnám
2. roqtiän roqtsän, khwqnitésán
3. roqtiän roqtsän, khwqnitésán

Plur. 1. roqtinqu roqtésnqu, khwqnitésnqu
2. roqtiän roqtsän, khwqnitésán
3. roqtiän roqtsän, khwqnitésán

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. roatniäm, khwqúiténiám —

2. roqtniän, khwqniteniän roqtän, khwqnitän !
3. roqtniän, khwqniténián (täkw) roqtiän!

Dual. 1. roqtninäm, khwqniténinám —
2. roqtniän, khwqniténián roqtän! khwqnitän!
3. roqtniän, khwqniténián ( tink) roq tiän!

Plur. 1. roqtninqu, khwqniténinqu —
2. roqtniän, khwqniténián roqtän ! khwqnitän !
3. roqtniän, khwqniténián (tank) roqtiän

c) A cselekvés tárgya kettős számú.
Pnesens. sing. 3. sz.: täu säma jel-к hw a n i  t i  ä ő lehunyja 

két szemét, sómén khum sämä kivan a t v ä j l i a  ( v ä j l i j ä ) sze
mes férfi két szemét le nem veszi róla ( Töma-jeri).

Pnet. sing. 3. sz. jasa tqulä n ä t ép é s a hótalpait [oldalára] 
illeszté szárnyúi (=  éjsz. vog. josäyä tqwlV natépésayá; Tqu- 
lén P. j.)

8. 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, minuyw, menni; pimentuy üzenni.

2. No m e n  v e r b a l e  -né. — Használatára való példák: 
semél uj u j  l e n t  ciné vuolem fekete állat (vidra) úszó folyószaka
szom (Pérsii-j.) I jqmés v o q r n é-mqs jéssilém jó cselekedet miatt
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dicsérem, soyl mdrrüné khwölkhati mennydörgés hallik | téné-khar 
étel, ajné-khar ital, minné-khar elmenő. — A translativus -ä raggal 
gerundiumot alkot, pl. át kliatél m u l n ä mein penkhéloalét öt nap 
múltáig részegeskedik a nép (Sint-jä oai j . ) ; ätä khürém kliatél 
u r n a  pasi illata három napig (3 nap várakozásig) szaglik ( Luop- 
tit j .J ; iim täiväm t ä t i n ä  nukh-tiytüslém én őt jóllakásig etettem 
(täili elege van, jóllakik), khot j oy  t n ä  minen meddig (tkp. hol 
jutásig) mész? — Személyragos alakjaira 1. példákat fönnt az idő
határozók közt (118. 1.).

3. N o me n  v e r b a l e  -m. — Példák participiumszerű alkal
mazására: pat tar-khajtém jümés vuoli vadkacsától átfutkosott jó 
folyószakasz ( Persä-oqi j.J | pussém poal pussein riamt änk rajiéin 
az elszökés felől szökő gondolatot veszek [magamba] menyecske 
(Sint-jü oai j.) ; ktvoqlém-poql hcoalém naintém t'iit jönkhtau elme- 
nés felől való elmenő gondolatom ott megfordíttatik (u. о.) А ргэе- 
teritum -s képzőjéhez is járúl s ilyenkor kizárólag part. prasteriti 
értéke van (1. Ejszaki vogul nyjár. 7. §.), pl. jä i t u l s é m  lailén tul 
atyám építette lábas hústartó dúcz (v. ö. tuli: tul-1 épít; Vet'ép 
khum j.J; närä wüiné k e l s e m vet kicälpä taiUn pailém melynek 
falai a vízbe látszottak, harmincz házas, teli falum (v. ö. keli lát
szik ; Luop-tit j.J. — A nőm. verb. -m és nőm. possessoris -fi képző 
kapcsolatát látjuk e példában : sernél uj t á n t m é n  koktél eu punsau 
menyasszony-díjat nyusztbőrrel fizető kézzel nyittatik meg az ajtó 
(v. ö. éjsz. vog. tante'im, tantés mlyém калымъ заплачу, menyasz- 
szonyi díjat fizetek; Teytén palién änk j .) .  — Allítmányi alkalma
zásban a nőm. verb. -m a praeteritum jelölésének egy módja, mely- 
lyel a birtokosragok az alany személyviszonyát fejezik ki, pl. suorp- 
aiísuy khüntté m in  é in a jávorbika valamikor elment (Taulén 
Pqskér j.J ; üm ulméjüsém Taulén Paskürén näi lâ k  ıv m é n én azt 
álmodtam, hogy Szárnyas-P. hozzád lopózkodott (u. o.); Turnén 
vetän änk né i h n é m  a T-tó partjára jöttem ki leányka (Sint-ja 
oq,i j.J. — A locativus -t raggal időhatározó gerundiumot alkot, 
pl. lül namtém p ä t m ä t  lokh jerrentilém midőn rossz kedvem jön, 
úgy énekelem meg ( Teytén pqilén änk j .J ;  dtpén jéri voqrsé-  
m é mt é  simné jenié akw‘ jéri kuyr-lökhwné toyruyw woayém atjoyts 
miután ötven éneket csináltam, szívnek tetsző egy éneket nem volt 
erőm visszanyomni keblem zúgába ( Khöntén ötér j.J

Az éjszaki vog. -imé gerundiumnak középlozvai alakja szin
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tén -ém, pl. soqt tömtem ö l em khumté intem hét jávorünőm lévén, 
[ugyan] hogyan leszek?! (Tquién P.) | ja q) é r i l é  m joqnkhi a folyó 
csavarodva fordúl, j  é к w é m kicän-astet bevégezték a tánczot (tkp. 
tánczoiván elkészültek), khwoi téxn intildsém megbetegedtem (tkp. 
betegedvén kezdettem). Reguly idejében még teljesebb -érne alak 
járhatta; a tőle feljegyzett Pérsa ^-énekben ugyanis ezt a monda
tot találjuk: ankér tqlekhpä soau niylásén pailérn j o q n k h é m  
(sürü tetejű sok veresfenyőtől van körülvéve falum), melyben az 
utóbbi szó az eredeti kéziratban így van írva: jqngqmxná.

4. A p a r t i c i p i u m  p r a e s e n t i s  -pä képzője a beszéd
ben a közép-Lozván sem hallható; de bőségesen található az e 
vidéken lakott Jurkin közölte Reguly-féle énekekben, pl. t é l p ü  
jönkhép születő hold, ujhold (Luop-tit j .) ,  lailél m i n p ä  lailén aj 
lábbal menő lábas állat (  Votép khum j.), k ív o q l p ä  khatél kelő nap 
(Sorni-ötér käj-squ). V. ü. itt e közbeszédbeli szerkezetet: ákwén 
ö lp  jönkhép minden (létező) hónap.

5. Az indicativus pricsensének egyes harmadik személyét is 
alkalmazza néha az ének nyelve participiumnak, pl. khul m ä s i ät 
ötér szűrt öltött öt gazda, noys к h ä n g  h i sqytén jiw  nyuszt hágta 
sudár fa (Persä 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 (идешь, такъ иди !); äm sämämt qxxxéltén, testén-kel 
a szememben beszélj, ha mersz (говори, если смЬешь); mátér visém- 
kel, törémné tákw khqntqum ha valamit elvettem, büntessen meg 
(találjon meg) az isten; pétér-poal paUtöswés-kel, wiit'né titéltáln ! ha 
a veder kiszáradt, áztasd vízbe! áéerém at ö l k é t :  nqr pom nukh- 
jdniméni hanem volna hideg (если-бы стужи не было), a fű (zöld 
fü) megnőne | й -pätken : mänä mánéslénilém ha ide esnel, de szét
tépnélek (Kásméy-vuor j.). *)

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

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

vöyén, vöyi; vöyimen, vöyin, vöyiji; vöyiu, vöyin, vöyet | praet. vou- 
sérti, vousén, vous etc. | condit. vouném etc. | imp. vöyén! vöyän! || 
Passiv alak: vouwoum, vouwoun, vouwé, vagy: vöyoum, vöyoun, 
vöyou ; vouwcim, vouwän, vouwi; vouwnu, vouivän, vouwout | praet. 
vouwäsem, vouwdsén, vouwés; vonwésdm etc. | cond. vounqum etc. || 
Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. praes. vöyilém, vöyilén, vöyit; 
vöyilcim etc. | praet. vősiéin, vasién, rosté etc. | cond. vounilém 
etc. I imp. vöyciln! vöyéliin! — Többes tárgy, ind. praes. vöyiäm, 
rayicin, гöyiän; vöyinäm, vöyiän, vöyiän; vöyinau etc. | praet. 
vousäm etc. | condit. vouniäm etc. | imp vöyän.1 etc. || Inf. vouy, 
part. vouné, voıım || freqn. képzés: vöyent-, reflex, vouyat-,

töy- öklelni, döfni: Indic. praes. töyém, töyen, töyi; töyimen 
( toyim), täyin, töyiji; töyiu, täyin, töyét | praet. tösém, tösén, tös etc. | 
condit. töuném etc. | imp. töy én! töyän! || Passiv alak : praes. töwoum 
etc. D Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. prtes. töyilém, töyilén, töyit 
etc. I praet. töslém, töslén, tösté etc. | cond. töunilém etc. | imp. toyiiln! 
töyéUin! — Többes tárgy, ind. praes. töyiäm, töyiän, töyiän etc. | 
praet. tosäm etc. | condit. töuniäm etc. | imp. töyän! || Inf. töuy || 
töyati öklelözik.

röy- közeledni, hozzámenni (éjsz. vog. rciıv-) :  Indic. praes. 
röyém, röyén, röyi; röyimen, röyin, röyiji; röyiu etc. | praet. rösém 
etc. I cond. rouném etc. | imp. röyén! || Passiv alak: rouwoum, vagy 
röwoum etc. || Tárgyas ragozás: Egyes tárgy: röyilém; röslém; romá
iéin etc. Többes tárgy: röyiäm etc. || Inf. röuy, part. rouné || frequ. 
röul- (pl. suorpné älä at róuloum a jávor nem engedi, hogy közeled
jem hozzá, не донускаетъ меня къ ceöfc).

loqy- mondani, szólni (éjsz. vog. läw-) : Indic. praes. loayém, 
loqyén, loqyi; loqyim ; loqyiu etc. | praet. Iqusém, Iqusén, laus, vagy 
loqyés etc. | cond. launem etc. | imp. loqyén! etc. || Passiv alak: 
loayqum ; lauwdsém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: loqyilétn, 
loqyilén, loayit; Iquslém ; Iqunilém ; loqy äin ! — Többes tárgy: loq- 
yiäm ; lausäm ; Iquniäm ; loqyän ! || Inf. Iqay, part. Iquné, Iqum || 
Reflex, képzéssel: lauyat- mondodik | lányt- ígérkezni.

moqy- dugni, betömni (éjsz. vog. m dy-): Ind. praes. moayérn,
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moqyén, rnoqyi; moayim, moayin ; moqyiu, moayin, moayét | praetv 
mqisém, maisén, moqyés etc. | cond. mainém etc. | imp. moqyén! 
etc. У Passiv alak : moqyqum, moayqun, moqyqu, vagy: mauwém etc. || 
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: moqyilém; maislém; mqinilém; 
moqyäln! — Többes tárgy: rnoqyäm etc. || Inf. таи/, part. mqiné || 
Mom. képzés: moqyémt-.

püy- fújni (ejsz. vog. püy-) : Ind. prass. püyém, püyén, püyi;  
püyim, püyin ; püyiu etc. | praet. püsém etc. | cond. punéin etc. | 
imp. püyén! К Tárgyas ragozás : püyilém, püslém, pünilém \ püyiäm ; 
püsäm etc. || Inf. pun/ || pqlwés jel-p ü la  и a gyertya elfııvatik.

täy- tömni, dugni (éjsz. vog. tay-) : Ind. ргэез. tciyém, tüyén, 
t&yi; täyim ; täyin etc. | praet. täiseni etc. | cond. täinem etc. | imp. 
tüyen.' K Passiv alak: täyaurn etc. || Tárgyas ragozás: täy Нет; 
täislem ; täinilem | täyiäm etc. || Inf. täu/.

néy- kötni (éjsz. vog. néy-): Ind. praes. néyém, néyén, néyi; 
neyim ; néyiu etc. | prast. néisém etc. | cond. néiném \ imp. néyén ! || 
Passiv alak: пёуаит etc. || Tárgyas ragozás: ncyilém; néislém; 
néinilém I néyiüm, neisäm etc. || Inf. neu/, part. néiné || Mom. néimt-, 
néis-.

séy- törülni (éjsz. vog. séy-): Tnd. praes. séyéin, séyén, séyi; 
séyim ; séyiu \ praet. séisém \ cond. seinem etc. | imp. séy én ! || Passiv 
alak: séyaum etc. || Tárgyas ragozás: séyilém | seyiäm || Inf. séu/, 
part. séiné D Frequ. séyent, reflex, sé/at-, mom. séimt-, sés-.

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

és éjsz. vog. va'il- id ; középloz. uin váll és éjsz. vog. va'in id): 
Ind. praes. üm, un, u i ; ujmen, ujne (ujin), ujji; ujwen, и jne, ut \ 
praet. üsém, üsén, üs; usmen (asine), üsne (üsän), üssi; üswen, 
üsne (üsän), üst | cond. üném etc. | imp. ujin! ujän! || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, pries, ujlém, ujlén, ujté; ujläm, ujlcin, 
ujjän; ujlou, ujlän, ujjän praet. | üsléin, üslén, üsté etc. | cond. 
ünilém etc. | imp. ujlén! ujlän! — Többes tárgy: vjjäm, ujjän, 
ujjän; ujinäm (ujnäm), ujjän, ujjän; ujinou (ujnou), ujjän, ujjän | 
praet. üsäm stb. | cond. üniäm etc. | imp. ujjän! || Inf. ü / w; part. 
üné, üın; ütal láthatatlan || Frequ. üs ent-; ükt- látszani; uj/at- 
egymást látni.

táj- bemenni (зайдти; pl. a házba): Ind. praes. tüm, tűn, tű i; 
tujmen, tujin, tujji; tujwen, tájin, tüt | praet. tűséin, tűsén, tűs;
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tüsmen; tüsiven etc. | cond. tűném etc. | imp. tujinl táján! || Inf. 
tüyw ; part. tüné, tűm || Frequ. tujent-, tuttal-; tül- bevezetni.

váj- venni (éjsz. vog. voj-) : Ind. praes. vüm, vári, v ij; vijme, 
vijne, v ijji; vijive, vijne, viit | praet. visém, visén, vis etc. | cond. viném 
etc. I imp. vcijén! väjän! || Passiv alak: praet. vájwösém || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, praes. vijlém, vijlén, vité ; vijláni, vijlcin, vijün ; 
vijlqu, vijldn, viján | praet. vislem etc. | cond. vinilém etc. | imp. 
vüjäln! väjlän! — Többes tárgy, praes. vijárn, vijdn, vijdn ; vijnám, 
vijdn, vijdn; vij паи, viján, vijdn | praes. visdm etc. | cond. vinidm 
etc. I imp. váján! у Inf. vüyw || Frequ. visent-, vájent-, vájl-.

máj- adui (éjsz. vog. máj-) : Ind. praes. mém, mén, mij ; mijme, 
m ijji; mijwen, mijne, mét | príet. misém, misén, mis etc. | cond. minem 
etc. I imp. májin! máján! || Passiv alak: miwém, miicén, miivé etc. | 
praet. májwdsém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. mijlém, 
mijlén, mité; mijldm, mijldn, miján; mijlqu, mijldn, mijdn \ praet. 
mislém etc. | cond. minilém etc. | imp. májdin! mdjldn! — Többes 
tárgy, praes. mijdm, mijdn, mijdn : mijndm etc. | praet. misdm etc. | 
cond. miniäni etc. | imp. máján! || Inf. mi/w ; part. rniné, mim || 
frequ. mij lél-; reflex, mikt-.

láj- dobni, vetni, lőni (éjsz. vog. laj-) : Ind. praes. lém, lén, 
l i j ; lijme, lijne (vagy: lime, line), li jj i; lijive, lijne, lét | praet. 
lisém, lisén, lis etc. | cond. liném etc. | imp. Uijin! läjän! || Tárgyas 
ragozás. Egyes tárgy, praes. lij lém, lijlén, lité; lij lám; lijlau etc. | 
praet. lislém etc. | cond. linilém etc. | imp. läjäin ! Idjldn ! — Többes 
tárgy, praes. lijdm, lijdn; lijndm etc. | praet. lisäni etc. | cond. linidm 
etc. I imp. läjän! || Inf. liyw ; part. liné, lim || Frequ. Idjent-; refl. 
liytsayti eldobja magát.

tqj■ enni (éjsz. vog. táj-): Ind. praes. tém, téri, tij ; time, tine, 
tijjı; tiive, tine, tét | praet. tésém etc. | cond. tériem etc. | imp. tájin! 
táján ! D Passiv alak : praes. téwém, vagy téum etc. | praet. tqjwdsém || 
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. tilém, tilén, tité, etc. | praet. 
téslém etc. | cond. ténilém etc. | imp. tajäln ! etc. — Többes tárgy, 
praes. tiäm, Hän ; tinärn etc. | imp. táján ! || Inf. teyiv ; part. téné, 
tém H Frequ. tqjent-; mom. tqjép-

jáj- jönni (éjsz. vog. jä j - ) : Ind. praes. jium, jiun, jiu  ; jiwme, 
jiivne, jiwivi; jiwwe, jiwne, jiut | praet. jisem etc. | cond. jiném etc. | 
imp. jäjin ! jä jän ! || Inf. j i y w ; part. jiné, jim || Frequ. jäjint-, 
jiss ent-.

UGOR FÜZETEK. 1 1 .
10
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c) A teljes tö szóvégi mássalhangzója ív :
tqiv- evezni (éjsz. vog. tqw-) : Ind. praes. tqwém, tqwén, tqwi ; 

tqwime; tqwiwe etc. | praet. tqusém, taxisén, taus etc. | cond. tqunim 
etc. I imp. tqwcn! etc. || Inf. tquy || Frequ. tqwent-, mom. tanít-.

naiv- mozgatni, érinteni, bántani (éjsz. vog. nqw-J : Ind. praes. 
nowém, nowin, nowi ; nowime ; nowiwe etc. | joraet. nousém etc. | cond. 
nounim etc. || Tárgyas ragozás : nowilém, nouslém, nounilém \ nowiäm 
etc. I Inf. пои/ D Mom. nout-.

säw- savanyodni (éjsz. vog. saw-) : Ind. praes. säwi etc. | praet. 
säus etc. I cond. säuni etc. || Inf. ш и/ || Frequ. säw ent -;  caus. säul- 
(savanyítani).

d) A tö belsejében történő hangváltozások :
Az igetőbeli nk, nt, ns, ns mássalhangzó csoportok nasalis 

előrésze el szokott enyészni, ha a ragozásban, vagy képzésben köz- 
vetetlenűl (azaz kapcsoló magánhangzó nélkül) mássalhangzó kö
vetkezik utánuk, pl. khänkh- hágni: praes. khankhém, khankhén, 
khänkhi; de praet. khüysém, kha/sén, khanhhcs (v. ö. éjsz. vog. 
yanyi; ydysém) ; khäyinil hegyorom (hágó); khayt- liágatni | int
esz, válik: praes. intem, intin, in ti; de praet. itsem, itsen, its, vagy 
intés (v. ö. éjsz. vog. jem ti; jemtsém, jimts) ; j un t - уarrni: praes. 
juntém etc; praet. jutsém etc., jutne txxla gyűszű (tkp. varró ujj) | 
kwäns- karmolni: praes. kwänsim, praet. kwássém (v. ö. kw'iséyti 
kapirgál); äns- habere: praes. ändern ; praet. ässem, part. üsné. V. ö. 
itt khansim és khesim «tudok»; tárgyas alak: khosilém; reflex. 
khösyati (fölismerszik). Az ns mássalhangzó csoportból esetleg s 
az elenyésző rész, pl. am kéntém púm kwän-ä n i s t é  sapkámat fiam 
elviselte ( änsuy viselni, hordani) | än-te esmé pusén nukh-k h an ä s- 
lém  ezt a dolgot teljesen kitudtam (разиозналъ; khansi tud). Az 
unl- «ülni» igéDek (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, olin praesensképzése «élni, lakni» jelentésben alkal- 
mazódik; e mellett a «vagyok, vagy» kifejezései: ösém, ősén; pl. 
äm пап oareutén ösém én neked adós vagyok, näu vér ősén te fiatal 
vagy; a pnes. harmadik személye itt is : öli.
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K ö z é p lo z v a i  v o g u l  n y e lv m u ta tv á n y o k .

K  ä s m ey - v u o  r j  ё r i.

ı altén surém-süntémné kwán-kwoqlém, 
sqrni soqt sürmémné kwán-kwoqlém : 
ilél-ilél tüjt-loqmtét. — 
uj khürém pátel il-joqmentásém. 

б Jani, mán vöt' joqmentásém,
Unisin, tunsin ur-vötän nukh-joqmcisém. 
miném törém soqt laywä sunsém : 
khürém tál khujim wanném, 
qwés wanném sámné päti. 

io näri pli, nári oqi nitép wanném, 
kiiri pii, näri oqi süsep wanném, 
awés-wanném sámné páti. 
jámés poql squ-poalém, 
táu (qrmli). *) 

is t'it'-té am mándér voqrém, 
jüj-qil mán tájim tujmqus ? ! 
jámés-poql katJá-poqlél kwán seimtilém. — 
Jani, mán vöt joqmentásém, 
kés-pomén keliné nal-néllém,

20 soqr-pomén jqmés keimé nal-néllém. 
nal-sunsém: 
soqt töri, töri-voqnt 
nalém tunsentét,

*) A félkörü zárójel ( ) Keguly 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 ú 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  Eeg. k é z i r a t á b a n ,  hanem saját magam kiegészítései.

10*
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soqt khör, khör-voqnt 
25 nalém saurenti.

dm túli рот sajin, äm khinnentiäm, 
tiili jiw sajin, äm khinnentiäm. 
uj khürém átél dm il-toqrildm, 
aj päti jani taréi dm voqridm.

30 soqt khörpd khör-voqnt 
il-sdnghwdsét, 
soqt töri, töri-voqnt 
nukh-sdnghwdsét. — 
dm soqtéltaytsém :

35 dm-mdnén il ölném-kel khansin : 
soqt töri, qlti-töri 
pdnkén töri pdnkénmé 
khqtél-poalné khartdln ! 
dm-mdnén jüj-ail tujim-kel ti tujmqus :

40 soqt töri, qlti-töri 
pdnkén töri pdnkénmé 
jíké-poqlné khartdln ! 
ti tuj télém nap töri-pü 
pdnkén töri pdnkdm 

45 jíké-poqlné khartitd.
«jäin sdim wüir ! di-mdnt ti patken : 
ket-puld, pössd-puld mdnd mdnéslénilém !»

Ju téné pom-sdyicmé at khqntilém, 
ja téné nir-sdywmé at khqntilém. 

so khwqsd joqmentdsém, dkw‘-mdt-sit 
vörép né-oai oqkum 
törés palt khwqsd poakhw 
tüu tiltit.
dm uj kit katTdm dkwdn roqtéltidm,

55 aj päti jdni taréi tut voarilém.
tdu törés-palt khwqsd poakhwmé kwdn-ojtit,. 
ti ildnü tű tilliti, tű isdpi;
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mdtér-püt-mdtdrt t'iit' lumpértents, 
műtér-püt-mdtdrt t'iit' lattés. 

то dm t'i télpii joahkhép mdntén soqt 
te törés-palt khivqsd poakhwmé 
dm kinsilém ; nukh-khdntilém, 
lau nispd khalén tűmé ju-sumrilém ; 
luoptd őst ndiné tüt' ndiytaytqum.

6 5  vörép-né üpém di-mdnt
jdmés jdmés nidtdrt tön lumpértents : 
dm khwölsdm, tiiu sujtents :
(ipoqkhwd sdstém poqkhwén vuor 
näu at khivöléloalilén, näu at üsintoalilén ? 

70 poakhwd sdstém poqkhwén vuor,
Kdsm éy - vúor » —
Kdsméy-vuor dm ös khansilém ; 
dm ti joqmentdsém.

Osin ulpds-khürné dmjoytém ‘
75 2)0(}khw-poqlt, poqkhw-sápét khujjéloqlentét. 

poqkhw-poalt, poakhw-sujiét dtéslém. 
t'okh jdlléloqlém nukh-sunsem : 
poakhwd sdsti poqkhwén ul'pd, 
törés-palt khwqsd poqkli wét 

во tilt twnsentét. —
Ám khal söl'is üpém khurél 
nukh-sildtem, nukh-lusdtem; 
poqkhwd sdsti poqkhwén ul'pd 
poakhwd roqtém.

85 sip-qirin kit Iqüi-pükdm, 
tin vqjintaytiji.
mötén latti: «te poqkhw ön ripitaus» 
mötén latti: «te poqkhw ön ripitaus» 
mötén latti: «пап-kel ripitaus,

9o tépél tépél oqtdmd
tdut-pdí nqsén pänsd ön intä ;
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ös äm-mänen ön-ke ripit aus,
tépél tépél oqtiimä
täut-pät' nqsén pänsä niin ölä /» —

95 Jel ujlenı. lau tul'iip kit koatél 
piil' pökhésliiim.
«jäin säim wuiri ! täkiv ölpii sinkwél-kharné 
mänty nauyatin ? ! 
täkw ölpii sinkwél-kharné 

loo märuy khanyatin?/» —
Nukh-suurem : poakhwä siistein poq,khwen tat 
ös tunsi, ös khul'tém. 
äm khal! söit s üpém khurél 
nukh-lusätem.

los iiri poakhwii sástém poakhwen tai 
sajimtilém: at täpi. 
jatén-takh sajimtilém : tolni üti ; 
lau tul'äp kit kaÛcim kwün-ojtaytém, 
khürém tökh ját-tökhémné 

no tul пор üt atım. —
I-poql i-vuotén tiit-tä vuotqum, 
khqtél-poal khqtél vuotén tät'-tä vuotqum ;■ 
poj khum oqi jiiyä-kwäl piikkiin, 
jüil süsém mol jiimés paip 

ns täk-tii vuotqum ;
nusä khum oqi oankhwä-kwäl päkkän, 
jüil süsém tattém jiimés paip 
täk-tä vuotqum.

Ansuy vossi vossi púmé 
120 poqkhwá siisti poqkhwén vuorné 

namtii péritém.
Ansuy vossi vossi puné
té poqkhwä sástém poqkhwén vuorté,
tiik-tii joqmlitaum, tiik-tä khántqum.

125 mol jiimés, jümés paip kük rotaum,



KÖZÉPLOZVAI VOGUL NYELVMUTATVÁNYOK. 139

tép jämés jämes paip tűi rötaum. — 
Ansu/  vossi vossi pü 
nau sitpä siten пёр vaari, 
паи sitpä sitén nöpné täritqum, 

iso najim jämes, jämes puné t'iit' khütmqum. 
najim jämes, jämes puné 
mänjäni, män völ tatwdsém, 
äkw‘-mät-sit oqi särri khürné néilimen. 
ötrém jämes, jämes pii. 

las tepä näit (nqalt) sali kaién voqri. 
(most) koq.tpä netä-oank soqul öli. 
wülté uji khör-lin 
min näpräjaumen. — 
najim jämes, jämes pii 

140 täkw saurépoqlém jümés kwálné 
ön tulit.
täi ötpä kwalén né tustém 
änkh-jiw turnén he ülné 
tin ön tüliji.

145 íjin poql khürém khqtél 
ärtä múlná
nähe én nuj jümés pilté
dm unlentesém.
namin qln-tarä üun sussém.

150 naur-vöj sunin tasné 
íjin poql üt khqtél 
ärtä mulnä äm sunstawüsém. 
koqtü-pér jümés jänin 
tul sunstawüsém,

155 laiUi-pér jümés jänin 
t'iit'-te üsém.
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A K o s m a k i  e r d ő  éneke .
(Medveének)

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

aranyos hét tető nyílásán házamnak kikelek: 
messzire egymástól [imitt-amott) hófoltok vannak. — 
Medvei 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,
A?<-<?s-erdőm ötlik szemembe;

10 gyöngéded fiút, gyöngéded leányt szülő erdőm, 
gyöngéded fiút, gyöngéded leányt ellő erdőm, 
elírás-erdőm 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, 

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

*) Reg. az armli szó fölé ezt jegyzi: «tränen». A szótári jegy
zetekben is megvan «armli: tränen, weinen». Ezt a szót — mely 
esetleg specialis medvemüszó is lehetett — a mai vogul dialektu
sok alapján nem igazolhatom. Hasonlít hozzá hangzásilag (irémli; 
de ez «próbál, kisért» jelentésű, pl. (éjsz. vog.) ti lü qrmé lilém, 
yumle yajti megpróbálom ezt a lovat, hogyan fut; (kond. vog.) 
tét loammé örméldn kóstold meg ezt a levest. Nem lehetetlen, hogv 
a Reguly-féle adat egy kis írás hibából eredt félreértés; igen jól 
illik t. i. helyebe: qumli «folyik» : jobb oldali félszemem folyik =  
könnyezik.
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hét szarvasbika, szarvasbika-falka 
зз kapar (vagdalj a vízben [ennivaló moszatot fölhányva].

Én elrejtő fű mögül ólálkodom rájuk, 
elrejtő fa mögül ólálkodom rájuk.
Medvei három ugrást teszek feléjük, [szem) őket.
medve támadó (eső) nagy ordítással ijesztem meg (cselek- 

3 o A hét szarvasbikából álló szarvasbika-falka 
eliramodik, 
a hét daru, darafalka 
föliramodik.
Én [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,

4o hét daru, fiókdarú-falka 
fejes daru fejedet 
vond éjszak felé!»
Az ezen nyáron született gyöngehúsú darufi, 
fejes darufejét 

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

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

a megenni való ágdarabkát nem találom, 
so Soká járkáltam, egyszercsak 

magtörö holló néném-asszony 
arasznyi hosszú czirbolyatobozt 
visz röpülve.
Én medvei két kezecskémet összecsapom,

55 medvetámadó nagy ordítással ijesztem (ott) meg őt.
Ő az arasznyi hosszú czirbolyatobozt elejti, 
távolabbra repül, oda száll ; 
valamicsodákat ott motyogott, 
valamicsodákat ott mondott.
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б о  En most egy ujholdbéli héten át
ezt az arasznyi hosszú czirbolyatobozt
keresem; megtalálom,
tíz fogas közű számba belegyömöszölöm;
legott levél vastagságú hájjal (tkp. nedvvel) hájasodom.

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

7o Czirbolyatobozát t°rmesztö czirbolyatobozos erdő 
a kosmaki erdő ! *
A kosmaki erdőt én szintén ismerem ; 
én tehát útnak indultam.

Sűrű czirbolyafenyvés 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 

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

8i 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,

9o a táplálékkal, táplálékkal [elő] ember
tegezfenékbeli ízletes nyílvasa enyém legyen; 
ha azonban nekem dobódott, 
a táplálékkkal, táplálékkal [élő] ember 
tegezfenékbeli nyílvasa a tied legyen!» —

95 Leszállók a czirbolyafenyőröl]. Tíz ujjas két kézzel 
fúltövön vágom őket.
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«Apátok rothadt véréi! a magának élő ördögbelit (azaz: a 
bennünket nem háborgató embert)

miért ingerlitek ?! 
a magának élő ördögbelit 

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

los 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 nyírhéj-puttonyt, melyben a gazdag 

ember leánya atyja házpadlásáról 
kelengyekép hozott vagyonát [őrzi], 

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

ember leánya anyja házpadlásáról 
kelengyekép hozott kincsét [őrzi], 
leüget 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
műnyelv, ezek éjsz. vogul nyelven: tay-sünt a szügy felső része, 
täytit alsó része, tqykwot'l közepe.
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rekettyefüz-keretű keretes battyutartót csinál. 
Rekettyefűz-keretü keretes battyutartóhoz odaköt,

130 gazdasszonyom szép szép fia (ott) hátára vesz. 
Gazdasszonyom szép szép fia 
soká, vagy rövid ideig czipel,
egyszer csak leányok sivítgató helyre (faluszélre) érkezünk. 
Gazdám szép szép fia

135 étke.............*) éles hangot ad.
............ * 2) kezű asszony nagy számban van [ott].
Mint vízben úszó hírnevet,
oly lucskosak leszünk [a nyakunkba öntött víztől]3) 
Gazdasszonyom szép, szép fia 

140 maga ácsolta szép házba 
visz be engem.
Ősz hajú házi asszony tüzelte (tkp. álitott, tűzre rakott) 
szurkos fától szurtos házba 
visznek ők be engem.

145 Három éj, három nap (tkp. éjestől 3 nappal) 
idejének elteltéig

Ő Y. ö. e homályos helyre vonatkozólag Reg. egyéb medve- 
énekeiben előforduló, részben teljesebb változatait mint: naim 
jommas pi halna voqri, t e p ä  na a l t  ut'ä na a l t  halna vöari
(gazdasszonyom szép fia kiáltást tesz, étke.............; vize..............
kiáltást tesz. vl-tälä/ ans и/ jéri) \ t e p ä  no a l t  sqalung halna, 
и le na l t  saaling halná (Jévur jéri) \ qajeng puel piing jmnl t e p ä
n a i t  s q al  i n g  h a i n  s up  el uj  ä n (lányas falu, fias falu.........
eles kiáltásukat felével veszik, fél magasságú hangon kiáltanak. 
Réspogg jéri). A nőit értelmeismeretes ezen kifejezésekben: nőit 
/ар  alacsony oldalú ladik, nőit sas alacsony partú folyócska.

2) A nekem megfejthetetlen Reguly-féle most szó előfordúl 
ugyané szólásban az ül-ttiläy ansır/ jéri-ben is, így: must hätpä squ 
qng (m. kezű sok nő). Reg. ezt jegyzi a közleményünkben hely fölé : 
«die alte, die sie bespritzt». Talán figyelembe jöhet itt a Reg.-féle 
«Menyből való leszállás» czímü medveéneknek következő helye: 
m o s t á l  ha/rép yumitä-he /qnte'in, m o s t  a l ha/rép nétá-he /qnte’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.
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sírna posztóból való jó fészekben 
üldögéltem én.
[Szememre rakottj jeles (neves) ezüst pénzen át néztem én. 

iso Csikózsírral [telt] boldogságos tálat 
öt éj, öt nap
idejének elteltéig mutattak én nekem.
Kézcsavargató szép játékot 
mutattak ott nekem, 

iss lábcsavargató szép játékot 
szemleltem én ottan.

Ez ének eredeti alakja Keguly déli vogul hagyományaiból 
való. Közlőjére nézze nem találunk semmi följegyzést; de az ének 
nyelve annyit sejtet, hogy Jurkin lakó vidékéről származott. A mai 
középlozvai nyelvre Michail G-rigorics Persä (Пертинъ) magya
rázatai és kiejtése alapján írtam által Tqréy-poél-ben 1888, deczem- 
ber 14-ikén. 2

2. T  á r é / -  p a i l é n  j  ckw ä P e r  s ä - o  ai  A n n ä  j e r  r em
j e r  r ä.

i 'Päre/-pailen khqsä vuot, 
pat tar-khajtém jäin és vuol',
lunt tar-khajtém jämes v u o l i .........
ässä, khwasä jän i kh&pté 

5 unteni Annä Mikhailowna ; 
jänön khqutpä jämes nür-jiwém 
äm poql-koatémné vijlém, 
jömés pufikén jäni tüpém 
äm poql-koqtémné vijlém ; 

io khwasä vuol'ém-khuost khiulentém, 
ämki-mqs jéri jerrentern, 
ämki-mqs mojt mojtentém, 
ämki-mqs Iuris lunsentem, 
pqsém t'ok-lé kharilenti, 

ıs äm vuolem lok khul'tenti.
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P er sä  l e á n y a  Anna ,  P er s i n ä -  f a l u s i  a s s z o n y  é n e 
k e l t  éneke .

i Persma-falubeli hosszú folyószakasz, 
vadréczétöl átfutott szép folyószakasz, 
vadlúdtól átfutott szép folyószakasz! . . .
Keskeny, hosszú, nagy ladikban

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

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

is az én folyószakaszom igy marad el.

Följegyeztem az éneket Töréy-peél-Ъеп a szerző A n n a  
M i c h a i l o v n a  P o s t a n o z s i c h a  ( Persä idősb leánya) köz
lése szerint 1888, junius 14-ikén.

3. V u o r n é j ü j ü l t é  m k hu  m j e r r ü.
(  Tülilép)

i Vuorné mitisém. khürém oqmp ünsem. 
äkw‘ oampém: sar-uilép. — kis, kis, kis! . 
möt oqmpém : khunnü-li-tüléy. — kis, kis, kis ! 
khurt oampém: suorp-tus-lökhw. — ej, kis, kis, kis!

5 khürém nüysém supin khul, 
kliuqrin khul khürém nüysém 
oqmpüm téné-khar jet-punsém. 
paip-pütné ümkém téné khar,

*) A sebes folyású kisebb vizekben hosszú rúddal tolja ladik
ját a folyás ellenében előre a benne ülő vogul.
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içilin, koqtifi äiti khwar [pimsem], 
io Рост tálé/ saat söjim [jälsem] ; 

ätpen по/s  älsem. 
ätpen noys pünkné 
äk-mätr ; — tinä at khansilém.
Tuopél Tisne nal-tatäslem. 

is kliüréin kopéka milqus s d'eniski ; 
tn jiij-poalt il-pertäslem 
khüréin poluskät. 
pälli khasä, llyä Tinkivä, 
sämä jänini : 

m jäni sällipä kh&r sosicä.

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

i Elmentem az erdőbe. Három ebem van. [ucczu !
Egyik ebem [neve]: «Lábaszára-ereszkedő». — Ucczu, 
Másik ebem: «Rénszarvas farokvég». — Ucczu, ucczu! 
Harmadik ebem: «Jávorszáj-öble». — Ej, ucczu! ucczu! 

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

ío Poaw-folyócska (?) forrásánál levő hét mocsaras bozótot 
[jártam be];

ötven nyusztot öltem, 
ütvén nyuszt fölibe
[még] egy valamit; — értékét nem ismerem.
Levittem Tobolszk városába, 

is Három kopékát Ígértek érte pénzértékben ;
[olcsóllottam, de] azután eladtam 
három poluskáért (másfel kópékéért).
Füle hosszú, farka rövid, 
szemei nagyok:

äo nagy szemű k a n  n y ú l  [volt].
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Ez éneknek eredeti alakjátEeguly J e r a s z i m  F e o d o r i c s  
V o l o d k i n  Tqréy-peél-beli lakostól jegyezte fel; az itteni átiratot 
T a t j a n a  Al e xe  j e v n a  S z o t y i n o v a  magagy arázatai alapján 
szerkesztettem 1888, deczember 7-ikén.

M u ta tv á n y  a  E teg u ly -fé le  k ö z é p lo z v a i  n y e lv 
e m lé k e k b ő l.

I.
Tat-tit paul -beli J u r k i n 

közlése 1843-ban Eeg. följegy
zése szerint.

1. S a a t  s о q r p ük  I d i l l  
t и st  s.

(Tulilp )
1. Äm kul älsluy mi n âsim, 

kulpt maytsm. pä kıtalsem, vanen 
joamentäsem, täkus alu tä iг*) 
jommesem.

2. Akmätsit tuit 2 päts. qampn 
mättr u ti3 su iti4. tujommesäm. 
täutjäl 5 noys uots.6 äm pozeltäs- 
selm,7 täu jerribitayti.8 qampn 
tii seikat s,3 täu kicen räts,10 si- 
sqltayts,n äm tii jamlitäsem. 
jäne 12 simra 13 * maiting päle пик 
käsärtämän.u  An mälä pil'lä- 
län 15 ät tu l16 täkissem.11

IL
E textusnak megfejtése és át

írása az ugyancsak TaMit patti
ból való S z o t y i n o v a  közlése 
alapján 1888-ban.
S ä t  s q r p  a k w‘ la'  i l  [ t a  r- 

mé l ]  l î ı l s ét 
( Tütlilép)

Am yul álislankwc mindsém. 
yülpét maytscm, pd-kwálsém; 
[ vüniné]  vömé jqmentüsém, tak- 
tcés üluw ta janiséin.

Akw‘-mat-ért tüjt pats. dm- 
pém matér üti, sujti. tü jcjmsém, 
taıc lal noys üts. am pöséltdslém, 
taw jol-répitayti. ümpém tű sél- 
yats, taw yot-räyäts. [ ämp] sis- 
yéltaytés. am tüjqmlítdsém: jdnV 
simri majtin palitä nqny-yasür- 
témanü, an-manin péléliánü. tűi 
at-ta kissém.

*) Eeguly vogul kéziratának sorfölötti jegyzetei: 1. iso chod-
jil I 2. sneg pal | 3. lait | 4. slisni | 5. odnako | 6. na sóból lait j
7. buéat I 8. na zemlu viskocil \ 9. poimal \ 10. nazad zog | 11. zare-
vei I 12. bolsoi \ 13. okun \ 14. der spitzige rücken — felborzasztá |
15. von den rückenstacheln gestochen | 16. ot eto vreme. \ 17. ne
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3. Taal vuars tiikissem. tqale 
kazein kvenn menüsem, kuoltün 
ku rt18 пик poaltaut Tohul uos 
p  ahnet19 jqr qngvält 20 tunislün- 
tét,21 tu ilä lahteltissiu22 m anti23 
ilkütüntiju.2i kit poal kukqgt25 
Ivjüntét,26 jer 27 qampt utentét,28

4. Tű jü ile laytsau,29 kulpämne 
menüsem, iiimülü ük sünital kulne 
perilälmt. kven sühnt30 ms ğ'A' 
poag lusmän 31 tunziintét.

5. /cgtí perr tquentüm 32 
kqntsm. iiimülü nqaltp 33 pii kua- 
lem kojünti,31 jql ojqmän,35 /1 m 
ú'A’ sikvül36 ie tauslisselin37 fäw 
wfne lagolts,38 neälempoatr39 * oli, 
niläli.49 im  ftt taulitüsem. пик 
ti puoselm,41 far ufing kotini 
sag 42 мм A* piitsl.43 44

6. iám kvüs kqntilm, vuoi ihn 
vuslm.45 puningna ultii46 supsü- 
misl,47 Uimarit punännä гада 
imtét. nail48 <м voarsl. i  и ihn 
sqatid petr vuoi téls.50 punuyne 
kot il toass iitt äsim. aimant käpn

Tal vars, ta kilsem, teli yqsän 
minüsém. — yolitän kürt neiny- 
paltawét, Tüpél-üs posimét jár 
änkwült iüiente’it. tu ilélaytélté- 
süw, man ti ilyatenteuw. kit pül
nél kukkukét lujyente'it, jár äm- 
pét ütente'it.

Tül jiiiv ilélaytseuw. yulpémné 
minüsém. an-manin alcwe samtal 
yulné perilimét, yot-saimét, us 
akw‘ püy-lusémanü İuİente'it.

Sayyatéljüw -tqwente’ im.yant- 
sém, an-manin iialtép pü-kwalém 
yujenti jol-qjimé. arn akwe sikwél 
ti tqwéslüsém. taw vitné lakwiilts, 
nalém pcLtrüli, nexléli. am tű 
tawlitüsém, папу ti püyiislém. 
türwitin, yotém-sqy nüny-pattiis- 
lém.

Ti am kmoss yüntilém: vaj am 
vasiéin. punin-ta'U, ültü supV sa- 
müslém : an-manin punünü raivV 
jenite4t. nal ti vürüslém. ti aném 
süt pétér vaj téls. у ötül pununkwé 
tas atünse'im. an-müninyüpémjar

lesoval \ 18. die ofen heizen | 19. rauch | 20. как реп | 21. stoit \
22. naéili táskái | 23. mi \ 24. toskamsa | 25. kukuski \ 26. kukujut |
27. как sabaki | 28. lajut (d. h. es war schon frühjahr geworden) |
29. elomoi taskalis \ 30. izgnili \ 31. tolko ribronni kosii vesitsa \
32. nazad jedu lodku | 33. krahai | 34. lééit \ 35. usnul | 36. ja
Uhonko I 37. podgrebuvaisu | 38. nernul \ 39. potrasatsa | 40. opet
vichodjit I 41. poimal 42. na silo, kak to tak | 43. edva podnal |
44. da I 45. uvidjel | 46. poperog | 47. rezal \ 48. svaril | 49. sem
■vedro I 50. salo rodjilsa

UGOR FÜZETEK. 1 1 .
И
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mostál51 raunä52 qane. äm t'e soai 
petr vııoi visäm. käpkern soqs- 
säm.53 Tu lu il54 t'e tauentasm.55 
us kväling 56 mcinä ja  kqtm táti
jain.51

7. Mätä tatt kuri äimant leväni 
ols.59 intkualitä 60 äkar 61 käp- 
kuortä kvän tataytem. jäne sqrt62 
ii lagolti.73 äti toat kurina ti 
sieltayti, än ämtä r oy täin/'4 roy- 
temsitämtel65 kam rqutlaytsem/6 
än soat petr vuoi kam tqulaytsn,67 
jä poalä vuoil auinuls68 san 
kqntiläsem 69 vislm 70 kani soas- 
selm j1 *

8. kotot lagoltém tenä mättr ätt 
imts. aimant kinzem alisem as 
voqnenti joamentäsem. äkmätsit 
oampm karrti suiti. äm tu te ka
itsin.tu neiläsm.9 * * 12änmälä soat so- 
qrp äk läl poal tärmelt tunzäntet.

9. Am ällä tu te läkkätsem.73
An läl poalän oampm kortalti,
äm ti sit sairältem, täu kqrtem
jeli pqnsem, äm sqirn mäm jell- 
pannsem. täu kortalti. äm ti

mostál änä. am ti sat petér vöj 
vislém, yäp - kiwérné sqsäsUm. 
Tül-uil ti tqu'entäscm ; us kwolifc 
mané yotém jüw-tatilém.

Mát ula-yuri’ an-manin кию- 
nit als. hitép-kwalité ula-kér yap- 
yürté kwon tayäta-ytem. jäni’ sort 
ti lakwélti, an ulci-yuriné ti sél- 
tayti. an am ta royte'im; roytém 
jitémtél yqmi rqutlaytsém. an sat 
petér vöj у ami tawlayts, ja  pälä 
vöjil qumäls. sitii yantilüsém, vis
lém, у ami sasüslém.

yotät lakwélte'im ? ! téné matér 
atjémts. an-mönt kinsim alsém 
äs vömé ti jqinentásém. akw‘- 
mat-ért ampém yarti, sujti. am tű 
ti yajtsém, tű ne'ilűsém: aii-ma- 
nin sät sqrp akw la4l-pal tamiléi 
tűkente'it.

Am aläV tű ti lakwyate'im, art 
la’il-palné ampém yqrtélti. am ti 
ért sairélte'im, taw yqrtimé jól- 
pojtém [ jol-ponsém]. äm sa'iréné 
maiiméi jol-pojte'im, taw yqrtélti^

51. celo I 52. как caska | 53. vilii \ 54. tozno \ 55. i pojechal
clomoi I 56. domoi \ 57, kak-nibud domoi vezu | 58. ognivo | 59.
iz lodku vesitsa \ 60. na pojasu \ 61. oder: äjäkär; on ognivo |
62. hecht I 63. hvatilsa \ 64. ispugalsa \ 65. na to az | 66. um-
geworfen | 67. salo tudó svalil \ 68. polovina reka salo plavot |
69. dobro nachodjil \ 70. nosit \ 71. teper navalil | 72. prichozu [
73. podkralsa.
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sit sair ültem, äkmätsit jqll ta 
pütst,74

10. Kven jaytlesämJ5 kumle 
jn tqtijäm, kalls üt ünsiém. nqmel- 
mätsem. nilü tau läkvan juotsäm, 
vizeim nqulüm sqkq tű punsäm. 
nunej tün äkwän juotsem, tan 76 
kven id pätilt. Korom tqul nurr 
koale 77 siltsäm,78 tul äkvän qlt- 
säm. ailän tu nesin,79

11. Tu juti joamentäsn. nurr 
koali ailän jätt usln.80 uslm ju 
hartsein. jäum äk poane kul
t i is i1 äntä poanän nur kodle qilä 
tu ney selissem, роапет пик pellil
täsi. äimaiit poane tajeltaus riurr 
kuale perr sateralts. Än soarpt 
ju  kqrteltauast.

Poane (e taius,82 kven le ko- 
lä ltsi3 Äkmätsit met suite sum- 
mels,84 näling 85 vuärsing sui, iu 
ui sqilaut,86 än soarpt lok ju  li 
joytäst.

am ti-ert sa'iriite'im ; akw mat
ert joi ta pätsit.

yot-jäktlisanim. yumle jüw-to- 
tiänim ?! ne-mat-yqtptiat alise'im. 
nqmilmatsim; liilä tqieil akwän 
jüntsém; viselném, iiqrwilänim sexy ei 
tu puu san im. numiänl akwän 
jüntsaném, tan kivon ul pat ile'it. 
yârim tau'il nur-kwalyı siltsim, 
tül akwän ältsanim; qulän tű 
neyäslim.

Tul jüw ti jqmentäsim. nur
kin ali' aulä jot vislim. vislim, 
jüw-yartäslim .jäyimnil akw‘ päiiä 
yultilis. ah ta pänän nur-kwälV 
aulä tie n iysiläslim. pänäm näny- 
pilim täsli m. a n-mani n päiiä tajil- 
tawis, nur-kwäli jüw-sakiräls, 
an särpit jüw yartiltawäst

Päriä ti tajwis, yöt ti yolälts ; 
akw‘ mat-irt mat suj ta sumlis : 
nülin-värsin suj jhvit sa'ilawit. 
ari särpit toy ti jüw-joytäst.

H ét j á v o r  egy l á b o n  á l l o t t .

(Bohózat).

1. En 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. En

74. pali I 75. visveíoval | 76. oni | 77. reinen | 78. srezal | 79.
zavezal | 80. soboju vzal | 81. ostalos | 82. abgebrannt | 83. ist schon
zu ende | 84. djelalsa slisno | 85. suci lomaitsa | 86. djereva lomait.

11*
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űzni kezdtem [a vélt nyusztot], az leesik [a fáról]. Kutyám hozzája 
kapott, amaz elugrott. Az eb elkezdett ordítani. Én oda mentem : 
hát egy nagy sügérlial májabeli sörényét (értsd: tüskés 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. — Heggel befűtik a kemenczéket, Tobolszk város [házai
nak] füstje, mint valami fatörzs [oszlopszerüen] 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 távoliét 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. 
Én lassan feléje evezek. 0 a vízbe haladt, eltűnik a vízben s [ismét] 
előtűnik. Én 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 keresztűl- 
kasúl szeletezem: hát azok a tollai morzsákká darabolódnak (lesz
nek). Most letettem [a tűzre]. íme hét akó (vedro) zsír lett belőle. 
Hogy hová tegyem, nincsen edényem. íme a ladikom ép olyan 
mint egy ép csésze. Én 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. íme 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. Én oda futottam, oda 
érkeztem: hát hét jávor egy lábon álldogál.

9. Én oda közel lopózkodom, hát arra az egy lábra el kezd 
kutyám ugatni. Én most elkezdem vágni [mint valami fát azt 
az egy lábat], ö megszűnik ugatni. Én 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. Bájutottam 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 húlljon. 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 szíjkötél összezsugorodott s azokat a jávorokat [ilyen 
módon] haza kezdte vonszolni.

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

I I I .  A ls ó lo z v a i v o g u l  n y e lv já rá s .

A középlozvai nyelvjárás megmaradt végső szigetétől, Taréy- 
poél-tői 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: 
LŞs-tit pöl), Mitjajeva (Jew‘-tit pöl) és Uszmánova (Or-tit pöl)f 
melyeknek vogul lakossága ma már teljesen eloroszosodott. Nem 
így volt ez még Beguly idejében sem, kinek hagyatékában két köz
leményt is találunk, mely határozottan e vidékről ered: a «Mitja
jeva falu alapítójától szerzett éneket» (Iv titt paill voarum kumjéri) 
és az «Uszmánovai leány, Anna Osipovnának énekét».

Igen érthető az egykori területi érintkezés alapján, hogy & 
közép- és alsólozvai vogulság nyelve egyéb nyelvjárásokhoz viszo
nyítva szorosabb egységet alkot. Ehhez csatlakozik ama kiveszett 
«felsölozvai» nyelvjárás is, melynek egyedüli emlékei a Beguly 
hagyatékában található .Turkin és Pachtjár-féle közlemények. Azon
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vonások közül, melyek az alsólozvai vogulság nyelvét különálló 
nyelvjárássá minősítik, főképpen a v o c a l i s  h a r m o 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 mélyhangú szókon az alsólozvaiban is, pl. nultyati esküszik, 
tuityati rejtőzik, lasséyati viszket); de magashangú szókon -kát pár
ját találjuk, így: máskáti öltözik, ráytkáti rázkódik, särtkäti dörgö- 
lődik, närkäti tolja magát, sekáti törülközik, jerrékáti éneklődik, 
jessékáti dicsekedik, lépkáti takarózik, pal-minkáti szétterjed, 1 dl'kâtı 
csiklandik. Ez a -kát esetleg a kezdő szótagnak a vocalisa után is 
föllép, mely a vogulban gyakran eredetibb magas hangzónak vál
tozata, pl. alémkáti emelkedik (v. ö. magy. emel-), paltkáti fütődik 
(v. ö. magy. fü t-), taltkáti fölrakodik (csónakba, szánra), tastkáti 
készül.

Az éjsz. vogul -tayt reflex, képzőnek alsólozvai alakja mely
hangú igéken ugyancsak -tayt, magashanguakon ellenben rendesen 
-täyt, pl. junitayti megútödik, klmtéltayti hajlik | pilémtáyti megijed, 
náürémtáyti erősödik, kárséltáyti javúl, gyógyúl, pentéltáyti cserél
get, lákwéltáyti indúl.

A frequ. -ént képző alsólozvai mélyhangú szókon -ant alakú, 
pl. jamanti járkál (éjsz. vog. j(iménti, középloz. joqmenti), taitanti 
rágcsál, junanti szendereg, vayyátanii verekedik, tunéltanti húrt 
penget, votanti szedeget; ellenben: r&ssenti sírdogál, sinepenti csó
kolgat, pátilenti húll.

Az éjsz. és középlozv. momentán -ás, -át, -ept, -em képzőknek 
melyhangú párjaival alkotvák a következő alsólozvai igék (selem-üt') 
putasi (nyálat) köp (éjsz. vog. pütási), senghasi egyet rúg (éjsz. vog. 
sánkwási), khisati elcsúszik (éjsz. vog. yisáti), losati reped, (kh&r) 
punitapti (csődört) heréi, pannami fingik (éjsz. vog. pannemi).

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

Az éjsz. vog. vqnyá gödör, löptá levél, loltá folt, ápá bölcső 
stb. hasonló szóknak megfelelő alsólozvai alakok a magánhang
zóknak egyenlő hangrendűségét mutatják, így: vangha, läpta, laita, 
apa. Ugyanilyen hangalkotásuak: polta fájd (éjsz. vog. poltá),
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khanghwa valaki (éjsz. vog. yqnyä), pusa sűrű sör, brága (éjsz. vog. 
pusä), pora tutaj, sara ritka sör, Iqpant lapu.

A)  Névszó-ragozás.

1. §. Névszótő.
A tővégi у és w mássalhangzók elkopásával keletkezett hosz- 

szú magánhangzón végződő névszó-tövek, mint sä hajfonat, né nő, 
ri hőség, U fark, vü erő, lü ló, pü fiú — az alsólozvaiban változat
lanok a grammatikai végzetek előtt, pl. birtokosragokkal való alak
jaik : sam, san, säät; säänäm ; säänqu stb. | Um, Un, Uät | rlm, rlät | 
pum, püät I lüm, lün, luät; luam, luan ; luau stb. || шит, neén, néüt; 
plur. nőm. néét \ väum, väen, vácit; vaum ; vtfqu stb. Az utóbbi pél
dák analógiájára a jani játék (éjsz. vog. joni) szó birtokosragos 
alakjai is: janium, janiin, ja n iü t; míg a sori virág (éjsz. vog. sori) 
szóé : soriin, sorin, soriät. — Az éjsz. vogul ly, ry mássalhangzó 
csoportokkal végződő tövek alsólozvai megfelelői egyeznek a közép- 
lozvaiakkal, pl. jéri ének: jerrém, jerrén, jerrät; kívüli kötél: kwal- 
lém, kwallén, kw ällät; noli kígyó: plur. nőm. nollét. Ugyanígy van 
e mellett mesi folyóforduló: messin ja kanyargó folyó |popi istenke 
{éjsz. vog. pupV) : poppém, poppät.

A lel láb, mot máj, tót ruhaujj, pót arcz nominativusok 
mellett itt is teljesebb lail-, mait-, tait-, pait- tövek lépnek föl a 
grammatikai végzetek előtt, pl. paitém, maiién, lailät. A. jel ,hely‘ 
szó (pl. unléné j. ülőhely) birtokosragokkal: j  álé m, j  álén, jalät stb. 
éppen így van egymás mellett; ja-nel folyóforduló partja, folyófok 
és nal orr (nalém, nalät), nal-täl'äk orrczimpa. A pot kebel szó rövid 
magánhangzója ugyané végzetek előtt eredetibb hosszúságát visz- 
szanyeri (v. ö. éjsz. vog. püt'i), így: petém, petén, petät.

A szóközépi nasalis elenyésztével is gyakran támadnak tő
gyengülések az alsólozvaiban, pl. lay szó: birt. 1. lünghém \ ket 
sapka: kentém; sqt szád, nyílás: birt. 3. sqntät \ nis a hal teje, 
mája: ninsin khul tejes hal; sus bolha: plur. nőm. sunsét; khus-iit' 
húgy: khunsi hugyozik; tós-üi könny: v. ö. éjsz. vog. tunsi sír | 
khup hullám : plur. nőm. khumpét.

A második szótag a, ä, magánhangzója gyöngülésének alsó
lozvai példái: pútép szigony: instrum. putapél, porén vájó fejsze:
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instrum. poránál, tárás arasz : instr. táráséi; tórám ég; idő : plur. 
nőm. tárámét (éjsz. vog. tqrmát) | tűid u jj: instrum. túlél, ul'pd czir- 
bolyaczédrus: plur. nőm. ulpát, vet part: loc. vetat.

2. §. Yiszonyragok.

1. N o m i n a t i v  us. — A k e t t ő s  s z á m képzője : -i, mely 
előtt az esetleg változó tő teljesebb alakjában lép fel, pl. amp eb : 
dual. nőm. qinpi, lü ló : l üi ; jéri ének : jerri \ khum férfi : khummi. 
Ahlquist szerint: «lu pferd: dual nőm. lumi, kildi haus, stube: 
kiiälli», mely példákban a tő végmássalhangzónak afféle megnyúj
tását látjuk, mint ugyanez esetben a fönt (105. 1.) idézett közép- 
lozvai példákban.*) — A plurális képzése ép úgy történik mint a 
középlozvaiban, pl. ampát, lüt, jerrét, kadit.

2. Ac c u s a t i v u s .  — Ragja az alapszó hangrendje szerint: 
-ma, vagy -mä, pl. os ju h : acc. osina, lü ló : lüma, tar kendő: tarma, 
amp eb: ämpma | kívdráy tyúk : kwdréymd, peng fej: pengmd, kivárt 
ing: kicdrtmd. A h a t á r o z a t l a n  tárgy itt is ragtalan, mint a 
középlozvaiban, pl. uj sörp dls a medve egy jávort ölt | pdsén-tar 
nartem abroszt terítek. Ugyancsak ragtalan a határozott tárgy is 
az 1. és 2. személyit, továbbá a kettős és többes harmadik sze
mélyit birtokosragok alkalmazása esetén, pl. am näräin nukh-khqpe- 
jásam én fölrántottam bocskorom, pat punan pal-söghörtásan a vad
kacsa fölborzolta tollát; — de az egyes 3. személyit birtokosrag

*) Ahlqvist közli a duális tőnek egyéb viszonyragos alakjait 
is, így: acc. luvvima, loc. luvilta, lat. lumina, instrum. luvvil | acc. 
küdllime, loc. küdllite, lat. kiidlline, instrum. küdllil. Én ez alakokat, 
mint egyéb vogul nyelvjárásokban, itt sem hallottam a közbeszéd
ben. Nem igazolhatom a lumi alak végső magánhangzóját sem. 
A duális képzője tapasztalatom szerint a Lozva alvidéken mély
hangú szóban is -i, ép úgy mint éjsz. vog. kwälV kötél, jonV játék is 
(melyeknek végzete az éjsz. vog. duális -Г képzővel azonos alakú) 
nem kwqli, jani, hanem kwqli, jani alakot ölt az alsólozvaiban. 
Megjegyzem ez alkalommal, hogy Ahlqvistnak egy analog adatát 
az igénél szintén nem igazolhatom, ezt t. i. «kholim ich sterbe, 
kholin, khöli, khölima ; kholsim, kholsin» stb. e mellett «pilem ich 
fürchte, pilen, pili, pilim d ; piisiin, pilsin stb. E grammatikai alako
kat en igy hallottam : khallám, khallán, khqli, khqlim ; khalsám, khql- 
sán stb. és minnám, minnán, mini; minsém, minsán stb. (1. alább. 172.1.)
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után föllép a tárgyrag csonkább -m alakban, pl. naldtam jel-séirtéstéi 
bemázolta orrát.

3. L o c a t i v u s .  — Ragja : -t, -té, pl. parid fürdőkamra: loc.
pariéit, vet part: vetat, me föld, möté, tat tűz : tátié, tövem ég: törémté. 
Ahlqnist e ragnak -ta, -te alakját ismeri, pl. du  pferd: loc. lata, 
küäl haus : kiiälte».

4. L a t i v u s .  — Ragja: -na, -nä, pl. lûna, osua, cimpna | 
pengnél, kwdré/nd, päl' fül: püînd, kher csödör: klm mä. Essivusi 
alkalmazására példák: am tasnä l'éil'léisém minır/ 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 sarnia kwdn-latpi a 
kendő fehérré fakúl, kwali lasta tártilém a kötelet lazává eresz
tem I kér tat-két örd söniti a vas a tűzben vörössé izzik, tat-jiw tällä 
nukh-léki a tűzi fát öllé ( tdl öl) rakja.

6. I n s t r u m e n t a l i s .  '— Ragja: -l, birtokosragok után -té 
(=  éjsz. és középlozv. -tél), pl. lü ló: instr. lül, üt' víz: üt'él \ pat 
taulan té löpéstenti a vadkacsa szárnyaival csapdos, sdmünté rdpsi 
szemeivel pillog (глазами мигаетъ).

3. Й. Birtokos ragozás.

Mélyhangú példák: oá juh, lu ló, kwali kötél, jani játék, ju ra 
gyalu.

a) Eg y e s  s z á m ú  b i r t ok .
Egyes számú birtokos.

1. osém juhom lü m kwallém janium jdrém
í2. ősén juhod lün kwallén janiin jdrén
3. őséit juha ludt kwalliit janiéit javéit

Kettős számú birtokos.
1. osam kettőnk juha luam kivallani janiam jár am
2. osan kettőtök « luan kw allan janian jdran
3. osan kettejük « luan kwallan janian jdran

Többes számú birtokos.
1. osau juhunk luqu kwallau janiau jdrcLu
2. osan juhotok luan kwallan janian jdran
3. osan juhok luan kwaUan janian jdran
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Ъ) T ö b b e s  s z á m ú  b i r t ok .  
Egyes számú birtokos.

1. osam jnhaim luam kwallam janiam javam
2. osan jubaid luan kwallan janian jär an
3. osan juhai luan kwallan janian järan

Kettős számú birtokos.
1. osanam kettőnk j luanam kwallanam janianam jär anam
2. osan kettőtök CÖ iluan kwallan janian järan
3. osan kettejük luan kwallan janian järan

Többes számú birtokos.
1. osanqu juhaink luanqu kwallanqu janianau järanqu
2. osan jubaitok luan kwallan janian järan
3. osan juhaik luan kwallan janian järan

Magashangú j^éldák: kwäl ház, sä hajfonat, jéri ének.

a)  Eg y e s s z á mú  b i r t o k o s .
1 . kwdllém házam sam jerrém
2. kwälen házad sän jerrén
3. kwälät háza säät j  errät

Kettős számú birtokos.
1 . kwäläm kettőnk háza — jerräm
2. kwälän kettőtök (1 — jerrän
3. kwälän kettőjük (I — jerrän

Többes számú birtokos.
1 . kwälqu házunk — jer rau
2. kwälän házatok — jerrän
3. kwälän házuk —- jerrän

Ъ) T ö b b e s  s z á mú  b i r t ok .
Egyes számú birtokos.

1 . kwäläm házaim sääm jerräm
2. kw ilän házaid sään jerrän
3. kwälän házai sään jerrän

Kettős számú birtokos.
1 . kwälänäm kettőnk házai säänäm jerränäm
2. kwälän kettőtök « sään jerrän
3. kwälän kettőjük « sään jerrän
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Többes számú birtokos.
1. kicälänau házaink säänqu jerränqu
2. kivälän házaitok sään jerräti
3. kicälän házaik sään jerrän

Ahlqvist a következő paradigmáját közli az alsólozvai birto
kosragozásnak : «luin mein pferd, lün dein pferd, luät sein pferd. 
Dual, und plural: luäm meine pferde, Inán deine pferde, luän seine 
pferde.»

4. §. Névmások.
a) S z e m é l y n é v m á s o k :

Nominativus: Sing, am én, näi te, täu ő
Dual, min mi ketten, nin ti ketten, tin ők ketten 
Plur. man mi, пап ti, tan ők.

Accusativus : Sing, qn, nan, täwäm
Dual, minäni, ninän, tinän 
Plur. manqu, nanan, tanan.

Dativus: Sing, an, niin, tämän
Dual, mimim, ninän, tinän 
Plur. manqun, nanan, tanan

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, nänk te magad, tiik ő maga; mmk csak mi ketten, nőnk, 
tőnk• mánk csak mi magunk, nänk, tank | acc. ankém, nüngwén 
stb. I dat. ankémnü, nängicdnnä stb.

b) M u t a t ó  n é v m á s o k :  te, fé-yar ez, ta, ta-yar az, än-te 
ime ez, an-ta ime az, ton: toni-pält azután. — M i l y e n s é g 
m u t a t ó k :  t'imlen üyen, tümlen olyan.

c) Ké r d ő  - és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  khangiva 
ki, kicsoda (khannä kinek?) | mär mi, micsoda | kwät melyik (pl. 
näi kwät rat-päl ősén? te melyik rendből vagy?) | mán may minő, 
milyen (pl. m. m. tm äiisi? 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-mär semmi, mát valamely (pl. mät-sit vala
mikor, valamely időben), műtér valami, mot más.
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5. §. Határozók.

a) He l y  h a t á r o z ó k .  Névmás* tőből valók: t'it' itt, täi, tutr 
ott, t'l ide, tu oda, âiı-iî emide, än-tii amoda, iil-pql innen, tul-pql 
onnan I khot hol, khqt-tä valahol, khotél honnan, klacaiiél valahon
nan, khutai hova, khwaiiä valahová.

Egyéb helyhatározók közűi megemlítjük itt azokat, melyek
nek alakjai a középlozvaitól eltérnek, vagy nem fordulnak elő e 
nyelvjárásban; ilyenek: kiránt künn, puit a parton fönn, näit a 
folyón lenn (középlozv. kwän, pujin, nőimén) ; abl. nal-pql, pui-pql, 
kwän-pql I loi (lóiké pöl öl alsó faluvég): lun a folyó alvidékén, 
Iqnglia aláfelé, loi-päl a folyó alvidéke felől | jü  be, khona hanyatt 
(pl. kh. rauléyti hátra veti magát), pora keresztül, át (pl.p. minenti 
keresztül megy), tarra külön, szét (pl. am tarra allém én külön, szét
válva élek I ök pöy-pés egymás mellett (pl. janiim járunk), lal't-pés 
egymással szemben.

Névutói alkalmazásuak: két -ben, kén -be, kér-péti belől, -bői 
(pl. is-khar apa-két nqiitqu a kisded a bölcsőben hintáztatik, khul 
kátém-kér-pál kwän-pul'säts a hal kisiklott a kezemből, qmp kicäl- 
kér-pql kwan-tatéltilém az ebet kiűzöm a házból) || khuta mögé (pl. 
jiw-kh. uttém a fa mögé ülök) | supa keresztül, át (pl. üi-supa sup- 
susti keresztül gázoltatja a vizen) | khqngha id. (pl. tép-kén-khqngha 
minentém a gabonaföldön át megyek) || jät -vei, együtt (pl. raééy 
qsléy-ját jel-télits a rozs összekeveredett az árpával); am-jártlém 
velem, näi-järtien veled | am-sokhtlam-velem szemben, näi-sokhtlan 
veled szemben || tar, tari át, által (pl. iii surri kicdl-pántél-tar a 
víz csurog a házfedélen által, kiis-tari kicän-angurmäts az ablakon 
át tekintett) | mantél mentében, irányában (pl. üi-aí-mantél ällä 
minenti a víz fölszíne menteben a folyón fölfelé megy, рыба по вер
ху въ верхъ идетъ) | tärmnä fölé, rá (pl. jiw-tärmnä mqkti a fára 
mászik, sakét sétép tärmnä kéri a gyöngyöket czérnára fűzi). — 
A khöst hosszában és ült által mint önállósított határzók jelzői 
alkalmazásban is előfordúlnak, pl. khöst sétép a vászon hosszában 
menő fonalak, ült sétép a széliében menő fonalak; v. ö. nat- 
khöst n a minés örökre (tkp. az életkor hosszára, на вкив) elment.

b) I d ö h a t á r z ó k .  Különös alsólozvai alakok: khat-tä vala
mikor (pl. kh. ints valamikor történt, нккогда случилось) | iii ma 
éjjel, mot'-ii tegnap este, mai khatél tegnap, khqlti, khqltän holnap |
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tälä télen, tuja nyáron, tui-ponkté tavaszszal, täywsä őszszel | mai 
tél-tuj tavaly || it-kwätl sit éjfélkor, péé mát sít vakamikor régen, 
äkw-sit egyszerre (pl. saklı jel-ülwést äkw‘-sit mindnyájan egyszerre 
ölettek le), täu joytém sít az ő jöttekor | t'i kánt rögtön, azonnal 
(tkp. e helyt) || aimant előbb, régen (pl. a. tit öls előbb itt volt, 
давше здксь быль) | önst éppen most, nem régen (pl. te is-kárkwé 
önst jäliluy kliaústanéyti ez a kisded csak most kezd járni tanúlni, 
к hűl önst nqwlenti a bal éppen most ficzkándozik | jq tél, ängwält 
később, majd (pl. ä. qn ermitalilén később majd megemlékszel 
rólam, помянешь меня) || ala (vlmely időn) át (pl. it-qla eséltettém 
egész éjen át dolgozom).

c) M ó d h a t á r o z ó k :  tok így, än-tok emígy khwqtém-éakh 
valahogyan. — A rendes módbatárzó rag itt is -is, pl. näiiris mus- 
tayti nagyon kínlódik, tülkwés toriéi alacsonyan áll, meténis más
képpen. — Különös alsólozvai módbatározó alakok : t u l in  a k h a 
khajts lopva, titokban (крадчи) szökött el | täu anıklı ai  t lanı öli 
ö ép úgy él, mint én (по моему живетъ) | avı m ar  sä к úontesallém 
én egy kevéssé kipihenem magam | t ä s s i n  amélti biában (на
прасно) beszél, tiissin eééltüsém, at-vüir at ints biában dolgoztam, 
nem lett semmi belőle | jel ta l sakepásém, sä  r pe-mqktüsém csak
nem belefúltam (a vízbe), nagy nehezen másztam ki a partra. — 
Az «igen, úgy van» kifejezése: a-ha. lg  e k ö t ő i alkalmazású mód- 
liatározókra példák: khatél kw at-kliwqlélqls, v. jel-ingils a nap 
elfogyatkozott (napfogyatkozás volt), v. elsötétült, kwat-jarili elfe
lejti, kwat'-tips V. kwän-t. eltévedt, kwaí-rqytés megijedt | kwän-  
tiléméls elrepült (улетЪлъ), näit kwän-süiUm kenyeret megtörök 
(отломаю) I kátém p i l üláslém kezem megsértettem (руку упшбилъ), 
pásén pil-täps az asztal összetörött (изломался), khul ren m&té pil- 
khwalili, jnl-éowi a bal meleg helyen megromlik, megsavanyodik | 
tánér p i  İ-tästä szét rágta (ette) az egér, tant pil'-yattém szét szakítom 
a bőrt (кожу издеру) | ät khatél t a r-rnuls öt nap elmúlt (прошелъ), 
Losm tar-péti v. pal-p. a Lozva (a jégtől) megszabadúl, megnyílik 
(распалится, откроется) | pengém lay-jqnghémli fejem forog, szédül 
голова кружить), ulmél lay-kiiltertilém gyalommal körülkerítem 
(неводомъ окружу) | jurtä j  ä t-ülém magammal viszem társúl. 
(L. több példát alább a nyelvmutatványokban közölt példamonda
tok közt).

d) M e n n y i s é g ű  a t á r z ó k :  rnän-si mennyi, hány (pl.
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mân-si khals Ш ? hány ember van itt?), ti-sät ennyi, at mân-sî 
semennyi, sehány | män-si por hányszor, khurém-por háromszor f 
moténta másodszorra (pl. jövök) | äm n ä y  é m t é joytsém én egyedül 
jöttem, näi ndyénté joytsén te egyedül jöttél, täu näy ütté joyts ; min 
ndydmté joytsam, nin näyänte joytsan, tin náyünté joytsi; man 
nüyauté, nan näyänte, tan näyänte.

e) O k h a t á r o z ó k :  märuy ? miért, mi okból ? mär karéy id.. 
(pl. m. k. joytsén mi végből jöttél, tkp. mi kell jöttél ?), at-märuy 
semmiért | más -ért, miatt ( am-masäm én miattam, täu masät ö 
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, -ä ? (=  éjsz. vog. -ä?), pl. am järtUm iwén ? 
jössz-e velem? am-a? én-e? | ndsdssén? van e csáklyád? riäs-ä? 
csáklya-e ?

В )  Igeragozás.

6. §. Alanyi ragozás.

Igetők: joyt- jutni, érkezni, jäi- járni, min- menni, kit- kér
dezni, vöt- hívni, ojt- oldani, pält- ejteni, surtémt- vonást húzni.

1. J e l e n t ő  mód.

Sing. 1. joytém

Cselekvő alak. 
Praesens.
jüllém minném

2. joythi jällen minnén
3. joyti jäli mini

Dual. 1. joyt im jälim minim
2. joytin jäli n minin
3. joytije jälije minije

Plur. 1. joytiw jäliw miniw
2. joytin jälin minin
3. joytét jdllét minnét

Sing. 1 .joytsém
Praeteritum.

jälsem minsém ojtdsém, püttdsém
2. joytsén jäisen minsén ojtdsén, pättäsen
3. joyts jäls mi ns ojtés, stb. pdttés stb.
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Dual. 1. joytsam jälsäm minsäm
2. joytsan jälsän minsän
3. joy tsi jälsi minsi

Plur. 1. joytsau jälsqu minsau
2. joytsan jälsän minsän
3. joytést jälst minst

Szenvedő alak. 
Praesens.

Sing. 1. Jcitu'ém votaum
2. kitwén votaun
3. kitwe votau

Dual. 1. kitwäm votawäm
2. kitwän votawän
3. kitivé votawé

Plur. 1. kitioqu votawqu
2. kitwän votawän
3. kitwét votaut

Pr seteri tum.
Sing. 1. kitwüsém surtémtawásém

2. kitwasén surtémtauuisén
3. kitwés surtémtaus

Dual. 1. kitwäsäm
2. kitwäsän
3. kitwési 

Plur. 1. kitwäsqu
2. kitwäsän
3. kitwäst

stb.

Futurum.
(az int- — éj8z. vog. jenit- «lenni, válni» igével szerkesztve)

SİDg. 1. 
2. 
3.

Dual. 1. 
2. 
3.

Plur. 1. 
2. 
3.

£e

• ^ 4

ittém 
itt én 
inti 
intim 
intin 
inti je 
intiiv 
intin 
itt ét
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2, F e l t é t é s m ó d. 3. F ö l s z ó l í t ó  mód.
Sing. 1. joytnem j  ülném — —

2. joytnén jäinen joytén! jülén! minén
3. joytni jülni joytä! jä lä ! minä

Dual. 1. joytnim 
2. joytnin

jülnim
jülnin

V. ( us) joyti V. (us) jäit 

joytan ! jälän ! minän !
3. joytnije jülnije (us) joytije ! (us) j  üli je ! stb.

Plur. 1. joytni IV jülniw — —
2. joytnin jülnin joytan! jä län /
3. joytnét j  dinét ( us) j oy tét (us) jället
Mint az előre bocsátott példákból kitetszik a vogul praesens- 

kéj>zö (melynek a kondai és éjszaki vogulból у alakját ismerjük) 
a sing. 1. és 2., úgyszintén a plur. 3. személyében k é t f é l e  alak
kal jelentkezik az alsólozvai nyelvjárásban, t. i. vagy e ragnak 
kötőkangzójával hosszú ё magánhangzóvá olvadva össze, vagy a 
tővégző mássalhangzóval assimilálódva emennek megnyújtásával. 
A praesensképzés előbbi módját az igéknek aránylag csak kis része 
követi, azok t. i. melyeknek tövei hosszú, vagy kettős mással
hangzón végződnek, pl. ( toréra) khwassém imádkozom, (istent) 
hajlongással köszöntök: 3. szem. khwassi, unném ülök: 3. sz. unni, 
jerrem énekelek: 3. sz. jerri, гоууёт röhögök: 3. sz. royyi, (taut) 
nüjjém (bőrt) nyúzok: 3. sz. niijji \ khutéltaytém hajlongok, intép- 
tüytém övezem magam; ( sott) oytém (háncsot) bántok; lauktém Ígér
kezem, néiktém hozzákötöm magam; paltém fütök, teltem fizetek, 
eséltém dolgozom; sartém sütök; namsém gondolok, tüljem 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 ё 
praesensképzőt vesznek fel, melyeknek magánhangzója diphthongus 
(pl. poilém fürdők, pqitém főzök, sailém török, ja  ütem vásárlók), 
minthogy e diphthongus utórésze mássalhangzói elemet helyettesít. 
Valószínűleg ugyanily okra vezethető vissza az é alakú praesens az 
efféle képzésű igéknél, mint kitilém kérdezgetek, nüritem nyújtok, 
khusetém' hasítok, peritém forgatok, mely képzések éjsz. vog. meg
felelőiben (kitti-, narit-, khusät-) az i, ü mássalhangzók arra val
lanak, hogy itt a tővégi (képzőbeli) mássalhangzó előtt egy más
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mássalhangzó elenyészett. — A praesensképzés másik módja több
nyire töváltozással jár, mely töváltozás esetleg az alanyi igeragozás 
egyéb alakjain is jelentkezik (1. erre nézve alább a «változó tövü 
igék» 1. és 2. csoportjait). Tőváltozás nélkül követik a praesenskép- 
zes e módját az egyszerű mássalhangzón végződő rövid magán- 
hangzós képzőiden igetövek, mint jäi-, min-, pil- (félni). Ezekhez 
csatlakozó képzős igetövek példái: nontesallém megpihenek, meg- 
nyugoszom : 3. 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- kdrkwé jel-panslilém, ul 
r o s s ä  a kisdedet lecsillapítom, hogy ne sírjon (маленькаго за- 
кликну, чтобы не плакалъ), liánéi mäjäln, us täu til kwän-m i n ä 
adj neki kenyeret, hogy menjen ki innen (чтобы онъ отъ сель 
ушелъ) I am pillém, u l u n  д h u m  én félek hogy meglátnak (я боюсь, 
чтобы не видали).

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

x) Alsólozvai tanulmányállomásomra, Jqid-tit pöl-be 1888, 
augusztus elsején, a legnagyobb nyári munka idején érkeztem meg. 
A népnek rendkívüli türelmetlensége, de meg saját nyomasztó 
viszonyaim is lelietetlenné tették a hosszabb tartózkodást e vidéken, 
hol értelmes közlő híjában amúgy is legfeljebb csak lexicalis anya
gom némi gyarapodását reméllbettem. Lázas jegyezgetéseim köz
ben (mely hat napon át kora reggeltől estig tartott), mint utólag 
észreveszem, e grammatika 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 alúl 
karikás i, mint Ahlq. «Culturwörter d. westfinn. Spr.» müvének 
előszavából (XV. 1.) tudjuk «wird wie das russische ы (dunkles i) 
ausgesprochen».

Prtesens
Sing. 1. kholim2)  ich sterbe

2. kholin
3. khöli

pilem ich fürchte
pilen
pili

UGOR FÜZETEK. 11.
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Dual. 1. khölima pilimä
2. khölina pilinä
3. khölîî (dreisilbig) pilii

Plur. 1. khöliva pilivä
2. khölína pilinci
3. kholt pilet

Prseteritum
Sing. 1. kholsim ich starb pilsim ich fürchtete

2. kholsİn pilsin
3. khols pils

Dual. 1. kholsam pilsam
2. kholsan pilsan
3, kholsii pilsii

Plur. 1. kholsau pilsan (nicht pilsäii)
2. kholsän pilsan
3. klıolst pilst

Conditionalis.
Sing. 1. kholnem ich würde sterben pilnem

2. kiloinen pihien
3. kholni pilni

Dual. 1. hholnima pilnimä
2. kholnina pilninä
3. kholnii pilnii

Plur. 1. kholniva pilni vä
2. kholnina pilninä
3. kholnet pilnet

Föltűnik ez Ahlqvist-féle paradigmákon mindenelőtt a vocalis 
harmóniának teljes következetessége, mely nemcsak a pneteritum 
-sam, -säm; -san, -sän páros alakú végzeteiben nyilatkozik, hanem 
a preesens és -г, -i conditionalis -ni, -ni képzőiben, sőt a prset. sing  ̂
1. és 2. személyű ragjainak ( -sím, -sím; -sin, -sin) kötőhangzójá
ban is. Top-tit pel (Tanysina) falu, honnan Ahlqvist vogul közlései 
származnak, 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 é-vel jelzett hangot kondai vogul evangeliumátírásában is ren
desen г (orosz ы) betűvel írja, pl. торымъ isten, татым hozott, карых 
kell; pedig hogy ez nem i, hanem é, bizonyítja az orosz eredeti is, 
mely az Ahlqivst-féle ы-vel szemben e-t mutat (Hunf. kiadásában: 
torein, tatéin, kar eh), holott ha az illetőhang tényleg i, mindenesetre 
ы 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. а ргэез. rati, ratimén, ratilém, a dual. -i, -i, a 
mom. -it, -it képzőkben stb.) előfordúl. A -ma, -mä; -n i, -nä; -va, -vä 
teljesebb alakú igei személy ragokat ismerem én is az alsólozvaiban; 
de csak is néhány tőváltoztató igénél, mint áj-látni: Hima, üina, üiwa; 
íaj-bemenni: tuima, tuina, tuiwa ; rcy-venni; iimä, ünä, üwä; mäj- 
adni: mimä, minä, minä stb. (1. alább 74. h); rendes tövű khäl-, pil- 
féle igéken, bármennyi alkalmam is lett volna reá, nem hallottam.

7. §. Tárgyi igeragozás.
Igetők: rat- 'verni, äl- ölni, tatéit- kergetni, mäsep- felölteni.

a) Egyes tárgy.

1. Jelentő mód.
Preesens . Praeteritum.

Sing. 1. ratilém alilém rqtüslém äläsUm
2. rqtilén alilén rqtáslén äläsUn
3. rätit älit rätästä älästä

Dual. 1. rätilam äliläm ratéslam älSsläm
2. rätilan älilän rqtéslan äleslän
3. rqtian äliän rätsan älsän

Plur. 1. rätilqu älilau rqtéslqu üléslau
2. rätilan älilän rqtéslan áléslün
3. rätian äliän rätsan älsän

12-
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2. F ö l t é t e s m ó d .  3. F ö l s z ó l í t ó  mód.
Sing. 1. rqtnilém dinilém — —

2. ratnilen dinilén rqtdln ! didin !
3. ratnit dinit (us) ratit (us) dlit!

Dual. 1. rqtnilam dinildin — —

2. rqtnilan dlnildn rqtélan ! dléldn !
3. rqtnian dlnidn (us) rqtian ! ( us) dlidn !

Plur. 1. rqtnilqu dlnilqu — —

2. rqtnilan dlnildn rqtélan ! dlildn !
3. rqtnian dlnidn (us) rqtian! (us)  dlidn !

b) Többes tárgy.

( dn t'i luam ktvdn tdtéltiam: ezen lovaimat kihajtom) 
(am näram nukh-mäsepiäm: felöltőm bocskoraimat)

1. Jelentő mód.
Praesens. Praeteritum.

Sing. 1. tatéltiam mdsepidm tdtéltésam mdsepésdm
2. tdtéltian mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn
3. tdtéltian mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn

Dual. 1. tdléltinam mdsepindm tdtéltésnam mdsepésndm
2. tdtéltian mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn
3. tdtéltian . mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn

Plur. 1. tdtéltinqu mdsepinqu tdtéltésnau mdsepésnqu
2. tdtéltian mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn
3. tdtéltian mdsepidn tdtéltésan mdsepésdn

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

2. tateitanian mdsepdnidn
3. tdtéltanian mdsepdnidn

Dual. 1. tdtéltaninam mdsepdnindm
2. tdteltaninan mdsepdnidn
3. tdtéltaninan mdsepdnidn

Plur 1. tdtéltaninqu mdsepdninqu
2. tdtéltanian mdsepdnidn
3. tdtéltanian mdsepdnidn



ALSÓLOZVAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 169

3. F ö l s z ó l í t ó  mód.
Siug. 1. —

2. tat éltein !
3. (us) tatéltian !

Dual. 1. —
2. tatéltan !
3. (us) tatéltian !

Plur. 1. —
2. tatéltan!
3. (us) tatéltian !

mäsepän !
( us) mäsepiän !

mäsepän !
(us) mäsepiän!

mäsepän !
(us) mäsepiän!

8. §. Igenevek és gerundiumok.

1. I n f i n i t i v u s .  — Végzete mint a középlozvaiban: -uy, 
pl. rätuy, minuy, äluy \jeghu/ tánczolni, tő : jékw-

2. A p a r t i c i p i u m  képzői -né és -m, pl. uj-khul minné 
loy madár menő út, tejút-csillagzat, nol séiné tör orrtörlő kendő, 
khuin‘ jól fekvő hely | kwün-miném kit khum a kiment két ember, 
tösém pom száradt fű. — E képzőknek egyéb nyelvjárásokból is 
ismert másnemű alkalmazására példák: jámés alné allém jó éle
tet élek (добрую жизнь живу) | kwäs khqntilém: tumén-sqt sujin 
ötér. . . .  niulkdtenténüt a mint nézem : a tűmén-tó torkolatbeli hír
neves gazda üldöz (Sint-ja oqi j.) | pés almén-ail előbbi életedben 
(alsólozvai medveének), khun sénghıvejämén ? hogyan jöttél ámu
latba? (u. o.)

3. Az alsólozvai nyelvjárásnak egyik figyelemreméltó külö
nössége a még élő -p, -pä participium képző, melyet az előbbi 
nyelvjárásoknak csak régibb nyelvemlékeiben találtunk meg. 
Példák : khul'tap mö rengő, ingó föld: khul't- inogni | kürstép khum 
javas, gyógyító férfi: kärst- helyreigazít, gyógyít | sokht älpä khals 
becsületesen élő ember: ql- élni, lenni | lä/pä kh&p könnyen járó, 
mozgó ladik: läktv- mozogni | jiw  no/pä uj fát kopogtató állat 
(harkály): nogh- orral vagdosni (madárról mondva; picken, кле
вать) I simém jerpä pü szívemnek tetsző (kedves) fiú : jérpt- szeretni, 
ejsz. vog. ér- kelleni, tetszeni.

4. Az alanyi ragozásbeli ind. praes. egyes 3. személye Reguly 
alsólozvai énekeiben is többször előfordúl participiumszerű alkal
mazásban. íme pár idézet a középlozvai átírásból: p a t k h a i t i
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khwqsä vuot vadrécze futó hosszú folyószakasz (T&ytén peél j.)  \ 
nal n i  ü l i  t&yi nyíl üldözte búvárkacsa (Sint-ja oaij.) \ jümés 
tüpü tüjä-sqrt r a u s  o a l i  jár né khum tîıpci rausénüt 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: lü s и t- 
la m mini a ló száguldva megy: sottali száguld | r o s s é  m jel-pansés 
sírván lecsillapodott | k h u j j i m  tarwinti feküvén 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: őst ér 
tit' q Ikh  a t, äm nein khitértamlém ha itt volna az ostor, én rád húz
nék (если-бы плеть здксь была, я-бы тебя шоркнулъ) | jäum-pü 
nqrt siscl läkwsäkät, nqrt Uiütsét midőn bátyám a falgerendáknak 
hátával neki megy, a falgerendák meghajlanak ( T&ytén änk j.).

A tőnek változása az alsólozvai alanyi ragozásban igen gya
kori jelenség, mely mutatkozik: 1) a tő hosszú magánhangzójának 
megrövidülésében s esetleg n\ íltabb hangszínre való emelkedésé
ben ; — 2) a tő végi mássalhangzócsoport egyszerűsítésében; —
3) a tő végi 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 tővégzö mássalhangzó szótagot zár 
(azaz a ragozásban megnyújtatik, vagy közvetetlenűl mássalhangzó 
következik rája). íme pár példája az efféle tőváltozással járó alanyi 
ragozásnak:

Igetők: var- készíteni, csinálni, nqy- sántítani, iái-hozni, 
vinni, más- ruhát ölteni | rat- verni, lap- férni, ql- lenni, khöj- érni, 
érintkezni, rqiv- legyinteni, lóbálni.

9. §. Változó tövű igék ragozása.

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

Sing. 1. var rém nayyém tattém
nayyén tattén
nayi táti

mässem
müssen2. varrén

3. vari ması
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Dual. 1. vqrim näy im tätiin mä sim
2. värin näyin tatin mäsin
3. väri je näyije täti je mä si je

Plur. 1. väriw näyi w tätiiv masiw
2. värin näyin i ätin mäsin
3. vqrrét nqyyát tattét másáét

Sing. 1. rattém lappém allém khajjim rawém
2. rattén lappén allén khajjin rawén
3. räti läpi ali khöj i rciwi

Dual. 1. râtim läpi m alim khöjim rqwim
2. rätin läpin âlin khöjin räwin
3. räti je läpi je älije khöjije räivije

Plur. I. rätiic läpi iv alin- khöjin- räwiw
2. rätin läpin alin khöjin räwin
3. ráttét lappét allét khajjét raut

Präteritum.
Sing. 1. varsám t ats ám ratsém khajsém alsém

2. varsán täisen ratsén khajsén alsén
3. värs *) täts r ats khöjis als

Dual. 1. varsam tatsam ratsain khajsam alsam
2. varsan tatsan ratsan khajsan alsan
3. varsi stb. ratsi stb. stb.

Plur. 1. vqrsqu ratsan
2. varsan ratsan
3. vqrst rätst

2. F ö l t é t e s  mód.
Sing. 1. várnám tatném rat n em khajném ainein

2. várnán tatnán ratnén khajnán aine n
3. várni tatni r at ni khajni alni

*) A magánhangzó hosszúságát a régibb vqrés alak első szó
tagjának nyílt volta magyarázza meg.
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Dual. 1. vqrnim tataim r atnim khajnim alnim
2. vqrnin tatilin rainin khajnia aluin
3. vqrnije stb. stb. stb. stb.

Plur. 1. vqrtiiw
2. varain
3. varait

3. F ö 1 s z ó 1 í t ó m ó d.
Sing. 2. varén! tatén ! rätin ! khöjia ! ö lén !

3. vqrd! tätä ! riitä ! khöjä ! älä !
Dual. 2. viiran! tätä n ! rät a n ! kitoja n ö la n !
Plur. 2. varan! tätan ! riitaa ! khöjan ! o laa !

Ezen minták szerint képzik az alanyi ragozás alakjait: tay-: 
klucqt'ta iäyi valahová lesz, jut (куда-нибудь дквается): tayyém, 
tayyén, täyi, tâyini stb. plur. 3. tayyét; praet. taysém \ sey сирпать 
(a társas halászatnak egy módja): seyyém, seyyén, şeyi, şeyim stb. 
plur 3. seyyét || khät- szakítani: kliattém, khäti, khätim; plur. 3. 
khattét, pract. khatsém | nät- segíteni: nattém, neiti \ mát- öregedni: 
mattéin, mäti | at- gyűjteni, szedni: dttém, ilti \ vöt- pflücken : vettem, 
veti у päs- mosni: passém, päsi \ räs- vetni (pl. gyalmot): rassém, 
rasi I Havas-: panlä khivassém kendert tépek (коноплье тереблю), 
khwäsi D män-: sétép matiném ezérnát gombolyítok, rnäni \\ näp - 
sülyedni, elmerülni: nappém, napi | lap- emelkedni: Uippém, läpi | 
rép- rázni: reppém, repi || pül- falni: puliéin, püli \ sél- érteni, 
tudni: sellém, séli \ kliql- halni: khallém, khqli | kiwi- hallani: khql- 
lém, khqllén, khöli, khölim etc. plur. 3. khallét | hitül'- elhagyni: 
khül'tém, kimli || ta r-: pom nirrém szénát tépek (окно дергаю), 
niri I mär- hinni, bízni: marrém, mari \ nör- akarni: norrém, iwri | 
sér-: tiän serrém gazdálkodom a kenyérrel (хлкбъ берегу), seri. — 
A két «küldeni» ige megtartja hosszú magánhangzóját zárt szótag 
esetén is: praes. kéttém, kettén, kéti, ketim stb. plur. 3. kittét; pnet. 
kétsém stb.

A nasalis előrészű mássalhangzócsoportokon végződő tők 
mássalhangzóval kezdődő végzet előtt nasalisukat elenyésztetik, 
mi mellett esetleg a töbeli hosszú magánhangzó megrövidül s az g 
а-ra változik. Az ind. praesensben, ugyanily alkalommal a tővégi 
-Zcfoből is у  válik. Példák: khengh- hágni | vankh- vágni, ütni,. 
khans- tudni, khqnt- találni, int- lenni, válni, jékw- tánczolni.
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1. I n d i c a t i v u s .  
Praesens.

Sing. 1. khoyyém khassém khattém jéyyém
2. khoyyén khassén khattén jéyyén
3. khonghi khansi khanti jékwi

Dual. 1. khonghim khansim khq,ntim jékwim
2. khonghin khansin khantin jékwin
3. khonghije khansije khantije jekwije

Plur. 1. khonghiw khansi w khantiw jékwiw
2. khonghin khansin khqntin jékwin
3. khoyyét khassét khqttét ó m ét

Sing. 1. vqrysérti
Praeteritum.

khassém itsém jéywsém
2. vqysén khassén itsén jéywsén
3. vankhés kha nsés intés jékwés

Dual. 1. vq-ysam khassam itsäm jeywsäm
2. Vaysan kha ss an it sün jéywsan
3. vay si khassi itsi jéywsi

Plur. 1. vay sau kha ss au itsau jéywsau
2. vay san khassan itstin jtywsän
3. vankhést kha ss t itsét jékwést

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

khasném itném jéywném
2, Vaynen khasntn itnén jéywnén
3. vay n i khasni itni jéywni

Dual. 1. vaynim khasnim itnim jéywnim
2. Vaynin stb. stb. stb.
3. vaynije 

Plur. 1. vayniıv
2. Vaynin
3. vay net

Sing. 2. vqnyén!
3. F ö l s z ó l í t ó

khansén !
mód.
khantén ! jekwén!

3. vgfryä! kha nsii! к hanta ! jekivä !
D. Pl. 2. vqnyan khansan! khqntan ! jekwän !



174 A V0GUL NYELVJÁKÁSOK.

Ezen minták szerint Tagozódnak: engh- ruhát levetni: praes. 
Q/yém, oyyén, enghi, önghim stb. plur. 3. sz. oyyét \jqngh- forogni: 
ja/'/ém, jqyyén, janghi ; jqyyét \ éengh-: ner éoyyém czirbolya mogyo
rót török (орЬхъ щелкаю), éonghi || nont- pihenni: nőttem, nottén, 
nonti; praet. notsém \ jont- v a r r n i jöttém, jonti | pánt- födni: pöt- 
tém, pänti I unt leülni: uttém, unti | a frequ. -ént képző, pl. pok-säm 
pätilenti daraeső hull: plur. 3. páttilettét; lü vantettém lovat veze
tek : sing. 3. vantenti || kans- írn i: kassám, kanéi \ pqné- nyitni: 
poééém, poséén, panéi \ nőné- nyúlni, kihúzódni: noééém, nonéi | 
süné- nézni: éuééém, éunéi | kéné ébredni: keééém, kénéi \ kiné- 
keresni: kiééém, kínéi \ öné- habere: öééém, önéi | Ioné- sírni: loé- 
éém, Ionéi У liikw- mozogni, haladni: löyyém, Uiyyén, lökwi (löypö 
khöp ).

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. pries, üm, un, üi ; üima, üina, üj i ; uiica, Tiina, 

üt I priet. usém, ősén, üs ; üsma, üsna stb. | cond. Tinám, unen, Tini ; 
Tinim stb. I imp. ujin / úján! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, pries. 
uilém, uilén, uitö ; uilam, uilan, ujan ; uilqu, uilan, ujan | praet. uslém, 
uslén, ustd; uslam, uslan, üsan; cond. Tinilém stb. | imp. и jäin ! 
stb. — Többes tárgy, praes. újam, ujan stb. | praet. Tisam stb. — 
Inf. üy, part. üné, üm || Refl. ükht- látszani.

tuj- bemenni: Ind. pnes. tűm, tűn, tűi ; tuima, tuina, tuj i; 
tuiica, tuina, tűt \ praet. tűsem, tűsén, tűs ; tűsma, tűsna stb. | cond. 
tűrném, tünén, tűni; tünim stb. | imp. tujin! tujan! — Inf. tüy, 
part. tüné, tűm.

vaj- venni: Ind. pnes. óm, ön, üi ; iiinö, ünö, iije ; üwö, iinö, 
üt I Usém, Hsán, iis; plur. 3. üst \ cond. Tinám, Tinán, üni, Tinim stb. | 
imp. väjin ! vöjön! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, pries, üdém, idén, 
ütő ; ülöm, ülőn, üljön ; iilqu, idän, üjön \ praet. iislém stb. | cond. 
ünilém stb. — Többes tárgy, praes. üjöm, üjön stb. — Inf. üy || 
Frequ. vcijint-; reflex, ükt-, pl. am at iiktém ön-t’ü én nem foglalko
zom ezzel (я не занимаюсь этимъ).

möj- adni: Ind. praes. mám, mén, m l; mlmä, minä, mije; 
mlwö, minä, mát \ praet. misém, misén, mis stb. | cond. minim, 
minén, mini stb. | imp. möjin 1 mäjän! — Tárgyas ragozás. Egyes
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tárgy, praes. mllém, miién, niitä stb. j praet. mislém, mislén, mistä 
stb. I cond. minilém | imp. mäjäln! stb. — Többes tárgy, praes. 
mijäm, mijän stb. | praet. misäm stb. — Inf. miy | part. miné, mim || 
Frequ. méjint-

läj- lőni, dobni: Ind. praes. lem, lén, l i ; limä, linä, lije; 
liwä, linä, lét I praet. lisém, lisén, lis stb. | cond. liném, linén, Uni 
stb. I imp. läjin! läjän! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
lilém, lilén, litä stb. | praet. lislém, lislén, listä stb. | cond. linilém 
stb. I imp. läjäin! || Többes tárgy, praes. lijäm, li jän stb. | praet. lisäin 
stb. — Inf. Uy I part. liné, Um || Reflex, likt-.

säj- fonni (sä säji hajfonatot fon) : Ind. praes. säim, säin, 
säj i; säjim, säjin, säjije ; säjiw, säjin, sait | praet. süisém, sáisén, 
säis stb. I imp. säjin ! säjän !.

täj- szőni (ткать): Ind. tejim, tejin, teji; tejim, tejin, tejije; 
tejiw, tejin, tejit | prát. tisém, fisén, tis stb. | cond. tiném, tinén, 
tini stb. I imp. täjin ! täjän ! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
tilém, tilén, titä stb. | praet. tislém stb. || Többes tárgy, praes. tijdm, 
tijän stb. I jDraet. tisäm stb. — Inf. tiy | part. tiné, tim.

táj- enni: Ind. praes. tém, tén, t i ; timä, tlnä, tije ; tiivä, tina, 
tét I praet. tésém, tésén, tés stb. | cond. téném, ténén, teni stb. | 
imp. tájin! tqjän ! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy praes. tilém, 
tilén, titä; tiläm stb. | jjraet. téslérn stb. | imp. tqjäln! || Többes 
tárgy, praes. tijäm, tijän stb. | praet. tésüm stb. — Inf. téy | part. 
téné, tim.

h) A teljes tő vég-mássalhangzója: у (’), illetőleg helyébe 
lépő j  (i) :

néy- kötni: Ind. praes. né’ém, né'én, néj i; néjim, néjin, néjije ; 
néjiw, néjin, né'ét | praet. néisem, néisén, néis stb. | cond. néiném, 
néinén, néini stb. | imp. né'én! né'án! — Tárgyas ragozás. Egyes 
tárgy, praes. néilém, néilén, néit stb. | praet. néislém stb. | imp. né'äin ! 
— Inf. néuy.

séy- törölni: Ind. praes. sé'ém, sé'én, séji; séjim, séjin, séjije ; 
séjiw, séjin, sé'ét I praet. sésém, sésén, sés stb. | cond. séiném stb. | 
imp. sé'én! sé'ün! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, séilém, séilén, 
séit stb. I praet. séislém stb. | imp. sé'áln! — Inf. séuy.

Iqy- mondani: Ind. praes. la'ém v. laum, la'én v. laun, Iqi; 
Iáim, läin, läije; Iqiiv, Iáin, la'ét | praet. laisém, laisén, lás stb. 
cond. lainém, lainen, laini stb. | imp. la'én! la ä n ! tárgyas
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ragozás. Egyes tárgy, ргэев. lailém, lq,ilén, lait stb. — Inf. lyuy || 
laukt- ígérkezni.

püy- fogni; fújni: Ind. praes. puém  v. puum, pu'én v. puun, 
p u i; púim, puin, puije; püiw, púin, pu’ét v. puut | praet. püsém, 
pásén, püs stb. I imp. pu'én! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, 
praes. piaiéin, püilén, puit stb. — Inf. puuy || Mom. puumt- megfogni, 
pül- elfúni.

may- dugni, betömni: Ind. praes. ma'ém v. таит, ma'én, mai; 
maim, main, mäije; maiiv, main, та'ét | praet. ma esem, ma'ésén, 
ma és stb. | imp. ma'én! ma cin ! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, 
praes. mailéin, mailén, mait stb. — Inf. mauy || Mom. maémt- 
bedugni.

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

iw- és jaj- jönni: Ind. praes. iwém, iáén, iw ; iwmä, iwnä, 
iivi; imeä, iwnä, iicét | praet. isém, isén, is stb. | cond. inéin, inén, 
ini stb. I imp. jäjän ! — Inf. jiy.

new- tépni (pl. pom neum füvet tépek): Ind. praes. iieum, 
newén, newi; neveim, nevoin, newije; newiw, newin, iieut | praet neu- 
sém, neusén, neus stb | cond. neuném, neunén, ríeuni stb. | imp. 
newén! newän! — Tárgyas ragozás. Egyes tárgy; praes. newilém, 
newilén, newit stb. | praet. nemiéin stb. — Inf. neay || Frequ. úewent-.

taw- evezni; locsolni: Ind. praes. tawém, tq,wén, táwi; taioim, 
teiwin, täwije ; tűwiw, tawin, tawét | praet. tausém, tausén, taus stb. j 
imp. tawén! stb. — Inf. tauy.

Végűi megemlítjük itt, hogy az ál «lenni, élni» igének ind. 
praes. 1. és 2. személye, a midőn a «vagyok, vagy« jelentésre alkal
mazódig a középlozvaiban is: ásém, äsen, pl. Nuny-Tqrém jäum 
(lsén N. T. atyám vagy (imádság).

A lsó lozva i vogu l n y e lv n m ta tv á n y o k .

P é l d a m o n d a t o k .
I. I g e k é p z ő k .  (Frequ.) 1. ja-vetat kit is paipkä у a n 

t e n l i :  sörp-päl'i folyó partján két kis nyírhéjkosár függ: jávorfülek 
(találós mese) | 2. tippét-két műtér n a w e n t i  въ кустахъ что-ни
будь шевелится | 8. royyéné sujät u n t  e n t  i: слышно что онъ
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хохочетъ I 4. am täwäm eslätu/  to s t  e n t  Н ет  я его робить 
заставлю | 5. khatél kw a l e n t i, k h u l a n t i  солнце восходитъ и 
закатится || 6. tää am-taram ose t a le  n t i  оиъ на меня сердится 
7. tän an s ä r ä t e n t i t ,  an at karé'/ ö unszol (навеливаетъ) engem; 
de nekem nem kell | 8. fiit sqrni khet latti тутъ бклая береза 
бклкется; | 9. Iin sarvia l ö t p i  v. l ö t p e n t i  бйлечья кожа бкла 
стаетъ | 10. al-khanghwa r ö t pe n t i  кто-нибудь стукаетъ | 11. 
so/w nukh-a lé m k ä t e n t i  туманъ подыматся || 1 2. äii-fi lü marsa 
i l  é l i  эта лошадь мало возить.

(Мот.) 13. kiskä siik-üf n a l é m t i  кошка молоко лыжетъ | 
14. än-fi kharnä s a r  m ä i t en,  täu t ű i é  m t i этого примечай (не 
пущай съ глазъ), онъ воруетъ || 15. kit taut setép-tárm äkwän 
k ä s l i  t aj) i, äkwän j  o t l i  t a p i  на одну нитку двй кожи вмкстй 
создЪваетъ, вмкстЪ сошьетъ || 16. fi 1й sitin, male/ к о / 1 ä l i  это 
лошадь бойко бкгаетъ || 17. vatém-pqlté (pot-pqlté) v a s e r m a t i- 
lém  у. г as er p  i l é  m ударю по щекй || 18. täu än-fi pöl-ket, fit 
a l m a j i s  онъ въ этой деревнЪ, здйсъ зажиль (itt telepedett le 
állandó lakásra) || 19. sos-par äkwän к ü se r  i v. s и к w a r i береста 
скорчится.

(Reflex.) 20. jiw tü-tari kham-k h ű t  é l t  a /  t s деревина туда 
наклонилась | 21. kham-l ä k w é l t  ä / t  s é m, jel-pütsém запнулся, 
паль I 22. qmp üf-pql pö kwali, r e p é i t  ä / t  i az eb feljön a vízből 
a partra, megrázkódik (стрясется) | 23. näi jártlé n l ä l p t ä / t e m  
мы съ тобою согласимся, изладимся || 24. sörp jui-pält t a t  él- 
t á l é / t e m  v. n i w l a l é / t é m  за звйремь гоняюсь || 25. än-fi jéri 
än-ii khal'nél j  e r r é k d t i  эта ггЬсня этимъ голосомъ поется. — 
(Denom.) 26. täu tülémts, am j  ё s é l t  ä s l  ém онъ воровалъ, я его 
примкчалъ (v. ö. jés ész) | 27. tots khatél eséltem цйлой день 
работаю (v. ö. es dolog, munka).

II. I g e r a g o z á s .  (Activ.) 28. pol/és jel- о / / é m сапоги 
скину; Iqpsé/ jel-ön g h i  v. ofisi лопатину (ruhát) снимаетъ, jel- 
onsa/ti разволокается (levetkőzik) | 29. tuit-кёп jel-n a p p  é m въ 
снйгъ завязну | 30. lapsé/-pal tusjé/ kwän-r ep p é m съ лопатины 
копоть (a port) стряхну | 31. sämäm tu at I ä p p  é t мои глаза 
туда не подымаются, szemeim nem látnak el (nem emelkednek) 
oda I 33. vötan j)ö- k h a j j  i m на берегъ иристанемъ | 32. am khop 
väru/ s é l l é  m я лодку дйлать умйю; kânsa/ at séli писать не 
умйетъ I 34. am пап at m a r r é m  я тебЪ не в!,рю | 35. än-fi 1а/
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at k h a s s é m  не понимаю это слово || 36. man náérau an-ta mâm 
p o s t s a n  нашъ царь поб’Ьдилъ тоть народъ | 27. törém то la s  
богъ творилъ (tkp. mondotta) землю.

(Passiv.) 38. ti( lältaut, тот l'iil't здЬсь сказываютъ, народъ 
худой К 39. siik-üt partéi tail kw  ä s s a u s  молоко соромъ намЪ- 
талъ I 40. рот säxrnä jel к ä n ä t  а и s v. j  el - n a y w é s  корова 
траву стоптала | 41. tösém taréin iit'él m in  w és въ сухое горло 
вода пошла, czigányútra ment a víz a torkomban | 42. pisaiéi at 
k h a j w é s  не иопалъ ружьемъ, rosszúl czélzott, a puska nem 
érte.

III. I g e k ö t ő k .  43. Utin tör sokhwér-két к xc an-piskertilém 
мокрый платокъ въ горстЪ выжму | 44. kwürtém kw  än-jataus  
моя рубаха вышита | 45. kwallém kwdn-tolpés моя веревка 
прорвалась | 46. khöp kwän-khisats лодка сглездала (=  скольз
нула), a ladik lecsúszott a partól | 47. äii-ii sopia k w ä n-tal'éytiléni 
этотъ колъ завострю | 48. än-t'i jiw tatté kw ä  n tiytéin эту дере
вину на огнй сожгу | 49. kér-Xéy kwän-iltuy at seti гвоздь 
вытащить не можно 150. tus-punani к wän-jäytiäm бороду обрЪю || 
51. är-Xay sumiin.' am nän к w ä n él-sumilém въ запуски пого
нимся ! я тебя обогоню стороной.

52. к ív a t'-raytés; j  e l-tşljayts испугался и задрожалъ | 53. 
san j  el-täri kxcallél сани завяжетъ веревкой | 54. uj täk ülné-yardt 
j  e l-rämentit медвЪдь свою добычу загребаетъ | 55. vj-ansuy j e l -  
soskhati, sörp jel-txli, säir j  e l-khxcalili a medve aláömlik, a jávor 
alárepül, a tehén elpusztúl (умираетъ; ez állatok halálának kifeje
zései) I 56. ras j  e l-patértaus иокосъ утопило (tkp. a fövény-part 
eltüntetődött, elöntötte a víz) | 57. ayseriy j  e l-tcfrtenéyti мизгирь 
(pók) сиусщается къ низу | 58. räywnä j  el-titéltaxcüsém отъ 
дождя вымокъ I 59. lailan tärm-pcil j  е l-iiktés съ ногъ палъ (tkp. 
levetődött lábáról) | 60. khatél jel-Önmés день короче сталъ | 61. 
toréin j  el-maltépjamés тепло стало | 62. kdmkd-jefigérn porsel j  e l- 
rapxcés вороту у морды соромъ занесло | 63. än-t'i оу-ропк sama 
j  e l-tonsi этотъ яръ крутой.

64. nulmém п и к  h-jäit s v. j  e l-télwés моя короста зажила, 
заросла | 65. isém ütel ön п и k h-jerréltéstü чаемъ (tkp. forró vízzel) 
угостилъ меня | 66. än-t'i japt n и к h-naltilém этотъ ножикъ на 
черень посажу.

67. погахп р a l-khiratäst мои орЬхи разсыплись | 68. апа
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isém üt-pql p a l-losats чашка отъ горячей воды лопнула | 69. sun 
angwél-türmt р a l-sirrematwés сани на пнк разбились || 70. taitém 
р ä r-sqkhtém рукавъ назадъ гибаю (fölgyűröm) | 71. ponklüém 
khqls t'i-tü lay-pätili пьянный сюда-туда щепается (валится) | 
72. lüt varén-кёп j  -и-1 ula n кони въ дворъ загони.

IV. N é v s z ó - r a g o z á s .  73. än-t'i pasémté at permem въ 
этомъ дыму не терплю | 74. ponk-ö t té  khatlenti за волосы тере
бить [I 75. j  és é m n ä at päti на умъ не надеть | 7 8. äfi ti n а и 1! n a 
sdr-varép sättes ezt a húst megköpte a légy | 77. setép popti juntép- 
p ätinä  нитку вдергиваетъ въ уши иглы | 78. än-t'i кёг vantépna 
1аШ это желкзо на удочку удобно || 79. ja  pönkhtät khus täi 
ширина ркки 20 сажень (penkhjä  широкая рЬка) | 80. mär jäni 
mai ti ! что-за большой смкхъ этотъ!

(Határzók) 81. katsä-kct üt liyıcsi вода въ кадочкЬ шеве
лится, болтается) | 82. kwäl-k ё n say päts besugárzik а пар а 
szobába I 83. nalém к ё г -peil  Ör turri v. su rriизъ носу кровь 
бЬжитъ (csurog) I 84. üt pétér к ё г -peil  kwün-tqwlilém изъ ведра 
воду вылью I 85. khqtél tar-rali tul к ё г -jmıl солнце выйдетъ изъ 
нодъ мороку II 86. кёг-léy t ü r m t  khanti на гвоздк вксится | 
87 .pattelim Un j i w- t ä r mt  jel-täsäps бклку стрЬлилъ; завязла на 
деревинЬ | 88. täu am-teir m ä m t  khalplenti онъ надо мною 
смЪется d 89. nar üti mö- k hwqs t  бревно тащитъ по землЪ || 
90. tät-p ö y t é  istüytém воз лк огня гркюсь | tűi! tőrém l a n g  h а 
vati погода на низъ дуетъ | 91. tőrém-mas votanti но миру 
собираетъ, koldul (tkp. istenért kéregét) || 92. тот n a u r i s  repi 
народъ шибко умираетъ, валится (jiw röpi a fa lerogy) | 93. 
a i ma n t näi m o t é n i  s amiltüsén давше ты иначе сказалъ | 94. 
täu ampciltémné ős jörmi онъ ко мнЬ еще носъ приткнетъ (még 
rám fog szorulni).

2. J  q u l  - 1 i t  p q i l  é n u j k é n s  é l t  ä né j  ёг i.

Uj kénsémlalén, uj sqnyemlőién !
khuj vöspenti, khwqtal r ässön ?
saya miném kit khum khün séngwejümén
pes qlmén-ail lamantén tös nüngwén iislén,
nángwén Iqmyejentősién;
vöt tör lápné näj nal-posentiän.........
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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  ének.  

(Töredék.)

Medve ébredj föl, medve serkenj föl 
A hajnal kipirúlt, hova késel?!
Bélé járós két férfitől hogyan jöttél oly ámulatba?!
Bégebb 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 tj in 
1888, augusztus 6-ikán.



IV.

A  k o n d a i  v o g u l n y e lv já r á s .

Századunk első negyede nevezetes idő a vogul nép művelődésé
nek történetében. Lezajlottak már 1715-ben a bittérítés barczai, de 
a nép szellemi életének ezen eseménytől remélt áldásos fejlődése 
még sokáig nem következik be. Az egész múlt századbeli hosszú 
korszak alatt alig történt valamely jelentékenyebb lépés a nép 
vallásos fölvilágosodásának és művelődésének elősegítésére s a 
régi tudatlanságban fentartották magukat nemcsak a hagyomá
nyos hiteszmék és szokások, hanem — különösen a közlekedési 
vonalaktól félreeső helyeken — részben az ősi pogány szertartá
sok gyakorlata is. A jelzett időben indúl meg az első nagyobb sza
bású kísérlet, mely ez állapotok javítására lett volna hivatva. 
F e l i c z i n  P é t e r  tobolszki protoierej és székesegyházi kulcsár áll 
az ez irányban kifejtett munkásság élén, kinek meghagyásából és 
vezetése alatt a Konda- és Pelymvidék egyházas falvaiban egész 
kis gyűjteménye készült a vogul nyelvű fordítmányoknak oly czél- 
lal, hogy majd a tervbe vett népoktatás alapeszközei gyanánt szol
gálhassanak. E munkák közül hiteles tudomásunk van azokról, 
melyeket a Konda középvidékén fekvő Nachracsi (Mut-us) és Leus! 
(Lous-peul) falubeli Popov ,  továbbá a felsőpelymi E y c s k o v  
káplánok készítettek s melyek tartalmuk szerint a következők:
1. A négy evangélistának könyvei; 2. Eövid katekizmus ; 3. Eövid 
bibliai történet; 4. Eövid erkölcstan; 5. A keresztyén ember köte
lességeit leíró táblázat; 6. Imádságok: Miatyánk, Hiszekegy, 
Слава тебЗ> Боже намъ, Уповаше мое Отецъ, 50. zsoltár stb.
7. A nemzetiségekre (инородцы) vonatkozó törvény.

UGOR FŰ ZETEK . 11. 13
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A vogul irodalom ezen élső zsengéiből összesen csak kettő
nek, jelesen a Popov-féle Máté- és Márkevangeliumoknak jutott az 
a szerencse, hogy nyomtatásban kerülhetett a nyilvánosság elé; 
azonban ezeknek kiadása sem történt ama czélnak megfelelő mó
don, melynek szolgálatára eredetileg szánva voltak. A Mátéevan- 
géliumot Wiedemann gondozásával Bonaparte Lucián adta ki 
1868-ban Londonban s mint tudvalevő, Hunfalvy Pál ismét ki
nyomatta a «Kondai vogul nyelv »-ről írott könyvében. Ugyancsak 
Hunfalvytól származik a Márkevangelium első közlése, melyet ő 
Sjögrén, illetőleg Schiefner másolatai nyomán szintén nyelvészeti 
földolgozás kíséretében eszközölt. Midőn Ahlquist 1877-ben be
utazta a Konda vidékét Leusi faluban s később Tobolszkban sokat 
fáradott Pursin Makszim írástudó vogul közreműködésével ez 
evangélium-kiadványok helyesebb átírásán és javításán s így kelet
kezett az angol bibliai társaság költségén 1882-ben megjelent leg
újabb kiadásuk, melyek czíme : Отъ Матвея и отъ Марка Святыя 
Eвaнгeлiя по вогульски, изданныя Британскимъ и Иностран- 
нымъ Библейскимъ Обществомъ. Матшинэл и Маркнэл Елпынг 
Евангелш Маньсынгыш (Máté és Márk szent evangéliumai vogul 
nyelven, melyeket kiadott a britt és külföldi bibliai társaság. Mát- 
piinel i Marknel jelpén jevangel'iji mansénés. Helsingfors. 8°, 142.1.) 
Tekintettel a könnyebb gyakorlati alkalmazhatóságra e könyvecske 
orosz betűkkel van kiállítva, mely azonban ilyen alakban sem 
terjedhetett el a vogul egyházközségekben; mert midőn erre nézve 
a bibliai társaság részéről kellő intézkedés történt, — mint érte
sültem — 1887-ben az egyházi hatóság parancsából kiosztott pél
dányait összeszedték és fölégették.*)

*)Ez eljárásnak okáúl korántsem kell valamely fordítási vét
séget, illetőleg abban rejlő eretnek színezetet gondolnunk. Az egy
részt ama féltékenység kifolyása, melylyel az orosz papság a kül
földi bibliai társaságnak saját területén való működését mindenütt 
fogadja; másrészt egyes új betűk (ä és y )  alkalmazása, valamint 
régieknek (pl. az э és ы betűknek) szokatlan használata miatt 
támadt ingerültség eredménye. Bármily csekélységnek lássék is ez 
az utóbbi ügy, nagy és kellemetlen harczoknak volt az előidézője 
Ilyminszki ellenében is, ki — mint gúnyolni szokták — először 
kezdte észrevenni az inorodczy-k nyelveiben «a finom hangbeli 
árnyéklatokat» s «csempészett be» azok kedvéért új jeleket, tehát
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A mi a kéziratban maradt fordítmányok további sorsát illeti, 
azoknak egy része hallomásom szerint a tobolszki püspökség levél
tárában hever, másrésze pedig elkallódott a vidéki papság kezén, 
melyhez úgy látszik tanúlmány czéljából kúldötték. A szerencsés 
véletlennek köszönhetem, hogy egy ily enyészetnek indult iro
mány-nyalábot megmentenem sikerült, midőn az 1888. év novem
ber havában a felső-pelymi egyházkerületben utaztam. Mint a 
borítéklap jegyzetéből kitetszik, ez 1864. augusztus havában került 
ide Djukov Vaszilij paphoz s eredetileg a fenti jegyzék 1—6 szá
mait tartalmazta, később azonban, mint meg nem becsült értékte
len holmi *) a lomtárba kerülvén, egyes darabjai elvesztek, vagy 
fölhasználódtak. A megmaradt s jelenleg birtokomban lévő rész 
tartalma: 1. Máté és Márk evangéliumai, melyeknek fordítása 
egészen eltérő a Popov-félétől s valószínűleg a borítékon megneve
zett Rycskov káplántól származik; 2. Lukács evangéliuma az 
utolsó fejezet híján; 3. a jegyzékben jelzett 4., 5. és 6. sz. iratok.

Azonban «a kő, melyet az építők megvetettek, a háznak 
sarkoszlopa le tt!» A Popov-féle evangeliumfordítások az európai 
nyelvtudósok kezéhez jutva, nagy értékre tesznek szert s talán ép 
ugyanakkor, midőn a szerencsétlen szerző a világ legfélreesőbb 
zugába, Szatigi faluba internálva, elhagyottan küszködik inségé-

relormot a hagyományos ortográfiába kiadványaiban. Ez az iro
dalmi harcz nemcsak egyetemeket s a tud. akadémiát foglalkoz
tatta, hanem annak idején magának az oktatásügyi miniszternek, 
Tolsztoj Demeter grófnak is kihívta beavatkozását (1. részletes 
leírását Ilyminszki «Изъ переписки по вопросу о примкненш 
русскаго алфавита къ инородческими языкамъ (az orosz ábéczé- 
nek az oroszföldi idegen nemzetiségek nyelveire való alkalmazta
tása tárgyában fölmerült kérdésre vonatkozó okmányok). Казань, 
1888.» czímű füzetében.

*) Menysenyin felső-pelymi pap állítása szerint a vogulok, 
midőn e kéziratokból egy ízben kísérletképpen részleteket olva
sott fel előttük, kijelentették, hogy szavait nem értik. Ezt a 
tényt igen könnyen megmagyarázhatja az a körülmény, hogy a 
pap tájékozatlan lévén a nép nyelvében, fölismerhetetlenül ejthette 
ki az amúgy is fogyatékos ortografiáju szavakat, másreszt meg 
az evangéliumoknak sem minden részé felel meg az egyszerű vogul 
ember értelmi fokának s különösen nem, ha nem éppen korrekt 
fordításban közlik vele.

13*
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ben, a nyugati társadalom oly kiváló férfiai, mint Sjögrén, Wiede- 
mann, Scbiefner és Hunfalvy hónapokon át ülnek iratainak má
solatai mellett s drágakövekként vizsgálgatják azoknak minden 
egyes szavát. Minthogy a Eeguly-féle hagyományoknak Hunfalvy- 
tól kiadott részeit sem rendszeres nyelvtani, sem szótári feldolgo
zás nem világosítja, a Popov-féle evangélium-fordítások alapján 
készült nyelvleírás és szójegyzék teszik mai napig is jóformán az 
egyedüli forrást, melyből a külföldi tudósok a vogul nyelvre vonat
kozó adataikat merítik: alkalomszerű lesz tehát ennélfogva is, ha 
e helyen kissé közelebbről veszszük szemügyre e forrás tudományos 
értékének fokát, illetőleg nyelvészeti czélra való használhatóságát..

Mindenesetre bizonyos, hogy a kondai Popovok alaposan 
értették s elég jól beszélhették a vogul nyelvet. Állítólag még a 
múlt század közepe tájt telepedtek le Nachracsi faluban, hol mint 
kereskedők lassanként meggazdagodtak s ma is urai a vidéknek. 
Magamnak is volt alkalmam e család vendége lehetni s meggyő
ződni róla, hogy annak úgy idősebb tagjai, mint fiatalabb nemze
déke teljes folyékonysággal beszélik nemcsak a vogul, hanem a 
kondai osztják nyelvet is. Ugyanezt kell föltennünk az evangé
liumfordító Grigorij Gavrilics és Georg atyafiakra nézve is, kik
nek beható nyelvismeretéről egyébként tanúskodik munkájuknak 
minden részlete, különösen a Máté-fordításé, mely meglepő öntu
datossággal kerüli az idegenszerűségeket s alkalmaz gyakran a 
fordítói hűség föláldozásával is a vogul nyelvszellemnek megfelelő 
szólásokat és fordulatokat, nem vétve — s ez a nyelvtudós fokának 
jellemző kritériuma! — a tárgyas ragozás használatában sem. 
Természetes, hogy mindemellett sem lehet e fordításoknak min
den jelentés- s különösen mondattani tanúságát hitelesnek tekin
tenünk *) s hogy a tolira csúszott nyelvkocsintásokkal szemben

*) Világosan hibás helyek pl. a szórend szempontjából: Joan 
perne punep Keresztelő szent János (az orosz I. Креститель min
tája szerint) e h. perne punep J. Mát. III. 1. Ugyanilyen: soeben 
jejv at telap jomas urlecli minden fa, mely nem terem jó gyümöl
csöt (всякое дерево, не приносящее добраго плода) e h. sochen 
jomas urléch at telap jejv. u. o. 10. || jejentap am jejmpalt az utá
nam jövő (градущш за мною), u. о. 11. | vatä jochti torcm tä 
kavetnel pel pilvet peltachv Avraamne istennek ereje telik, hogy e 
kövekből is fiakat támaszszon Ábrahámnak; e h. torem vatä jochti
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itt is ép oly tanácsos az óvatos kritika, mint pl. midőn régi ma
gyar bibliafordításainknak használjuk fel ilynemű adatait. Azon
ban az e rovatba sorozható hibáknál sokkal fontosabb s a szóban 
forgó forrásmű nyelvészeti használhatóságára nézve döntö jelen
tőségű az a fogyatékosság, melylyel a szók hangalakja jelezve van. 
Egy oly változatos hangrendszerü nyelvnek, mint a kondai vogul- 
nak hangképleti visszatükrözésére igen kevéssé alkalmas az orosz 
ortográfia, a mint ez kitetszik pl. szövegünk magánhangzós betűi
nek alkalmazásából is, melyek közül az a jelölhet: 1. а-t, pl. asraj 
ördög; chanc-, helyesen: khans- tudni; oncam, tune am : helyesen 
ânsam habeo, tunsam állok; — 2. a-1, pl. sajren, amert-: h. sairén 
fehér, qmért- meríteni; — 3. oq-1, pl. at, arent, var-: h. oat nem, 
oqrént adósság, voqr- tenni; — 4. á'-t, pl. pank, pali, pánt-, kval : 
h . pänk «fej» és «fog», päl' fül, pánt- fedni, kwäl ház; — 5. a-t, 
pl. marék, at, at - : h. maré/ szárny, at szag, at- szedni; — 6. oä-t, 
pl. a, atem, sa t: h. oä leány, oätem népség, soät hét; — 7. о-t, pl. 
av : h. ou a jtó ; — 8. в-t, pl. ach, anchvs-, chap, m a : h. <5/ hegy, 
вп/ws- vetkezni, khop hajó, mö föld; — 9. é-i, pl. jomas, telap : 
h. jqmés jobb (oldal), télép termő; — 10. ö-t, pl. lan: h. lön jó, 
helyes. | Az e-nek hangértékei: e, é, ä, é, ё és ie, pl. eserem, perne, 
neg-,el: h. ésérma szegyen, perna kereszt, nép- kötni, iel év | az 
-o betűé: o, ó, a, q, o, o és ä, pl. oter, cliocä, tóul, vonchä, pojte, 
pojl, nogre, jovt-, onci: h. ötér fejedelem, khivqsd hosszú, tqul toll, 
vqn/é gödör, pout pofa, poul falu, no űré erős, jout- vásárolni, önéi 
habet I az и-é : i, i, é, j i  és jé, pl. inki, isem, is, in i : h. inki szol
gáló leány, ésém forró, jés régi, jéni tövisbokor | az y-é : u, ü, о és ö, 
pl. juntuchv, chum, tus, jur, jurt, cukv : h. jüntoy varrni, l'ös sira
lom, khom férfi, jör áldozat, jör/ társ, sok anya | a néhány szóban 
alkalmazott у jegy hangzása: ö és o, pl. piimt-, kiír, küchci, pü v: 
h. pömt- kezdeni, kör kemencze, köysi indulatos, pou fiú. — A más
salhangzók betűi közül különös a r- (^)-nek használata, mely ha 
szótagzáró г-пак, szó végén erős hehezettel -í’-nak, ha pedig 
szótagkezdő ^-nek hangzik, pl. agt-, tigleli, negli, tigil, kigne : 
helyesen äiti hiszen, néili előtűnik, téiléli röpdös, téil innen (éjsz.

stb. (можетъ Богъ и изъ камней сихъ etc.) и. о. 9. | mirme 
chontem tav changes achne meglátva a népet, ő a hegyre hágott; 
>e h. taw achne changes (онъ взошелъ на гору), и. о. У, 1.
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vog. ait-, ne'il-, tll-, til), keinä könnyű | kitag, jeg, nag, rig, tig: 
h. kitäi' kettő, jä i’ atya. näi te (éjsz. vog. naii), réV hőség (éjsz. 
vog. réi'), tél ide (éjsz. vog. tV) || negam, maganel, ergi, vargan : 
h. neyam kötök, moyänl földjük, éryi énekel, vogryän teszi azokat. 
Ezek: úogre, tagle, cagti, sagrep hallomásom szerint így hangza
nak : nouré erős, tqul tele, squti örül, squrp fejsze (éjsz. vog. 
nanrä, ta'İl, sa’iti, sa'irép). Föltűnő a Popov-féle evangéliumok
ba^ hogy nincs megkülönböztetve а л az л-től, holott ilyen szók, 
mint kenes, jälpen, sajren tényleg igy hangzanak: kenés tanács, 
jelpen szent, sqiréh fehér. A eh értéke a szó elején mindig kh, a 
szó végén többnyire у ; a é betűé pedig rendesen s, esetleg s, 
tehát chul, chotel, kinsuchv, almech, lieh, lach, lonch : h. khul 
hal, khotél nap, kénsoy keresni, qlmey, bal, liy szög, lay beszéd, 
lány út (de: örökli pálinka, pgrékh törzs, nokh föl stb.) | canes, éisgi, 
cinkli, onci, tanéi: h. senés veréb, sisyi sivít, siiikli szülemlik, 
foganik, änsi, tutiéi (de : éach, éak, éagti: h. säy só, säkw csecs, squti 
őrül.) Hiányos a jésités jelölése is: nile, nilm, nilmeé-, nir, nir- 
tulajdonképpen így hangzanak: úelá négy, nilém nyelv, úilmens- 
hizelegni, nir vessző, nir- szakítani; hasonlóképpen helytelen 
följegyzések :pitem, vati, vit ezek helyett: petém ajak, vei közel 
vii víz; továbbápolechs, poli, akilim ezek helyett: pqlyés sarú, pöli 
fagy, oqkélém irgalom stb.

A Márk-fordítás Írásmódja annyival tökéletesebb társáénál, 
hogy a zárt é jelölésére külön jegyet alkalmaz, t. i. az ы-t, mely 
külömben orosz szóban (pl. istobhi)  az x kifejezésére is szolgál, pL 
najtut, piivnul, torum, jochtsut; 1ы1, pulsut, тыг, muchv, vustä, 
tug, Шды1: h. najtét jósok, pounélfiútól, törém isten, joytsét jöttek; 
léié lélek, pélsét féltek, mér nép, méyiv adni} vésté vette, téi' ide, 
teil innen. Ugyané jelzésmódot követi Ahlquist is, ebben azon
ban, mint több másféle hangjelzésében nem jár el kellő következe
tességgel; megvan pl. nála is torum, 1ъ\1, de ezek mellett: тэг, 
тэпэв, joytdst, koddl (=khotél), abi. -пэ1, noha ez utóbbiak magán
hangzója ugyancsak é. Egyébféle javításai a tőle rendezett kiadás
nak : az ä megkülönböztetése az «.-tói, az ő jegy többszöri alkal
mazása ö értékkel, továbbá az э-féle irás e helyett, mely utóbbi 
orosz módon egyszersmind az előtte álló mássalhangzó jésült vol- 
voltát is kifejezi. A c helyett rendesen сь-t alkalmaz; de megtar
totta változatos értékével a g jelzést s megszüntette czélszerűt-
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lenül a kk és к megkúlömböztetését, úgy hogy pl. khotél nap, khun 
midőn, tokko úgy, khenkh- hágni, itt: ködül, kun, kőnk-, toko ala
kokban jelentkeznek, holott az eredeti szöveg ily esetekben chotel, 
скип stb. Írásmódot használ orosz x betűvel. Általában a legújabb 
vogul evangélium-kiadás csaknem szószerint követi a Popov-féle 
szöveget; a javítások benne még könnyen fölismerhető tökéletlen
ségek esetében is igen ritkák s így sem mindig sikeresek, pl. az 
eredetiben egesz helyes szórenddel olvassuk Mát. 1, 18. versét a 
következőképpen: Isus Xristos telem asci öles timil amelel (J. Kr. 
születésének dolga ilyen módon volt), míg vele szemben az 
Ahlquist-féle változtatás: tülüm äs Isus Xristos olüs tdmü' auVülül 
botránkoztató oroszosság (рождество-же 1исуса Христа было 
такъ); hasonló hiba Ahlquistnál: tünü Icára tää olüs akriddt (az ő 
étele vala sáska), holott Máté 3, 4. versének ezen részét az eredeti 
helyesen fordítja az orosz szórendtől eltérőleg, imígy: tav tene 
charä öles aknáét (пища его была акриды). Tekintve ezen, vala
mint különösen a hangjelzésben fönmaradt számos fogyatékossá
got, az Ahlquist-féle kiadás szövegét sem lehet nyelvészeti szem
pontból föltétlenül megbízhatónak elösmernünk : adatainak értéke 
az előbbi kiadásokéval egyetemben főképpen igazoló, bizonyságuk 
más hitelesebb nyelvészeti források tanulságainak megerősítésére 
és kiegészítésére szolgálhat alkalmasan.

A) Névszó-ragozás.

1. §. Névszó-tő.

Hasonlóan a többi vogul nyelvjárásokhoz, találkozunk a 
kondaiban is a névszó-tövek oly csoportjaival, melyeknek alakjain 
bizonyos ragozási esetekben változás, illetőleg hanggyöngülés 
megy végbe; ilyenek :

1. А у végzetü tövek, melyeknek e mássalhangzója a gyön
gülés alkalm ival vagy nyomtalanul enyészik el, vagy -i (i), ille
tőleg i magánhangzói végzetté minősül. A gyöngülésnek előbbi 
módja főkép hosszú magánhangzó, vagy vele egyértékü diftongus 
után jelentkezik, így : voa erő (ejsz. vog. va’î, középlozv. voqi, 
alsólozv. v a j : birtokosragokkal: voqm, voqn, roät; voämin, voän 
stb., vagy: vqyém, vqyén, vqyät; vqydmén, vqyän ; dat. voqne \ oä
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leány (éjsz. vog. äyi, középlozv. oqi) : birtokosragokkal: oayém v. 
oäm, oayén, oqyät; felsőkondai oq, q : birtokosraggal: qum, gyén, 
qté; ayäm, gyän stb., plur. ogt [ né nő : néy-oa leányasszony, dual. 
neyi, translat. neyi', birtokosr. 1. sz. néyém (FKonda); de plur. nét, 
instrum. nétél | mö föld (éjsz. vog. mä, középlozv. то)  : birtokos
ragokkal: тот, топ, möté v. moyém, moyén, moyät; m&mén v. 
moyámén, moyän, moyátén; moygu, moyän, moyänl; acc .merné, loc. 
möt. Eövid magánhangzó után mutatkozik ugyané hangjelenség e 
szóban: lo ló (éjsz. vog. lüw ): birtokosragokkal: lom, Ion v. löyén, 
löyät; löydmén, löyän; löygu; felső-kondai alakjaiban: loyém, 
loyén, loté; loyäm, loyän stb.; plur. lót, dat. Ioné. Megelőző más
salhangzó mellett történik a tővégi у kopása ezekben: säs nagy
bátya (anyai részről) és ön nagynéne (anyai részről), melyeknek 
birtokosragozott alakjai: süsyém, süsyén, säsyät; öriyérn, önyén, 
önyät. Megjegyzendő azonban, hogy az utóbbi szónak cmi alakja 
is járja, mely az éjsz. vog. gni’ «ángy» szabályos megfelelője.

A tővégi у mássalhangzónak i ,  г-féle gyöngülése tapasztal
ható e szókban: jä i’ atya, sni' haj fonat, léi’ farok, réi' hőség (vidé
kenként : jäi, säi, léi X. li, réi), melyeknek birtokosragokkal való 
alakjai: jüyém, jdyén, jä yä t; säyem, sdyén, säyät; léyém, léyén, 
léyát, illetőleg a felső-kondaiban: Uyém, Ily én t liyé v. lété) ellen
ben : dat. léiné.

Mássalhangzói kapcsolatban a tővégi у gyöngült alakja: i, 
pl. séri kard : plur. séryét, birtokosr. séryém, séryén, séryöt, FKond. 
séryém, séryén, séryát \ éri ének: éryém,éryén, érydt, FKond.eryém, 
eryén stb. I kwgli kötél: kwqlyém, kwqlyén, kwglyät \ jéni csipke
bokor : plur. jényét | soani serke : plur. sognyét | pupi bálvány 

plur. pupéyt (éjsz. vog.pupyét).
Különös módja mutatkozik a tővégi у gyöngülésének e szó

ban po u, FKond. pöu «fiú» (=  éjsz. vog. pV tő: pi y - ; középlozv. 
pü), mely a w-s tövek analógiájának hatása alatt következőleg 
ragozódik: poum, poun, poät; poäm, poän stb.; FKond. pöyém, 
pöyén, pöyät V. pöwä (ugyanitt: dual, pöwi; jäi-pöyins atyafiak). 
Talán szintén eredetibb у tővégzetnek külömböző hangfejlődését 
tükrözik a rasi «selyem» szó és melléknévi képzése: rasioin 
(r. tgul selyemszövet).

2. Az interlabialis tővégiwis ki van téve bizonyos esetekben 
a gyöngülésnek, a midőn alakja: u, pl. tau galy (éjsz. vog. tgw) :
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plur. tqwét, FKond. tewét; birtokosr. taivém, tqwén, tq,wat stb. | eu 
ajtó (éjsz. vog. á w i): plur. eut ; birtokr. вит, eun, eivät; owq,u, 
owän, eu'änl | käu malomkő; dual, käivi || jékwé asszony: jekuni, 
jekun, jekwät; jekw éneimén stb. | oqkw anyós: oakum, oakun, oqkwät 
stb. Dejiw «fa» birtokosragozott alakjai: jiwém, jiwén, jiwät stb.

3. Tővégi j  nek tapasztaljuk gyöngülését ebben: käsi «kés»,
V. ö. käsjim, käsjin, käsjät v. käsijät, käsjau stb. rágós alakjait és 
éjsz. vog. kasej megfelelőjét. Az utóbbival egyező végzetű az éjsz. 
vog. sirej «kard» s tényleg megtaláljuk Szatigiban ennek is sérjim, 
sérjin, sérját v. sérijdt ragozását, miből az tetszik ki, hogy az 
egyéb vidékeken használatos sértem, sérfdt-iéle tőalakulat csak az 
eri «ének», tűri «fenyő»-féle (eredetileg is у töves) szók ragozásá
nak analógiái hatása, melyekkel t. i. a séri, käsi nominativusala- 
kok a tővégi j gyöngülése következtében egyenlő végzetüekké 
váltak. — Az éjsz. vog. enkäj (tő: enkaj•) «szolgáló leány» szónak 
megfelelő kondai inki ragozása azonban eltérőleg az előbbiektől: 
inként, inkén, inkät ép úgy mint a léié (éjsz. vog. lili) «lélek» szóé 
is: lélém, léién, lélát. — Figyelemre méltó a khom «férfi» szónak 
szabályellenes 3. szem. birtokosragos alakja khomté (e h. khomät), 
mely a magánhangzós végű tövek mintájára van alkotva (pl. lo 
ló : 3. sz. loté, Ş leány : 3. qté) s az éjsz. vog. yumim, yumin, yumitá 
ragozott alakokban mutatkozó -i tővégzet (nőm. yum) elisiójából 
magyarázható. Az ük «nagyapó» szónak szabályos 3. szem. akét 
alakja mellett is van a felsö-kondaiban akté (pl. akté-tqri loqtti; 
instrum. aktétatél), mely jelenségnek szintén az a nyitja, hogy —■ 
a mint éjsz. vog. aki (ragozva : akim, akin, akitd) másából is ki
tűnik — valamikor magánhangzós végű töve is járta. Elő is tűnik 
még helyenként a lappangó i egyes ragok előtt; ilyen alak pl. a 
jevravidéki khomijän (Yog. Népk. II. 241.); v. ö. még khomijäyw 
«férjhez menni.»

4. Sajátságos módja észlelhető a kondai nyelvjárásban a 
mássalhangzóval kapcsolt t gyöngülésének e szókban: moy mese 
(éjsz. vog. möjt) : plur. moitét; birtokos-ragozva: mojtém, mojtät 
stb. I jöry társ (éjsz. vog. ju rt) : jörtém, jöttén, jörtä t; felső-kondai 
translat. jorri (társul) | vii homlok: vil'tém, vil'tät stb.

5. A tő belsejében történő gyöngüléseknek egyik gyakori 
esete a nasalis elenyészte a tővégi mássalhangzó előtt, midőn ez 
utóbbi szótagzáró, pl. l'äy szó: plur. lányét; lanyém, lányéit \ liy ék:
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instrum. linkéi | két sapka: instrmn. kentél; kéntém, kentät \ khüt háti 
batyu: khüntém, khüntät | ni.s haltej: khul úinsát | lös siralom : l'öiísi 
sír I khap hullám: plur. khompét. Ugyanígy alakúltak: niy pinus 
larix=éjsz. vog. nänk | niy-vuj nyű, féreg= éjsz. vog. hink | säyw köd 
(seymén ködös) ; v. ö. éjsz. vog. sényw köd | inf. -uy, -uyw és -äyw— 
éjsz. vog. -unkwé és -onkwé | klios-vit húgy; v. ö. éjsz. vog. yuns. 
Ezekkel ellentétben többször találkozunk hasonló hangalkotású 
tövekkel, melyeknek nasalisa minden körülmény közt változatla- 
núl megmarad, minők pl. khönt had, lönkh út (éjsz. vog. Iqny, 
középlozv. loy), sunt torkolat, szád (ejsz. vog. sünt, középlozv. sut), 
kwäns köröm (éjsz. vog. kwons, kwoss-kér, középlozv. kwäs), sons 
bolha (alsólozv. sus), (öné giliszta, kämp földhalom stb.

6. Egy másik módja a tőbelseji hanggyöngülesnek mutatko
zik a következő szókban : tel láb, pót, pont arcz, töt ruhaujj, möt máj, 
melyeknek teljesebb tövet tüntetik a következő 1. sz. birtokosragú 
alakok: iailém, pqitéin, taitém, mqitém. Ugyanilyenek még mául 
mell és poul falu : v. ö. mailéin, pqilém. Ellenben püt v. púpét 
kebel, melynek alsólozvai mása változó tövű (nőm. pót, birtokosr. 
petém, petät), itt a ragozásban változatlan : púiéin, pütät stb.

7. A tővégi mássalhangzó-csoportnak é hangzóval való szét
bontására is találunk több példát a kondai nyelvjárásban, ilyenek : 
khul'ém hamu : khul'mém, vqtem arcz : vqtméin, képéi ruhaelő : kép
lém, törém isten: tömném \ atéy adó: atkhém, khöléy nép: khölkhém, 
voréy sarló: vorkhém, nortéy híd: nortkhém stb. Az anéuy «öreg 
férfi» szónál is találunk hasonló viszonyossal 3. sz. birtokos
ragú qnskät (középlozv. ansékwdt) alakot ezek mellett: ansukém, 
qnsukén.

2 . §. Yiszonyragok.

1. N o m i n a t i v u s .  — Egyes számi alakja rendesen azonos 
a szótővel s a mennyiben ez változó, annak gyöngült, vagy magán
hangzóval bővült mellékalakjával (1. 1. §.). A t ö b b e s  s z á m 
képzésé ugyanazon törvények szerint történik, mint a vogulság 
egyéb területén; példái: kwäl ház: kwálét, Iont lúd : lontét \ éri 
ének: érpét, kwqli kötél: kwalpét, moy mese: mojtét, l'äy beszéd, 
szó : lankhét, törém isten : törrnét | jékwé asszony : jékwét, khonpé rén
szarvas : khonpét || oä leány: oqt, né nő : nét, те föld : möt, lo ló: 
lót, peu fiú: peut, eu ajtó : eut, tau galy: tqwét, teivét. — A k e t t ő s
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s z á m képzője: -á i és -i (illelőleg: -äy, -у) úgy Játszik attól füg- 
gőleg, hogy a képző közvetetlenül a tőszótag után következik-e, 
vagy nem, pl. pqlyés csizma: palyésái pár csizma, posméy czipő: 
posméyái I nörá gázló csizma (бродни) : nöräi | säm szem : sämi, 
päl fül: pali, pont arcz : pouti, voaj harisnya: voaji, kwáli-somlikáV 
ház és kamra (sing. soml'iy), son-1'äli szántalpak (birtokosragokkal: 
l'ál'yqm, läl'yqn, l'äl'yq)  \ tet-sunti äsjäi a ruhaujjak torkai szűkek 
(sing. qsjé), mäsey i oqmp äkio‘ maunpäi at ölä a macska és eb 
nem egyalakuak (не noxoada), pqlyesäi’ visi a csizmák kicsinyek. 
A kit «két» mellett a «kettő» megfelelője: kitár1 s úgy látszik ennek 
analógiájára mondják a számolásban az «egy»-re is : äkwäV (khus- 
äkwäV 21, vuot-ákwáV 31.), bár jelzőileg: ákw‘ (pl. äkw‘ lo) . — 
A v i s z o n o s s á g i  d u á l i s  képzője itt is -ins, pl. ja-pöyins 
atyafiak, kiské-ákins a macska es az ő nagyapója.

2. A c c u s a t i v u s .  — Ragja határozott tárgyat jelölő szó
kon: -m, -mé, pl. o q n ám pásén-tármélné vottélén helyezd a csészét 
az asztalra (поставь на столь чашку)! | n q r m é  oqlentité emeli a 
gerendát | khöléyme té ürwéstésán a népet kérdezgette (Vog. Népk.
II. 225.) I leléfi p u p é y  t mé  sámé roqtsán az eleven istenkéket 
agyonütötte (u. o. 231.). Birtokosragok mellől a tárgyviszony 
külön jele rendesen elmarad, kivéve az egybirtokú egyes 3. sze
mélyt, mely mellett azonban szinten elhagyható, pl. от ék um 
náV oqt káséloqlilén ? az én feleségemet nem láttad ? (u. o. 226.) | 
s é r ij i n kiutelén! köszörűid meg kardod! (u. o. 229.) | polwés-tqután 
jqlé khqritán eloltják gyertyájuk lángját | jü ip á n -sérjá n  nönkhwé 
másésán pánczélját, kardját felöltötte (227.) || ékív é t á m  kétité 
feleségét küldi (229.) | j o u t ét ám khqrtelésté fölvonta íj j át (228.) | 
l o t é t ä m nérémtéstá megragadta lovát (239.); ellenben: s é r j  á t  
kwáné leütésié kardját kivonta (237.) | t ö k h á t  toqré pütlésté 
keresztül döfte torokcsutkáját (234.) | kh ö l k h á t  érwéstésán népét 
kérdezgette (220.). A többesképző mellől is elmaradhat a határo
zott tárgy ragja, pl. v e t k é s é t  sqoroy té pömtésán vagdalni kez
dette a vízi manókat (226.) | inkát v o s é t  nonkhwé nérémtésán 
szolgálója fölragadta a ruhákat (225.) Különös alkalmazásai a tárgy
ragnak: vuj-qnsuy mé nöltésté a medvé r e esküdött | tété v üsrné  
nokh-khenkhilém ezt a várost megmászom, reá folhágok (224.) — 
A határozatlan tárgy viszonynak külön jele nincsen, alakja ugyanaz 
mint a nominativusé, pl. p á n k  ponés fejet hajtott, tett (köszönt) j
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ä s khöntés egy lyukat talált (224.) I r é i  qjyés hőség ér t kiáltott 
(föl az égbe; u. o.) | tösém p ú m é t  kwöséltdm száraz füvet suhog
tatva (u. o.).

3. L o c a t i v u s .  — Ragja -f. Használatára való példák: 
vi tet  oglä sépésém majd hogy el nem merültem a vízben | s ä m ä n t  
ölné oqméWmén oaüm nem bírunk megállani szemeid előtt (Yog. 
Népk. I. 169.) I molém el-pértilém, tón t é n t  lo joutam árum el
adom, azon az áron (на ту цЬну) lovat veszek.

4. La t i v u s .  — Ragja: -né, -n. Használatára való példák: 
a) dativus: vuj -ansuyné  nolti a medvére (tdk.-nek) esküszik | 
nät Iä n  у ö n n é  at äitam a te szavaidnak (твоимъ словамъ) nem 
hiszek I törémné äsintam istenb e n reménykedem (надкю на бога) | 
sémétün när müsti, ton tét, äji a mi szívé пек tetszik (что сердцу 
за ладъ), azt eszik, iszik. — h) illativus : tété kw  ü l n é  sokho oqt 
loapíwe ebbe a házba nem férünk be mindnyájan; — c) allativus: 
kwäli-s o m t i  y ä n  té joytsei egy házhoz s egy éléskamrához ér- 
kezdek (Kiské-akins moy) | jäjän kwáné s ü m n é  jertek ki szem 
el é!  (Vog. Népk. I, 169.) | s á m n é  päts megszületett (szem elé 
jött); — d) superlativus: sdkét s é t é p n é  keram a gyöngyöket 
czérnára fűzöm (на нитку) | oampém s é r n é  vottilém kutyám 
lánczra (на цЬпь) verem (helyezem); — e) ablativus: täu 
o y s é r n é  néilépaus róka jelentkezett eléje (tdk. rókától megjele
nésben részesült, megjelentetett; на лисицу иоиалъ) | tää 
о у s ü n n é  soaryawé, oqném oqt mlté ő sajnálja pénzét (tdk. szive 
égettetik pénzétől, деньги жалЬетъ), nekem nem adja; —
f) egyébfélék: né-sér jól tété ü s n é  mi haszna van ennek a dolog
nak (что-за польза въ этомъ д^лк) | soatén tqulép t'ené egy hétig 
tartó étel (Vog. Népk. II, 241.) | tété vis n en é  nqmtém oqt päti ez 
a leány nekem nem tetszik (tdk. ezen kis nőhöz nem esik elmém, 
kedvem) | khurém m öné vortité három rész re  (v. felé,  на три 
части) osztja | tété sqor n ä r  né khoji? Iqu s e l k o v i n  khoji ez a 
tehén mibe kerül? tíz rubelbe kerül. Essivusi használatára 1. 
példákat a határozók közt (5. §.)

5. E 1 a t i V u s-a b 1 a t i vu s. — Ragja, mint az éjsz. vogul- 
ban: -nél. Használatára való példák: a)  elativus : vi( kwoalti j e n é i  
vizet hoz a folyób ó 1 (изъ ркки) | vis-kharém nokh-oqlméslém 
o a p ü n é l  kisdedem fölemeltem a bölcsőből; — b) ablativus: 
püsén m e t á n é i  el oqt seti az asztal nem mozdul ki helyé bői ;  —
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c) comparativus : j  iw n  él tonsén, p от n él tälkwä a fá n á 1 ma
gasabb, a fűnél alacsonyabb (a nyíl) | täu q m n d n é l  äri köm 
änsi ő néki több ereje van nálamnál; — d) instrumentális 
(vlminél fogva): pänk-k h o j é m n é l  puusté üstökömnél fogva 
fogott meg I p q r k h  ä t ä n  él  nonkhwé khwostqus törzsénél fogva 
fölrántotta (a fát) ; — e) tété két к h ő m n é l  äkw‘-mät perjelén ezen 
két férfi köz ü l  válassz egyet!

6. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s .  — Ragja: äV (-äi), -i 
ugyanazon föltételek szerint, melyeket a duális képzőnél is tapasz
talunk (1. font 1.). Használatára való példák: a)  translativus: 
qm poum j d n y  г jémts az én fiam nagygyá lett | l'üll-k h a r ı  kwoqls 
csúnyává lett (hószámban van)|kiutkdtné o y w t é s d V  télén! teremj 
köszörűkővé! (Vog. Népk. 223.) || lontét an ä n ä V  ä y t y a t ä t  а 
ludak most falkába gyűlnek; — b) essivus (-úl, gyanánt): täu 
p ä n k i  öloy jq /ii ő vezérül (lenni) alkalmas (въ головахъ слу
жить удобенъ) I tö r  é т äV oqt khanséstén nem ismerték föl, 
hogy ö az isten (isten gyanánt; Vog. Népk. I, 166.) \ vuot-khur 
iquléy-tépi kwdné vuotémtésté szél-széli ocsu g y a n á n t  fújta el 
őt (u. о. II, 228.) К m u j i  ménam vendégül (vendégségb e) me
gyek I amjqtlém n ü p i j o r r i  oqt jalyén ? nem jössz-e velem nász- 
társúl (u. o. 223.) I k h ö n t i  ménnén ment midőn had b a (had
kép  p e n) mész (u. o. 236.) || oqném oysäl о á r é n  t ä i  mäjän ! adj 
nekem pénzt kölcsön b e (въ долгъ)! | tété lomé törémné jorpinäV 
milém ezt a lovat istennek áldoza túl adom || arn v ö i p i  khol'tsém én 
árván maradtam | täu qm oäm e rp  i vésté ő megszerette (szeretőül 
vette) leányomat | täu oqném täkw-väipäi jqltité ő engem magához 
(maganemüvé) hasonlít (онъ меня сровняетъ вместо себя).

7. 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 kötő
hangzóval kapcsolt -l, birtokosragok után 'tél, mely utóbbi alak 
némely ragozatlan névszóhoz is csatlakozik, pl. nqjér király: 
nqjértél, ötér fejedelem: ötértél. E rag használatára való példák: 
a)  instrumentális : vuj nqlétdtél nekhwi a madár orrá v a 1 (носомъ) 
kopácsol, szed (táplálékot) | khöléymé jütpän-s é r j é n d n t é l  séréy- 
tésdn a népet pánczéljával és kardjával megijesztette (Vog. Népk. 
II, 239.); — b) comitativus : n q j  é r t é l  sonsoy ménései a király- 
lyal megnézni mentek (V is nqjér-pöu moy) | oqyén-pöyén kw d i é 
t á t  él  (v. kiüdlén ta li)  ménés leányos-fias házával együtt (совскмъ 
съ семействомъ) ment el | kwäl tqulémtél nqlwé voantliwe csala-
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dómmal (teli házammal) együtt a folyóhoz utazunk | jiw t oar é -  
t d t é l  nonkhwé mciniteslém a fát gyökerestül fölrántottam || vuor- 
pupi vis á t é r t é l  älkäta az erdei istenke a kis fejedelemmel 
verekesznek. (Yog. Népk. II, 233.); — c) módhatározó: j ä n  té 
t á t é l  p 'its egész nagyságában (egész termetével) elesett (съ цк- 
лымъ ростомъ) I na т é n t él ki tilinä nevükön kérdezte őket (Vog. 
Népk. I, 169.); 1. több példát alább a határozók közt; — d) tárgy
határozó: oanérn о у s á l  péltelén válts föl nekem pénzt (мкняй инк 
денегъ!) | törémsiskwé в у w t és é l rákwés a jó istenke követ (jég
esőt) esőzött I oqném s o j é l  voqrité hirt ad nekem | Pétr n dinéi  
mdjwé Péter nevet adnak neki; — e) anyaghatározó: n o q n é l  
tqul téktésém jóllaktam kenyérrel (наклся до сыты хлкбомъ) | 
kwäl toqntés e I é m k h o l é s é l  a ház megtelt emberrel (изба напол
нилась людьми) I kit к h a l s  él toqlém khep két emberrel meg
szállt ladik] p o a k h w d t é l  khicqltdl poakhwén vuor czirbolya- 
tobzá b á n  (-val) kifogyhatatlan czirbolyatobzos erdő (шишки не 
кончатся въ томъ урманк. Oqs-Iont eri).

3. §. Birtokragozás.

Ragozási példa: kwäl ház.
Alsó-kondai alakok. Felső-kondai alakok.

a) E g y e s  s z á mú  b i r t o k .

Egyes számú birtokos.
1. kwdlém házam kwdlém
2 . kwdlén házad kwdlén
3. kwälät háza kwälät

Kettős számú birtokos.
1. kwdlá'mén kettőnk I kwäläm
2 .

o3
kwdldn kettőtök ^ kwdldn

3. kwdlatén kettőjük ~ kívdldtén

Többes számú birtokos.
1. kwälau házunk kwälqn
2 . kwälän házatok kwdldn
3. kwälänl házuk kwälän
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b) Ke t t ő s  s z á m ú  b i r t ok .

Egyes számú birtokos.
1. kwälärn két házam kwälqm
2. kwälän két házad kwälqn
3. kwälä két háza kwälq.

Kettős számú birtokos.
1. kwülodmén kettőnk I ^ kwälärn
2. kivälän kettőtök [ л  kwälän
3. kwälän kettőjük kwälän1 AÖ

Többes számú birtokos.
1. kivälqii két házunk kwälqu
2. kwälän « házatok kwälän
3. kwälän « házuk kwälän

c) T ö b b e s  s z á mú  b i r t ok .
1. kwälänem házaim kwälärn
2. kwälän házaid kwälän
3. kwälän házai kwälän

Kettős számú birtokos.
1. kwálénaménkettőnk] kwälenäm
2. kwälenän kettőtök 1 n kwälenän

I чсй

3. kwälän kettőjük л  kwälenän

Többes számú birtokos.
1. kwälenqu házaink kwdlénqu
2. kwälän házaitok kwälenän
3. kwälän házaik kwälinän

Elvétve — különösen a Felső-Konda vidékén — előfordul 
az egyes birtokra vonatkozó egyes számú 3. személyi! birtokos
ragnak egyszerűbb -é alakja is, mely az éjsz. és középlozv. -ä 
megfelelője, pl. äs dolog: ásé dolga, v iiv íz :  vite, poul falu: pqilé, 

, l'ö% szó: l'enkhé, li fark: liyät v. liyé. — Az <  ät végzet következő 
rag előtt rendesen <  étü alakban gyöngül, pl. kwälät háza: kwäle- 
täm a házát, kwülétátél házával. L. az ilyen eseteknek, valamint a



196 A  V O G U L  N Y E L V J Á B Á S O K .

birtokosragozás alkalmával jelentkező tőváltozásoknak példáit az 
előbbi fejezetekben.

4. §. Névmások.

«■^Személyi  n é v m á s o k :

Nominativus: Sing. qm, FK. от, от én, näi’ te, täu ő.
Dual, тёп mi ketten, nén ti ketten, tea ők ketten; 

FK. mm, пгп, tin.
Plur. mqn mi, nqn ti, tan ők.

Accusativus: Sing. oqném, nüyén v. nan, täwä v. täutäm, FK. 
täwäm.

Dual. menőmén, nenän, tenän; FK. minqm, mnan, 
tinan.

Plur. manan, nqnän, tqnän.
Dativus : Sing, qmnän, näinän, täunän / FK. omnqn, näinqn,

tärinän.
Dual, menän, nenän, tenän; FK. minqn, ninqn, 

tinan.
Plur. mqnän, nqnän, tqnän; FK. manan, nqnqn, 

tqnqn.
Ablativus: Sing, qmnänel, näinäncl, täunändl; FK. omnqnél,

nüinqnél, tüunqnél.
Dual, menünél, nénünél, ténünél; FK. minqnél, ninq- 

nél, tinqnél.
Plur. mqnünél, nqnünél, tqnünél; FK. mqnqnél, nq- 

nqnél, tqnqnél.

Különös használatát tapasztaljuk a 3. személyű névmásnak 
az ilyféle szólásban : tété äs, tä u  khun jql-khwqli ? mikor végző
dik ez a dolog (когда кончится это дЬло?) Ер így halljuk a vulgá
ris németben: diese sache, wann wird sie ein ende nehmen ? vagy а 
francziában : cette chose quand sera-t-elle finie ?

N y o m a t é k o s í t o t t  s z e m é l y i  n é v m á s o k :  amk, FK. 
omk én magam, nänkw te magad, täkw ő maga | ménk mi ketten 
magunk, nenk, tünk; FK. mink, nink, tin k; | mqnk mi magunk, 
nqnk, tqnk ; vagy az egyszerű névmásokkal összetéve: qm-qmk, 
näi-nänkw, täu-täkw stb. Bagózásukra példák: täu ménkém erptiyä
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ő szeret mi kettőnket (онъ насъ двухъ любитъ) | tdkwnqnél sau 
nqmsi magáról sokat gondol.

Az ö n á l l ó  b i r t o k o s  n é v m á s о k, mint a középlozvai- 
ban, a személyes névmások és a khqr szó összetételével képződnek, 
így: qm-khqrém, ndV-kharén a tiéd stb. (Y. ö. vis-khar kicsiny, 
Щгёп-khqx értelmes, mdsné-khar öltözék stb.)

b) Az «egy m ás» kondai vogul kifejezése : nou-, nü-, illető
leg ennek adverbialis alakja: nouté, nüté, pl. ékw‘-qnsuy nouté loqt- 
yata az öreg asszony és ember egymás között beszélgetnek (Vog. 
Népk. I, 166.) I nouté verétaytd egymással veszekednek (другъ съ 
дружкой спорятся) I moiti nüté sémtaytsét, an jql-söplést előbb 
haragudtak egymásra, most kibékültek (прежде сердились, 
теперь смирились) | nüté l!dlt-pési vonla szemben űl egyik a má
sikkal (другъ противъ дружка сидятъ). Önállósított határozói 
minőségben jelentkezik e szó következő följegyzésemben: Un nüti 
érptaytd ők szeretik egymást (онк другъ дружка любятъ). А рго- 
nominalis alaptőt világosabban föltüntetik a középlozvai nowäm- 
pes «egymásunk közt», nowdn-pes «egymástok közt» szerkezetek 
(1. erre vonatkozólag Ny. Közi. XXII, 413. és XXIII, 344. 11.).

M u t a t ó  n é v m á s o k :  té ez (pl. té khwql e reggel, té jé 
ez éjjel, té toji e nyáron, té sér efféle stb.); szokottakban ikerített 
alakkal: tété, tét, (önállóan) tété khqr er (pl. tété äs ez a dolog, 
tété ne ez a nő; tét jiw  ez a fa, tét khul ez a hal). Nyomatékosítva: 
dn-té V . té-nanki ím ez (pl. dn ti ielt ezen v. ugyanezen évben, 
mqn jdyqu té-nqnki a mi atyánk ím’ez v. ím ez, látszik) | tqté, tat, 
(önállóan) tqté-khar az (pl. tat khom az az ember); nyomatékosítva: 
tqtéy amaz, ím az (pl. tqtéy kwdl amaz a ház, szomszéd ház; tqtéy 
kwdl khom szomszéd) | tón az, äkw‘ tón ugyanaz (pl. sémétdn ndr 
müsti, tón tét a mi szivének tetszik, azt eszik); ndr dri tatán, tón 
lön mennél (ami) többet hozol, annál (az) jobb (чкмъ больше при
несешь, ткмъ лучше); kwqs-khot-pél voqré, oqmnän äkw‘ ton akár
hol tegye, nekem mindegy (все равно). A mutató névmások ragoz
hatok, pl. téténdntél öldn! éljetek ezekkel (ezen ruháztokkal; Yog. 
Népk. I, 169.) I töndntél olmejésyé ezen esetük után (tovább) élde
géltek (u. о.) I driné dséltésém, tonné khoipe oqt véslém többet 
dolgoztam, annyit érőt (annak megfelelőt) nem kaptam.

M i l y e n s é g m u t a t ó  n é v m á s :  térnie ilyen; (önállóan) 
témlé-khqr id. (pl. témlé vor ilyen ügy; témle-khqr oat üsintés ilyet

14UGOR FÜ ZETEK . 1 1 .
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nem látott). Az «olyan» kifejezésre való szólások: täu väipät khom 
olyan ember, mint ő, tälcw väipät, äkw‘ täu väipät ugyanolyan, 
mint ő.

d) Ké r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  kiion, FK. 
khicqn ki;*) kicsoda? khon-när, FK. kwqnär kicsoda? pl. khivan 
lo-voant voanéptíné kinek lófalkáját vezetitek? | mqns oatém khivqné 
vorétawé ? ki fogja őrizni a vogul népet? (Yog. Népk. I, 170); khwané 
khqswé ? ! ki tudja ? ! (u. о. II, 225.) | khwqmirt témlé-khqrt joytést ? ! 
micsoda-félék, tdk. mi effélék— jöttek?! | khon-när j iw : am-né 
kasén, am-né nänkiv ? ki fog jönni, öcséd-e vagy te? || när mi, 
ami; mi ? (jelzőileg) né mi, mely; mi?; ikerítve: nü-nér, né-né mi, 
micsoda ? né-sér-nür, FK. né-sé-ndr id.; khwqn-né^sé-nár kicsoda-mi
csoda ? Példák: när aln-surén khüntoy noran, khüntän ! a mi ezüstöt 
aranyat hátadon elvinni akarsz, vigyél! | am näinän né inki ösém ? ! 
micsoda szolgálód vagyok én neked?! (что-за служанка я тебк?!) 
né maun täu änsi ? ! mi szépsége van neki ? ! törém jql-poqlt né télié 
oqt'i, sqkh üli a világon a mi étel csak van, minden van (что-за 
пища подъ небомъ не была, вся есть). Kiske-äkiiis тоу | ná-nér 
khomél' jémti ?! mi a pokol lehet ebből?! (Yog. Népk. I, 168.) | 
né-né té-sér térié polän ? micsoda enni való bogyóid ezek ? u. o. | 
né-sér-nár soulétan ? mit dolgozol (что робишь?) né-sé-nür koqréy t 
mi kell ? | näV kkwqn-né'sé-nár ősén, kitilité te kicsoda, micsoda 
vagy, kérdi. (Vog. Népk. II, 232.) || né-sér minő, milyen, pl. né-sér 
jól tété üsné? minőhaszon van e dologban? né-sér oqmétél voqruy? 
minő módon csinálandó ? || né-sou mennyi, pl. né-sou токе änsän ? 
mennyi liszted van? (ti sawét ennyi).

e) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k :  ql-khon-när, FK. qlé- 
khwqn-när valaki | ql-när, FK. oql-när valami | alé-né-sér valami
féle; oalé-né-sér-nür valamicsoda. Példák : qlé-né-sér mojin khomné 
joytwé-sémén valamiféle vendégember érkezett hozzánk. (Vog. Népk. 
I, 166; vosám-kiné qlé-né-sér vuj tűs ruhámba valamiféle állat bujt

*) Az evangélium-fordításokban széltében használt «ki, 
mely» értelmű chot-char, illetőleg chotuch-char-fele visszamutató 
névmást saját kutatásaim alapján nem igazolhatom ; ez azonban 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kondai vogulság legalsó 
szélén, pl. Nachracsi közelében e szó mégis használatos. Megvan
t. i. a tavdai-vogulban is: khot-khor, khot-khar «ki, aki; ki?»
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u. о. II, 225 ; tdnér oqlé-né-sér-ndr lokhwi az egér vlmit zörget, 
(что-нибудь стукаетъ) | oql-né-sou-niir valamennyi, pl. né-sou 
khul dúsén ? mennyi halad van ? oal-né-sou-ndr öli valamennyi 
van. D kwqs-khon-ndr bárki, kwqs-ndr bármi, pl. kwqs-ndrdV-pél ölé, 
an lőni jémtni bármi légyen, most jól jönne. || khon— khon némely— 
némely, egyik—másik, pl. khon khom ndléwdl, khon lön khom 
némely ember hitvány, némely ember jó ember. || tö— tö v. tö- 
khqr—tö-khdr id., pl. tö-khqr tokho loqtti, tö-khqr motinis loqtti 
egyik így beszél, másik máskép beszél || mát, mdté, mater valami; 
(tagadó mondatban) semmi, pl. indtérné ju tqjwés valami állat 
fölfalta I téné mdtér tatkén ! hozz ugyan valami enni valót! | mdté 
pupi-tör oqt voqrydn érin! ? vájjon nem fogsz-e valami bálványhan
got adni! ? (Vog. Népk. III, 127); mdtsoj oatim semmi hang sem hal
latszik ; (u. о. I, 168); mdtér oqt voqrsém semmit sem tettem, u. o. 
240.) К khwqtéy-mdtér valamelyik, pl. tété kitdinél khwqtéy-mdtérmé 
vdjin! ezen kettő közül vedd valamelyiket (возьми который- 
нибудь) у äkw‘-mät egy valamelyik, egyik, pl. tété két khomnél 
dkw‘~mdt perjelén! válaszd az egyiket ezen ket férfi közül! || oqt'i- 
khon, oqti-khon-ndr senki, oat'i-ndr, oqü-népsér-ndr semmi, oqü-né, 
oat'i-né-sér semminemű, semmilyen, pl. oqü-né-sér at tét oqt pasi 
semminemű szag itt nem érzik, oqü-né jól tété cisné semminemű 
haszon ebben a dologban. ||soyén khqr mindenki; sokk,FK. sqkhivé 
sokiio mindnyájan || mdt sérép valaminő, valamilyen, pl. oqném mdt- 
sérép térinél tqteldn ! hozz nekem valaminő edényt) | soyén-sér min
dennemű (pl. s. s. vuj-khul m. állat) | kwqs-né vdip bárminő || mot, 
mot khqr más, másik, mot-mot más-más, pl. mot-mot sér polél 
tqtwésyé másmás nemű bogyókat hozott nekik (Vog. Népk. I, 167).

5. §. Határozók.

a) He l y  h a t á r o  zók.

I. N é v m á s i  tőből származottak: tét itt, tat ott; dkw‘-tét 
ugyanitt, dkw‘-tqt ugyanott | tél . ti ide, tqu, tou oda; dkw‘~ti 
ugyanide; dkw‘-tau ugyanoda, tl-tqu ide-oda; tU'é v. til'ay erre 
felé, tüle v. tülay arra felé (pl. tilay ménén! errefelé menj!) | teil, 
Ш innen, dkiv‘-tíl ugyaninnen; tqul, tóul onnan, ákiv‘-tqul ugyan-

14*



2 0 0 A  VO  G Ü L  N Y E L V J Á R Á S O K .

onnan; tilt innen kezdve (pl. tómén kurat tilt öli a tó kezdete 
innentől van, начатое тумана отсюда); til-tq,nkhél: tqjepoalén 
til-tankhél egyél egy keveset ebből (Vog. Népk. I, 128.) || khot 
hol, kwqs-khot bárhol, al-khot valahol, khoté id. (pl. от ёкит 
khoté oat khansilén ? nem tudod-e valahol feleségemet? Vog. Népk. 
II, 227.), оай-khot sehol | khotdl hova, kwq,s-khotdl' bárhova, al- 
khotdl valahova, oqt'i-khwqt sehova (pl. oaü-khwqt vél mén! никуда 
не ходи!) I khotél honnan, kwqs-khotél bárhonnan, ql-khotél vala
honnan, oqü-khivatél sehonnan (pl. oaü-khwqiél atvésém ни откуда 
не получилъ). — A tqu «oda» határozó gyakran szerepel, mint a 
magy. oda is igekötői minőségben, pl. sama tqu-päntsa lehúnyta 
(tdk. oda fedte) szemeit (закрылъ глаза) | tqilam tau-tdnértaweV 
lábaimat szorítja (odasz.) csizmám (сапоги малы, ноги сжимутъ) | 
kodtém tau-tdytilém odanyújtom kezem (руку туда протяну) | kér 
Щи-sémwés a vas megrozsdásodott (железо ржавклъ) | khölém noul 
tq,u-kärti a holttest (hús) m e g merevedik | tqu-kholtésdnl me g mu 
tatták (Vog. Népk. II, 239.).

II. Egyéb névszói tövekből képezett ö n á l l ó  (nem névutói) 
alkalmazású határozók:

el (el me távoli, idegen föld | el-ol, FK. el-ql első; el-ol khqtél 
első nap; el-oli élém-khols első ember, первой): elén a távolban 
vlmi előtt, pl. ndV jit-kwdjilén, elén joytilén-két: joytilén te kövesd 
őt, ha a távolban utoléred, hát utoléred. (  Vis-najér moy) | élt előtt, 
elől, pl. eit jäli elöl jár (впередомъ ходить) | eláll, elállay előre,, 
előfele || el'é-nou, el-nqu előbbre, pl. tété nar ellé-nou lákwtén! 
mozdítsd előbbre ezt a gerendát! (подальше подвинь это бревно !); 
elnqu mén! menj előbbre! (дальше иди!) || elé-pdri előre-hátra, 
össze-vissza, pl. vuor-kiwért elé-pdri sositdyw az erdőben össze
vissza kószálni; jiw vuotné elé-pdri s&tau a fát előre-hátra ingatja a 
szél (вктромъ шатаетъ задъ и впередь). — Névutói alkalmazás
ban az el-poql összetétel járja: qm eltém-poalémt vonli én előttem 
ül (személyragozva: eltén-poqlént, elté-poqltdt; eltdm-poaldmént, 
eitän-poqldnt, eltdn-poqldnt; eltqu-poqlaut, eltdn-poaldnt, eltdn-poa- 
länlt) I el-poqlné vlmi előtt előre, vminek elejére, pl. ötér kliöntét 
el-poalné ménés a fejedelem a badak előtt előre ment (Vog. Népk. 
II, 231.) I el-poalnél elölről, vminek elejéről (önálló használattal is), 
pl. el-poalnél pdrijdjin ! jer vissza elölről! (съ передя назадь иди !) 
Az el (illetőleg teljesebb alakjában elé)  igekötöi szerepére példák :

ШОЮ
. . W -
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€l-khq,iti elfut, el-téilémli elröpül, el-qips elszabadúlt, el-pertilém 
eladom | el-tölpés 1 e szakadt (оторвался), el-pesti 1 e old (pl. köte
let, развязать), el-enywsa/Щт levetkőzöm (раздеваюсь) | el-tüls 
V. el-tuitpqyts elrejtőzött (спрятался) | q,m kérékém el-voaréslém én 
bűnömet meggyóntam (tdk. elcsináltam, исповедался) || tunsém 
viemnél elé-lökémésté álló helyemből eltaszított (оттолкнулъ меня 
съ места) I oqjyél-söuné elé-oqlémwés egy kiáltásnyi (versztnyi) 
távolságra emelte el (Yog. Népk. II, 228.) | vupansuy-kwäsme 
elé-sqoritü a medvekörmöt megvágta (Medveeskü).

Az el határzói alapszóval ellentétes értelmű j  i (éjsz. vog. 
ju i) «utó, hátsó rész» (pl. ji-pqal utófél, jiw-ol utolsó) ragozott 
alakja, jit «utói, hátúi» főkép mint igekötő használatos, pl. jort- 
khomém jit-kwqlilém v. jit-jálilém társamat kisérem (tdk. utói ke
lem, utói járom, провожу) | oysérmé jit-kwdjilém a rókát üldözöm | 
iit-vujti kerget, üldöz. — Yele alkotott névutó: jitém-poalémt 
utánam, jité-poalát utána stb. — A/ií-nek megfelelő lativus és abla- 
tivus alakok (minők: éjsz. vog. jüw, jüwlé vissza, hátra, juil hátul
ról) a kondaiban hiányzanak. Más azonértelmű névutók:

p a r i  vissza, hátra (pl. mén pari!). Gyakori igekötői alkal
mazása, pl. tqitém pari-sakwentilém ujjamat fölgyűröm (рукавъ 
загну) I vis-khq,r resi, päri-loqtteln! a kisded sír, csendesítsd le 
(tdk. szóld vissza, утиши его) ! | vonséy päri-khäuUts a palló oldalt 
fordult (повернулась на бокъ) ;

s i s i n  hátra, mögé (ebből: sis «hát»), pl. sisin jálné sis- 
törém mögöttem (hátra) járó mögbeli isten (Vog. Népk. II, 380.).

jón,  FK.jén benn; otthon a házban, jöjil belülről; hazulról, 
a házból, ju be; haza, a házba, pl. jón öli benn van, jöjil jésém 
belülről, hazulról jöttem, ju  jajin ! jer be v. haza|;e« vosét-kit benn 
a ruhákban (Vog. Népk. II, 225.) — A ja  lehet igekötő is : ju- 
nalijésté elnyelte (проглотилъ) | nan-lqmét ju-toajpéslém a kenyér
darabot m eg ettem (съклъ) | lométné ju-tajwés a láng f ö 1- 
emésztette.

kw  iin  künn, kwiiné, kwänäl, FK. kwq,né ki, kifelé, kwánél 
kívülről (pl. kwän öli, kwané méni, kwiinél jés). — Igekötői alakja: 
kwän, kwané, pl. kwdn-ménésém kimentem, khul jqlmémnél kwän- 
aitéslém a halat kiszalasztottam (опустилъ) gyalmomból, lépté jiw- 
siiunél kwän-tels a levél kifejlődött (вышелъ) a farügyből | okhsé 
kwán-rqssém a pénzt eljátszottam (проигралъ) || pqlkhén kwáné
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néils taknyod kijött (сопли вышли) | l'önkh kwdné rawélés az út 
fordulatot vett (дорога повернулась).

пот, : felső (pl. пот qnkwél felső ajtógerenda): nőméit 
fölött, fönn, pl. mqildt-tdrmélt nőméit vonli melle fölött fönn 
űl (Vog. Népk. II, 233.) | nofíkhé, nonkhwé, nonkhal föl, föl
felé. — Igekötői kopott alakja: nokh-, melynek használatára 
példák: vii nokh-kwqli a víz árad, emelkedik (прибываетъ) | 
nokh-khütémyqti fölköti háti bátyúját (надкнетъ котомку) | tété 
lomé törémné nőnkké-jorlilém ezt a lovat istennek áldozatúl föl
ajánlom (богу жертвую) И vii nokh-ésils a víz fölforrt (сгркла) || 
vuot nokh-nourémés a szél m eg erősödött (сильной сталь) | nokh- 
pojtés m eg gazdagodott; v. ö. alább: jqlé-jörlitdyw leszegényedni || 
jdni-khul nonkhé pdjwé a nagy halat szeletekre szabják föl (спла- 
стется) D nén-at nokh-telmi még nem állott be a tél (еще нету 
зимы); V. ö. alább : j  á lé  tüjimi beáll a tavasz, j á lé  tojmi beáll 
a nyár.

İ a l «al» ( jal-al pöu a fiatalabb fiú, младшш сынъ): jqlén 
lenn I jqlé, jq ld i le, lefelé, jqldi-tqri lefelé, jqlé-mas lentig, pl.jqlé- 
mas dlyatqu míg csak le nem terítjük egymást, verekedni fogunk 
( Kh&rs-ansuy éri) \ jol-mqs dlésldm egészen megöltem (до смерти 
убилъ). — Névutói alkalmazásra való összetétele: jal-poql, illető
leg ragozottan: jq,l-poalt alatt, pl. jiw-és-jq,bpoalt vonlau az árnyék 
alatt ülünk (за сткнью сидимъ) | jal-poalné alá, pl. ёу-jqUpoalné 
nalwé vqjloy noram a hegy alá akarok alászállani (спускаться 
хочу подъ гору) I jql-poqlnél alól, pl. sernél m& jql-poalnél me-kdn- 
tdrmél nonkhwé kwqls a fekete föld alól a föld színére jött fel (Vog- 
Népk. II, 230.). — Igekötői alakja : jql, jalé ; alkalmazásának pél
dái : jql-rdmoy eltemetni (похоронить) | vii jql-rqyi a víz apad 
(убываетъ), jql-vonts rendes mértékfokán áll (на мкрЬ сталь) | 
iql-khoiyélqm lefekszem (лягу) || jql-ajwés e 1 aludt (уснулъ), vis- 
kharmé jql-qiltilém a kisdedet elaltatom (ребенка усыплю), jqlé 
jinémtquésém e 1 szenderedtem (сдремалъ) | jql-khölés v. jql-sökérlés 
m eghalt v. elpusztúlt (пропалъ), jql-dloy m egölni (убить) || 
jqlé-örtés elfáradt (присталъ) | jqlé olmijdyw letelepedni (помес
титься на месте) К tét uj-anéuy jdlés, jql-loqsilém itt medve járt, 
me glesem (подкараулю) || kwdnsdn jqlé-kkwqlnist körmeinek le- 
koptával (Vog. Népk. П, 224.), tété dé jql-khwqli ez a dolog be vég
ződik, elmúlik (кончится), jonkhép jaldl khwali a hold fogytán van



K O N D A I VOGTJL N Y E L V J Á B Á S . 203

(на ущербъ идетъ) | polwés jql-pesyeläyw a gyertyát el fújni 
(задуть свечку) || sémém jal-tqls szívem lecsillapodott (сердце 
утешилось) D jalé jörliiäyw v. jalé manéoy leszegényedni (обкд- 
нкть) у jalé-tüjimi beáll a tavasz (весна стаетъ), jqlé-tojmi beáll а 
nyár (лкто стаетъ).

äl a folyónak fölvidéke (pl. äl vöt fölszél): ályé, äijät fölfelé 
a folyón.

I и i a folyónak alvidéke (pl. lm vöt alszél): lányé, lányai v. 
lankhat aláfelé a folyón, pl. khul lányé täräti a hal aláereszkedik a 
víz folyása irányában (спускается).

p u j  a folyótól, tűzhelytől, ágyszéltől távolabb v. feljebb eső 
tér: p u j m  a parton, hegyen, távol a tűztől stb. | pö fölfelé a 
folyótól, tűztől stb., pl. öy-pánkén pö ménam fölmegyek a hegy
csúcsra (на гору иду) I oat méni pö vuorné nem megy föl az er
dőbe. — Névutós összetételére példa: pösén-puj--poqlné votsét az 
asztalhoz (за етолъ) ültek.

no ç im  én  lenn a folyónál, tűznél stb. | nqlwé (lativ), pl. 
lométné nqlwé poaltésté a lángba vetette (Vis nqjér шоу), nqlwé 
voqntliwé leköltözünk a folyóhoz (на ркку вьгЬдемъ), nar oynél 
nqlwé pars a gerenda legurúlt a hegyről (покатилась подъ гору)..

ü t é y  ajtóküszöb: ütyé, ütyäl a küszöb irányában (къ по
рогу) И m ol (kwäl mol-poqlät a ház előrésze szemben az ajtóval): 
molyé, molyát a ház előrésze, a vendéghely irányában (въ перед
нюю сторону), pl. ütyé khartém, molyé khartém a küszöb felé is 
van húzva, a ház előrésze felé is van húzva (a falgerendák réseit 
betömő moh). Tál. mese 105.

k h w q s é  hosszú: khwqsät messze, a távolban, pl. tat, khwq
sät poul keli ott a távolban falu látszik (тутъ, далеко деревня 
видна) I khwasän, khwqséné a távolba, messze, pl. khwqséné jälsqu 
(далеко ходили).

v ö t  rövid: veién v. votyén a közelben, pl. táu veién öli (близко 
живетъ) I vet'ye közeibe, közel, pl. vetyé jäjin ! (приди ближе!)

t o p é t  közel*), pl. topéi öli közel lakik (близко живетъ)

*) E határozó valószínűleg névmási alapú s mint ilyen szo
ros mása lehet a teljesen ellentétes értelmű magy. távol szónak. 
A mi hozzánk «közelebb», az a viszonyítás pontjától «távolabb» s 
midőn pl. valakit magunkhoz közelebb hívunk, kifejezhetjük azt
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toäl topéi té päts a tél közeire jutott (близко стаетъ), topéi jäjin! 
jer közel!

к h a m i  arczczal lefelé (ничкомъ) || k h a n i  háttal lefelé, ha
nyatt, pl. khami pdts arczra borúit, khop khani punsdn! fordítsd 
föl (развали) a ladikot (hogy t. i. a hátán hanyatt feküdjék)!

akivé  egy: cikwét együtt, pl. jönkhép-söu dkwét ülsét egy 
hónapnyi időt voltak együtt | äkwän együvé, pl. odtém dkwdn 
dytyatdt a nép együvé gyűl.

l aywé ,  layu «szét; körül» főkép igekötői használatban, pl. 
Iqywé tousdn szétszórta, layu-ménést szétmentek (разделились), 
Iqywé-mökndm l'önkh szétágazó út (виловатая дорога) | qm poul 
Iqyu-multäyiv noram én körül akarom járni a falut (я обоиву 
деревню) | pdnkém Iqywé sämli fejem forog (szédülök; голова 
кружиится).

l apé,  läp igekötői használatban «bevonás, befödés, bere
kesztés »-féle értelmű igéken szerepel (v. ö. Idp fedél), pl. jómé áréi 
lapé tustilém a folyót elzárom halászkerítéssel (запоромъ загорожу) | 
khotél tolné Idp-ldywés v. Idp-tactils a napot elborítja a felhő (солнце 
морокомъ зашло) | körém Idp-sdrtilém kemenczém bemázolom 
(выбклю) I Idv-tosjéytaus beszállotta a piszok, por (копать насяла) | 
am soqrmé ldp-jdléslém én bejártam az egész világot (я светъ весь 
переездилъ).

t q r y é  külön-külön, szétválasztva, pl. tqryé-taryé öld v. kit 
rankh öld külön-külön laknak (порозно, на двое, особливо жи- 
вутъ) I tan-pali-vortyats taryé-tqryé ők különváltak egymástól, 
mindegyik más-más felé (они другъ отъ дружка разделились).

sop  «darab, rész» : sopi ketté; át, pl. poärt sopi nors a deszka 
ketté tört (надломилась) | sopi sqjémtité ketté töri (по поламъ 
ломаетъ) || tété jómé sopi sosilém ezt a folyót átgázolom (перебреду).

III. N é V u t ó i s esetleg egyszersmind igekötői minőségben 
alkalmazott belybatározók:

k i w r  «belső» : kiwrt, kéurt, FK. kit -ben, pl. vvj jiw-saw- 
kiwért pitemii a madár a bokorban fészkel (птица въ кустяхъ 
гнездитъ); siswé pumét-kiwért sütyeli a nyúl a fűben futkos, vör- 
kéurt az erdőben, kwdl-kit a házban | kimérné, FK. kíné -be, pl.

úgy is, hogy jöjjön eredeti helyéről távolabb. Vö. e dunántúli szó
lást: «oda adta nekem» e h. nide adta».
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kwdl-kiwérné jülkamén! menjünk csak be a házba! vosäm-кгпё 
ruháimba (Yog. Népk. II, 225.) | kiwér-poql, FK. kinél -bői (pl. 
kwdl-kinél kivan jim kínom a házból kijött férfi; u. o. 237.).

j  в t közép : jötét, jöt vminek közepén, pl. soarés jet a tenger 
közepén I vüs-jöt vonlép a várban ülő (Vog. Népk. I, 131; II, 
232.) I jötné vlminek közepére, pl. kwäUkän-jetiié joyts a szoba 
terének közepére jött ( Kiski-äkins шоу).

k h a l «köz» : säm-khqlt szemben, szem előtt, pl. s. kh. lőttén 
mondd szemembe (въ глаза скажи)!

к hu t i mögé, pl. jiw-khuti vonli a fa mögé ül (за сосной 
сидитъ), kwäl-khuti v. kwal-sésné iunspésém a ház mögé álltam | 
khutél mögül, pl. jiw-khutél jis a fa mögül jött elő (изъ-за сосной 
прителъ).

s q j i mögé, mögött, pl. vuot-sqji vonli a szél mögött (tőle 
megvédve) ül (за в!>тромъ сидитъ).

k h q n k h é  át, keresztül (vminek a felületén), pl. ey-khqnkhé 
ménau a hegyen át megyünk (черезъ гору ноидемъ). — Lehet ige
kötő is, pl. khanklié-ilkhatné mö (két folyó közti) vontató út (воло- 
чекъ, перетаскъ изъ рЬки въ рЬку).

t o a r é  át, keresztül (vminek a belsején, tartalmán), pl. mö- 
toqré mén! menj a földön keresztül! (átokszó; скрозъ земли 
провались!) | säyw-vit näritäyw eléy-toqré tej et szűrni a szitán 
által (молоко ц'Ьдить черезъ сито). — Igékkel való szorosabb 
kapcsolatára példák: toqré-jiutoy keresztül döfni | toqré-kholtilüyw 
bebizonyítani (tdk. átmutatni), noysät jql-älem kliom toaré-yidts 
kiderült (nyilvánvalóvá lett), hogy ki volt az a férfi, ki az ő nyuszi
ját megölte (Medveeskü).

má n t ,  mdntél vmi mentében, hosszában; vmin át, keresztül, 
pl. vií-mant vuji víz mentében úszik (по водЬ плаветъ) | lönkh- 
mántél jömi az út hosszában jár (по доропЬ идетъ) | kwösnäs-miin- 
téljuvqytwés bedobták az ablakon keresztül (Yog. Népk. II, 231).

j ö r y  társ: qm jqrtélém v. jatlém velem (со мною), täu-jqtlät 
ővele I moké vit'-jot rdutité lisztet vízzel kever (муку водою мгЬ- 
таетъ). — Igekötői alakja jq t - : jqt-tqtyönl tqnk vüsánné elvitték 
magukkal a maguk városába (Vog. Népk. II, 231.) | qmjqtélém 
jqt-jiyiv oqt tänyi velem együtt jönni nem akar (не хочетъ со 
мною идти).

t a m i é i  fölött (pl. kwdl-tármél-jiw a tető felső gerendája);
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fölé, -ra pl. jiw-tdrmél nokh-khöfikham fölmászom a fára, на 
лисину ползу; sansé-tarmél jql-rdyéts térdre esett (налъ на 
колкни) I tármélné id., pl. qanäm pdsén-tdrmélné vottelén! tedd 
a csészét az asztalra (поставь на столь чашку!) | tdrmélt fölött, 
pl. sisdt-tdrmélt пор khunti hátán batyútartót hord (котомку 
носить на спинк); joank-tdrmélt jqlé-ropésém a jégén alábuktam 
(на льду провалился скрозъ ледъ).

ä l i  vlminek tetejére, fölületére, színére, pl. koatätäm am 
vqiném-áli vönyésté kezét az én vállamra csapta (билъ рукой мое 
плечо) I mo'kän-äli sdmé-testé a föld színéhez vágva agyonütötte | 
koqt-pdit'a äkw‘-äli voyyq tenyereit egymáshoz csapja | tqild oywtés- 
äli kerilésyd lábai kőbe botlottak (запнулся о камень). — Személy- 
ragosan: dlyém, äly én, äly át stb.

t a r  i ellen; vmi irányában, fele; -hoz, pl. oamp khvcqrtné- 
tqri tan ménes oda ment a kutyaugatás irányában (felé) || jani nor 
dnsi am-taryém nagy haragja van ellenem (тибкб сердится на 
меня); täii-tqryät osyilqm haragszom rá (на его сержусь) || oysér- 
tqri loqtti szól a rókához || jqldH-tqri lefelé stb.

İq, l t  szemközt, szemben való (pl. iql't vuot szemközt jövó 
szél, противный вктръ): am l'qitém jömi szemben jön velem (на 
встречу идетъ) || İal't-pesi szemben egymással, vis-á-vis, pl. semél 
nqjér jd  sqirén nqjér İalt pesi sosséyta a fekete és fehér király szem
ben néznek egymással | nüté iait-pési vonld egymással szemben 
ülnek (другъ противъ дружка сидятъ).

p ö k h  oldal: pöyén -hoz, pl. ötér-pöyén té ménés a fejedelem
hez ment (Vog. Népk. II, 229.) | qm-pöyémné jiw  hozzám jön (ко 
мяк идетъ).

p o q l  «oldal, fél» : poqlt -nál; -hoz, pl. qm-poqltém öli nálam 
van; ekwétdm ja-pöyät-poqlt kétité feleségét bátyjához küldi (Yog. 
Népk. П, 228); vof-khgl jdlqm tdu-poalté gyakran járok hozzá (часто 
хожу къ нему) | poqli felé, pl. l'önkh tét kit-poali tqwi az út itt 
kétfelé ágazik (дорога здксь развилится) | jütmél poqli kholpés а 
varrás fölrepedt (ketté v. szétrepedt). Egyéb névutói szerepét 1. fönt 
az el, ji, jql és puj határozók tárgyalásánál. — Igekötői alakja pali 
a Idp igekötőnek ellentéte «szét»-féle értelemmel szétválás, föl
nyílás stb. jelentésű igéken, pl. tan-poaldnl pali-vorydnl ők a ma
guk felét kiosztják (они половину раздкляють) | tét met jo pali- 
tqwi V. pali-toylépti ezen helyen a folyó kétfelé v. szétágazik
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(разойдется) || опт páli-junsilém ajtóm kinyitom (v. szétnyitom, 
отворю) I joank noumtés, jo pali-pdtili a jég megmozdúlt, a folyó 
fölnyílik (откроется) | pali khujép то szabadon álló (jég nélküli) 
tér (полое мксто на льду).

Ъ) I d ő h a t á r o z ó k .
I. N é v m á s i  tőből valók: te most, erre, pl. nőiéi poywtoy 

té nauwés most nyíllal kezdték lövöldözni (Vog. Népk. II, 240.) | 
toni-poalt azután, tondtél id. || takhél' azután, később (éjsz. vog. 
tajéy, középlozvai t'ayél), pl. takhél'nü jä jin ! jer később ! || khun 
mikor, amikor, kwas-khun bármikor, oati-hhun soha || moléy a mi
nap I moiti tavaly || mqnté régebben, pl. mqnté loqttésém megmon
dottam régebben (давше говорилъ) | än-mont a minap, azelőtt, pl. 
dn-mont jql além kínom a minap leölt ember || mantél, FK. mantél 
vmely időtől fogva, óta; vmely idő folyása alatt, pl. sernél mő 
sonyémlém-mantél a fekete föld teremtése óta; visén mantél vit'nél 
pélsém kis koromtól fogva féltem a víztől (съ изъ мала воды 
боялся); pés-mantél tit öli régtől fogva van itt (съ изъ стари здксь 
живетъ) I pés ielt-mantél ékw‘-ansuy ölsei a régi években (évek 
alatt) volt egy öreg asszony és ember (Vog. Népk. I, 166).

II. I d ő t  jelentő alapszókból származók: söu «idő» (közép
lozvai s i ) : ton-söut akkor | jönlchép-söu akwét ülsét egy hónapnyi 
ideig éltek együtt | piselénén söut midőn bőjtölsz | khotéUjot-sit 
délkor, dél idején | dkwé-mdist egyszer csak (középlozvai dkw1- 
mdt-sit) ; tü jimét-mdist a mint oda jött (какъ онъ прителъ) || 
rqn «idő» : kwqlén ton-rän ménésdmén éppen egyazon időben men
tünk el (тожно въ одно время ушли) | khwasd rqn tét at ölsém 
hosszú ideig nem voltam itt (долгое время не былъ я здксь) | 
tón rqnt abban az időben, akkor || la t: ton-lat akkor, dkw‘-tomlat 
ugyanakkor || pös : dkw‘ pöst ménésdmén egy időpontban (въ одно 
время) mentünk el. || khotél «пар» (dies): to-khotél (eh . té-kh.) 
ma, molyát, FK. molkant khotél tegnap (вчера), khwalét khotél hol
nap (завтра), eléy khql holnapután (нослк завтра) | khotéldtél 
naponként (pl. kh. kul'eiti кажной день гуляетъ) || jé é j: jé jdli éjjel 
jár, jé khwojam az éjjelen át alszom, té jé sqls ez éjjel dér esett | 
ji-kívdtélné joyts éjjelre jár az idő | jitéldtél éjjelenként, pl. nőj ér 
khölkhé jitéldtél khwqte-khwqlildyw té pömtsét a király népe éjjelen
ként elveszni kezdett ( Vis nqjer moy) \ j i  té khatel éjjel-nappal ||
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khwql reggel: khwqlt, kwqltän holnap (завтра), té khwql ma reg
gel (pl. té khwal oqlpél ménes ma reggel korán elment), khwql-tqur 
V. khwal-kés reggel, reggeli időben (утромъ)Ц it est: iti este (вече- 
ромъ), it'i-tqur id. | it-poqläV päts este felé áll az idő (вечеръ 
сталъ) I iiilätel estenként (pl. it'ildtél tét öli онъ кажной вечеръ 
здксь) У téli télen, tüjä tavaszszal, toji nyáron, tä/wsi őszszel | té 
toji a mostani nyáron (нынкшное лкто); tét toj pqtét oqlpél el-téi- 
lémlést ezen a nyáron a réczék korán elröpültek || iel év: ön-ti ielt 
az idén, ezen évben, mol-ti ielt tavaly, a múlt évben, motielt a jövő 
évben I kkurmét ieltät v. toqltät öli harmadik évében van (въ 
третьемъ году).

III. Sajátos időhatárzó szók: äii most, pl. täu än tét ő 
most itt (онъ сейчасъ здксь) | ün-té íme most, pl. án-té pömtilém 
(сейчасъ начну) || üs, FK. ös még; ismét, pl. täu üs tét at öls ő még 
nem volt itt (его еще не былъ здксь) | us äkw‘ por lőttén! mondd 
még egyszer (eme разъ скажи)! | ms té néyélst most már látszanak || 
vénét, viliét csak ekkor v. akkor, pl. tété äs vériét pömtwés voaroy ezt 
a dolgot csak most (тожно теперь) kezdték csinálni | jutpän-sbrjän 
tV mäjän, vinét iéém méiném adjátok ide pánczélruhátokat, kardo
tokat, csak akkor adom oda húgom (Vog. Népk. II, 238.) || errq, 
FK. ira örökké, mindig; (tagadó igével) soha, pl. errq lön öli min
dig jól él (все хорошо живетъ); errq iol-poqli jemtén sánta leszel 
örökre (храмой будешь на вккъ); vuj-ansuyné ira noltoy oqt 
koqréy a medvére sohasem kell esküdni | errq-mqs örökketig, min
denkorra, pl. täu errq-mqs sötén ő szerencsés mindenkorra (онъ на 
всегда счастливъ) || voqnéén később, aztán, pl. oaném müt-sérép 
térinél voqnéénnü tqtélán hozz számomra valami edényt később 
(погодя, послк) I oqlpél korán, előbb (ранке) || jérté rögtön, pl. 
täu jérté joyti (онъ сейчасъ придетъ) | jértél gyorsan, pl. jértél 
malemam gyorsan sietek (скоро тороплюсь) | ákwé-jért egyszerre, 
egy időben (=  éjsz. vog. akw‘-ért) || süss v. äkwb-säss (FK.) egy
szerre, pl. khorém kholés säss v. äkwe süss menést három ember 
egyszerre ment el (въ разъ ушли).

Különös időhatározó névutó: mii, uil, illetőleg loc. raggal 
uité, uit, mely főkép nőm. verb. képzésekhez csatlakozik. Példák: 
täu päilnät-uit mialatt ő fürdött ( Vié nőj ér moy) \ tété loymé khöl- 
mät-uit a mint ezt a szót meghallotta (Medveeskü). | tqjepémát-uité 
a mint megette (Vog. Népk. I, 168.) || täu noltnät-vuil loy peltäyw
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at nar és miután ő megesküdött, nem akarta szavát szegni (meg
változtatni) I tan eynél jqUvojléndnél-vuil oysd-khuri khotsét a mint 
ők a hegyről leereszkedtek (какъ они съ горы спускались), pénzes 
zacskót találtak | voantértmé viinél nokh-néilpémdt-vuil ujpéslém 
a vidrát, a mint a vízből fölbukkant (какъ вынырнула), meglát
tam I vuj jiW'tau-tdrmél votmät-vuil tau khütsi a midőn a madár az 
ágra ül (когда птатка насадится на сукъ), az ág meghajlik. Más 
alkalmazásban szerepel az uil e szólásban: äkw‘ uil «hirtelen,rög
tön» (pl. dkw uil oqlmejésté hirtelen fölemelte, вдругъ поднялъ).

IY. T é r v i s z o n y t  jelölő határzók képes alkalmazása mu
tatkozik a következő időhatározókban: élt előbb, korábban, jqtél 
utóbb, később (pl. täu élt liinsés, jqtél mdyintdyw pömtés ő előbb 
sírt, aztán nevetni kezdett, онъ прежде плакалъ, потомъ смкяться 
сталъ) íj el-olt kezdetben, előbb, ji-olt végre, utoljára (pl. tété lo 
el-olt térén ölés ez a ló előbb szilaj volt, прежде дикая была; гmj- 
ansuy ji-olt täutäm elé-khwoltéptésté a medve őt végre elhagyta 
(Medveeskü) || khwqsöt régen (pl. khw. öls давно былъ), khwqsä, 
FK. khwqisé soká, sokáig, sok ideig (pl. pés jés khöléy khwqsä ölest 
a régi korabeli emberek soká éltek, долго жили) | vei, FK. vuot 
rövid ideig | vei khal rövid időközökben, gyakran (pl. täu vei khql 
tV jiw онъ часто ходитъ сюда).

Névutói alkalmazásnak: khwqstél «hosszában, vlmely időn 
át», pl. tén ölnütén-khwaútél az ő egész életükön át | pält id. (éjsz. 
vog. palit), pl. öinen pält | j i  pqalt vlmely idő után, leteltével, pl. 
marséköle ölnén ji-paalt jajin ! kevéskét várva (lévén) gyere ! (не 
много погодя приди!) I mdntél vmely idő letelte alatt (pl. am tét 
vonléném-mdntél nan soqj djdn mialatt en itt ülök (пока я ядксь 
сижу), ti igyatok theát! pisélenén-mdntél örokh vél djdn midőn bőj- 
tölsz (когда постуеть) pálinkát ne igyál!

Y. Az dkwé «egy» számnév alapja a következő időhatáro
zóknak : ükén, FK. dkwén hirtelen, egyszeriben, pl. dkén khölpés- 
lém egyszeriben meghallottam (сразу услыхалъ), dkwén v. tqlkhél 
ménés egyfolytában, minden megállás nélkül utazott tova (на npo- 
ходъ укхалъ) | dkwéps egyhamar, pl. dkwéps pari at jiw  egyhamar 
vissza nem jön (Vog. Népk. I, 166.) | dk-mas egyszerre, hirtelen, 
pl. dk-mq,s ju-naltésté egyszerre lenyelte, сразу проглотилъ | dikwé- 
j)él egyre, mindig, pl. ékwdt dkwé-pél oqíi felesége egyre csak nincs 
(sehol); Vog. Népk. TI, 235. L. meg fönt dkwé-jért, dkwé-sdss.
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ej Mód- és á l l a p o t h a t á r o z ó k .

1. N é V m á s i tövek származékai: tokh, tokho, FK. tokhwé 
így, úgy (pl. tö-khqr tokho loatti némelyik így beszél, иной такъ 
говоритъ) I tokkal' id. (pl. tokhäl oq,t lälyi így nem lehet, такъ 
нельзя) I tokhalin id. (pl. t. pdtsém úgy estem) || khomél, khomle 
hogyan, miképpen, ahogyan (pl. täu khomél Iquwé ? hogyan hívják 
őt? I tété-khqrmé khomél sondtilén? ezt mire becsülöd? какъ ты 
ценить этого? j oqt nori-pél khomlé érkélawe ? I ha nem akar, mi
képpen kényszerítenők?! если не хочетъ, какъ его заставить?! | 
nortékhan luisen khomél kerstésdn ? ! hidatokat ugyan hogy is csi
nálhattátok oly rosszúl?! (Kiské-dkins тоу) \ khomél norän, tokh 
teltqyjén! ahogyan akarsz, úgy fizess!) || khatém akárhogyan, vala
hogyan (pl. khqtém vödrén! какъ-нибудь дклай !)

II. M ód h a t á r o z ó i  r a g o k :  1. <éé, pl. sdrés loatti iga
zán, őszintén (вкрно) beszél ( sár khom becsületes, igaz ember; 
честной, вкрной). Többnyire a melléknévi <.én képzőhöz csatla
kozva használatos, pl. rosénes oroszúl, mansénés vogulul, moténés 
másképpen | qsénés vastagon, sűrűn ( soqj qsénés qli a thea sűrűn 
van főzve) | sojénés oqjyi hangosan kiált (громко кричитъ) | vis- 
khqrät toqrwéténéé dnséste gyermekét nehezen szülte meg | pdsinis 
ffléytdyw könyökkel támaszkodni (облокотиться; päs könyök) | 
moqrénés tqt ölés késedelmezve, időt töltve volt ott (давно время 
продолжать тутъ) || jlténés éjszak felől, khotélénés dél felől, pl. 
jlténés soat por sumilitd éjszak felől (съ скверной стороны) két
szer ugrik feléje (Kiske-äkins moy).

2. -I, pl. loqéél, Icisél lassan | oampém perel jérntés ebem meg
veszett (одуркла; per görbe, rézsútos). — V. ö. nodr tailél oli 
mezítláb van, toqrwétén iqilél öli terhes, бременная | vor mód (ejsz. 
vog. ur) : rorél szerint, -képpen, pl. kit varéi v. vömé loqttau két
féleképpen mondják (на два слова говорятъ), nqbsdmdt-vorél 
khanséslém arczárói megismertem (по лицу узналъ) | jdntétdtél 
päts egész nagyságában elesett.

3. -né, ■n , pl. täu ménoy toasné öli ő kész menni (онъ готовь 
кхать; toas kész) | noqrén öli meztelenül van (rioqr meztelen) | 
posén, sauné Ölén! légy egészséges! (будь здоровъ! köszöntő szó
lás ; pos khom egészséges ember; tatár soi id.) | palén öli szabadon 
van (слободной человккъ) | tqrydn juniteslém jól v. alaposan meg
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vertem (хорошенько ударилъ) | rqttén nokh-münémtéslém rögtön, 
hirtelen fölrántottam (съ разу выдернулъ); rqttén nokh-vuotémlés 
hirtelen szél kerekedett (вдругъ вктръ подымался) | lélénné öli 
elevenen van | inkémén voarsém titokban cselekedtem (тайно 
дклалъ; ifikém me titkos hely, тайное мксто). — V. ö. voané 
vésté erőszakkal vette el (силой взялъ).

4. <C i, <iüi’, pl. täu so у  ti vuor-kiwérné menés ő egyenest 
(прямо) az erdőbe ment (soyt egyenes) | péri sqnsi kancsalúl néz 
(криво глядитъ; pér sämp kancsal, косой) | lőni loqtti helyesen 
szól (вкрно говорить); lünkül junitéslém jól megvertem | kívülem 
jülpélüV lüpéslém házam újból (съ нова) befedtem (jülpél uj) | 
mqri hitvány módra, közönségesen (éjsz. vog. móri) : mqri naném 
toqré khoml'é pütilén, nüi от lélém Nom-Törém jüyémné nonkhat 
qjyün! te engem hogyan szúrsz le amúgy hitvány ember módjára, 
kiáltsd te föl az én lelkem Fönséges-Eg atyámhoz. (Vog. NépK. 
II, 283.).

III. Mód- és állapothatározó i g e k ö t ő k  és n é vu t ók :
khicqté, khwqt (éjsz. vog. yot), pl. от üjmém khwqté lémses v. 
khivaté töslés v. khwqté-rüpsés az én ruhám összerongyolódott 
(моя лопатина въ лоскутьи разодралась); khwaté-térs szétmál- 
lőtt, szétfoszlott (издряхла) | kwülém khwqté-séis házam tönkre 
ment, elkorhadt (испортился, изгнилъ) j tqilém khwqté-sélts lábam 
meghasadt, hószámban vagyok (моя нога раскололась) | törätäm 
khicqté-khwqltilésté kendőjét elvesztette (потерялъ) | käsi khwqté- 
münsés a kés megtompult (затупился) | roüsén khwqté-sqytésté a 
madzagot összekúszálta (путалъ) || khwqt-nqlttqus megkoszosodott 
(паршивой сталъ); koätäm khwqt-ästqusei’ kezeim megrühesedtek || 
vuor-kiwrt khwqt-tépsém az erdőben eltévedtem | tété laymé khwqté 
jqruloqléslém ezt a szót elfelejtettem (забылъ) | khwqt-roytes meg
ijedt (испугался).

p o l i : tqilém poli jéswés lábamat feldörzsölte (a csizma) | vis 
lomti V. poli sqorlésté apró darabokra vagdalta || p o r t i :  müsném 
porti münitayti ruhám darabokra szakadt | porti miinitité szétmar- 
czangolja |j s ä m é, süm: sümé úqysiteptésté megfojtotta (его зада- 
вилъ) I me-kän-äli sümé tésté a földhöz vágva agyonütötte (Vog. 
Népk. II, 227) | híréi oqném süm-khqintésté engem megvesszőzött 
(прутьемъ застегалъ меня) | пап lőni sümé teytilém én téged ala
posan jóllakatlak (я тебя до сыта накормлю) || süma-mqs poqté-
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téslém agyonlőttem (до смерти застрклилъ) j sümé tqrts v. sdmé- 
mqs tqrts nagyot kaczagott (шибко захохоталъ).

k h q i t é l ,  khoitél -ként, képpen, pl. tdu qm-khaitlém voqri ő 
úgy cselekszik, mint én (онъ такъ-же дклаетъ, какъ я) | khul- 
khoitél vaiti mint a hal, úgy úszik (какъ рыба плаваетъ).

m q s  (éjsz. vog. mm) szerént, -ként, módjára, pl.loaééy khom- 
mqs tükiv Iqsyenti lassú ember módjára vánszorog. (Vog. Népk.
III, 131.).

j á r  «hely»: qm-jarém näV ménén! menj te én helyettem 
(вместо меня)! I qm täutäm jäyem jqr-mänt jqrlilém én őt atyám 
gyanánt (внксто отца) tisztelem \ \ pöu-jqrtli vém pöu fiú gyanánt 
fogadott fiú (npieMHbiií).

(A helyhatározók mód- és állapothatárzói átvitelére 1. példá
kat azok tárgyalásánál fönt).

IV. Sajátlagos módbatárzó szók: säk nagyon, igen, szerfölött, 
pl. säk ésém igen forró (очень жарко), säk koasät khivqli igen ked
vetlen (много тоскуетъ); tää jorlilqyél säk öli ő nagyon küszködik 
(él) szegénységével (у него нужда большая) | säk-mqs id., pl. säk- 
mqs HüHémtésté nagyon szidta, шибко ругалъ; säk-mas tqrtili 
nagyon kaczag) || vqs, vos leg-, pl. vqs el-ql pöyém a legelső fiam, 
vas vis pöyém legkisebb fiam, vos jővén téné legkitűnőbb étel | vas- 
mqs id., pl. tää vqs-mqs lul'-khar Ő a legrosszabb, онъ самой 
худой У qsé, as «hiába, ingyen, czéltalanul» stb., pl. as v. qsé-mas 
méilém ingyen (даромъ) adom | péskéném q,s soréktoalés puskám 
csütörtököt mondott (обсккалось); as qiteslém eltévesztettem a 
czélt, nem találtam (обстрЬлился, звЪрь не попалъ) | när-mas 
körsenlän ? miért búsúlsz ? — as v. as tokh csak ! v. csak úgy! | 
vuj-qnsuyné ju-ténkum от qsé périlesém-két! egyen meg engem a 
medve, ha én hazudtam (hiábavalóságra fordultam; Medveeskü) | 
asé vörspité nirél gyöngén veregeti a vesszővel (легонько шлепа- 
етъ) I tqtél seléy qsé tomsi az йгез hordó kong | qsé olyém-khar 
szabad, független (слободной) || tarvoj hiába, haszontalanúl, pl. 
tqrvoj maitlésém, oqii-när at khötsém hiába (папрасно) fáradtam, 
semmit sem találtam (az erdőben) | tqrvoj minän, joi at jemti hiába 
mész, haszna nem lesz || äkw-sol jäli egyenletesen, szép lassan jár 
(ровно, тихонько ходитъ).

V. Az állítás b i z o n y o s s á g á t ,  illetőleg v a 1 ó s z í n üségi 
f o k á t  jelölő határozók: qwä (FK.) igen, igenis (ja) | kwqlén éppen,



K O N D A I V O G U L  N Y E L V J Á R Á S . 213

pl. kwqlén tokh voqrsém éppen úgy (тожно такъ) cselekedtem; 
kwqlén man ürém khumau joyts éppen a mi emberünk, a kire vár
tunk, jött (тожно котораго ждали) | oald csaknem, majdnem, pl. 
vitet oqld sépésém majdnem elmerültem a vízben (чуть не утонулъ 
въ водк) I mdntém talán, pl. mdntém täu at jiw  talán (развк) ő nem 
jön el I erin id., pl. mdté pupi-tor oqt voqryän erin valami bálvány- 
hangot nem fogsz-e talán adni? (Vog. Népk. III, 127.1 | sár talán, 
vájjon: tdu sár sörs, qm tdutdm pdri-kétililém ő talán hazudott 
(вероятно навралъ), én őt kikérdezem; permen sár marsé, am 
laléptilem tűrj talán v. tűrj csak egy keveset, en megigazítom 
(погоди немножко, я излажу); sonsité, né-sé-ndr sar vuj-ansuy 
voqri nézi, ugyan mit v. vájjon mit is csinál a medve (Medve
eskü) I sáré alig, pl. soj sáré keli a fenyves alig (чуть) látszik.

A t a g a d á s  kifejezései: tarne «nem (nein)», pl. vikdlén, 
toqjén ! végy belőle, egyél: tarne, oqt tém nem, nem eszem | to-kho- 
tél oqt dsletdn ? ma nem dolgozol ? tarne, oat dsletam nem, nem dol
gozom. — Igei alakok előtt a tagadószó alakja: oqt, at, melynek 
összetétele, nén-at, néi-at «még nem», pl. nénat nokh-télmi még 
nincsen tél (еще нкту зимы), nén at joyti még nem jön, néi’-at jiw  
id. Az állítmányi «nincsen»-féle szó: oqti, pl. jéné oamelém oqt'i 
nincs módom rá, hogy eljöjjek (не могу придти) | Xönkhät vöydnl, 
tákw-té oati útját látják; de maga nincsen (Vis-nqjér moy)  | törém 
jql-poqlt né téné oqii, sakk üli a mi étel csak van (tdk. nincs) az ég 
alatt, minden megvan (что за пища подъ небомъ не была, все 
есть). Belőle alakított igei szerkezetek : joytilén-ket: joytilén, о a t i 
ké t :  oqii ha utoléred: utoléred, ha nem: nem (Vis-nqjér moy) \ 
oqlpélponné ponémémt о a ti-p é l ndr khontímén ha nem tettünk oda 
előbb semmit, mit találhatunk ott? ! (Vog. Népk. I, 166.). | tdu tét 
oqt'ém öls ö nem volt itt (не быль здксь). Ugyancsak az oqti alak 
szerepel a névmások s a belőlük képzett határozók tagadó össze
tételeiben, pl. oqti-ndr semmi, oqt'i-khot sehol, oqti-khwat sehova, 
oqt'i-khun soha stb., míg a lozvai nyelvjárások ilyenkor a rövidebb 
alakkal élnek, pl. alsólozvai at-ndr semmi, at-khanghwa senki, 
középlozvai at-khot sehol, at-khun soha stb .— A «sem—sem» kife
jezése : iié—né, pl. né-os, né squr, oqti-ndr at dnsi sem juha, sem 
tehene, semmije sincsen (ни овца, ни коровы не имкетъ). — 
A t i l t ó  szó alakja : vél, pl. vél sörén ! ne hazudjál!

UGOR FÜ ZETEK . 11. 15
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YL M e n n y i s é g h a t á r o z ó k .  — Collectiv számnevek: 
kitäV ketten (pl. kitdi' menşei’ ketten mentek), khurémné (pl. khu- 
rémné menést) hárman, nilcin négyen, atné, khötné, sodtné, nqllquné, 
launé, khosné (20-an), voátné (30-an), ndlménné (40-en), atpénné, 
khötpénné, sodt Iquné, nql-setné, qntél-s&tné, setné (100-an), sötérné 
(1000-en) I ndykdnt v. dkw‘ tdkw egyedül (pl. ndykdnt vonli egyedül 
ül, одинъ сидитъ; tét jiw ndykdnt tunsi эта лисипа одинако 
стоитъ ; V. ö. ndyké jiw egyedül álló fa, одинаков дерево; ndyké 
Idy loqttén! mondj egy szót! одно слово скажи !)| sokk, sokko, FK. 
sakhicé, sqkhwé-mqs mindnyájan (pl. khöléy sqkhwé-mqs illat az 
emberek mindnyájan élnek; Vis-nqjér-moy).

A mód-, illetőleg állapotjelző -l és -né ragok mutatkoznak a 
következőkben: tété s óu l  méném khwaté joytam ? ! ily mértékben 
(ennyit) haladva, hova jutok el?! (Vog. Nepk. II, 224.) | s q w é l  
vetőt sokat szedegetnek (a bogyóból; sqw sok) u. о. III, 126. || 
á r  in é  oysd пап votdn ? miért kérsz fölöslegesen pénzt (зачкмъ ты 
лишныя деньги просить) ? | d r i n  vél vajén többet ne végy 
(больше не бери)! | kit pot d r i n  khul dliloalyém két púdnál több 
halat fogok (больше двухъ нудовъ рыбы) | tat sőt d r i n  khols 
öls több mint száz ember (больше сотни человккъ) volt ott. У. о. 
nâr d r i tqtän, ton lön mennél többet hozol, annál jobb (чкмъ 
больше принесешь, ткмъ лучше) | tquli, d r  i at vö'am elég, többet 
nem kérek (будетъ, болке це прошу) || ndykdnt öli, dkwé kwdl 
j  d n t i n n é  egyedül lakik, egy háznyi terjedelemben (nagyságban; 
одинако живетъ, одинъ домъ только стоить тутъ, одинх домъ 
величины).

A «hányszor» (né-söu por v. né-söu kes)  kérdésre megfelelő 
határozók: dkw‘ por egyszer, khurém por v. poré háromszor (v. ö. 
éjsz. vog. pord idő; alkalom) stb. — A «hányadiknak» v. «hanyad- 
szorra» kérdésre felelnek meg: elöli' elsőnek v. először (pl. tdu 
elöli' ti' joyts) I mötentdi’ másodiknak v. másodszorra, khur- 
mentdi', nildntdi', dténtdV, khöténtdi stb. — Api s  «réteg, rét» 
szó összetételével lesz pl. kit v. khurém-pis mdskhatém öli két
szeresen V. háromszorosan van felöltözve (въ двойную одкжду 
облокся.)
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d) O k h a t á r o z ó k .
I. N é V m á s i szerkezetek :
пап (=  ndrné)  ? néné ? miérté minek, mi okból ? (pl. néné 

erptau? miért kelljen őt szeretni? по что ея любить?) | när-mqs 
id. ( né maun täu äiisi, när-mqs érptdyw mi szépsége van neki, miért 
szeressék?) | né-koaréy? mi végett? mi czélból? (koaréy =  tatár 
keräk «kell, szükséges»; pl. né-koaréy ti jisné mi végett jöttetek 
ide? Vog. Népk. II, 238.) || tont, ton-mqs azért, a czélból.

II. N é V u t ó alkalmazású okhatározók:
moqs ,  mqs (éjsz. vog. ma’és*) -ért, miatt, végett, pl. qm tét 

ds-mqs téi' jésém én ezen dologért jöttem ide (я за этимъ дкломъ 
сюда приЬхалъ) | dlém-kharém-mas sautam örvendek zsákmányo
mon (радуюсь за свой промысль) | törém-mqs voum jäli istenért 
könyörögve já r=  kőidül. Különös jelentésfejlődései e névutónak 
mutatkoznak a következő példákban: sémdtdt vésém dnsi am-moq- 
sdm szivében gyűlölet van irántam (tkp. én miattam; зло имкетъ 
на меня) | jäni osi dnsi sémdtdt am moqsdm nagy harag van szi
vében ellenem || tdu-moqsdt qm Xdy khölsém felőle én hirt hallot
tam (я вЬсть слыхалъ о немъ).

kd s  t él vminek kedvéért, czéljából, pl. sérjim elém-kholés- 
pdnk kdstél leutiném kardom emberfő kedvéért húzom ki (Yog. 
Népk. II, 237.).

n o u n é  miatt, vlmi következtében, pl. mö dserém nouné pali- 
vaslés a föld megrepedt a hideg miatt (земля отъ морозу раско
лолась) I vuotné nouténdt-riouné jiw jqlé nouli a szóitól való moz
gatás következtében a fa oldalra hajlik (дерево вЬтромъ шаталось 
и на бокъ навалилось, носадилось.)

е) 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 .
I. Ön á l l ó  m o n d a t k ö t ő k :
a m vagy, avagy, (éjsz. vog. a-man, man), pl. tét loqmmé örmé- * 3

*) A nyelvtörténeti hangfejlődés következtében beállott alaki 
összeesésnek érdekes példáját mutatja a kondai vogul mqs, mely 
háromféle jelentése szerint háromféle eredetű : 1. kondai mqs -i g=  
éjsz. vog. mos -ig; 2. kondai mqs - k é n t =  éjsz. vog. müs -ként és
3. kondai mqs - ér t  =  éjsz. vog. ma'és ért.

15*
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Iän, atén am at äten ezt a levest ízleld meg, izletes-e,vagy nem ízle
tes (попробован эти щи, сладки или нктъ) || am-nä: khon-när jiw г 
am-nä kasén, am-nä nänkw ki jön, öcséd-e vagy te magad (кто идетъ г 
братъ твой, либо ты самъ)? | täu ti' jiw am-nä ? ő eljön-e, vagy 
nem (онъ придетъ-ли, н'Ьтъ-ли сюда) ?

ko t '— kot! akár — akár (хоть—хоть), pl. kotoysél, kot mölél 
teltaytén! fizess akár pénzzel, akár árúval!

koas ,  kwas, kwasé 1. habár (éjsz. vog. kwoss), pl. am ros 
koas V. kot-i at ösém, roséfiés loattam én habár nem vagyok orosz, 
oroszúl beszélek (я хотя не русской, порусски говорю). —
2. «amint», pl. elé kwasé khönti, soät kliom jäyänl-pöu jqlé ülwés 
amint előre néz, a bét férfi atyafiát leöltek (Yog. Népk. II, 230.) | 
qnsuy kwas joyti, ansuy noarén amint az öreg megjön, meztelenül 
áll (u. о. I, 168.).

us  tagadó mondatban «meg sem», pl. täu lön khom, oqrnnän 
us at koaréy ő ugyan jó ember, nekem még sem kell (онъ хоронпй 
человЬкъ, MHt всетаки не надо).

II. S z ó h o z  s i m u l ó  m o n d a t k ö t ő k :
-té «és», pl. khürém ji-té khqtél bárom éjjel és nappal | vuj- 

ansuy-kwásmé élé-saoritd, tokhwé-té loatti a medvekörmöt ketté 
vágja s így szól (Medveeskü) | khwojés-te khwojés feküdt és feküdt 
V. csak feküdt, feküdt (Vog. Népk. II, 225.). Ugyané kötőszó «de, 
azonban »-féle értelemmel mutatkozik a következő mondatban: 
l'önkhät veyänl, takw-té oati útját látják, de ő maga nincs (v. s ő 
maga nincs; Vis-nqjér moy). — Önállóan alkalmazva a té, mint az 
éjsz. vog. ta (1. NyKözl. XXII, 35.) «hát, tehát» jelentésű, pl. té 
loattén, am éküm khoté üli tehát mondd meg, hol van a feleségem ! 
(Vog. Népk. II, 227.).

-j ä «és», pl. semél najér-jü sair én nq,jér a fekete és fehér 
király, kwäUkän-jä pateíak a padló és tető (tál. mese).

-pél  «is», tagadó mondatban «sem», pl. kwq-s-ne väip kul'- 
pél ölé, an koqrkäi’ jémtni bármilyen szövet volna is, most szüksé
ges volna I am jatlém pasü-pél oqt voqrés velem még köszöntést sem 
váltott (tett) II -pél — -pél «is— is», illetőleg «sem — sem», pl. 
ansuy-pél noarén, ékwe-pél noqrén az öreg is meztelenül van, az 
asszony is meztelenül van (Vog. Népk. I, 168.) | khansilém-pél oqt 
loattam, oqt khansilém-pél oat loattam ha tudom sem mondom meg,
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ha nem tudom sem mondom meg (u. о. II, 226.). A -pél egyéb hasz
nálatára nézve 1. alább 8. §.

- ti  (=orosz -ли) «vájjon», pl. kwdné jälkän mdtér-li oqt khön- 
tíné menjetek ugyan ki, vájjon nem találtok-e valamit (u. o. 
I, 166.).

-ket,  -k et él «ha, midőn» ; 1. alább 8. §.
Függő mondatoknak kötőszó nélkül való szerkesztésére pél

dák: oaném s'ókité när-mqs tau at jdlyém szid engem, hogy  miért 
nem megyek oda | ql-khon-ndrné votqwésén-ketél täu jqtlät äkw‘ 
qjyél ménén, ménén jqtlät kitäV ha valaki téged hív, h o g y  menj 
vele egy (versztnyire), menj vele kettőnyire! (Mát. evang. 5, 41.) | 
qm ndyén tont sonstilém, ndV khanslén én azért mutatom neked, 
h o g y  te megtanúld (я за то покажу тебк, чтобы ты научился) | 
jöléyti, dkivé sas kit pot ärin khul dliloalyém megesik, h ogy  egy 
óra alatt több halat fogok két púdnál (случается, что въ часъ stb.).

Вj  Igeragozás.

6. §. Alanyi ragozás.

Igetők: mén- menni, öl- lenni, jqrul- feledni, oqlm- emelni, 
ült- engedni, lilij- életet nyerni, föltámadni, sökörl- elpusztúlni, 
meghalni, kerii- botlani | ésémqw- szégyenkezni, aiw- elaludni.

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

Preesens.
Sing. 1. ménqm v. ményém, ólam

2. méndn v. ményén, ölün
3. méni

Dual. 1. ménemén
2. méníné
3. ménü

Plur. 1. ménqu, léléjiwé, sökörliwé
2. méndn v. méníné
3. méndt V. ményét

ясв
'S
изЯо
A4

ménam v. ményém 
ménan v. ményén

méndn v. méníné 
ména

méndn
ménat V. ményét
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Praeteritum.
Sing. 1. ménésém, olsém mérném

2. menésén, ölsén ű ménsén
3. ménés, öls ce-Ű ménés

Dual. 1. ménésamén 3НЗ ménésdmД2. ménésdn О
3. ménéseV, kerilésyq *) Ю

OD

Plur. 1. ménésqu "SЧ-ч
2. ménésdn сб
3. ménést.

Szenvedő alak. 
Praesens.

Sing. 1. 
2. 
3.

Dual. 1. 
2 . 
3.

Plur. 1. 
2. 

3.

esémaum, qiwém 
ésémqun, qiwén я
ésémqwé, aiivé, oalémwé, öhvé Js 
ésémqwamén, qnvcímén £
. . . . . . .  яesemawan, аггсап о

о 4 . césémaweV, aiiveV ó
°  4 GO

ésémqwqu, aiwqu IS
ésémqwdn, qiwän °з
ésémaut, qiwét

ältqum
ältqun
dltwé
ältwäm
ältwäii
ältweV
ältivqu
ältwän
dltwét

Praeteritum.
Sing. 1. esémqwésém, qiivésém

2. ésémqwésén, qiwésén
3. esémawés, qiwés

Dual. 1. esémqwésamén, qiwésamén stb. úgy mint a cselekvő 
alakban.

2. С o n j u n e ti  V us.
Cselekvő alak. Szenvedő alak.

Sing. 1. járulém
2. jqrulén
3. jqrulé

Dual. 1.járulóimén, FK.jqruldm
2. jqrulän
3. jqruleV 

Plur. 1. jqrulqu
2. jqrulän
3. jqrulét

esémdnkwém, qimenkieém 
esémünkwén, aiwénkwén 
esémdnkwé, qiwénkwé 
ésémdnkivamén stb. 
esémdnkwdn 
ésémdnkwi 
ésémdnkwqu 
ésemdnkirdn 
esémdnkwét.

*) Pl. laild oywtés-dli kérilésyq lábai kőbe botlottak (за
пнулся на камень) | tésyé ettek (ketten), tüsyé bementek, jdiwésyé 
kettőjükhöz jött (passiv.).
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Cselekvő alak.
Sing. 1. ménnqm, ölnam,

FK. ménnam
2. ménndn, ölnän,

FK. ménnan
3. ménni

Dual. 1. ménnímén
2. ménníné
3. ménnd, FK. ménna 

Plur. 1. ménníwé V. ménnqu
FK. ménnqu

2. ménníné, FK. ménnan
3. ménndt, FK. ménnat

Szenvedő alak.

ésémdnaum, ainqum

ésémdnqun, qinaun 
ésémdnau, qinau 
ésémdnqwamén, qinqwamén 
ésémdnqwdn stb. 
ésémdnqwei’

ésémdnqwqu
ésémdnqwdn
ésémdnaut.

Ajelentőmód jelenidejének kettős, jelesen ményém, ményén, 
ménjét s másrészt ménqm, ménéin, m énöt-Ше alakjai a legkülömbö- 
zőbb alkotású tövekből képezhetők (pl. khöl- pusztulni: praes. sing.
1. sz. khölyém és khölam, ür-, vor- várni, őrizni: üryém és uram, 
khwoj- feküdni: khwojyém és khwojam, tép- tévedni: ttpyém és 
tépam, pqs- fejni: pqsyém és pasam, loas- lesni: loqsyém és loasam | 
dns- bírni: dsyém és dúsam, tons- állani: tosyém és tonsam, khqns- 
írni: khqsyém és khqnsam \ oast- készülni: oqstyém és oqstam) 
s kétnemüségük nyilván csak az éjsz. vog. mine'im, mine'in, 
mine'it-fele alakokban visszatükröző eredetibb hangállapot két
irányú fejlődése, mely kétféle paradigmát teremtett az alsó-loz- 
vaiban is (igy t. i. joytém, joytén, joytct és minném, minnén, min- 
nét). Egyazon eredetre vall az a körülmény is, hogy jelentésbeli 
külömbség nem csatlakozik a külömböző alakok használatához, 
a mint ez kitetszik a következő példamondatokból is : sokho vis

3. C o n d i t i o n a l i s .

4. I m p e r a t i v u s .
Sing. 2. ménén ! v. mén ! ólén !

3. (tdkw) méné, ölé! 
Dual. 2. méndn ! oldn !

3. (ténk) ménéi, ölei’! 
Plur. 2. méndn ! oldn !

3. (tank) ménét, ölét

ésémqwen v. ésémdnkwén ! aiwén 
V. aiwénkwén !

( tdkw)  esémawé v. ésémdnkwé ! 
ésémqwdn v. esémdnkwdn !
( ténk) ésémqweí’ ! 
ésémqwdn v. esémdnkwdn ! 
(tank) ésémautv. ésémdnkwét!
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ötér-pöyén nötoy VI én a t mindnyájan segíteni mennek a kis feje
delemhez (Vog. Népk. II, 230 ) I «nät khwgtäl' m én an  — loqtti— 
ménné ment miitérné ju  tajwésén-ket ? ! vél ménén /», «sar om m é- 
n a m J » «te hová mássz — mondja — mikor mentedben valami 
(állat) meg talál enni?! ne menj!» «De bizony én megyek!» ( Vis 
nqjér-pou тоу) \ от khwatäl m é n f é m ,  tau kwüikhqtén ! a hová én 
megyek, oda kövess! ( Kiské-akins moy) || när qln-surén khüntoy 
n o ra  n, khüntän! amennyi ezüstöt, aranyat hátadon elvinni akarsz, 
vigyél! (u. о.) I lönkli üntläyw n o r f é m  útat akarok jelezgetni || 
от khwatäl!' jálfém  én valahová megyek (u. o.) | am khajér vor 
khölfém én ravasz dolgot sejtek (hallok). Yog. Népk. I, 167. | oqt 
oqstyém janoy nem érek rá játszani (инк не досугъ играть) | mqrät 
sälinhän khuüldtfét lehelletének bugyborékai szállanak föl (Vog. 
Népk. II, 232.) || oysä oqt ânsam nincs pénzem | kwas-när votam, 
oqü-ndrél oqt moum bármit kérjek, semmit sem adnak (что я не 
прошу, ничего инк не даютъ) | »to-khotél oqt äsletänh> «tavié, 
oqt äsletam» «ma nem dolgozol?» «nem, nem dolgozom.»

Példák a c o n j n n c t i v u s i  a l a k o k  használatára: kwas- 
khot-pél v o a r é ,  oqmnän akwe tón akárhol is csinálja, nekem 
mindegy (мнк все равно, хоть гдк онъ дклаетъ) | kwqsmäräi 
pél ölé, an lőni j  emt ni bármi légyen is, most jól jönne || qm pöum 
pömentéslém, ári toy vél v o a r é  én intettem fiam, hogy többé úgy 
ne tegyen (я своего сына торилъ, больше этой глупости не дк- 
лай) I qm khwqté vél j q r u l é m  hogy el ne felejtsem (чтобы не 
забылъ) D loatsém, nén vél r e t t ä n k w  än  megmondtam, [vigyáz
zatok] nehogy megcsaljon benneteket (Vog. Népk. I, 169.) — 
Ugyanily igealakok i m p e r a t i v u s i  értelemmel: käsijät mdnsés- 
ket, от pöyémné kiutäyw j á l é !  ha kése megtompúlt, jöjjön hoz
zám köszörülni (u. о. II, 229.) I jäni kwäl t é l é !  teremjen nagy 
ház elő! (u. о. I, 171.) || khwot-najérné v é n к w é n ! vigyen el az 
ördög fejedelem (черть возьлш тебя!) | uj-qnsuyén ju-t é n k w é n !  
egyen meg a medve! | oqném jqlé té jäytan, nái-pél khönti ménnén 
möntjqlé ü l é fik  w én, scifén khom sáfén jqlé j  ü y t é n k  w é! [hal 
engem most levágsz, harczba való mentedben, hadd vágjanak le 
téged is; fürtös férfinak hadd vágják le fürtödet! (Vog. Népk. 
П, 236.).

A c s e l e k v é s  b e á l l á s á n a k  kifejezésére alkalmazott 
segédigék: l . p ö m t -  «hozzáfogni, kezdeni» (=  éjsz. vog. puumt-
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«megfogni», mely mom. képzése а püy- «fogni» tőnek), pl. qm 
jitém-poqlémt khon-när vonloy pömti tét ? én utánam ki fog itt ülni 
(послк меня кто будетъ здксь сидеть?) | pupi-khicorné jälentäyw 
pömtwän a kígyó fog hozzátok járni (Vog. Népk. I, 167.) | kwdl- 
soqm sümuy pömtam a ház szögletet fogom ácsolni (у дому уголъ 
рубить стану); — 2. j é  m t- «válni», pl. telmäyw ti jémts tél fog 
beállani, télre vált az idő (морозить хочетъ) | tökhétdm toqré 
pütoy jémtésté azon volt, hogy torokcsutkáját keresztűlszúrja.

Kedveskedő fölszólítás alkalmával használatosak a kondai vo- 
gulban is az igetőhőz csatolt kicsinyítő képzős szerkezetek, pl. jal 
votkén! ülj le kérlek! (tő: vont-), téné nmtér tatkén hozz, kedves, 
valami ennivalót! (tő: tat-) | jälkän ! ugyan menjetek ! tqjepóal- 
kän ! egyetek egy kicsit! | vikálén ! vedd el, kérlek!

7. §. Tárgyas ragozás.

Igetők: roqt- verni, tat- hozni | khqns- tudni (melléktő : khqs-), 
sons- nézni (melléktő : sqs-).

a) A cselekvés tárgya egyesszámú.

Praesens.
Sing. 1. roqtilém, FK. tqtilém

2. roatilén, FK. tatilén
3. roqtité, FK. tqtité 

Dual. 1. roqjtilamén, FK. tq,UUim
2. roqtilän, FK. tatildn
3. roqjtitén, FK. tqtildn 

Plur. 1. roqtilau, FK. tqtilqu
2. roqtilän, FK. tatildn
3. roqtydnl, FK. tqtydn v.

tqtydnl

Praeteritum.
roqtéslém, FK. tqtéslém 
roqtéslén, FK. tqtésléu 
roatésté, FK. tqtésté 
roqtéslamén, FK. tqtésldm 
roqtésldn, FK. tqtésldn 
roqtéstén, FK. tqtésldn 
roqtéslqu, FK. tatéslqu 
roqtésldn, FK. tqtésldn 
roqtsdnl, FK. tqtsdn

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. roatnílém, FK. tqtnilem —
2. roqtnílén, FK. tqtnilén roqtalén ! FK. tqtdn !
3. roqtníté, FK. tqtnité (tdkw) roqtdt! FK. tqtdt!

1. I n d i c a t i v u s .
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Dual. 1. roqtnilamén, FK. tqtni- 
läm

2. roqtnilän, FK. tqtnilän
3. roqtnítén, FK. tqtnilän 

Plur. 1. roqtnilqu, FK. tqtnilqu
2. ruqtnilän, FK. tqtnilän
3. roatniyänl,FK. tqtniyän

roqtéldn ! FK. tqtélán 
(tenk) roatdtén! FK. tataién

roqtélün ! FK. tqtélán !
( tqnk)  roatyänl! FK. tqtänl

h) A cselekvés tárgya kettősszámú.

( tété kit пап от tqtyqm ezt a két kenyeret én viszem.)
1. I n d i c a t i v u s .

Pr.epens. Praeteritum.
Sing. 1. roqtyqm, FK. tqtfqm

2. roatän, FK. tqtyqn
3. roqtä, FK. tqtyq 

Dual. 1. roqtyámén, FK. tqtyqyn
2. roatän, FK. tqtyqn
3. roatän, FK. tqtyq 

Plur. 1. roatyénqu, FK. tqtyénau
2. roatän, FK. tqtyénán
3. roqtän, FK. tqtyän v.

tqtyänl

2. C o n d i t i o n a l i s .
Sing. 1. roqtniyqm, FK. tqtni- 

yqm
2. roqtniyän, FK. tqtniyqn
3. roqtniya, FK. tqtniya 

Dual. 1. roqtniyámén, FK. tqt-
niyqm

2. roqtniyän, FK. tqtniyqn
3. roqtniyän, FK. tqtniyq 

Plur. 1. roqtmyqu, FK. tqtninqu
2. roqtniyän, FK. tqtninän
3. roqtniyän, FK. tqtniyän

roqtsäm, FK. tatsqm 
roqtsän, FK. tqtsqn 
roqtsä, FK. tqtsq 
roqtsamén, FK. tqtsam 
roqtsän, FK. tqtsqn 
roqtsän, FK. tqtsq 
roqtsénqu, FK. tqtsénan 
roqtsän, FK. tatsénün 
roqtsän, FK. tatsän

3. I m p e r a t i v u s .

roqtän ! FK. tqtan !
( täkw) roqtä ! FK. tatq !

roqtän! FK. tqtän !
(tmk) roqtän! FK. tqtän!

roqtän ! FK. tqtän !
(tank) roqtän! FK. tqtän!
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c) A cselekvés tárgya többesszámú.

(am tété squ kwalmé sosyam én nézem ezt a sok házat).

1. In  d i c a t i v u s .
Praesens. Pr:eteritum.

Sing. 1. sosyam, khqsyäm roatsiiném
2. sonsän, khqsyän roqtsünén v. roqtsän
3. sonsän, khqsyän roqtsän

Dual. 1 . sosyénamén,khasy éneimén roatsénamén
2. sonsän, khqsyän
3. sonsän, khqsyän 

Plur. 1. sosyénau, khqsyénqu
2. sonsän, khqsyän
3. sonsänl, khqsyänl

2. C o n d i t i o n a l i s .
Sing. 1. khqsniyäm

2. khasniyän
3. khasniyän 

Dual. 1. khasninamén
2. kkqsniyän
3. khasniyän 

Plur. 1. khasninqu
2. khasniyän
3. khqsniyänl

roqtsenän v. roqtsän 
roqtsän 
r oqts én au
roqtsénün V. roqtsän 
roqtsän

3. I m p e r a t i v u s .

sonsän!
(täkw) sonsän !

sonsän !
( ténk)  sonsän !

sonsän!
(tqnk)  sonsän !

A Jevra folyó vidékén az egyes tárgyra vonatkozó igerago
zás alakjaiban, ép úgy mint a peliini nyelvjárásban, a jellemző 
l mássalhangzó helyett, ennek n változata hangzik, pl. sonsiném 
nézem (e h. sonsilém), khölténán mutassátok! jql álésnén megölted 
(e h. üléslén), leutésném kivontam (1. Vog. Népk. II, 237, 239. 11.).

8. §. Igenevek és gerundiumok.
1. I n f i n i t i v u s .  — Végzetei: -oyw, -o% és -äyw megfelelö- 

leg az éjsz. vog. -unkwé és -afikicé alakoknak. A magánhangzó két- 
nemüsége a hangrendi törvény régibb uralmának lehet marad
ványa ; a mai nyelvhasználat szerint azonban az egyik vagy másik
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alak alkalmazására nem a tőszótag magánhangzója, hanem úgy 
látszik, a mellék-hangsúly van inkább befolyással, a mennyiben 
t. i. a 2. és 4-ik szótagokban az infinitivusi végzet alakja rendesen 
•oyw, míg a 3-ikban rendesen -äyic. Példák: pennoyw varázsolni, 
de penildyw id. (frequ.); rquy schwingen, de rauläyw id. (frequ.) | 
sér духе űzni, kwänsoyw karmolni, päjoyw (halat) szijalni, pertgyw 
eladni, pérmgyw tűrni, jäytoyw vágni, matoyw megöregedni | khwqn- 
khgyw húnyni, tqjgyxv olvadni, sakhgyic kalapálni, pgngyw fenni, 
vojoyiv úszni, sümgyw versenyt futni, pütgyir bökni || pélémtdyw 
gyújtani, télémtdyw telet eltölteni, tirywsémtdyw őszt eltölteni; 
sépértdyic horonálni, dséltdyw dolgozni, ndritdyw szűrni, tdtcéntdyw 
lecsendesedni (szél), telitdyw kavarni, tddtdyw fölakasztani, pdke- 
pdyw fölkelni (nap), läjepäyw lőni, péséldyw böjtölni, késéldyív fü- 
työlni, jénitdyw szabni, lömertdyw ránczolni \pqnitdyw odanyomni, 
oalemtdyiv festeni, luaskétdyw lecsillapodni, ráseytdyw birkózni, 
küzdeni, joréstdyw könyörögni, junitdyw megütni, tulmentdyw lopni 
tüjimtdyw tavaszt eltölteni Az e példákban mutatkozó szabálytól 
eltérőleg alakul az infinitivus ezekben: nqljoqloyw egyet nyalni 
(v. ö. nqlentdyw frequ.), soritaytoyiv veszekedni || jénsdyw szabni, 
sémtdyw haragudni, jerktdyw átkozni, pérjdyw kiválasztani, perstiyiv 
hozzákötni, telmdyw télbe fordúlni (idő) | jorldyw megvendégelni, 
vqntdyw leültetni.

2. P a r t i c i p i u m  p r a e s e n t i s .  — Rendes képzője -p 
(<ép, <öp, <Cap), -pe, pl. tqlp khotél olvadó nap, khwqlép jönkhép 
kelő hold, matép khatél lenyugvó nap, pake pép kh. kelő nap, tusép ne 
siró nő, soqtén tqulép tené hétig telő étel, rGytkhqtép són rázós szán | 
lontijep kit khgm két lúdvadászó férfi, tilémlap sakwéldy tovaröpülő 
szarka, pökhláp me gödrös, folrepedezett föld |j от löksép ösém én 
csiklandós vagyok (v. löksqum) | tonné khojpe at véslém annyit érőt 
nem vettem. — A melléknévi -n képzővel való kapcsolatára pél
dák: an késéyténé t a j p é n  rşn  most vadászatra alkalmas idő jár 
(v. ö. táj- alkalmasnak lenni, угодить) | tdu k h o j p é n  khgmpdnki 
voqrgyic ő méltó ember arra, hogy vezérré tegyék | koat-tole l ö t  éy- 
p é n  ölenti keze újjá ropogós (v. lotyi id.).

3. Gyérebb használatú particip. praes. képző az éjszaki 
vogulban általános -né, pl. vit ponné terém víztartásra (betevésre) 
való edény | tené étel. — Az -n képzővel való kapcsolatára példa: 
tenén me táplálékos föld. — Birtokosragokkal nőmén actionis kép
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zésére szolgál, pl. qm täu erinät khontléslém én hallottam az ő 
éneklését | ésndt väip те leszállására alkalmas hely | khönti men
nen ment hadba mented helyén (Yog. Nepk. II, 226.). — A sit, sitdn 
«időben» szónak (1. NyKözl, XXII, 16.) összerántásából keletkezett 
< ist raggal a -né part. képző i d ő h a t á r z ó i  g e r u n d i u m o t  
alkot, pl. khotél гк-poqläV pdtnibt ménam midőn a nap estefelé haj
lik, megyek el (когда солнце на вечеръ, пойду) | femsí midőn 
szőnek (когда ткугъ) | näi vuor késnist midőn te vadászol (Yog. 
Nepk. II, 226.).

4. Ugyancsak participium praes. jelzésére szolgál az igetőhöz 
csatlakozó -n képző, pl. soat önkiié m a i n t  éri né hét hófajdkép
pen kaczagó nő (v. ö. maintäyw  hangosan nevetni, kaczagni) j 
Oqs j  ö n k h w  é l t é n  soät vök Obnak kanyarúlatos hét folyófor
dulója (Vog. Népk. II, 223.) | nőm törém v o n t  én khom a felső 
eget ülő férfi (v. ö. vont- leülni; u. о. III, 126.) | k h q i t s é n  lo 
száguldó ló I tqtél seléy tqmmén ölenti v. qsé temsi az üres hordó 
kong I koqt-tole kh  e s k ü é n  ölénti a kézújj ropog (v. ö. kheséypüyw 
ropogtatni). — Nőm. actionis értelme van e képzőnek e példában: 
khösfi-s q t  é n él täu oqtémdt sqtfi hangyabűvölettel bűvöli az ő 
népét (Vog. Népk. II, 223.)

5. Az alanyi ragozásbeli ind. prass, egyes 3. személyű alak 
participialis használatát igazolja a következő énekvers : kam v e t l i  
jur-squtdtél szedegető medvetalp-köcsögével (Vog. Népk. III, 128.).

6. P a r t i c i p i u m  p r a e t e r i t i .  — Rendes képzője -m, 
melynek azonban az előbbi participialis képzőkkel egyező haszná
lata is járja, pl. pökhldm lonkh repedezett út | soqt pansém khotél 
hét befejező nap, vasárnap, soqtén tűm khotél hétbe menő nap, 
hétfő, logském vuot csendes szellő (тихой вктръ), qsé ölyém-khqr 
szabad ember (слободной). Birtokragokkal s az -ist, -istdn szócs
kával szintén alkalmas i dőhat árzói  gerundi um képzésére, pl. 
ménménist midőn elmentél, eläk ménémdst midőn ő előre ment 
(Vog. Népk. II, 240.) I khönt dtém pqsmdistdn jönkhép tölpés midőn a 
had gyűjtését befejezte a hold elfogyott (u. o. 227.) | khönt dtoy pömt- 
mdist midőn a hadat gyűjteni kezdte (u. o.). Locativus -t raggal is 
alakítható ily gerundium, pl. oqlpél ponné ponérnémt oq,t'i-pél ndr 
khöntímén 1! ha előbb nem tettem oda semmit, mit találhatunk 
o tt? ! (u. о. I, 166.).

7. Á l l a p o t h a t á r z ó  g e r u n d i u m .  — Végzete: -ém,
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-äm (=éjsz. vog. -imé), pl. sütyelém mini szökéssel megy (скакомъ 
бкжитъ) I kóyéstém kwän Idkwélts megharagudva kiszökött | täu 
vorlaytém pqnsé-s ő aratását befejezte, tdk. aratva véget ért (жатву 
кончила») У kit-pés mdskhatém öli kettősen van öltözve | oysérém 
tqu néyém öls rókám oda volt kötve | üs-eut tortám ólat a várajtók 
be vannak zárva (Vog. Népk. II, 237) | mqitläm säk öli sokat kín
lódik (много мается) || khotél täutem kentén ? honnan szerezted 
(tdk. van szerezve) sapkád"? (отъ куль завелъ твою шапку; v. ö. 
äutäyw szerezni, пртбркть).

8. Egy másik módja az állapot igei meghatározásának a 
személyragos igéhez vetett -pél szócska útján történik, pl. qnsuy 
vonli-pél loqtti az öreg ültében szól (Vog. Népk. I, 166.) | at nari- 
pél khomle érkélawé ? ! ha nem akar, miképpen kényszeríthető (если 
не хочетъ, какъ его заставишь) ? ! | nâr koqréylan-pél väjän! a mire 
csak szükséged van (szorülsz) vedd (что тебк надо, возьми)!

9. A f ö l t é t e l  kifejezésére a kondai vogul nyelv a kész sze
mélyragozott igéhez -ke, illetőleg teljesebb alakjaiban: -két, -kétél 
szócskákat csatol, pl. khun soj téytoy vertésné-ke ha igazán meg
vendégelni akartok (Vog. Népk. I, 166.) | qm lohkhém jarulésldn-ke 
ha az én szavam elfeledtétek (u. o. 168.) || kit khom soritqyta-két 
ha két férfi veszekedik (Ethnogr. Jegyzetek) | käsijät mansés-két, 
om-pöyémné kiutäyw jalé! ha kése eltompúlt, jöjjön én hozzám 
megköszörülni (u. о. II, 229.) || ql-khon-nárné votqwésén-kétél ha 
valaki téged hívott. — A -pél szócskával kapcsolatban a -ke inkább 
állapotot jelez, pl. loqtsém пёп vél rettänkwän ; khomle rettqusän- 
ke-pél, jäjän kwüné sümné ! mondtam, [vigyázzatok] nehogy rászed
jen benneteket; a hogyan rászedett (csúffá tett benneteket), jertek 
úgy szem elé! (Vog. Népk. I, 169.).

9. §. A változó tövü igék ragozása.

Az igető változásainak jobbadán ugyanazon módjai divatoz
nak a kondaiban is, mint a lozvai nyelvjárásokban; tüzetesen véve, 
egyes esetei a következők :

I. A tő hosszú magánhangzójának a szótagzárás alkalmával 
történő megrövidülése s e mellett néha egyébszerü elváltozása. Eje
lenség gyakori az alsó lozvaiban (1. NyKözl.XXII, 70), itt azonban 
csak gyér példákon mutatkozik, ilyenek: mön- bonyolítani: ргэез»
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móriam v. mqnyém, praet. mqnsém, inf. monoy || nqkh- taposni: 
prses. nŞkham, többes tárgyra vonatkozva: nqyyqm, nqyyän \ 
khönkh- hágni: praet. khoysém, khönt- találni: praet. khotsém, 
vönkh- kalapálni, ü tn i: praet. voysém stb.

II. A tővégi mássalhangzó-csoport egyszerűsítése: ennek 
módjai:

1. A mássalhangzó-csoport előrészét tevő orrhangnak szótag- 
zárás esetén beálló elisiója; pl. vont- leülni: praet. votsém, khans- 
tudni: praes. khansam v. khasyém, ans- habere : praes. ânsam v. ásyém, 
tuns- állani, praes. tunsam v. tusyém, khans- írni, festeni: praes. 
khansam v. khqsyém, kéns- keresni: praet. késsém, kéné- ébredni: 
praet. késsém | onyw- levetkőzni: praet. öywsém. L. még az 1. pontban 
említett ide tartozó példákat.

2. A mássalhangzó-csoport utórószéttevő у (у) mássalhangzó
nak mássalhangzói pótló nyújtással kapcsolatos asszimilácziója, ille
tőleg i hangzóba való olvadása, pl. khivqsy-: praes. 3. sz. ( törem,)  
khwqsyi imádkozik, 1. sz. khwasyam, imper. khwasyén!;  de infin. 
khwqssoy, praet. khivqsisém | oqjy- kiáltani: praes. 3. sz. oqjyi, nőm. 
actionis oqjyinät (kiáltása); de inf. oqjjuy | saty- köpni: praes. 
3. sz. säilyi, inf. säUäyw \ qry- fésülni: praes. q/ryi, aryam, praet. 
qryés, infin. arruy \ репу- varázsolni: praet. pényam, penyi, inf. 
рёппиу I рапу- szúrni (darázs): praes. panyi, infin. pqnnuy stb.

3. A mássalhangzó-csoport utórészét tevő w-nek elenyészte, 
pl. onyw- levetkőzni: infin. önyoy, praes. onyam, önycin, onyivi ; 
önywímén; önyqu, önydn, önyqt, praet. öywsém; többes tárgyú 
praesens: öyyäm (pl. soy öyyäm mind levetem) | jékw- tánczolni: 
infin. jekoy, praes. jékwqm, jékwán, jékw i; jekwímén ; jekwqu, jekwät, 
praet. jéywsém, imper. jékwén ! | läkw-: infin. (jiw-täl) läkoy (ölfát) 
rakni, praes. läkwam | Iqkhw-: infin. ( setép- rqsnä) lakhuy (czérna- 
gombolyagot) gombolyítani; praes. Iqkhwam, lakhwän, Iqkhwi; 
praet. Iqywsém.

4. A mássalhangzó-csoport utórészét tevő -t mássalhangzó
nak kopása, illetőleg asszimilácziója, pl. vort- osztani: tárgyas rago- 
zású praes. sing. vortilém, vortilén; de plur. 3. sz. voryänl; többes 
tárgyra vonatkozva: voryqm stb.; alanyi ragozású praet. vorsém, 
vorsén, vortés stb. | khwoit- fölbújtani, uszítani: praes. khwoitam, 
praet. khwoissém. Ilyesféle hangváltozás mutatkozik ez igénél: (ou) 
létkoy az ajtót kopogtatni: imper. létkén!; de praet. letisém stb.
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5. A pömt- és jémt-igek praeterium-alakjai a Jevra vidékén:
jémétsém, jémétsén, pömétsét a másutt elterjedt jemtsém, pömtését- 
féle alakokkal szemben.

Ш. A tővégi egyszerű mássalhangzónak elenyészte s evvel 
kapcsolatosan a tőbeli magánhangzónak változatai; még pedig:

1. midőn a teljes tő vég-mássalhangzója -j:
voj-,  uj- látni: Ind. vem, ven, voi; voimén, voine, voiyé ; 

voiwé, voiné, vet | praet. üsém, üsén, üs stb. | cond. ünarn sth. | im- 
per. ujin, ujän ! FK. vojin! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
vollem, voilén, voité stb. | praet. üslém, üslén, üsté stb. | imper. 
voilén! — Kettős tárgyú praes. veyam, veydn, veya stb. | praet. 
üsdm, üsdn stb. — Többes tárgy, praes. veydném stb. || Infin. üyw, 
FK. veuyiv.

t uj- bemenni: Ind. praes. tűm, tűn, tűi ; tűmén, tüné, tüyé ; 
tűivé, tüne, tüt I praet. tüsém, tűsén, tűs stb. | imper. tujin, tujdn ! || 
infin. tűyw.

m d j- adni: Ind. praes. méyém, méyén, méi, FK. m i; meimén, 
méiné, mélyé, FK. mimén, miné, m iyé; méheé, mérné, méiyt, FK. 
miivé, miné, méyét | praet. mésém, mésén, més stb. | cond. ménam 
stb. I imper. mäjin, nuijan ! || Passivum. Ind. praes. твит, meun, 
mdjwé, FK. те wé stb. || Tárgyas ragozás: méilém ; kettős tárgy: 
méyam; többes tárgy: méydném stb. || Infin. méyw, part. mép, 
méné, mém.

V dj- venni: Ind. praes. veyém, veyén, ve i'; veimén, vetné, 
veiyé; veiivé, vetné, vetyt; FK. véyém, véyén, vi ; vimén, viné, viyé; 
viivé, viné, véyét \ praet. vésém, vésén, vés stb. | imper. vdjin, väjän ! || 
Tárgyas ragozás: veilém, FK. vilém stb. || Infin. veyw, FK. véyyc.

Idj-  lőni, dobni: Ind. praes. léyém, léyén, léi', FK. l i ; léimén 
V. léymén, léiné, léiyé, FK. Urnen, liné, liyé ; léiivé, léiné, léit v. léiyt, 
FK. Hívé, liné, liyt | praet. léséin, lésén, lés stb. | cond. lénam stb. | 
imper. läjin, läjän! || Tárgyas ragozás: léilém, léité, FK. lilém, lité 
stb. I Infin. léyw I part. praes. lém || Passivum léwé lövetik; praet. 
Idjivés stb.

tä j- ,  FK. táj- szőni: Ind. praes. teyém, teyén, tei ; teymén, 
teiné, teiyé; teiwé, telné, te it; FK. tem, tén, t i ; tinién, tiné, tiyé ; 
tiwé, tiné, tq.jét \ praet. tesém, FK. tesém stb. | cond. tenam stb. | 
imper. tájin, táján! FK. tqjin, tqjdn! || Tárgyas ragozás: teilem, 
FK. tilém D Infin. täyw, FK. teyw.
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j ä j -  jönni: Ind. praes. (a praesensképzőnek w-re történt vál
tozásával) : jiwétn, jiwén, jiw ; jiwmén, jiwné, j iwfé ; jiwwé, jiwné, 
jiwét I praet. jésém, jésén, jés ; jésmén, jésné, jéssV; jésau v. j  es ívé. 
jésné, jést I cond. jénam stb. | in, per. jäjin, jäjän ! || Passivum prost, 
dual. 3. sz. jáiwésyé || Infin. jiy  w.

t á j -enni :  Ind. prass, tem, ten, téV; télmén, télné, télyé v. 
téyé; téiwé, télné, tét \ praet. tésém, tésén, tés stb. | imper. tájin, 
tqjän! jj Passivum: téuni, téun, tévőé stb. |j Tárgyas ragozás: téllém 
stb. I kettős tárgy: téyqm, tqjän, tqjä ; téydmén, tqjän, tqjän; téynqu, 
tqjän , tqjän || Infin. téyw, part. tép, téné, tem.

ni j -  nyúzni: Ind. praes. (FK.) Adjam, Aijan, Adji ; Adjímény 
Adjíné, nija ; nijau, nij íné, nijqi | praet. msem, msén, nis stb. | cond. 
ninam stb. j imper. Äijin, Äijän ! || Tárgyasragozás. Egyes tárgy: 
nijilém, Aiijilén, nijät; Adj iläm, nijilän stb. plur. 3. sz. Adj у un |[ 
infin. niuy.

2. a teljes tő vég-mássalhangzója -y :
n é y ,  FK. néy- kötni: Ind. praes. néyqm, neyän, neyi; neyi- 

mén, neyine, neyä; néyqu, neyän, néiyt, FK. néyam, néyan, neyi; 
néimén, néiné, néya ; néy au, neyän, néiyt \ praet. misém, FK. néisém 
stb. I cond. ne'inain stb. | imper. néy én! || Tárgyas ragozás : néilém, 
FK. néilém stb. | többes tárgy: néyam stb. || Infin. néiry, FK. néuy \ 
part. praet. néyém.

séy-  törülni: séyqm; praet. séisém stb. mint néy-.
s ä у- fonni: Ind. praes. sdiyém, sülyén, säyi ; say imen, säyine, 

säyä; säyqu, sdyíné, säyät \ praet. süiséin stb. | imper. sáyén! || 
Tárgyas ragozás: sáyilém stb. || Infin. sävy.

t äy -  tömni, dugni: Ind. praes. (FK.) täyam, täyan, täyi; 
plur. 3. sz. täyat I praet. tálsém stb. | imper. täyen ! || Tárgyas rago
zás : tüyilém stb. || Infin. täuy.

та у- betömni, bedugni: Ind. praes. (FK.) mayam, mayan, 
mayi; mqyímén, plur. 3. sz. mayát | praet. mqyésém stb. | imper. 
mayén! |j Tárgyas ragozás: mqyilém stb. || Infin. mquy.

3. a teljes tő vég-mássalbangzója -w :
la  ív- parancsolni; igerni: Ind. praes. Iquyém, Iquyén, Iqwi; 

lawímén, Iqivíné, lawä; lawqu, Iquän, laut;  FK. Iqwam, lawan, 
Iqwi stb. I praet. Iqusém stb. | imper. Iqun! || Tárgyas ragozás: 
Iqwilém, praet. Iqwéslém stb. | |  Passivum: lauwém, lauwén, lauwé 
.stb. jj Infin. lauy; part. laune, laum.
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rqw-  himbálni, hinteni (schwingen) : rqwam, rqwi \ rquséni |[ 
Passivum: rauwém stb. úgy mint Iqw-.

nqw- hozzáfogni, kezdeni: praet. nqusém. | Passivum : nquwérrt 
stb. úgymint Iqw-.

n о w- mozogni: Ind. praes. nowam, noicdn, novoi stb. | praet. 
nousém, nőmén, ríowés stb. || Intin. пои/.

v ö w- hívni: Ind. praes. vöyam, vöydn, vöwi; vöyímén, vöyíné, 
vöwa ; vöyqu, vöyíné, vöwat \ praet. vöusém stb. |cond. vöunam stb. j 
imper. vöun, vöwän! || Tárgyas alak: vöwilém stb. || Infin. vöoy.

puw- megfogni: Ind. praes. puwqm, puwän, puwi; puwímén, 
puwíné, puwa; pxíwqu, puwíné, puwdt \ praet. püsém, pusén, püs 
stb. I imper. puwén! || Passivum: puwaum stb. || Tárgyas ragozás: 
puwilém stb. II Infin. puoy.

new-,  FK. údw- kitépni, gyomlálni (füvet), kihúzni (pl. tol
lat) : Ind. praes. nowam, nowdn, nowi; nowímén stb. FK. ndwam, 
ndwan, ndwi; ndwímén, lídwíné, ndwa stb. | praet. nousém, FK. 
ndusém stb. | imper. nowén! || Tárgyas alak : nowilém stb. || Infin. 
nouy, FK. nduy.

4. A teljes tő vég-mássalhangzója у és w alakokban jelent 
kezik:

t ö y ,  tow- şvezni: Ind. praes. (FK.) töyam, töyan, töyi; töyí- 
men, töydn, töyei; töyau, töydn, töyét | praet. tousém stb. | cond. 
tounam stb. | imper. towén ! || Infin. touy, part. praes. towép.
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Valamint a közép- és alsó-lozvai, úgy csatlakoznak szorosab
ban egymáshoz a pelími és kondai nyelvjárások is. Még néhány 
századdal ezelőtt bizonyára szakadatlan földrajzi egységet alkot
tak területeik, melyeknek összekötő vonalai a jelenleg is haszná
latban levő közlekedési utak lehettek : délfelől t. i. aKonda folyam
vidékéhez tartozó J e V r a (Jiwr-jö) és a Pelimkába (Pqlém) tor
kolló K o n d i n k a  (Khontin-jd) közti átkelő, éjszak felől pedig a 
felső-pelimi nagy tó (Tűmén) és a S á j i m  (Шаимское, Soajém- 
poul) egyházas falva közti mocsaras terület. Pelim városának 
1593-ban történt alapítása után az oroszok lassanként az egész 
környéket magukévá tették, úgy hogy ma a vogulok vidéke össze
sen csak pár falura szorítkozik a Pelimka felvidékének mintegy 
40 versztnyi területén, melyek névszerint a következők : Tarlé- 
powél (Торла), JänPvqr-p. ролыпой лксъ), Рвкип-р. фкгуновъ), 
Rtkw-p. (Заркчная), ’Ninkét-ja-p. (Шемталекъ), S altin-р. (Саль- 
тинская), Votep-p. (Вотьпа), Pqrtéy-p. (Портыхъ), Massau-p. 
(Массава), Ä tém-jd-p. (Вершинская). Nyelvjárásiig ezekhez sora
koznak a Pelimka és Lozva közti területen folyó és a Tavdába 
( Tait-Palm) ömlő V a g lj а (Вагли, Völ-ja) folyó vidékének vogul 
falvai is, jelesen: RinUtit-p. (Ринты), Vöbjci-p. (Сотники), Tur- 
alem-poql-p. (Заозерное), Käm-p. (Кама), Puj-jä-p. (Вусьпины) 
és Tin-pel (Тыня). — Bár Keguly is, Ahlquist is keresztül útaz- 
tak e folyó vidékén (erre vevén t. i. útjokat a Tapés-já, illetőleg 
éjszaki Szoszva felé), hagyományaikban kevés nyoma mutatkozik 
itteni tanulmányaiknak, mely Keguly szótári jegyzeteinek pár ada
tában s а «Р e ly m’s eh e  l i e de r »  ezim alatt található kis szöveg-

16*
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gyűjtésben áll. Ez utóbbinak tartalma: Î. Kqiss-jéri (.Khgis-jeri, 
Khaisz-ének; Yog. Népk. III., 521.); 2. Voki-jéri ( Voki-jeri, Medve
ének; u. o. 538.); 3. Agapi Stepanovna voarem jeri (A. S. vqrém 
jeri, Muratkova Agáfija készítette ének); 4. Nastase Feodorovna 
voarem jeri (A. F. készítette ének); 5. Agsinja Apanasejevna voa- 
romjéri (N. A. készítette ének); 6. Ätimjä puäl jeri (Ätimjä falusi 
ének). — Magam Rekw-powél állomásomon 1888. novemberben 
foglalkoztam a pelímvidéki nyelvvel,* a midőn szótári és nyelvtani 
gyűjtéseken kívül főkép Begulynak idézett rendkívül fogyatékos 
följegyzésű szövegeinek megfejtése, illetőleg átírása kepezte czé- 
lomat. Mint mindenütt az eloroszosodott vidékeken, úgy itt is jó
formán kiveszett az ének- és regetudomány, melynek selejtes ma
radványaiból csak ügygyel-bajjal volt módomban megszerezni egy 
kis mutatványt a Jogk-jeri (Nénike-ének) bohózatban.

A) Névszóragozás.
1. §. Névszó-tő.

I. A tő végi  f-nek más nyelvjárásokban is divatos gyöngü
lésének példái: vq erő : birtokosragokkal vq,m, van, vät ; vqyäm,

*) Legyenek itt megemlítve azon személyek nevei, kiket az 
egyes nyelvjárások tanulmányánál tanítókúl alkalmaztam; ezek 
voltak : az ej szaki nyelvjárásra néz ve : T a t j a n a  A l e x e j e v n a  
S z o t у i n о V a szül. S z a l a v á r o v a  asszony TaUtit-paul (Jur- 
kina) faluból; — 2. a középlozvai nyelvjárásra nézve: Mi c h a i l  
G r i g o r i c s  P e r s ä  Töréy-peél (Persina) faluból; — 3. az alsó- 
lozvaira nézve : F a d j e j  I g n a t j e v L a c h t j i n  JquÜAit-pöl (Kuz- 
jina) faluból; ■—■ 4. a kondaira nézve: B o d j i o n D j i m i t r i j i c s  
P u p i n ,  J e f i m D  j i m i t r i j i c s P u p i n ,  S z e r g e j  J a k o v l j e -  
r i c s C s o r i n  és M i k o l a  j Gr i g o r i c s  К a r t j i n (volosztbeli 
golova) mindnyájan Lous-poul (Leus!) faluból; továbbá » felső- 
kondaira nézve: I v a n  T j i m o f e j i c s  S z a t j i g i n  (az utolsó 
kondai fejedelem, S z a t i к unokája) Löypvoqni-pöul (Szatyigi) falu
ból; — 5. a pelimi nyelvjárásra nézve: S z j e r g e j  K i r i l j i c s  
M a n z i r k o v  Rekw-powél (Заркчная) faluból; — 6. a tavdaira 
nézve: Mi t r i j  J e p i m o v  Kos z t  у in Coumitär-poul (Csandiri) 
faluból és P a v e l  T j i m o f e j i c s  T o r g a j e v  Utin-khuli-poid 
(Kuzjajeva) faluból.
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vayän; vqyau stb. vön erős, vqtal erőtlen | oa leány (jdi-ö testvér): 
qm V. öyém, ön v. öryén, qyát | pü  fiú : dual. püyei; püyán fiai | mö 
föld: morn, men, nw yät\jäi atya: jäim, jäin, jä yä t; dat. jätän. — 
Mássalhangzó-csoportban a tővégi pnek gyöngülése történhetik a 
lozvai nyelvjárások módjára pótló nyújtással is, pl. kwali kötél: 
in8trum. kwallél | töri fenyő: törrérn, törvén, tdrrdt | jeri ének : jer- 
rém, jerrén,jerrät || säs anyai nagybátya: sdssém, sássdt (v. ö. éjsz. 
vog. kwali' tarV, ér i , tő : kwaly-, tary-,éry-; kondai sás, tő : säsy-). 
Azonban gyakoribb eset az affele, melyet az igei preesens у képző
nél tapasztaltunk (v. ö. éjsz. vog. mine’im, mine'in, plur. 3. sz. 
mine'it, pelimi mimim, viinein), pl. pupi bálvány (éjsz. vog. pupi', 
tő: púp /-): pupeim, púpéin, pupät; pupiäm, pupiiin; pupijqu 
stb. I jani játék (éjsz. vog. jonV, tő : jony-)  : janeim, janein *) javát | 
noli kígyó: noleim, nolein, nolät | pari fűszár (éjsz. vog. pori’) : 
pqreim, pqrein, páréit; páriám, párián; pqrijqu stb. | töri daru: 
plur. nőm. tereit || vani hegyi erdő: vaneim, vqnein, vqnyät.

Nyilván az utóbbi tőcsoport analógiájának hatása az i (ere
detileg j ) tővégnek változása az efféle szókban, mint: jengi szolga 
(работникъ; éjsz. vog. enkaj, kondai inki szolganő): jengeim, jen
gein, jengiä ; jengiäm, jengiän ; jängijqu \ síri kard (éjsz. vog. sirej, 
kondai séri) :  sireim, sirein, sirä t; siriäm, siriän ; slrijau stb. || 
Iqmi szúnyog (éjsz. vog. löm-uj): plur. nőm. Iáméit. Ezekkel szem
ben az éjsz. vog. üli lélek, null lúczfenyő, rusi rojt stb. efféle szók
nak megfelelőleg a pelimiben ilyen alakokat találunk: lé', nul, 
rus; birtokosragokkal: lélém, léién, lélát; nutém, Aulát; rusém, 
rusát stb.

A tővégi w szokásos gyöngülésének példái: ndn-jqu morzsa : 
jqum, jqwén,jqwdt \ káu malomkő: sdm-káwé szembogár | jékwé asz- 
szony: jekuni, jekun, jékwdt | oqkw nagynéne : oakum, oqkwdt | qrakhw 
pálinka: qrqkhum stb.

II. A t ő b e l s e j é b e n  mutatkozó gyöngülések: a) a difton
gus elváltozásával: lel láb: lailém, lailén, laildt \ tét ruhaújj:

*) A gyöngülésnek ilyen módja magyarázza meg az alsó-loz- 
vaiban sijani «játék') szónak egeszen különálló és sajátságos rago
zási alakját, mely t. i. a következő: janium, janiun,janiátj míg 
sori «virág» (éjsz. vog. sori)  mellett a megfelelő alakok: sorim, 
sorin, soridt.
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taiténi, taiten, taität \ met máj: maitém, mattén, mqitát || \veid, pe
rnél falu : pailém, palién, pq ilä t; — b) az orrhang kivetésével és a 
tőbeli magánhangzó rövidítésével: l'áy szó: lángként, lánghá v. 
l'enghä I l'éy ék (éjsz. vog, link) : instrum: léiighél | nay a kelepcze 
kifeszítő fapeczke: birtokosr. 3. sz. nánghát | ket sapka: kénlém, 
kentät I khut háti bátyú: khuntém | kw ás karom: kwánsém \ sus 
bolha: sunsém | khup bab: khumpát stb.

III. Érdekes alakulata a tővégi mássalhangzó csoportnak 
mutatkozik az ilyenekben: vutmé «álom» e mellett: (nőm.) vujém, 
nuhné és nulém, seb, nilmé és úilém nyelv, pit'mé és pitém ajak, 
surmé es surém tetőnyílás, khqsmé és khqsém hagyma | puyné és 
puyén köldök, turné és tarén réz | lel-khenré és lel-khenér a láb 
térdhajlata (hátul); v. ö. éjsz. vog. üdém, nulém, surém, nelm, piimi, 
puyni. Ez alakok ugyanolyan bangalaki viszonylást tükröznek, 
mint a régi magyar álma és a későbbi álom; azonban tekintve szűk 
terjedtségi körét az elősorolt vogul alakok végső tőhangzóját 
aligha lehet az ősugor tővégi magánhangzó maradványának tarta
nunk, hanem inkább a ragozott alakok analógiái hatása alatt (pl. 
vulmé-m, vulmé-n) keletkezett új nominativusi fejlemény-alaknak.

2. §. Viszonyragok.

1. N o m i n a t i v u s .  — A k e t t ő s  s z á m b a n  képzője: -ei, 
pl. vqtém arcz: vgtmei, sám szem; sámei, khum férfi: khumei, pü 
fiú: püyei. A kdei «kettő» mellett itt is van ekwäi «egy», kl tus ári 
ekicei huszonegy, vet ári ekwei harminczegy stb.; ellenben jelzői- 
leg: ekw‘ Ш egy ló). — A többes képzője: -t (kötőhangzóval -ét), 
pl. met földek, lüt lovak | khumét férfiak, oqmpét ebek, vujét álla
tok I Iáméit szúnyogok, tereit darvak stb. (1. 1 §.).

2. A c c u s a t i v u e .  — Kifejezése, mint az éjszaki nyelvjárás
ban, ragtalan még határozott tárgy esetén is, pl. jäyäm tém sámin 
V u t é p  ju-tatilám  atyánkat, mely felfalta, a nagyszemü ugatót 
vigyük haza | tqut-vul-s up nunk-listé a tüzes üszökdarabot föl
dobta (Vog. Népk. III, 521.) | ti v a r  Iqyw műltim körüljárom ezt 
az erdőt || vuj-ansny vuj-átát tárém-vuntésté az «állatöreg» szagát 
megülte (Vog. Népk. III, 523.).

3. L o c a t i v u s .  — Ragja: -t. Képes használatára példák: 
vqr-jü ás ér m á t tarséti az erdei fa a hidegben fölpattog (деревина
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трещитъ отъ морозу) | nätin törém n a t t é  pilné mätr at khqntloq- 
Un koros világ korában (v. kora óta) nem találtatok félni valót 
(Vog. Népk. III. 523.).

4. L a t i V u s. — Ragja: -ne, -n. Példák alkalmazására: a) alla- 
tivus : mot l'oncj h n e  perémtés más útra (на другую сторону) for- 
dúlt I mart m e n e  teilenti déli vidékre (за теплое море) repül || 
penkat V ü t'n e maßt fejét vízbe (въ воду) dugja | mätr t ö r n e  jel- 
manimtöyw valamit kendőbe (въ нлатокъ) göngyölni; — h) super- 
lativue: V o q n ép n e tötis nunk-puptau a horogra (на уду) föl
tűzik a férget I kitui kéruy sat-jüne halat tűzni a nyársra (на шес- 
тикъ); — c) dativus: t öréms i skwén äsentcim istenben remény
kedem (надкюсь на бога); — d)  képes használatok: kit v u r t n e  
pa'-vurtinau két részre (на двое) osztjuk föl || s o r n e  pätsei össze
vesztek (ссорились, pörbe estek) | amnqném täu s ö и n e pättitä ö 
engem bajba juttat (меня досадить) | khwoitép-khar j  о I n e päts а 
beteg megkönnyebbült (легче сталь) v. könnyebbségbe jutott \ jätti 
it u i  ne tátimé nagy eskü elé v. esküvésbez viszlek téged (въ 
присягу я тебя поведу) || kit se tn e khoji két rubelbe kerül (два 
рубля стоить).

5. E 1 a t i V u s. — Ragja-: nél gyér használatban, pl. v q r n é l  
télém vqr-vantért erdőből termett erdei vidra (Vog. Népk. III, 521.).

6. T r a n s l a t i  V u s-e s s i V u s. — Ragja: -äi. Példák : täyt
in i s - k ä r k w ä i  khaitelän! hasítsd a tűzifát apróra (дрова мелко 
коли)! I t'i те pentäi väriin ezt a földet síkká teszem | vasén l a k 
ír a i soytuy a madzagot karikába fölszedni (веревку въ кругъ 
собрать) I khqtélt v ü n k w ä i  itst a napok rövidek lettek (дни 
коротки стали) | tä ' i l ä_pun! tedd telivé! | mewést ekw‘ änäi 
puntlän! rakd a ruhákat egy csomóba (въ кучу складывай 
одежу) II t i t m u j ä i  öli itt vendégül van (онъ въ гостяхъ здЪсь) | 
párái khuji ugaron fekszik (парой нолежитъ) | о qr  e n t  ä i  viyıv, 
miyıc kölcsön (въ долгъ) venni, adni.

7. I n s t r u m e n t a l i s .  — Ragja kötőhangzóval kapcsolt -l, 
pl. t u p é l  narékhti evezővel tolja ladikját (весломъ иехатся). 
Képes használatára példák : sämän tus- v üt'é l khajtife szemei köny- 
nyekkel omlanak (futnak; слезы бкгутъ пзъ глазъ) || t i ti él talp- 
taytuy árra nézve egyezkedni (ладиться въ uf,h í) || (módhatározó) 
am-poalém täu v q l á k é l  oysä vis ő tőlem erőszakkal vett el pénzt 
(силой отъ меня деньги взялъ) | nqr I q m t él jäli meztelenül jár
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(нагишомъ ходитъ) | tää näyät р ó n k é i  öli ő egyedül (tdk. egy
magában való fővel) él (одинако живетъ) || jäfi-änkwel khwqri az 
apjával anyjával szitkozódik ^матерится).

3. §. Birtokragozás.

Bagozási példa: kwäl ház.

a) E g y e s  s z á mú  b i r t o k .
Egyes számú birtokos. Kettős számú birtokos. Többes számú birk
1. kwdlém házam kwäläm kettőnk 1 CÖ kwälqn házunk
2. kwálén házad kwälän kettőtök N

4 6 kwälän házatok
3. kwälät háza kwälän kettőjük kwälän házuk

b) Ke t t ő s  s z á m ú  bi r t ok.
1. kwäläm két házam kwäläm kettőnk |; се kwälqu két házunk
2. kwälän « házad kwälän kettőtök l 'o3[ rí kwälän « házatok
3. kwälän « háza kwälän kettőjük r—H kwälän « házuk

c) T ö b b e s  s z á mú  b i r t ok .
1. kwälänäm házaim kwälänämkettőnk] kwdlénau házaink
2. kwälänän házaid kwälänän kettőtök i § kwälänän házaito k
3. kwälänän házai kwälänän kettőjük] ^  kwälänän házaik

Az egyes sz. birtok egyes 3. személyéuek kwälät-féle alakja 
mellett néha az eredetibb egyszerű alak is hallható, pl. lailät és- 
lailä lába, l'änghä szava, jengiä szolgája, ponghwél-poalá fél váll- 
lapoczkája, täu-poqlä tőle.

4. §. Névmások.

a ^ S z e m é l y i  n é v m á s o k :
Nominativus: Sing, am én, näi te, täu ő.

Dual, mén mi ketten, nen ti ketten, ten ők ketten; 
Plur. man mi, пап ti, tan ők.

Accusativus: Sing. qmnqm, näinqn, täwät v. täwä.
Dual, menqnäm, nenqnän, tenqnän.
Plur. mananqu, nanqnän, tanqnän.
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Dativus : Sing. amnaném, nainen, täivcin.
Dual. ménqndmne, nenänänne, tenänänne.
Plur. manqnqune, nanqnäune, tanqnänne.

N y o m a t é k o s í t o t t  s z e m é l y i  n é v m á s o k :  améy v. 
amk én magam (pl. amk ndyémt én egyedül), ndnhw te magad, 
tdkw ő I ménk mi ketten magunk, nenk, térik \ mánk mi magunk, 
nank, tank || Dativ, améynaném, ndnkwnanén v. ndnkxvénne, täkwtän | 
ménknqndmne, nénkwnqndn, tcnkwnq,nän | mankivnanqune \ nankw- 
nanän, tankwnanän.

b) Az «egymás» kifejezései: nowäm, nowän stb., pl. mén 
nowdmt vékhtésmé mi egymást megláttuk | tén nowdnt tatéltaytifé 
ők egymással versenyt futnak (они въ запуски бкгаютъ). Más
nemű szólás ugyané fogalomra: tén jei éptnytiyé térik n d y d n t  
ők egymással szeretkeznek (они сами собою любуются).

c) M u t a t ó  n é v m á s o k :  ót, (it ez (pl. (i kwäl ez a ház, 
(i( mdnér? ez micsoda?) | td az, amaz (pl. tä kwäl az a ház; td-poal 
(i jdj in!  jer onnan ide! оттуда приди сюда!) | tq,n id. (pl. tan jiiv 
am jel-sairéslém azt a fát en levágtam; tq,n-ji'poqlt aztán). — 
M i l y e n s é g m u t a t ó k :  (imle, t'iml'é-khar ilyen, téml'iri-khqr olyan 
(pl. at vasintalém témün-khar nem látott olyat, не видалъ такого).

cl) Ké r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  khan, 
khwan í ki? mi ? (állatra vonatkozva ; pl. khan dlsén ? mit fogtál? 
кого  добылъ? — sqrt disém csukát fogtam | khwq,n joytés? ki 
jött meg? кто пришелт>?) j| män mi? micsoda? (jelzőileg), mdnér 
id. (önállóan ; pl. män kenés kenestifé ? micsoda ügyben tanácskoz
tok ? I mdn vujét kliqntesén ? micsoda állatokat találtál? | mdnérné 
khöji ? mibe kerül? чего стоить? |pilné mdnér khatsdn? micsoda félni 
valót találtatok? Vog Népk. III. 523.) || mdn-sér ? milyen, miféle? 
(v. ö. mot-sér másféle; ekw‘ vuipd v. ekiv‘ si kliumei egynemű, egy
forma emberek) || mdn-si v. mdn-saut? mennyi? (v. ö. mq,rsd-si 
joyts kevés jött).

e) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k :  khan valaki: khanne 
vdrém sunin törém valakitől alkotott boldogságos ég (Nastase 
Feodorovna je r i; v. ö. közép-lozvai khankhd «ki» és «valaki», 
1. NyKözl. XXII. 11. 1.) | ql-khqn valaki | qte-khqn senki || mdnér 
valami: kas ndi mdnér värein, sokh okw‘ si bármit (tdk. bár te vala
mit) csinálj, mindegy | al-mdn (jelzőileg), al-mdnér, al-mdr (önál- 
óan) valami, valamicsoda (pl. al-mdn kenés kenéstifé valami ügy
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ben tanácskoznak ; Vog. Népk. III. 521.) | oaü-műn (jelzöileg), aü- 
műnér semmi (pl. öaü-műn pilné műtér at khqntloqlin semminemű 
félni valót nem találtok; Yog. Népk. III, 523; űü-műnér jól űüm 
semmi haszon sincs benne; никакой пользи нЪту, am-paltém 
űü-műnér ät'im nálam nincs semmi; у меня ничего нЬту) || műtér 
valami (pl. am nűinan pűlénne műtér íqpűtaleim én neked valamit 
súgok füledbe; pilné műtér valami félni való) || sqkh, sokh,sqkhin 
minden, mind (pl. sqkhin klioléу üt' öls mind a nép itt volt, весь 
народъ здксь быль; sqkhin por mindenkor, всегда; sqkh okio‘ si 
mindegy, все равно; v. ö. vuj ülné térműt sokk öli medveölö fegy
vere sok van; Vog. Népk. III. 523.) || mot más (mot-sér másféle).

5. §. Határozók.

a) H e l y h a t á r o z ó k .

I. N é v m á s i  tőből valók: üti itt, tűt' ott | ü  ide, tau oda, 
ü-tau ide-oda (pl. t'i-tqu köneralém jü  ide-oda görbülő fa», penkh- 
lém-khqr t'i sailkhati, tu sailkhati a részeg ide hajlik, oda hajlik) | 
ti-poql innen,*) tű-poal onnan || khot!- hol? khwatté valahol (pl. am 
nűinan khicqtté iyt-joytilém én utolérlek valahol téged, я тебя гдк- 
нибудь настегу) | khwqté ? hová? al-khicqté valahová (pl. al-khwqté 
jelé-tuitést valahová elrejtőztek) | kliot-poql? honnan?

II. Más névszói tövekből származó ö n á l l ó  alkalmazású 
határzók:

j e l  (jél-öl első, legelső): jelt elől, az előfelen (pl. jelt jómén! 
elől járj! впереди иди!) | jél-poql elölről, az élőiéiről (pl. jelem- 
puqlém pűrijű jin ! jer előlem vissza! спереди назадь иди!) | ilä, 
Hűli előre, az előfélre (pl. Hűli min! menj előre! внередъ 
иди!) — Igekötői alakja: il, Hé; használatának példái: Hé pqrrq- 
més elugrott (отскочилъ) | tujt il-гёрёп! rázd le a havat | kqtűt ilé- 
nűrűtit kezét kinyújtja (руку протянетъ) | lailém il-takemti lábam 
elcsúszik (нога раскатится) | Hé tajelaytuy hótalpakon futni (на 
лыжахъ бежать) | tusjéy ilé-pissémén ! fúdd el ap o rt! || kwűrt-mewés 
il-pűsértuy a fehérneműt kifacsarni (бклье выжимать) | oqrés ilé-

*) A üti itt, t'i ide határozóknak megfelelő ül időre vonatko
zólag használatos «ezután, ez időtől kezdve» jelentésben (1. alább).
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lestu/ megigazítani a tüzet | mowésdn il-säriän, at änsiän ruháit 
kíméli (берегетъ), nem viseli.

j i j  utó (jij-öl utolsó): г/ t  hátul, utóbb, mögött (pl. täu täkw 
jelt mini, man iyt minime ö hadd menjen elől, mi hátul v. utóbb 
megyünk, позади поидемъ, г/ t  tunsi hátúi áll). — Igekötői alak
jai: j i t  és iyt, pl, jit-kwdjmétdyw nyomozni, nyomában járni (pl. a 
vadnak; звкрь следовать) | iyt-joyteim utolérem (настегу его).

p ä r  «vissza», főkép igekötői alkalmazásban, pl. sas pdr 
kuséri a nyírbéj visszafelé göngyölődik (назадъ скарчивается) | 
rqsne° pdr-lqskémés a madzag meglazúlt (веревка ослабла) | pülé- 
pém pdr-kwqlés daganatom visszament (опухоль отлегчилась).

j u i ,  j ij  belső, benső fél (juiy kwäl a belső szoba): jij-poql 
belülről; hazúlról (pl. jij-poql süstém-khqr hazúlról szerzett hozo
mány, приданное невкстЪ) | ju be; haza. Az utóbbi alak egyszer
smind igekötő szerepű, pl. kwdlne ju-tu/w, ju-tüluy a házba be
menni (заидтн), bevinni (принести въ избу), ju-nälejäyw elnyelni 
(проглонуть) \ pötélké örokhw ju-äjis egy butella pálinkát ivott ki 
(выиилъ) I sil koqtemne ju-sélés a szálka behatolt a kezembe (зано- 
зилъ руку).

k w än  külső, külfél (kwdnéy kwäl külső szoba): kwdnél kívül
ről, távolról (pl. kwdnél minés távolról ment, kikerülte) | kwdné 
kifelé, ki. — Igekötői alakja: kivan, kwdné. Példák: vüt pétér-poql 
kwdn-lipésti a víz kiloccsan a vederből (плещится изъ ведра) | 
ndld sa’irép-poal kwän at seti nyele nem jön ki (не вынимется) а 
fejszéből, kwän-ld/tim v. kwdn-lokhwim kiverem (выколочу) | léin 
kwdn-peti az evet szőrét hullatja (линяетъ), taul-pun kwdn-nildti 
a bőr szőre hüll (шерсть облиняетъ), kwdn-narmés csupasz lett 
(голой сталь) I koqt-kwdnsém kwdn-kuspés kezem körme leesett 
(отпалъ) I noys taul'dt kwdn-úiyw a nyuszt bőrét lenyúzni (сни
мать кожу); jü  semät kwän-khultuy v. kwdn-o/wtuy a fa kérgét 
^elrántani (кору снимать); tquí-puu kwdné-kJtquruy a bőr szőrét 
lekoppasztani (szerszámmal; шерсть выскоблить) | am-pqsném 
kwdné khwqlés lisztem elfogyott (мука вышла) | o/säm kw än-mutte- 
sém pénzem eljátszottam (ироигралъ) | kwdn-lautém sqirin mowés 
kimosott fehérnemű (стиранное бклье).

п и т  felső (pl. пит-öl a legfelső. Vog. Népk. III, 523.; Num- 
Törém Felső-Ég): numén fönn (pl. numén khani fönn függ) | nunk 
föl, vmi fölé, főkép igekötői alkalmazásban. Példák: jü-tdrémné
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nunk-l'okwén kúszszál föl a fára (Vog. Népk. III, 523.) | voqnépne 
töjís nunk-puptqu a férget a horogra fölfűzik (на уду надквають 
червь) I vqr-jü nunk-süstés az erdei fa felnőtt (лксъ выросъ) | nunk- 
télés föltermett (ember) || nunk-mdskatuy felöltözni (v. ö. jel- 
onkicsaytuy levetkőzni) | lü nunk-nairéytöyw a lovat fölnyergelni 
(оседлать) II nunk-kénsés fölébredt (разбудился); nunk-kitim fel- 
költöm (разбужу) | nufík-léleis oqsél-poql föltámadt (föllélekzett) 
a halálból (ожилъ изъ смерти) || oarés nunk-pélé mtiiyw tüzet gyúj
tani (разжигать; ellenben : jel-khartdyw eloltani, погасить); nunk 
pelémlqus meggyűlt, megégett (загорался) | kuni nunk-isels a szoba 
fölmelegedett (нагрелась) | kér oqrés-két nunk-sondti a vas a tűz
ben izzóvá lesz (раскалится) | púm nunk-tösés a fű megszáradt 
(трава подсохла) || nunk-pérétiryw v. nunk-lestuy megjavítani, meg
fenni (a kést; поправить ножикъ); nunk-kiutuy megköszörűlni | 
tep-kän nunk-khartuy fölszántani a szántóföldet (пахать).

j  e I alsó (jel-öl alsó, legalsó; Vog. Népk. III, 523.; jeléy törém 
alvilág =  éjsz. vog. joli tárém: jeléy törémne minés a más világba 
ment, на тотъ свЪтъ утелъ): jelé, jel «le, alá» főkép igekötői 
alkalmazásban, pl. tel-poql jel-rüts leesett a lábáról | vqr-jü jel- 
khüti az erdei fa hajlik (наклонится) | khatél jel-vunti a nap leszáll 
(закатится), jqnghép jel-uitenti a hold alámerűl | ognci jel-oitéste 
a csészét elejtette (чашку уронилъ) || sun kwallél jel-tdrsöyvo v. 
jel-nasöyiv a szánt kötéllel lekotözni (веревкой завязать) | pdsén- 
poqrt Iqild jel-nürémtim az asztaldeszka lábát megerősítem (окрк- 
плю) II kwdrt jel-sartuy az inget beszegni || jel-püy elfogni v. lefogni 
vlkit (поймать) \ sair jel-lokhuy a tehenet leszúrni, levágni (колоть 
корову) d törém jelé khwassi imádkozik (молится) || jelé tuitést 
elrejtőztek (запрятались) | sdmdn jel-khqndn bebúnyja szemeit 
(зажмурить глаза) | műtér törne jel-mqnimtöyw valamit kendőbe 
göngyölni (завернуть) || lü jel-oysdmes v. jel-soriayts v. jel-jarmés 
a ló lesoványkodott (отощалъ) | jel-örtöyw elfáradni (пристать) | 
jel-junémtawesém elaludtam (сдремнулъ) \ jel-sült aus ém megőszűl- 
tem (осЬдклъ) | kwdrtém jel-tölpés ingem elszakadt (оторвалась) || 
jel-sdtepi sötétedik (темнкется) | jel-ingels besötetedett (отемни- 
лось) I polwés jel-pissuy a gyertyát eloltani (задувать свкчку) || 
isém bűt' jel-lqnsi a meleg víz meglangyúl (простынетъ) | jajel- 
pölés a folyó befagyott (рЬчка стала); lám jel-poXéslim a levest le
hűtöm \ vöj jel-jçnti a, zsír megfagy, lehűl (стынетъ).
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äl a folyónak fölvidéke ( äl mokhém fölvideni nép): allé, äläl 
fölfelé (a folyón, на верхъ), pl. äläl tauу fölfelé evezni | äl-poql 
felülről (съ верху).

lu i  a folyónak alvidéke (lui mekhém alvidéki nép) : Iqnghé, 
langhäl' lefelé (a folyón; на низъ) | lui-poql az alvidékről, alulról 
(снизу).

p u j  a víznek part felé eső része: pé a partra föl, a nagy 
folyóból a beléje torkolló kisebbe (pl. menni), pl. khul pe kw ali 
a hal a kisebb folyóba megy föl (въ ркчку подымается). Ellentéte :

n a l  a víz irányában befelé, a nagyobb folyó irányában 
lefelé, pl. khul nal-taräti a bal a kisebb folyóból a nagyobbá eresz
kedik (въ ркку пускается) | khép nal-vortén! taszítsd el a parttól 
a ladikot! (отпехай отъ берегу лодку!) | nar öy-ponk-poql nal- 
pa’irmenti a gerenda a hegycsúcsról alá gurul.

Jchwasé hosszú: khwqsät messze, a távolban (pl. khwqsät 
tutisi messzire áll) | klncqsän a távolba, messzire (pl. khwqsän jdlsém 
messzire mentem, далеко ходилъ) | khwast hosszában (1. alább a 
névutók közt).

V в t  rövid: vetne közelben, közel (pl. vélne tutiéi közelben 
áll, близко стоитъ) | vélte közelébe vlminek (pl. pewélne vcttlé 
jömitn közelebb megyünk a faluhoz, ближе къ деревнЬ подои- 
демъ).

k h q m ä i ,  khqme hason, kidomborodó részével v. arczczal 
lefelé, pi. khöp khqmäi khuji a ladik hasán fekszik (на брюхк ле- 
житъ), khqme tusp kitép laposan terülő, hasas ladik (прямая, не 
крутая лодка). — Igekötői alakja: khgın, pl. khöp khqm-khqmuy 
V. khqmäi punuy a ladikot szádjával lefelé borítani (навалить) | 
khqm-rqwélöyw id. | khqtu-kümsértayti összekuporodik.

k h o n ä i  háttal lefelé, hanyatt, pl. khép khonäi khuji a ladik 
hanyatt (на спинк) fekszik | khonäi v. pal punsuy hanyatt vetni 
(a ladikot, раснрокинуть). V. ö. khqtiin khép meredek, magas 
oldalú ladik (крутая лодка).

о к w‘ egy: okwän együvé, egybe, pl. taulém okwän knsers 
állatbőröm egybezsugorodott, összeránczosodott (сморщилась) | 
kit ktrqlé okwän oltuy két kötelet egybe toldani (наставлять, cpo- 
стать).

Iqyw,  Iqy «körül# igekötői használatban, pl. ti vqr la'/w- 
mühim ezt az erdőt körüljárom (обойду) | kwärt Iqyw-käsuy v.
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layw-sartuy az inget körűlszegni (кругомъ обшивать) |periként íny- 
jongin fejem forog, szédül (кружится).

lá p  igekötő a «teljes elfödés, elzárás» értelmével, pl. t'i jü  
táléi láp-pufim, ezen fát öllel átfogom | láp-íéytuy leszegezni vlmit| 
kwál-ou láp-tawértöyw a ház ajtaját bezárni (запирать на крюкъ) | 
sámán láp-sikwértausei szemei bevonódtak hályoggal | t'i lüp 
láp-sunstaus ez a kidőlt fatörzs moszattal vonódott be (чунжой 
заросло), läp-khqistans bemohosodott (мохомъ заросло).

o a i t - p é s  egy sorban, egymás mellett: mén kwálám oqlt pés 
tunsifé a mi házaink egymás mellett állanak (рядомъ стоять.)

III. N é V u t ó i alkalmazású határozók :
-két  -ben (pl. oql-két tqtau ölben hordják, vár-két öli az erdő

ben lakik) I -kén -be (pl. vaséy-kén jel-nopcs belesüppedt a sárba; 
khép-kén toqluy a ladikba beszállani | -ker-poal -bői (pl. khul khü- 
mry püt-ker-poal oqné-kén halat merni az üstből a csészébe, изъ 
котла въ чашку).

s ир в át, keresztül, pl. ja-supé a patakon által (черезъ 
ркчку). — Igekötői alakja: sup-, pl. ja  sup-susim átgázolom a 
patakot (переброжу ркчку) | tángér kicqlé sup-sessést az eger 
keresztülrágta (перегрызла) a kötelet.

t á r é m t ,  tármét fölött, rajt, -n, pl. noys jü-tárémt khnji 
a nyuszt a fán fekszik | sans-tármét úarsi térden csúszik (пользетъ 
на колЬнахъ) | joank-tárémt takésóyw a jégen csúszkálni (кататься 
на льду) II tármél fölött; -ről, pl. vq,iné-tármél glémtaytuy vállon 
emelgetni, hordani (на плечЪ тащить) | tusjéy ilé-pisséménpásén- 
pqrt-tármél fúvd el a port az asztalról || tárm, tárémné fölé, -ra, pl. 
pétéy kwáréy-tárm nákhi a kakas a tyúkra hág (tojózik) | is vnj 
khol'-tárm nunk-iseps a madárka a nyírfára szállott (пташка на 
березу сяла) | jü-tárémne nunk-löhvén! kússzál föl a fára (Yog. 
Népk. III, 523.). — Az utóbbi alak igekötői szerepű is, pl. vuj- 
ansuy vuj-átát tárém-vuntésté a medve medveszagára ült (medve
szagát ráülte; u. o.).

t á n é m é n :  öy-tánémén a hegyen (на ropi>), jü-tánémén a fa 
tetején (на вершинк дерева) | tänifi v. tänin poni felülről, a ma
gasból: oámp tänin nal-ät vi az eb felülről szaglászik.*)

*) Figyelemre méltó, hogy a kézirati evangeliumfordítások 
az «ég» (coelum) Bzót mindig тэнумъ s nem a közbeszéd törém
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poq, l  fél, oldal: poqlt (palt) -nál; -hoz, pl. näi-palten te ná
lad (у тебя) I am oqsélém am-poaltém t'i joyts im megjött (hozzám) 
halálom || pogi -tő i; -bői; -ról, pl. am-poalém oysä vis pénzt vett 
tőlem (отъ меня) | jékwát-poql rankhé öli külön lakik a nejétől || 
vüi pétér-poql hvän lipésti a víz kilocsog a vederből | nälä sairéppoql 
kíván at siti nem jön ki a nyele a fejszéből (изъ топора) || sqkhin 
тв-poql ölst minden vidékről (со вскхъ сторонъ) voltak| ву-рвпк- 
poql a hegyről. — Igekötői alakjapai «szét», melynek használatára 
példák : ja  pal-pátelés a folyó szétnyílt, fölnyrlt (i i. levetette jég- 
burokját, ркчка открылась) || sángél pal-pestuy szétoldani a cso
mót (узелъ развязывать) | kin pal-ojtuy a gombot kigombolni 
(разстегнуть) || íönkh t'it' pal-khasti az út itt ketté v. szétágazik 
(развилится) I khul pal jasuy v. pal-siltuy a halat széthasítani, 
fölszijalni (пороть) | khép pal-peytlayts a ladik megrepedt (рас
щелилась), pal-kholpés széthasadt (раскололась) | jü pal-pákmánts 
a fa megrepedt (a fagytól; деревина отъ стужи стреснула) || sar
kén pons-punät pal-sökörtité a fájd farktollait szétfeszíti (расши
рить) У kit vurtne pal-vurtinqu két részre osztjuk szét (раздЪ- 
лимъ). Y. ö. pal те szabadon fekvő, sík terület (нлоскатое мЪсто).

t q r é  ellen; vlmi irányában, pl. am tqrém ösiti haragszik 
reám (сердится на меня) | am táréin oq,mp sauti az eb örvendezve 
jön felém.

mä ú t  él vlmin át, pl. kusnás-mántél kwán-ünkwéts az abla
kon át kipillantott (выглянула въ окошко).

k h w q s t  vlmi hosszában, pl. pat eywtés viii-gs-khwgst patli 
a lapos kő a víz felülete hosszában (по водк) pattan || taul khicgst 
nünslöyw a bőrt hosszában nyújtani (кожу растягивать).

j ä t  -vei, együtt, pl. am-játém velem, nái játélén veled, táu- 
jätlät ő vele ( täu am-játém äk vujip ő egyforma velem, näi-jät élen 
jät at mineim nem megyek együtt veled) | jü  tqrát-ját nunk-máné- 
töyw a fát gyökerével együtt fölszakítani (съ корнями вырвать).

szavával fordítják. Ez nyilván azért történik, hogy ne kelljen egy
azon vogul szót használniok az «isten» és «ég» fogalmakra, a 
mint e törekvést a Popov-féle evangélium fordításokban is tapasz
taljuk, melyekben: törem «isten», de «ég» aul, holott a közbeszéd
ben ez is : törém.
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m q s -ig, pl. ti тё-poql vqr-mqs kit qjjél innen az erdőig 
(отсюда до лксу) ket verszt | var-ju jd-khüti me-tärm-mqs az erdei 
fa a föld színéig (до земли) hajlik le.

Egyéb nyelvjárásokban névutói szereppel is jelentkező ige
kötők :

t a r át, keresztül, pl. tar-péltuу átszúrni (проколоть), tqr- 
pütu/ átbökni, part tqr-perétesmé a deszkát átfúrtam (провернуть).

k h q n g h é  át, keresztül, pl. khanghé-tustpesém átléptem (пе
решагнуть) I ja-supé khanghé-vaytkh atsem átvetettem magam 
(перемахнулся) a patakon.

t ä i t  szemben, pl. tää jätlät lätt kliojekhatsém szemben talál
koztam (встретился) vele.

h) I d ő h a t á r o z ó k .
I. N é v m á s i  szerkezetek: khun mikor, al-khun valamikor, 

c.íi-khuú soha || ti most, ti . . .  ti ím most, pl. tau ti minés most oda 
ment (Yog. Népk. III, 521.) | ti ekicän ti nawélaytsei koatél most 
mi kézzel egybefogózkodtak (u. o. 523.) | vvj-ansuу ti jel ti söplés 
a medve ím ezzel megengesztelödött || til ezzel, ezután, pl. ti mé
nes ; til mqrstän ti joyts ekkor elment; ezután rövid idő múlva ím 
[ismét] jött (u. o. 539.) | ös til neilés, vuj-ansuy til ös at téstés erre 
ismét előtűnt, a medve ismét nem merészkedett (u. o. 523.) || tan- 
jifpoalt azután, később \\tak (éjsz. vog. tajéy) később, pl. tak ös joy- 
teim később ismét jövök (нослк опять приду) || mqnté előbb, mi
nap, múltkor, pl. am mqnté qmiltésem én a minap megmondottam 
(я въ прошлый разъ сказалъ) | än-mqnte nem régen, éppen az 
imént, pl. än-rnqnte tit öls давше здЪсь быль || moiti tavaly, ina
kat khatél (kond. molyai, m olka út) tegnap.

II. I d ő t  jelentő alapszókkal képzett időhatárzók: si idő (pl. 
soqt si ints egy hét telt le, недЬля прошла): ton-sit akkor | lu jel- 
ortenät-sit säkki a ló, ha elfárad (когда пристанетъ) lihegj в kw 
mät-sitel egyszer csak (Yog. Népk. III, 521.) ||arérn idő: nai kivaln‘ 
qrmät pukhtésfé napkölte idején fogózkodtak egybe (u. o. 523.) || 
ti khatél ma (сегодня) | khurt khqtel holnapután (послЬ завтра) | 
til-khqtél mostantól, e naptól fogva: sol'-pél Khais jeprin ősén, vqr- 
nél telem var-rqntért til khatél jeprin öli igazad van, Kh., ügyes 
vagy; de az erdőből termett «erdei vidra» (medve) ettől fogva még 
ügyesebb (u. o. 521.) || j i  «éj» : jitalén éjjel (ночью) | ji-supne joyts
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■éjfélre ért az ídö (полночь сталь) | ji-té khqtél (pl. jömi)  éjjel-nap
pal (jár) D khwölt reggel (утромъ) | khivqltin holnap (завтра) || 
je( est (вечерь): jétai (pl. joyts) este (вечеромъ) || tujäi tavasszal, 
tuji nyáron, täyicsi ősszel, téli télen.

III. K ü l ö n ö s  i d ö h a t á r o z ó  s zók:  än most, än-känt 
'(pl- j°Xts) azonnal, ári-ti mindjárt, nem sokára (pl. än-ti joyteim)  | 
ös ismet, megint ; még, pl. ös sunsés, ös loqékats megint nézett, 
megint leskelödött (Vog. Népk. III, 523.); ön ös at joyts még most 
nem érkezett meg (еще не пришелъ) | inst csak most, pl. inst 
jdnemép vqr-jü csak most növő erdei fa ; än inét pilné manér 
khqtsän? hát most mi félelmest találtatok? (Vog. Népk. III, 
523.) I jira-mas (pl. minés) örökre, örökké (вкчно) | vaskän v. 
vaské törémne id., pl. am lii vaskän ölneim én örökke itt élnék 
(я-бы здксь до вкку прожилъ); v. о. közejdozvai vaské «teljesen, 
éppenséggel» (= o r. вовсе). || okic-säs egyszerre (pl. jel-älsäm 
ütöttem agyon őket).

Különös idöhatározó névutó : vuil, pl. isin tövem vuil vunlép 
.kwäl regi idő ó ta  álló ház (съ изстари стоящй! домь) | pés-vuil 
moyät üt’ öli régi idők óta él ő itt földjén (съ вкку живетъ онъ 
здксь на своей землк) || ekw‘ vuil egyszerre, hirtelen, pl. ekw‘ vuil 
petéiké örokhw ju  äjis egy butella pálinkát egyszerre (сразу) 
ivott ki.

IV. Tér -  és m e n n y i s é g i  f o g a l m a k  i dő  h a t á r  zó 
á t v i t e l e i :

vé ( rövid ideig, pl. khwqsé ölsei, vét ölséi; khwqsé rases soká 
késett (долго замешкался) || tdkivés-poqlne joyts őszre ért az idő 
(осень сталь) | sir t élné j  él-p о a l t  minései hajnaltámadat előtt 
mentek el (до зарьн укхали) || tqut-vul'-sup jebjoytnät m q s khurém 
por nalél khqjwés az üszkös fadarabot, míg leérkezett, háromszor 
találta nyíllal (Vog. Népk. III, 521.) || mqrétdn kevés idő múlva, 
nem sokára, pl. mqrétdn joyteim за мало будуЦ sakilin por mindig 
(всегда), pl. s. p. khicqrrékhati mindig szitkozódik | khurém por 
háromszor stb.

c) Mó d h a t á r o z ó k .

I. Né v má s i  tőből valók: tok úgy Ц khum, khumle hogyan, 
pl. khum ints täu ? hogyan lett ő ? mi lett vele? (чего доепклъ съ 
ндмъ?); am ndlém khumle at khojis hogy nem talált az énnyilam?

17
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(какъ моя стркла не попала?) ; am täwän sönetésmé khumle toi- 
mentés én őt észrevettem, a mint lopott (я его замЪтилъ, какъ 
онъ кралъ) I alé-khum valahogyan, valamikép, pl. sus at khoiivés 
alé-khum a jávort valahogyan nem találta (a nyíl; звкрь какъ то 
не попалъ) | at-khumle, alé-khum sehogyan, sehogysem, pl. at- 
khumle varne oqmélém âtim sehogy (никакъ) sincs módomban 
megcsinálni, alé-khum at s éleim vqruy sehogy sem tudom megcsi
nálni (никакъ не могу сделать).

II. M ó d h a t á r o z ó i  r a g o k :
1. -is, -inis, pl. jíüris rassi erősen ordít, sír (шибко рыдаетъ) | 

sol'inis qmélti igazán beszél (sol igaz). V. ö. pilés «félénken» (a pil- 
«félni» igéből, pl. vuj-ätät pilés te tarétésté medveszagát félénken
V. félve bocsátotta ki; Yog. Népk. III, 523.), melyhez hasonló az 
éjsz. vog. pili sinä «félelmetes».

2. -n, -ne, pl. täu säin öli ö józan (онъ трезвой); v. ö. sai 
khum józan ember | pussén oli egészségben v. egészségesen van 
(онъ здоровъ); vqtém-punan púmé khwultést arcza szőre épen ma
radt (Vog. Népk. III, 523.) | tcikw jcinkémün öli v. qmél'ti ő magá
ban (magánosán) el v. beszél (самъ собой живетъ, говорить) | 
rattén rögtön, hirtelen (въ другъ); v. ö. éjsz. vog. rotti id.

3. -cii, -é, pl. maräi pä/wti hiába, czél nélkül lő (пустячно 
стрклитъ); V . ö. maré lay hiábavaló beszéd (пустячное слово) | 
peré sunsaу görbén nézni (съ боку глядеть) [rqnkhé külön, pl. täu 
jekwät-poal rqnkhé öli ő külön el a feleségétől (онъ отъ жены 
розно живетъ); rankhé-rqnkhé vurtuy külön-külön elosztani (no- 
розь раздклить).

4. -I, pl. jorél joytélesém szándékosan (нарочно) jöttem el; 
v. ö. éjsz. vog. jüri id. I okw‘ loqsél jómén! egyenlő lassan járj 
(тихонько ходи)!

5. -t, pl. täu näyät öli ő egyedül (одинако) él, am ndyémt 
öleim én egyedül élek, nänkw näy ént, merik näyämt stb. V. ö. tulet 
pertésmé olcsón adtam el (дешево продалъ).

III. M ó d h a t á r o z ó  i g e k ö t ő k :
к hivat ,  khicqté, pl. pünk-törém khwqt-püttésmé, khwqt-khwal- 

iélésmé főkendőmet elejtettem, elvesztettem (потерялъ) | khwqt- 
kisétesém elcsúsztam (скатился съ ногъ) || kliwqt-roytés megijedt 
(испугался) I khicqté-tipés eltévedt (заблудился) | khwat-rimlés 
összezavarodott (pl. a beszédben, запутался).
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pé l ,  pélé (éjsz. vog. jóul) kiterjedt alkalmazásban főkép a 
«szetmenés, szétbomlás« eredményének jelzésére. Példák: pul pél- 
naluу bogyót szétnyomni (ягоду мять) || vuj-ansuyne pélé-khatwés 
a medve szétmarczangolta (задралъ его) | оатрпе pél-purwesém 
az eb megharapott (укусилъ) | näi nirél pél'-sairtaun téged meg
vagdalnak vesszővel v. jól megvesszőznek (тебя отстегаютъ) || 
khslpél'-sqpaus a nyírfa elrothadt (изгнила) | apákéin pél'-kásmela- 
wés subám tönkrement (исчахла), tdk. «tönkre sárgult», pél-sár- 
jaus megpörkölődött I kümkápél'-lai sátayts a varsa szétment (камка 
развалилась) | am séteném pél-jeysétésté szétrombolta az én keríté
semet (испортилъ мое прясло) | pél-taltit szétolvasztja | pél-sitli- 
lám tűzben sütve fölégetjük (Vog. Nepk. III, 525.) || lám pél
őéit s V. pél-sáwés a leves meg&avanyodott (кашница прокисла) | 
nqul pélé-séis a hús megrothadt (изгнило) | pél-khasétaus meg- 
penészedett (заплкснклъ) || pél-seiltéptuy v. pél-khqleluy festőfűvel 
befesteni | p él- sült aus ém megőszültem (осЬдклъ).

sä  m, sünié, pl. süm-áituy megmérgezni, megitatni (запоить) | 
sám-naletkats megfuladt (nagyot nyelve; подавился, ладно про- 
глонулъ) Л jonkkép sümé-tanénts a hold megtelt, telive lett (мксяцъ 
полонъ).

Módhatárzó névutó: -k h a i t  él  -ként, -képpen, pl. nqutép jü- 
khqitél katlat tarri rezgő faként rezeg kezecskéje (Vog. Nepk. 
III, 523.).

IV. K ü l ö n ö s  m ó d h a t á r z ó  s z ók :  säk igen, nagyon, 
pl. säk molémi nagyon siet (очень торопится) | äséy id., pl. tán 
jésin üséy ő eszes, nagyon (шибко хороша память у него); tunsin 
söjim äsey igen magas patakmenti erdő (шибко высокой лЬсъ при 
ркчкЬ); pöl-kän vqsikin áséy az utcza nagyon sáros (улица шибко 
грязна); nüris áséy owrey nagyon meredek part (шибко крутой 
берегъ); nüris aséy qumin nagyon fáj (шибко больной) | mqrsäkw 
kissé, kis mértékben v. módon, pl. mqrsäkw jel-ojilmentlaum kissé 
elaludtam (маленько уснулъ) | sär alig, nagy nehezen, pl. powél 
sár jáppi a falu alig látszik (на сило видно); sár léld khartelit ne
hezen lelekzik (на сило дышетъ) | nésé csak úgy, könnyedén ; 
ingyen, pl. nésé mussi könnyedén mosolyog (улыбается), khép 
vüi-qsté nésé känni a ladik a víz színén csak úgy sikamlik; ness 
tiytit, oysä at vî ingyen (даромъ) tart el táplálékkal, pénzt nem 
vesz érte || mql'éy gyorsan.

2.47

17*
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V. Az állítás b i z o n y o s s á g á n a k ,  illetőleg v a l ó s z í n ű 
sége  f o k á n a k  jelzésére szolgáló határzók: ä-ä igen, úgy van,
pl. näi minein am-jiitém ? te méssz-e velem ? ä-ä, anı mineim igen, 
én megyek \\ jerén talán, pl. jerén joyti, jerén at joyti talán jön 
(можетъ-быть идетъ), talán nem jön | mäntein id., pl. täu mántém 
khuji, mántém at khuji ö lehet alszik (можетъ быть спить), lehet 
nem I al valószínűleg, aligha nem, pl. tán al ti khatél joyté valószínű
leg ma jön (можетъ сего дни будетъ) | fal csaknem, pl. vüt'ne fal 
khwqllesém csaknem a vízbe vesztem (чуть не утонулъ) | fal jel at 
pátésém csaknem elestem (чуть не паль) | maréák kevés hija, 
csaknem, pl. oqmp maréák at purés kevés hija, hogy az eb meg 
nem harapott (чуть не укусила).

A t a g a d á s  kifejezései: tuma nem (önállóan), pl. tuma, at 
mineim (jössz-e velem?) nem, nem megyek (нктъ, не пойду) || at, 
o at nem (igei kapcsolatban) | atim (állítmányi szerepben) «nincs», 
pl. am áéém oqtim nem az én dolgom (не мое дкло); köm âtim 
tehetség nincs (силы нкту) | at'é— at'é sem — sem, pl. am-paltém 
áfa sä’ir, ate lü, ate-khan âtim én nálam sem tehén, sem ló, semmi 
sincs (у меня ничего нкту, ни коровы, ни лошади). — A t i l t ó  
szó alakja: ul (pl. ul m in! ne menj!).

d) O k h a t á r o z ó k .

I. Né v má s  i szerkezetek: mér? miért, mi okból?, pl. mér 
at minein t miért nem mész (почему не идешь)? | mdn-kqréy? 
mi czélból, mi okból? (tdk. «mi keli»), pl. mdn-kqréy ti joytsén ? 
mi czélból jöttél ide (для чего сюда пришелъ) ?

II. Ok- es czélhatárzói n é v u t ó :  -mas, pl. ju-tatiläm khöléy 
susné-mas haza viszem, hogy a nép lássa (tdk. a nép látása végett; 
Yog. Népk. III, 525.) | simém nüi-masén nüris jéri szivem miattad 
nagyon ég, nagyon szeretlek (шибко люблю тебя) || am ndi-masén 
khwassuy inteim én reád (miattad) panaszkodni fogok (я на тебя 
жаловаться стану) | täu-masä at khölkhati, asnä ätim ő felőle 
(ő végette) semmi sem hallik, hire nincs (ничего не слыхать 
про его).
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e) 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 .

I. Ö n á l l ó  m o n d a t k ö t ő k :
m dn  vagy, avagy, pl. Khais kisp-khqr dnsi, mdn oqt ? van-e 

Khaisznak keresője, avagy nincs? (Vog. Népk. III, 523.)
к w o s amint, pl. vuj-ansuy katV-poqldt kicos alméjoalité a 

medve a mint kezecskéjét emeli (u. o. 523.).
k a s— k a s akár—akár, pl. kas ndi meiner värein, kas je l

űiéin, sokh okw‘ si akármit csinálj velem, akár megölj, mindegy 
(хоть убей, хоть то дклай надо мною что хочь, все равно).

-té «és», pl. ji-té khqtél éjjel és nappal.
-é ? vájjon? -e?, pl. viinein-é ? mész-e?
-té id. (=or. -ли), pl. näi minein-le, at viinein- l ' é mész-e te, 

vagy pedig nem mész ?
-pé l is, pl. ndi-pél minnein-e ? mennél-e te is? (ношелъ-бы и 

ты)| sot-pél Khais, jeprin ősén igaz is, Kh., ügyes vagy (Yog. Népk. 
III, 521).

-kel,  -ke t é l  «ha, hogyha» igei alakokkal kapcsolatban, pl. 
viii-két susséleim-kel, viit,' poskhéltayti ha a vízben gázolok (если я 
въ водк брожу), a víz locsog | kheplin mé ölés-ketél tissäi vqréslám 
ha dombosföld volt, síkká fogom tenni (Vog. Népk. III, 523.)

B) Igeragozás.

6. 8. Alanyi ragozás. 

Igető : min- menni, neilép- megjelenni.

1..J e l e n t ő  mód.

Sing. 1. mineim
Praesens. 

Dual. 1. minimé Plur. 1. miníwé
2. mi vein
3. mini

2. minivé
3. minífe

2. minivé
3. mineyt v.

minet.

1. minesém
2. minesén
3. minés

Praeteritum.
1. minésám
2. minésdn
3. minéséi V,

1. minésqu
2. mintsdn
3. minest

néilépésfé
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1. minneim
2. minnein
3. minni

2. F ö l t é t e s  mód.
1. minnímé
2. minníné
3. minnífé

3. F ö l s z ó l í t ó  mód.
2. minén ! 2. minän !
3. (täkw) mini ! 3. ( ten k) mi

ni f  é !

1. minníwé
2. minníné
3. minnei/t V.

minnet.

2. minän !
3. (tank) mi-

net!

A passivum ragozási alakjaira példák gyűjtéseimből: munmén- 
tavm izzadok | sairtavn vágatol | puptau föltüződik,pnrau harapódik, 
netau a vizen úszik, simém kwäsau szivem ég (kesereg; сердце 
горитъ) I sämäm pqsémne kwasértq,wei szememet égeti a füst (мои 
глаза дымомъ кстъ)|| vqrwesém szereztetett nekem, nulmél itwesém 
megsebesültem, de khatuy intaus szakítódni kezdett; tautélwés oda
nőtt, péle-khatwés szétszakíttatott, khoiwés találtatott (a nyíltól) | 
pättaus ejtődött, vostaytausém bemázolódtam, bepiszkolódtam, pél- 
sapaus elrothadt.

Példák az int- segédige használatára : am näi pünkenné khwas- 
suy inteim én te ellened panaszt fogok jelenteni (я на тебя жало
ваться стану) I kinan ints täu? mi lett vele? (чего доспалось съ 
нимъ) I nulmél itwesém megsebesültem (sebbel lettem).

7. §. Tárgyas ragozás.

Igetök: joyt- jutni (tárgyas alakban: utolérni), tat- vinni. 
sair- vágni, jekél- befogni (lovat), ál- fogni (vadat), ölni, rast- 
dobni, nüremt- megerősíteni, manent- szakítani, pajt főzni.

a) A c s e l e k v é s  t á r g y a  e g y e s s z á m ú .

(Pl. am näinan iyt joytilém én téged utolérlek, näinqn jerptim 
szeretlek téged, ton jiw am jel s a i r é s m é  azt a fát én levágtam; 
de aii-mánér at s a i r e s é m  semmit sem vágtam).

1. J e l e n t ő  mód.
Praesens.

-Sing. 1. joytılem | sairim v. sairim, âlim v. âlim, jerptim, jekéliin 
rastim, nüremtim | tátimé.
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2. joytilén I sairin v. sairin, âlın v. âlin, jerptin, jekélin |
tqtiné.

3. joytite I sairité v. sairit, dlité v. älit, jekélité, jerptit.

Dual. 1. joytiläm joytinäm Plur. 1. joytilqu v. joytinau
2. joytilän V. joytinän 2. joytilän v. joytinän
3. joytiän 3. joytiän

Prseteritum.
Sing. 1. sairéslém v. sairésmé, jekéléslém v. jekélésmé

2. sairéslén v. sairésné, jekéléslén v. jekélésné
3. sairésté, jekélésté

Dual. 1. sairesläm v. sairésniim Plur.
2. sairéslán v. sairésnün
3. sairéscin

1. sairesnqu
2. sairéslün v. sairésndn
3. sairésán

2. F ö l t é t e l e s  mód.  
Sing. 1. sairnilém v. sairnimé

2. sairnilén V. sairmné
3. sair nite v. sairnit 

Dual. 1. sairniläm v. sairninäm
2. sairnilän V. sairninän
3. sairniän

Plur. 1. sairnilqu v. sairninau
2. sairnilän v. sairninän
3. sairniän

F ö l s z ó l í t ó  mód.

sairän ! tq,jän (egyél)!

sair elän! tajlän ! 

sair élűn! tqjlän!

b) A c s e l e k v é s  t á r g y a  t ö b b e s s z á m ú .
(Pk ói kit khul v. t'i khulét pqjtiäm én ezen két halat v. e 

halakat megfőzöm).
1. J e l e n t ő  mód.

Sing. 1. pqjtiäm
2. pqjtiän
3. pqjtiän

Preesens. 
Dual. 1. pqjtinäm

2. patjtinän
3. pqjtiän 

Pneteritum.

Plur. 1. pqjtinau
2. pqjtinän
3. pqjtiän

1. pqjtesäm
2. pqjtesän
3. pajtesän

1. pqjtdsnäm
2. pqjtesnän
3. pqjtesän

2. F ö l t é  te s mód.

1. pqjtésnqu
2. pqjtesnän
3. pqj téglán

1. pajteniäm
2. pajteniän
3. pajténiiin

1. pqjteninäm
2. pqjteniän
3. pqjteniän

3. F ö l s z ó l í t ó  mód.

1. pqjténinqu
2. pqjteninän
3. pqjténián

2. pqjtän ! 2. pqjtän ! 2. pqtän !



252 V O G U L  N Y E L V J Á R Á S O K .

8 . §. Igenevek és gerundiumok.

1. I n f i n i t i v u s .  — Végzetei: -uy és öyw fölismerhető- 
szabályosság nélkül. Példák : eyictuy (kérget) lehúzni; de énkwsöyw 
(bőrt) lehúzni a medvéről és jel-őnkwsaytuy levetkőzni | kqmiémuy 
lágyulni; de: kámtemtöyw lágyítani | kwdnstiy karmolni; de kwd- 
séytöyw összekarczolni magát | khanstöyw tanítani; de klianstay- 
tiry tanulni I kheltuy hámozni; de: khel'telöyw (frequ.). Ertelem- 
külömbözéssel: kliartuy «vonni»; de jel-khartöyw «eloltani (tü
zet)», éjsz. vog. yariti. V. ö. még: rautuy szórni, khansuy írni \ 
kwdjuy nyomon járni, niiruy őrölni, sdptuy temetni, jänmeltuy ne
velni I silitty hasítani, szíjalni, l'éytuy szegezni, ilátaluy hordani | 
qlmuy emelni, khwqssékhqtuy panaszkodni | vönghuy csépelni, 
khöntlaytny hadakozni | vurtuy osztani, vuttiry ültetni, jel-túrtuy ki
fogni (lovat) I) al'ptöyw festeni, vanéptöyw vezetni | pelémtöyw gyúj
tani, téldtöyw fizetni | pénkhlöyw részegedni | sipértöyw boronálni, 
sinélöyw csókolni, titéltöyw nedvesíteni | khajerlöyw hamiskodni, 
sqlitöyw sajnálni | jebörtöyw elfáradni, vötlöyw (gabonát) szeleim | 
nünslöyw nyújtani, khusetöyw tépni, kitépni.

2. N o m e n v e r b a 1 e -p, -pä, fökép melléknévi igenév jelö
lésére alkalmazva, pl. khwoitép-khar a betegen fekvő, khanstép- 
khar tanító, voyétép-khar verekedő | Idywép khop könnyen járó 
ladik (ходная лодка), pdntlép sas házfedésre való nyírkéreg, simém 
jérpd pú szivemnek kellő, kedves fiú (любезный сынъ). V. ö. muj- 
lép ajándék, tép táplálék, gabona stb. — Az -in képzővel való 
kapcsolatára példa: Uimin ros qumél'tpifi-khar a zelniczés fövény
part fájdalmat okozó (Joakjeri).

2. No me n  v e r b a l e  -né. Példák: pilné mätr félnivaló, 
félendő valami, vuj diné kenés medvevadászatot tárgyaló tanako
dás, noys Áisaéjas nyusztvadászatra való ösvényrovás, pqlwés lestné 
kér-kqt «gyertyaoltó vaskéz», koppantó, partén1 jü  mángorló fa | 
am ekwdn khanstaytén1 nem nőm, kivel egybeszoktam.

4. No m e n  v e r b a l e  -in. Példák: sayl rqnimin sujil rqmmi 
a mennydörgés zengő zajjal zeng (гремнтъ) | pat tqulifi löpenkél 
Icpéyti a récze szárnyas lebegéssel fut lebegve tova (на водЬ 
бкжитъ на крыляхъ). У. о. turisin magas ( tuns- állani) stb.

5* No me n  verbal e -теfőképparticipiumpraeteritialkalma
zásban, pl. sültém pofik őszült fej (pél'-sultqus megőszült) | täu am
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pqnstém jäim  ő az én nemző atyám (родной отецъ). Lehet mint más 
nyelvjárásokban praeteritum-jelölő is, pl. at vaéintalém témíin-khqr 
nem látott ilyet (не видалъ такого).

6. G e r u n d i u m  -imé, -im, -ém. Példák: oarés p a l t  im e  
oqrésné paltitäm tüzet rakva tűzbe vetjük (fölégetjük); Vog. Népk. 
525. I késér j  a n n i m  oysä mul'esém kártyát játszván nyertem (въ 
картахъ деньги выигралъ) || täu poqksi : nunk-t e lé  m at väsintä- 
lém téml'in-khqr ő csodálkozik: felnövekedvén nem látott olyat (не 
видалъ отъ роду такого) | к h a j  ér lém  qmiUein hamiskodva 
beszélsz, hazudsz (врешь) | td'ilém öleim jól vagyok lakva (ситой 
сталъ).

A föltétel kifejező -kél, -ketél szócskára nézve — mely több 
nyelvjárásban az igetőhöz csatlakozva gerundiumot képez, ellen
ben itt a kész személyragos igéhez járulva, inkább kötőszónak 
tekinthető — 1. fönt. 24. 1.

9. §. A változó tövti igék ragozása.

I .  A teljes tő végmássalbangzója: -y, illetőleg belőle fej
lett - j :

m q y- dugni, betömni: Ind. pr.es. main v. mqyém, mqn v. 
mqyén, mqji; mqjim, mqjin, mqjye; mqjwé v. mqjqu, mqjin, mqyét 
V. mqjét I pnet. mqsém v. mqusém | imper. mán! mayán ! || Tárgyas 
rag. mayim, mayin, mqjit || Inf. máyiv.

p ü y -  fogni: Ind. praes. püm, pun, p u ji; pujim, pujin, püyé ; 
püyqu, püyin, püyét | pnet. püsém | pun! püyän ! || Tárgyas rag. 
püyilém Л Inf. püy.

s ä у- fonni: Ind. praes. süyém v. sdyeim, sdyén v. säpein, sdji
v. sdy i ; sdjim, sdjin, sdjyé; sdjiicé v. säyqu, sdyin, sdyét \ praet. 
säisem I imper. sáyén ! || Tárgyas rag. sdilém v. säim, sdilén v. sdin, 
süit d Inf. sduy.

n ё у- kötni: Ind. praes. neyeim, neyein, neji; nejim, nejin, 
nejyé; пёуаи, neyän, népét | praet. nésém | imp. nen ! || Tárgyas rag. 
néilém V. nej imé || Inf. néyw.

II. A teljes tő végmássalhangzója : -j.
t qj -  enni: Ind. praes. tém, tén, té i; téjim, téjin, téji; tejqu v. 

tqjqu, téjin v. tqjin, tét | pnet. tésém | imp. tqj in ! tqjän! || Tárgyas
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rag. tilém, tilén, tit | imp. tqjän ! tqjlän ! || Infin. teyw ; nőm. verb. 
téné, tép, tém.

v á j - venni: Ind. prses. vám, vün, vui v. vi; vájmé v. rímé, 
viné, vájfé; vájwé, vájné, vijét | praet. vusém | imp. väjin! väjän ! || 
Tárgyas rag. váilém, vdilén, váit | praet. vuslém, tusién, vusté | imp. 
väjän.' väjlän! || Inf. vuyıc.

V äj- látni: Ind. pries, vem, ven, vei; vájmé, väjne, váj jé ; 
vájwé, väjne, vét | prast. vesém | imp. väjin! || Tárgyas rag. váji- 
lem II Inf. véyw.

j äj- jönni: Ind. praes. jijém , jijén, j i j ; jijim  v. jijmé, jijne, 
já jjé  ; jijwé, jij né, jáiyt | praet. jisém | imp. jäjin ! || Inf. jiyw.

m á j - adni: Ind. praes. mäjim, mäjin, mäj i ; mäjim v. mimé, 
májin, máj f é; májwé, májin, májiyt \ praet. misém \ imp. májin ! || 
Tárgyas rag. méilém || Inf. miyw.

I áj- lőni; vetni: Ind. praes. leyém, léjén, l é j i ; léim, léin, 
léi j é ; lémé, léiné, léiyt | praet. léséin | imper. läjin! || Tárgyas rag. 
léilém И Inf. liyw, part. praet. Hm.

sáj-  rothadni: Ind. praes. sájeim, sájein, sáji ; sájim, sájin, 
sáj j é; sájqu, sájin, sájiyt | praet. sáisém \ imp. sájén || Inf. sájuy. 
Y. ö. mit- rothasztani.

se'j- törölni (éjsz. vog. sej-): Ind. praes. séjém, séjén, séi ; 
séjim, séjin, sej j é ; séjau, séjin, se't | praet. sesém \ imp. sén! || 
Inf. séyw.

téj-  szőni: Ind. praes. tém, tén, téi ; téjim, téjin, tejjé; téjwé, 
téjin, téjet I praet. tésém | imp. téjin ! || Tárgyas rag. téilém || Inf. 
téyw.

tuj-  bemenni: Ind. praes. tűm, tűn, tűi; tájim tujin, tuj jé; 
tujwé, tujin, tűjét I praet. tüsém \ imp. tujin! || Inf. tüyw.

III. A teljes tő végmássalhangzója: -w :
rq,w- rázni, csapdosni: Ind. praes. raweim, raivein, raufi | 

praet. rqusém || Inf. rquy.
Iá ív- Ígérni: Idí. praes. Iqweim, láwein, láwi | praet. Iqwés \ 

Inf. lauy.
n á tv- koppasztani, kiczibálni (hajat, tollat): Ind. praes. 

náweim, náwein, náwi; náu im ; plur. 3. sz. náwét | praet. náusérn || 
Tárgyas rag. úáivim || Iof. náwuy.

Ugyanígy : j  ék w- tánczolni: jékiveim, jükwein, jekwi \ praet. 
jeywsém | inf. jékuy || sá kw- szopni: sákweim, sákwi ; de inf. sákvy.
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IY. A tővégi mássalhangzó-csoport orrhangú előrészének 
kivetésével támadt tőváltozásokra példák: in t-  kezdeni, fogni 
vlmihez: praes. inteim, inti; praet. itsém, itsén, intés | k h a n t-  
találni: khantesém találtam, khqtsän találtátok | v и n t- leülni: nqi 
vutné q,rém a napleszállás ideje | k in s -  keresni: part. kisné, kisp

VI.
A  ta v d a i  v o g u l n y e lv já r á s .

A Tavda folyó alvídékén csekély számban fönmaradt vogulok 
nyelve a vogul nyelvterület legönállóbb s legsajátságosabb része, 
mely első tekintetre olyan benyomással hat a figyelőre, mintha 
benne nem is egy tájbeszédnek, hanem az uráli ugor nyelvek egyik 
külön tagjának őríződött volna meg végső maradványa. Merő vé
letlen — a Közép-Lozva vidékére került orosz hajómunkásoknak 
értesítése — juttatta tudomásomra a vogul nyelv ez érdekes szige
tének létezését. Ahlquist útleírásaiban semmi említése, s ha Be- 
guly egyik szótári adatánál ott is találtam a «tavdai» jelzést, jó 
okkal tehettem föl, hogy az a mai napság már végleg eloroszo- 
sodott felső-tavdai vidékről való, honnanKeguly egy medveéne
ket is jegyezhetett föl, t. i. a «Kosmaki erdő énekét». Az 1583. 
év nyarán jelentek meg először az oroszok Szibéria meghódí
tója, Jermák Tyimofejics vezérlete alatt a Tavda mellékén, hol 
véres harczok árán bevettek a mai Labuta, Kosuki (vogulúl: 
Kharpas-poul) és Tabari ( Tupq,rq,-poul) falvak helyén épült vá
rakat s idők múltán annyira kiszorították az őslakosságot, hogy 
ma összes területük csak hét kis falura terjedt a kosuki járásban *) 
(1. NyKözl. 321.). Mintegy száz évvel az oroszoké előtt történt a 
tatárok letelepedése e vidéken, kiknek na_'y társadalmi hatása a 
vogulokra mutatkozik ezek nyelvének nemcsak szókincsében,

*) Két ízben utazván a tavdai vogulok közt (1888 augusztus
ban és 1889 áprilisben) nyelvjárásukat a két szélső (legéjszakibb és 
legdélibb) ponton, Csandiri ( Coumitär-pqul) és Kosuki falvakban 
figyeltem meg. Az észlelt nyelvi eltéréseket AT. ( =  alsó tavdai) és 
FT. (=  felső tavdai) rövidítésekkel jelzem.
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mely telve van tatár elemekkel, hanem grammatikai részletekben 
is, minő pl. a hangsúly, melynek eredeti ugor természete egészen 
megváltozott.

Azonban úgy látszik a tavdai nyelv különválása és elszige
teltsége a vogulság többi részeitől még ezen korszaknál is régibb 
eredetű. Erre mutatnak t. i. egyes jelenségek a hang- és alaktan 
terén, melyekkel a tavdai eltér mind a többi nyelvjárások közössé
gétől s részben az eredetibb állapot tükrözője. Ilyen eset pl. az ere
deti magasbanguság föntartása a közvogul hangmelyítés ellenében 
az effélékben, mint: éjsz. vog. ämp, déli vog. oqmp, amp : tavdai 
ämp «eb» (v. ö. magy. eb) | éjsz. vog. vär-, déli voqr, var: tavdai 
var- «tenni, csinálni» (v. ö. osztjB. ver- «machen») | éjsz. vog. 
lám, déli loam, lám : tavdai lám «leves, kásapép» (v. ö. magy. lé, 
lev-) I éjsz. vog. tál, déli toal, tq l: tavdai tél «tél» (v. ö. magy. tél) | 
éjsz. vog. kwäl-, déli kivoql-, kwql-: tavdai kai- «kelni» (v. ö. 
magy. kél) | éjsz. vog. kwalV, déli kwoqli, kwqli : táv. kalu «kötél» 
(v. ö. osztB. kel, magy. ostor telek) | éjsz. vog. las-, déli loqs-, Iqs-: 
táv. las- «lesni» (v. ö. magy. les-) | éjsz. vog.sa’ir, kond. söar: táv. 
sár «lófark-szőr» (v. Ö. magy. szőr) | éjsz. vog. amis, kondai oqmél'és : 
FT. ämäles «találós mese» (v. ö. magy. mese).*)

Mint tanulságos alaktani külön fejlődést emelhetjük itt ki pl. 
az igei praesensképzést, melznek jele az egész többi vogulságban, 
hangzó, vagy lapangásba jutott y, ellenben itt: -nt és -l frequ. 
képzők (pl. lasänt «les», khqntqnt «talál» ; khqlkhatql «hallatszik»: 
jänumel «növekszik»), a mint az osztjákban is -l (pl. manlem, man
ien, mani «megyek, mész, megyen»).

*) Ugyanily módon mutatja az eredeti bangrendi állapotot a 
tavdai vog. khul «ház» szó egyezőleg az éjsz. vog. kicol alakkal; de 
ellentétben a déli vogul nyelvjárások kwäl-jével. Ott, hol hang- 
rendi zavarok vannak, többnyire könnyen rátalálunk különös 
okaira; ígyj vagy jésített mássalhangzó befolyása alatt történt 
eredeti mélyhangnak átcsapása magashanguságba ezekben: jáTt/c//- 
«játszani», jänu «játék» (de a ragozásban még melyhangú végze
tekkel : jdnghéna játéktok, jänghqn játékuk); v. ö. éjsz. vog.jo n y ,  
joni id., magy. játék, játsz- | önt «szarv» : v. ö. éjsz. vog. árit; 
osztjB. ónét I täpliу «tapló» : éjsz., vog. táplé/, magy. tapló. — 
Ezekben kunkä «könnyű», suri «ék» az и nyilván labialis magas 
hang (ö, ü) elváltozása; v. ö. magy. könnyű, szög.
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Szókincsbeli elemek is igazolják a régi elszakadást, ilyen pl. a 
tö «tó» szó, melylyel szemben az egész többi vogulságban tűr, túr 
képzést találunk (de v. ö. osztB. tű, tuv, magy. tó «see»), vagy a tép 
«epe», mely helyett a közvogulban vosrém, vasrém, kwasérém-féle 
átviteles kifejezések járják egyedül a medveműnyelvben maradván 
meg az eredeti táp, toqp szó «medveepe» jelentéssel.

Jellemző sajátossága a tavdai nyelvjárásnak a képzők és 
ragok h a n g r e n d i  i l l e s z k e d é s e  is, mit egyéb vogul nyelv
járások közül csak az alsó-lozvai őrzött meg hasonló terjedelem
ben. A képzőilleszkedés példái: khqlkqtql «hallatszik», naukhots 
«kezdett» : djkéti «beivódik», sónkétól «fonódik», dlkétél «szidal
maz» I khanstaytem «tanulok» : dmértdytus «merödött» | khqnstap 
«tanuló», pütqp «kopja» : intdp »öv» | vongha «gödör» : v. ö. éjsz. 
vog. vq.fr/a ; asma «vánkos» : v. ö. éjsz. vog. qsmd | uun-ghqr «sebes 
(folyó)», uy-kb.gr «egyféle», tés-khér «kész».

A )  Névszó-ragozás.

1. §. Névszó-tő.
A névszó-tő gyengülésének esetei a tavdaiban nem mutat

koznak oly változatossággal, mint egyéb déli vogul nyelvjárások
ban. Megvan mindamellett :

I. A tővegi w, j ,  у spiránsok hangzósulása a következő 
módokon :

a) tövégi w (többször eredetibb y) u-vá gyöngül: tqu ág (éjsz. 
vog. tqxv): plur. tqut, birtokosragozva : taam, taun, tqwé; tqwu, tq- 
ivénnq, tqwan | ű, jd-wü a víz folyama (быстрЬть; éjsz. vog. q w ): 
birt. 3. sz. ütve ; uun-ghqr jd  sebes folyó || vau, AT. vou erő (éjsz. vog. 
vay-, nőm. var'): voum, vaun, vowi ; vgwu, voénne, vowdn, v. voum, 
voivi, voivu stb. I au, aic leány (éjsz. vog. dyi): dum v. aivém, awén, 
d u i; awu, awéné, divân \ jdu, AT. jű atya (éjsz. vog. jäy-, nőm. 
yİ’) : jdum, jdun,jdw i; jdicu, jdúnné, jdívdn ; vagy: jűm, jűn, juwé ; 
jnivu, jűnné, jiiwdn, FT. jdw-du leány-testvér (éjsz. vog. jdy'-dyi) | 
sou (dt-sou) liajfonat (éjsz. vog. say-, nőm. sai’): soum, soun, sotvi ; 
sotvu, sounné, soívdri I tö tó (v. ö. osztS. toy id.): plur. töwét; birt. 
töm, tön, tóté; tóivá, tonne, töivqn; towqném tavaim stb. | pou, AT. 
jni fiú (éjsz. vog. ply-, nőm. pV)  : poum, poun, powi; powu,powéne, 
powdn; powdném stb., vagy púm, pun, puivi; puivu, puwénné, pu- 
IVdn I sou gadus lota (halfaj; éjsz. vog. siy-, nőm. sV j: soum, seun, 
seid ; sewu, sounné, sowdn j ma föld (éjsz. vog. »m, teljes tő : may-) : 
translat. maivá | ni tő (éjsz. vog. ne; teljes tő: néy-): translat.
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niwú; nlwá'n nejei | lu «10» (éjsz. vog. lüw) : plur. nőm. lu t; lu- 
icán lovai.

b) tővégi j  (eredetibb y) i magánhangzóvá gyöngül e szóban: 
réi hőség (éjsz. vog. rey-, nőm. réi') : réim, rein, réji; réju, rejine, 
réján.

c) régibb tővégi у megelőző mássalhangzóval kapcsolatban 
/,, g, kh, gh alakot ölt s bizonyos esetekben w-vá gyöngül, pl. khoru 
zsák (éjsz. vog. уигу-, nőm. yurV) : acc. khqrúmé, birtok, khorkhém, 
khorkhén, khorkhé; khorkhu, khorkhénq, khorkhqn \ jisú-khoro, AT. 
jisi-khoro árnyék (éjsz. vog. yuri alak, jis-y. árnyék, szellem): 
jisém-khorkhom, jisén-khorkhon, jisi-khorkhé; jisu-khorkhu, jisne- 
khorkhonq, jisán-khorkhqn | jeru, AT. éru ének (éjsz. vog. éry-, 
nőm. éri'): jerkém, jerkén, jer k i ; jérkiu, j erkin, j  erkân vagy ér kém, 
stb. I taru daru (éjsz. vog. tdrV): tarkhém, tarkhén, tarkhé; tarkhu, 
tarkkene, tarkkaa | türü íenyőcsemete (éjsz. vog. tary-, nőm. tarV) : 
tárkém, tárki stb. | taru perca cernua, kaulbarsch (éjsz. vog. 
tárká) : tárkém, tárkén, tárki; tárku, tárkéné, tärkein || kálit kötél 
(éjsz. vog. király-, nőm. királi'): kálkém, kaikén, kálki; kaiku, käl- 
kéné, к álkán; kálkáném stb. || jánít játék (éjsz. vog. jony-, nőm. 
jo n i) : jánghém, jánglién, jánghé ; jánghu, jánghénq, jánghqn \ sünit 
serke (éjsz. vog. sány-, nőm. süni’) :  plur. sangét; de birt. sanum, 
sánun, sánuti; sdniu, sänunne, siinnän; sünuáném stb. | ami 
fenyő: qnkkém, qnkkén, qnkké; qnkhu, qnkhéna, qnkhan \ sinú 
nyirfa-dudorodvány: singém, singén, éingi; singu, sing énéné, sin- 
gän II kusú üveg: kusúm v. kuském, kusún v. kuskén, kuski stb.

II. Tővégi к több esetben ^-vá gyöngül szótagzáró szerepé
ben, pl. áy anyós: iikém, ükén, aki; üku, akéné, iikán \ cuy emlő, 
csecs (éjsz. vog. sakw): cukum, cukun, cuki stb. | ciy só (kond.vog. 
sáy) : cikém, cikén, ciki stb. | ney íz, tag (éjsz. vog. пак) : nőkéin, 
nőkén, noki; nokit stb. || cilüy kádacska (tatár cilák): cilakém, 
cilaki stb. I cumlay fazék (tat. cölmák, azerb. cómlák) : rumiakéin, 
cumiaki stb. | drícáy karó (tatáros mása az or. рычагъ-пак); plur. 
árícdkét.

III. A tő belsejében mutatkozó gyöngülés esetei:
a) a hosszú magánhangzónak megrövidülése olyan szókban, 

melyeknek tővégi mássalhangzója gyöngülni szokott, pl. tö tó: 
tonne tavatok | jü  atya: juwé atyja, juwdn atyjuk | pu fiú: puwi, 
puwán у táru daru: tarkhém, tarkhé stb. L. még fönt I. c) alatt 
tarii, kdlú, sanú, ami, sinú szavak ragozását.

b) a tővégi mássalhangzót megelőző nasalis elenyészte 
ebben: käy szó (ejsz. vog. lány) : langhém, lángkén, lánghé; lánghu, 
Idnghénq, lánghqn. Az «út» jelentésű lan (éjsz. vog. lány) szó a 
ragozásban kétféle tővel jelentkezik: Igném és Iqykem utam, Ioné 
és layké útja. — A kiesett nasalis egyébkent nem jelentkezik újra 
töváltozattal, pl. khös bélgiliszta (éjsz. vog. yüns) : kkösém, khösé ;
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khöséne, khösan | sós bolha (ejsz. vog. sun») :  sósé; sgséné, sósa ч. 
A nasalis eltűnésére egyéb példák : khué-icit' húgy, éjsz. vog. yuné, 
tavdai khunsun hugyozni | péil lapos: éjsz. vog. pánt j éipp-ou-pü 
kutyakölyök, tdk. «eb-leány-fiu», tavdai ämp eb | khup hullám: 
ejsz. vog. yump. Y. ö. ezekkel szemben: khöns csillag: éjsz. vog. 
yös, tans földi giliszta : kondai ioné.

A tővégi mássalhangzó-csoportnak hangzóval való szétbon
tására tavdai példák: ölem álom: ölmém, ölmén, ifimé; ölmu, 
ölména, ölmqn \ tdyém tetű: tciymém, tüymén, téiymi; täymu, täy- 
méne, täymän \ pitém ajak: pit'mem, pitmén, pit'nu ; pit'mu, p ii mene, 
piimän II jqlém gyalom état. jíliin) : jalmém, jóimén, jqlme ; jqlma, 
jalména, jqlmqn j ökhésém imádság (v. ö. tat. ar. aysam namazi esti 
imádság): ökhésmém, ökhésmén; de 3. sz. ökhésémé, plur. 1. sz. 
ökhésémti, míg a többi alakok ismét: ökhééménné, ökhésmqn. — 
sápéi villáskaró : plur. nőm. sápiét \ pnytél: jar-p., alat-p. matrácz, 
tollderékalj: puytlém, pnytlén, puytli; puytlu, puytélné, puytlän || 
ajuw ajtó (ejsz. vog. äw i): ajirém, ajivén, ajwé; ajwu, ajicénq, 
ajtcan; plur. nőm. apuét. — A hasonló alkotásit qnyél «levágott 
fatörzs, czölöp» szóban az é nyíltabb hangzóból való gyöngülés 
eredmenye (mint az éjsz. vogulban is an kw dl-, nőm. dnkwél) ; 
birtokosragos alakjai: о fuj elem, ongelén, ongel'i; ongelu, ongelne.

Egyéb érdekes tőváltozások mutatkoznak a következőkben : 
ony anya: onyum, anyun, onyi; anyu, onyuné, onydn, melyekben a 
kötőhangzónak u-s jellegét a megfelelő éjsz. vog. dnkw alak vég
zete magyarázza meg (v. ö. änk näj änk úri nő ; magy. anya, 
melyekhez képest az dnkw alak végzete a dimin, -kw képzőnek 
mutatkozik). Az alsó tavdaiban ónk, «anya» rendes ragozású: 
ónkéin, ónkén, onki; onku, önkéné, ónkéin | khum «férfi, férj» a ra
gozásban magánhangzóé tövű: 3. sz. khumit', AT. kkumét (acc. 
kliumétim) ep úgy mint az éjsz. vogulban is yum mellett a birtokos
ragos alakok: yumim, yumitéi (ellenben tavdai acc. khummé) | cici 
«nagyatya» viszont csak a nominativusban tartja meg képző értékű 
magánhangzós tővégzetét; egyéb alakjai: dcém, acén, Cici; cica stb. 
(v. ö. éjsz. vog. dé, dné «atya, ős» s mellette déikém «atyuskám» ; 
ugyanígy: édú anya: édnim, écinin, édnitd stb.).*)

*) Figyelemre méltó, hogy a vogul tőgyengülésnek csaknem 
összes módja megvan a m a g y a r b a n  is, mi egyrészt e hang- 
jelenség igen régi korára vall, másrészt újabb föltűnő bizonyítékot 
képez a szóban forgó nyelvek legszorosabb rokonsága mellett: 
magy. ló: lova, tó : tava, szó: szava, kő: köve, ö: övé úgy viszony- 
iának egymáshoz, mint a megfelelő éjsz. vog. lü ló : luwd lova, 
tavdai tö tó: tówét tavak. ejsz. vog. sqw (kaj-sqw)  szó, ige: sqwä 
kondai kdu malomkő, dual. kdwi, tdu ö : täwä őt. — A j (eredetibb 
g, y ) tőveg enyészetével járó tőgyöngülés világos példái :fi -.fiam, fiák
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2. §. Viszonyragok.
1. N o m i n a t i v n s .  — Egyes és többes számi alakja a 

többi vogul nyelvjárások módjára képződik; de az utóbbinak ren
des -t képzője mellett néha -i is hallik, pl. jü-pút atyafiak, awii

I(fijam, fijak), i-fjak; v. ö. éjsz. vog. pi fi : piyém, piyét \ é, í ebben : 
é-fiu, í-ftu ; V. ö. ijatok-fijátok, ijas-fijas. Az é nyilván az éjsz. vog. 
dyi, osztj. évi »leány») szó mása, úgy hogy ija-fia tdk. ezt jelentené : 
«leánya-fia», mint a vogulban is használatos äyitä-piyä gyermekei 
értelemben (a leány szó tudvalevőleg eredetileg nem specialis szó 
a «filia» jelzésére; hanem más alapértelmű szavak összetétele =  
éjsz. vog. näj änk) | fő, vő (a régi nyelvben: fé, vé) megfelelői: déli 
vogul púnk, tavdai реп, továbbá osztják pán. Látva azt, hogy vogul 
yatan a magyarban hattyú és osztS. kólánk a magyarban holló, 
megértjük az ő hangszín keletkezését a fő, vő szókban, melyekhez 
analog módon alakult a tavdai jäu atya, sou hajfonat, pgu fiú szók 
végzete is eredetibb y-ből (1. föntebb). A teljesebb tő ezekben: fej-, 
vej- (fejem, vejem), melyekből a ragozásban könnyen fejlődhetett: 
fé. Ugyanígy fejtendő meg a nő, né s teljesebb nej-tök viszony- 
lása (v. ö. ejsz. vog. ney-, nőm. né id.) | A tővégi j  eltűnése hoz
hatta létre a szüle: szülém, fa :  fák, apa: apám tőváltozásokat, 
melyeknek teljesebb tövét a szülej-e, szülej-iik, szülej-im-iéle ala
kok tükröztetik. Ezek szarint a j-s kezdetű birtokosragok (-ja, -je ; 
-jük, -jük ; -jaim stb.) túlajclonkepen j  végű tövek analógiái hatá
sának eredményei volnának, melyekben eredetibb tőképző elem 
ragképzővé változott. — A tavdai táru daru: plur. tarkét egész 
világosan magyarázza meg a magy. -daru- darvak tőváltozatokat, 
melyeket a török tumia «daru») szó alakja kellőleg meg nem 
értet. — A tő belsejében mutatkozó tőgyengülések közül közön
séges a magyarban is a hosszú magánhangzó megrövidítése: ú r : 
urak, szív : szivem, tűz : tüzet, nyár : nyarat; sőt valószínű, hogy a 
kéz: kezet, tél, telet-Ше hangváltoztató hajlandóság is igen régi 
korú, bár egyes nyelvemlékek hosszú hangzókat jeleznek efféle 
szókban ott is, hol ma rövidet ejtünk. — A nasalis enyésztével 
kapcsolatos tőgyengülés (pl. középlozvai khup hab : plur. khumpét, 
sut szád: süntü stb.) eredményezhette, hogy a magyarban az 
ilyen nasalisok végképen elvesztek olyformán, mint sok eeetben a 
tavdai vogulban, pl. had : éjsz. vog. yfjnt lúd: éjsz. vog. lunt, eb: 
tavdai amp, jég : éjsz. vog. jank, húgy: éjsz. vog. у mis stb. Ezen 

i f Q.  alapon az ördög és ördöngös alakok viszonya egy régi tőváltoztató 
hajlandóság maradványának tekintendő. Érdekes a magy. domb 
szó el nem enyészett nasalisával: a megfelelő vog. tump (kondai 
tomp, pelimi tump) «sziget» szintén megőrzi e hangelemét minden



t A V D A İ  V O G Ú L  N Y E L V J Á R Á S . 2 6  t

leányok, misäkit id. A k e t t ő s  s z á m a tavdaiban általában 
hiányzik. Egykori léteztének gyér nyomai: kit'i »kettő» a jelzői 
kit! «két» alak mellett, melynek analógiájára mint a kondai és 
pelimi nyelvjárásokban itt is az önálló «egy» számnévre uki alak 
dívik, míg jelzői párja: uy j AT. voji harisnya (pár): v. ö. éjsz. vog. 
väj renbőrharisnya | mqnä a két heremony: man az egyik h.; de: 
somét «szemek», untét «szarvak» | ní-yumu «nő és férfi» (pl. ní- 
yumu й/it él isté nő és férfi együtt eljöttek). — A v i s z o n o s s á g i  
du á l i s  képzője: -inéit, -inét (pl. jü-uwinéit nőtestvérek, jü-punéit 
v. jü-pünét fiútestvérek), mely egyéb ragokat is fölvesz, pl. acc. 
jü-pünéitme.

2. A c c u s a t i  vus.  — Ragja hntározott tárgy esetén-mi, 
-mé, pl. cím ti mind sujülelilém én ezt a leányt szeretem (я эту де
вушку люблю) I t ä u t m i il-kharutlem a tüzet eloltom (огонь 
погашу) I äl khan t i t ' i m ü e zt ne érintsd (это не тронь)! | 
к h и т т ё  kútinél pustél a férfi megfogta kezénél (за руку пои- 
малъ). — Birtokosragok után az acc. jele, hol elmarad, bol ki van 
téve; ez utóbbi esetben a 3. személyű birtokosraghoz járulva 
alakja vegmagánhangzó nélkül: -m ; pl. säm t u u t i  il-püllem a 
gyertya tüzét elfúvom j tos-p и n é m il-khurátlem szakálam leborot
válom У äin о пи  m i nämtäntil anyámat nevezgeti (szidja) | s o 
m ira ju-khunantel szemét behunyja, (глаза жмуритъ) | а у élé  m 
il-uitstél elvesztette eszét (съ ума сошелъ) \m а 11 а у é m ustil fogta 
fegyverét | к h а I к hú п é m vutstdne népét hivta.

3. Loca  t i vus.  — Ragja: -tu, tâ, té, vagya vég-magán
hangzó lekoptával -t, pl. jurta helyen (на мЬстк) | Hanta úton, sojtá 
erdőben mata mezőn | (на nanmf») | tüutté tűzben | ti má-ut't ezen 
a vidéken. — Állapothatározói használatára példák: tani' tüut- 
réité il-sqkhujus a bőr a tűz hőségében (на жару) megperzselödött | 
l'än-oumt khuji hideglelésben (tdk. «jégbetegségben», въ горячкЪ) 
fekszik I äm khurtim khatélét sairan-gharo sás az én gyolcsom a

esetben. — Egyeznek a vogulban és magyarban egyébféle tő
változások is: vog. ülém : ülmém =  magy. álom és álmom, tavdai 
jqlém : jalmém magyarul: gyalom : gyalmom, kondai kepéi ruhaelő : 
képlém magyar megfelelői: kebel: keblem. Ugyanez alapon fejten- 
dők meg a hamu: hamvas (e h. hamuvas), tetű : tetves (e h. tetüves)  
tőváltozások is ; v. ö. tavdai tayém : tüymém. — Az, hogy a tavdai
ban uci «nagyatya» mellett a birtokosragos alakok ácém, ácén, dci 
(s nem ucim, útin, cicit) csak olyan eset, mint midőn a magyarban 
apa, anya nomin. mellett a 3. sz. birtokosalak apja, anyja (nem 
apája, anyája) ; míg az öcs: öesé-m alakok viszonylása a vog. yum 
«férfi» : yumim, yumitä (e h. *yumém, *yumä) tőviszonylásokra 
emlékeztet.

uacm FÜ ZETEK . I I . 18
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napon (napfényben) fehérré lett (мой холстъ поблкднклъ на 
солнца).

4. L a t i v u s .  — Ragja: -nq, -ne, vagy -n, pl. qlpná hősnek, 
khupná hullámba | ütné vízbe, maiié mezőre. Alkalmazásai: a) da- 
tivus: k h u v i n a  iiöplilém äumi megkerem magamnak, mint férj
nek a leányt (дквку за мужъ за себя сватать стану) | t aréi n én 
esäntlem istenben (tdk.-nek) reménykedem (на бога над'Ьюсь).— 
b) illativLis: ü t n é  il-ontés elmerült a vízbe (утонулъ въ воду) | 
k a t i n  piimii kezébe veszi | i s i n  päts eszébe jutott (на умъ 
палъ). — с) allativus: p q o l n á  joytdntet a faluhoz érkeznek | 
t él tn  e khajem a kikötőhöz kikötök (на пристань пристану) | 
äune älu varkétém a leányhoz közeledett (къ дквкк прибли
зился). — d) superlativus: p a i n e  pun! tedd a padra (положи на 
лавку)! I khol по rv  a, keräntcm a halat nyársra tűzöm (рыбу сдк- 
ваю на шестикъ). — с) ablativus: tarém реп t u in  a ujus az eget 
bevonta a felhő (tkp, felhőtől bevonatott; небо морочилось) | 
рот s a i i n  q il-älus a fűvet elpusztította a dér (трава инеемъ 
попортила). — f) terminativus : khorém j a m p n q  taulé három hó
napra elég lesz (на три мксяца хватить) | lou t ü l n e  il-ülméjus 
jqrénql tiz ölnyi távolságra emelődött el helyéről. — g) egyéb
félék : üm ümpém t a r é n  év kérléytel ebem medvére merészkedik 
(смкетъ на мкдвкдя идти) | tu s  n e minäntem vadászatra megyek 
(на промысль иду) | es ne  ukitel dologhoz fog (за работу прини
мается) у (oroszosság:) puwi k h q t n q  khanstqytql fia írást tanúi 
(къ грамотк учится). — Essivusi használatára lásd példákat a 
módhatározók közt.

5. E l a t i v u s - a b l a t i v u s .  — Ragja: -nql, -nél, pl. lóié
nál lovától, ütnél a vízből. — Alkalmazásai: a) elativus: khulnél 
kun käläp s kijött a házból (выскочилъ изъ избы) | m o l t é y n é l  
kun pétits kilőtt a fegyverből (выстрклилъ изъ ружья) | púm 
s ö t n é l  néulünt a fű kijön a földből (трава исходить изъ земли) | 
lu äm k á t é  mi i é i  kun-qjmqts a ló kiszabadult kezemből (лошадь 
вырвалась съ моихъ рукъ). — b) ablativus: ti р q sn  él äm urtim 
éjéitől az én részem, съ этой примктки мой паекъ) | q u l  éné i  
nqukhotsén a szélénél kezdettem (съ краю началъ). — с) delati- 
vus: ä y  nel vailant leereszkedik a hegyről (съ горы пускается) | 
p a t y é s é m n é l  ücéymé il-jaratlem csizmámról lekaparom a 
sarat. — d) instrumentális (vlminél fogva): a t én él non tewitus 
hajánál fogva fölakaszt ódott | k i  p l i n  él  ämän khasémtstél ruha
aljamnál rántott meg (меня за полой дернулъ) | ka  t i né i  püstél 
kezénél fogva fogta (за руку поималъ). — e) anyaghatározó (ere- 
det-h.): k i i né i  poniin vos kőből épült város | k a l u  noyornél var- 
kétcl ? miből készül a kötél? || nilu kh  ä r n d l  iiqlqllu khär süs 
negyven csődörből nyolczvan csődör lett || sq u -kh q rtn  él äitänt 
sok k ö z ö l  választ (выбираетъ съ многихъ). — f) comparativus:

Ш
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qr -kha n n é l  ajalt minänt mindenkinél előbb megy (всЪхъ впе- 
редъ идетъ). — g) causativus: jiiv г s i r  m én él Iqysqnt a fa a 
fagytól fölreped (лЬсъ съ морозу щелкаетъ) | р oy то г п él ir- 
ripäntiu reszket a mámortól (съ похмелья тресется) | äm ti в и ln
n é l а к и п  a l l e m  nincs nyugtom ettől a betegségtől (съ этой 
болк.зни не могу тернЬть) | seimkhoru t i t! in  él ärn sowqntem 
ettől leszek én sovány.

0. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s .  — Ragja : • и (mely az éjsz. 
vog. transl. *’ ragnak szabályos megfelelője, mint éjsz. vog. éri' 
ének, kívüli' kötél is itt: erű, kain). Alkalmazásai: a) translativus: 
álpú sös bőssé lett | äm utú värkätäm én vízzé változom (обмо
чусь) I j ü n ú k i u  söstq nagyokká let'ok. — b) essivus: l o n t ű  
tonlémlés lúd gyanánt (lúd alakjában) repült el | n i v ú nöplun 
nőül kérni (замужъ сватать) | äm p é l í  n péléytéytém én munkás
nak szegődöm (я въ работники наймусь; pélí munkás) | äm k h çi
ş i n -  к hrj.ru suwem én katona leszek (я салдатъ буду). — Egyes 
szókon a transl. -u a tatár dat. -ka, kä raggal társulva jelentkezik, 
pl. äs i í t k a mäjin ämän äit lén adj nekem kölcsön (дай мнЪ въ 
займы) őt kopékát (v. ö. arab-tatár äjät kölcsön, äjätkä bérmúk, 
almuk kölcsön adni, venni) | tétatim j o r t k h o ú  jit-ustil nagy-, 
bácsiját magával vitte társúl (дядю собою взялъ въ товарищъ).

7. I n s t r u m e n t a l i s . — Ragja: -/.Alkalmazásai: a) in
strumentális : part p o i s  t él vontlaytlem deszkát ácsolok fejszével 
(топоромъ) I t ű i é i  martern öllel mérem | nar pcinqél s á r  l a t a l  
gerendát korommal mázol | rioul po sérnél kaltiléin a húst füsttel 
járatom (megíüstölöm) | l u l  il sukitlem lóval nyargalva utolérem 
(я его загоню лошадью). — b) modalis: ut a n i l  léy-jqnant a víz 
csésze módjára (какъ чашка) körben forog | noul s ú t i é i  jiytlun 
szeletekben vágni búst (рЬзать пластами) | s ä n s é l pätst térdre 
estek (пали на колЬни) | niti k iy  r é l  süs neje terhes (tdk. hassal) 
lett I) j u m q s l a y é l  khul’t in ! maradjatok jó l! (tdk. jósággal; kö
szönés az elváláskor; счастливо оставайтесь!) | jumqs n a m t él 
khqrqtql jó gondolattal (szándékkal néz (съ добрымъ умысломъ 
смотритъ). c) tárgyi viszony: lau l é n é l  mis három kopékát (tiz 
evetet) adott | ti pärt äs él piskilém ezt a deszkát lyukkal átfúrom 
(на этой плахЪ дыру проверчу) | őséi jänkheu bábjátékot ját
szunk (въ городки играсмъ) || äitin á ité l pisänt jóféle illattal 
illatozik ((сладкой духъ несетъ) | nqlém ű r é i  poskhotql orrom 
vérrel cseppeg (кровью сморкается носъ).

8. C o mi t a t i v u s .  — Ragja: -nqt, -nét; pl. khat t á r ó i k  i- 
n é t  non-ménémtés egy nyírfát gyökerével együtt (съ корнями) föl
rántott I äu-p u á n é n  ét ju-minäs gyermekeivel együtt (bmí>ctí> съ 
ребятами) hnza ment. — Rendes helyettesítője az «és»-féle kötő
szónak, pl. k h q t  é l né t j i  nap és ej (tdk. nappallal éj) | ni  nét  
khom khaitél nő és férj módjára | j u k a n é t  änsuy älst egy öreg

2C)3
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asszony és egy öreg ember élt | itql-s o p n q t  türén-pü a félorrú és 
a medvefiú. — Ugyané rag van, úgy látszik, alkalmazva a követ
kező szólásban i s : íii alun sqy k h ö r m ú n a t  ücül somé az itt 
való élésből mind a hármunknak (t. i. együtt, вскмъ троимъ) 
halál következik. E rag utórésze nyilván a többi nyelvjárásokban 
ismeretes -tél comit.-rag kopása, mely az alsólozvaiban is már 
csak -té alakban fordúl elő. Az -n előrész megvan az hiisi osztják 
instrum. -nat ragjában is (pl. kara «boden» : sing. instrum. kara
rlat, dual, karajaimat, plur. karagalnat).

3. §. Birtokosragozás.
a) M á s s a l h a n g z ó s  vé gű  t övek.

Ragozási példák: khoi posztó, tan ág, mór tehén | ndm név, pitém 
ajak, khol' nyírfa.

1. Eg y e s  s z á m ú  b i r t ok .
Egyes számú birtokos.

1. khoiém posztóm sqorém tqum niimém pit'mém khoiém
2. khol'éii posztód sqorén tqun nümén p ii mén khölén
3. khoié *) posztója sqoré tawé näini piimi khöl'i

Többes számú birtokos.
1. khoİü posztónk sqorü taum nümü piimä khöiiu
2. kholéna posztótok sqornc tqwénna niimné piiméné khöl'i nné
3. khoian posztójuk sqoran tqwqn nümün piimän khöÜün

2. T ö b b e s  s z ámú b i r t o k .

Egyes számú birtokos.
1. khotáném posztóim sqgráném namaném pit'máném khöiidném
2. khotdnén posztóid sqoránén nümanén piimdnén khöiianén
3. khgidné posztói saoráné namiini piimiini khoXiani

Többes számú birtokos.
1. khol'dnü posztóink saoránü nümd'nü piimänä khötidnü
2. khol'dnén posztóitok sqoránén nümanén piimdnén khölid'nén
3. khol'dnén posztóik sqoránén nümanén piimdnén khölianén

*) Az alsótavdaiban: qyqlo esze, uwo folyása, sopom ingét.

E mintapéldákból levonva a birtokosragok alakjait, azokat a 
mássalhangzós végű töveknél következőknek tapasztaljuk :
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1. Az egyes birtokú egyes 1. és 2. személyü birtokosrag 
mely- és magashangú szókon egyaránt a kötöhangzóval (é) csatolt 
személyrag ( -m és -n).

2. a megfelelő 3 személyü birtokosrag mélyhangú szókon : 
-é, az alsótavdaiban -o ,• magashauguakon: -i.

3. Az egyes birtokú többes 1. személyü birtokosrag mély- és 
magashangú szókon egyformán -ü, esetleg -iu.

4. A megfelelő 2. személyü birtokosrag mélyhangú szókon 
-na, -nnq V. -né kötőhangzóval v. a nélkül; a magashanguakon -né 
V. -inné, amaz szintén kötöhangzóval v. a nélkül.

5. A megfelelő 3. személyü birtokosrag mélyhangú szókon: 
<qn  V. <an, magashanguakon: <än  v. <idn,

6. A többes-számú birtok alakjai mélyhangú szókon : <qném, 
<aném stb., magashanguakon: <.áném, <iänem stb. az előbbi 
pontban jelzett alakhoz alkalmazkodva.

M é l y h a n g ú  t öve  knól a birtokosragozás uralkodó alakja 
a khol! «posztó» szóval bemutatott minta. Szorosan ezt követik, pl. 
pás jegy, nöp leánykérő, pöt kebel | qtlam lépés, asyés kulcs, ölém 
álom ( elmém, ölmé), jqlém gyalom (jalmém, jqlmé), ajuw ajtó 
(ajwém, ajwé) | khoru zsák (khorkhéin, khorkhé), qnu fenyő (qn- 
khém, ankhé). Ebből uysqr róka: többes 2. sz. uysarna (egyébként: 
uysaré, Uysqrqn).

A magashangú ragozás alakjai csatlakoznak mólyhangú szók
hoz a következőkben: 1 2 3 4

1. Az egy birtokú egyes 3. személyü birtokosrag -i: vqntérqt 
vidra: vqntérqti; vqntératénq, vqntérqtqn | majt (éjsz. vog. möjt) 
mese: máj t i ; majténq, majtan || suj hang: sujim, sujin, sn ji; snjiu, 
sujinq, sujqn || jurs sógor: jä r s i; jursiu, jurséné, jursän.

2. Az egy birtokú többes 2. személyü birtokosrag -né, -éné, 
-énné: sun szán: süné, sunü, sünné, sunqn | var lúczfenyő (елка): 
varé; var né, vqrqa || ös város: ősé; ösü, öséné, ösqn \ sós bolha: 
sósé, soséné, sósán j tara daru: tarkhé; tarkhéné, tarkhqn \ pqlts 
sógorasszony: pqltsé; pqltséné, pqltsan || ökhésém imádság: okhés- 
mém, ökhésémé; okhesémü, ökhésméné, ökhésmqn.

3. Az egy birtokú többes 3. személyü birtokosrag -än: qs 
főlszin: qsé; qsénq, qsän \ jurs 1. 1. pont. — Jgyane rag -an 
alakú: oysal! réz: oysa le ; oysal'énq, oysalan | majt, pqlts 1. 1 . és 2. 
pontok.

4. Összes alakjaikban magashangú szók módjára ragozódnak: 
ony anya: onyum, onyi; onyü, onyuné, ongan, AT. onkém, ónkén, 
onki; опкй, önkéné, onkiin \ ongét fatörzs: ongél'i; onget ne, ongélan | 
jar-puytél matrácz: puytlém; puytélné, puytlän \ vou erő: voum, 
voun, voioi; vowü, voénné, vowän. — Eredetileg magashangú szók: 
ut víz (éjsz. vog. vit, középlozvai wüt) : úti; utené, utan \ ár vér
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(magy. vér): űri; ürné, urán | cuy csecs (éjsz. vog. sákw ): cukum, 
cukim, cuki; cukü, cukuné, etikán.

Arra is van eset, hogy magashangú szó veszi fel a mélyhangú 
birtokosragozás alakjait, pl .käy szó (éjsz. vog. lány): tángliém, 
lünghé; lánghéna, lángban | járni játék (éjsz. vog. joni’)  : jánghéin, 
jánghé; jánghénq, jánghqn. Hogy ez utóbbi szó eredetileg mély
hangú s csak a j  behatása következteben lett első szótagjában 
magaskangúvá, bizonyítja a megfelelő magy. játsz-, játék szó is.

A m a g a s h a n g ú  t ö v e k  ragozásában eltérés főleg az 
egyes birtokú többes 2. személyü birtokos alakjánál mutatkozik, 
melynek ragja hol kötőhangzóval kapcsolódik, hol a nélkül, pl. 
táyém tetű: táymém, táymi; táyméné, tüymán | áu leány : áivi; ince né, 
äicän I táru fenyőcsemete: tárkém, tárki, tárkéné, tárkán | kálu 
kötél: kálki; kálkéné, kálkán | ay anyós: aki; akéné, ákán \ ciláy 
kádacska: cilákéné j cumláy fazék: cumlákéné | noy íz, tag: nohéné \ 
váps vő: vápséné, väpsan || meid mell: meuli; meulné, meuliin j 
eitän sövény: citánné | poist fejsze: poistné \ pisár berkenyefa: 
pisámé. — Ugyané rag alakja -nné ezekben: jän atya: jáum, jáun, 
jáw i; jáwü, jáunné, jáwán \ squ hajfonat: seunné \ sou gadus lota: 
seunné. — A kötőhangzó -i hangszínére példák a mintául idézett 
kitel «nyírfa» szón kívül: jeru ének : jerkéin, jer k i ; jerkiu, jer к in, 
jérkan I ciy só: cikém,ciki; cikü, cikiné, cikán \ réi hőség: réim, 
réin, réji; réjü, réjine, reján.

Az egyes birtokú többes első személyü birtokosrag alakja 
-eu e szónál: ant szarv: anti; anteu, ánténé, ántán. V. ö. jerkiu, 
kholiu.

b) M a g á n h a n g z ó s  végű  t övek.
Ragozási példák: 1. m é l y h a n g u a k :  apa ipa, saita karó, 

noyt'a erdei tűz, supu tokhal, sosu, soso ribiszke, löpi ledőlt fatörzs, 
calye kasza.

1. E g y e s  s z á m ú  b i r t o k .

Egyes számú birtokos.
1. qpqm,1) sailam,2) noyjém, supum,3) sosum, lopim,4) cqlyem5)
2. qpqn, sailan, noylén, supun, sosun, lojnn, cqlyen
3. qpaté, sailaté, noyt'ati, suputé, sosuté lopité, calyote

x) Ugyanígy Tagozódnak: saltpq, hársfa, khápkha nyárfa, ulq 
rúd, qsmq, párna, angha hófajd.

2) Ugyanígy: carsa merítőkanál.
3) Ugyanígy; lu ló (lutém lovát), nqlu kígyó.
4) Ugyanígy: noli eskü, nolmi seb, null lúczfenyő.
5) Ugyanígy: sqnle fűzfa, AT. nolo eskü, AT. nolo lúczfenyő.
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Többes számú birtokos.
1. qpqu, sciilau, noyjéu, supuu, somu, lopiu, cqlyou
-■ Q'Pqnné, sailanné, noyténné, supiinne, sosuna, lopinné, calyonné
3. gpän, säilän, noyt'än, supuqn, sosuqn, lopiqn, calyoün

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

1. apqném, sailaném, noytaném, sttpuqném, sosuqnem, lopiqném, calyodném
3. qpqnén, saildnén, stb. stb. stb. stb. stb.
3. qpqné, sailané

Többes számú birtokos 
(úgy mint a máesalhangzós végű töveknél).

3. M a g a s h a n g ú  ragozási példák: tätä atya, punt árr, 
cisi nagyatya, väji hasisnya, äni nagybátyám felesége, nagynéne.

1. E g y e s  s z á m ú  b i r t ok .
Egyes számú birtokos.

1. täiäm,1) pürém, asim, väj im?) qiiim
3. tät'än, purén, äsin, väji n, qiiin
3. tätati, purät, äsiti, väjiti, qiiiti

Többes számú birtokos.
1. tät'äu, pur au, äsiu, väjiu, qniu
3. töíánné, purcinné, aséné, vöjinné, qninné
3. tätan, puräan, asiän, väjiän, aidan

3. T ö b b e s  s z á m ú  b i r t ok .
1. tdtaném, puraaném dsidném, väjiänem qidanem

stb. stb. stb. stb. stb.
x) Ugyanígy ragozódnak: märnä anya, päitä bánya, sitä 

czérna, äpä bölcső.
2) Ugyanígy: värti csíkos evet, kipli ruhaszárny, aki anyós.
Levonva e példákból a magánhangzóé végű tövek birtokos

ragozásának szabályait, látjuk, hogy a máesalhangzós végű tövek
től eltérés főleg az egyes birtokú egyes 3. személyü birtokos
ragban van, mely amazoknál a tő hangrendje szerint: -té, vagy 
■ti. — A tővégi magánhangzó a rag előtt rendesen változatlan, 
csak itt-ott van gyöngülésnek alávetve (pl. näytä, purä), vagy olvad 
egybe hosszú magánhangzóvá a rag magánhangzójával (pl. qpqn, 
tät'än, sailaném). — Az egyes birtoku többes 3. személyü birtokos
rag többnyire -nné, ritkán -né, illetőleg -na.
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4. S. Névmások.

V

■X4íj a) S z e m é l y i  n é v m á s o k :
Nominativus: Sing. ám én; пей, AT. nü te; teu, AT. tű ő.1)

Dual, mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten. 
Plur. mán mi, nán ti, tán ők, AT. той, пей, ton.

Accusativus: Sing. áma'n, neun, towí; AT. nun, tuwi
V. ámarimi, neímmi, towíini v. towím, AT. 
nunmi, tuwími v. tuwim.

Dual. AT. ménéúmi nénanmi, ténánmi,
Plur. mánk, nán an, tárnán, AT. menéúnmi, no- 

nanmi, tenanmi.
Dativus : Sing. áma'n, neun, towín, AT. nun, tuwín,

Dual. AT. ménéún, nénoin, ténan,
Plur. mánún, nánd'n, tanán, AT. monéun, nenän, 

tenän.
Ablativus : Sing. ániannél, nőimnél tewínél,

Plur. mánúnél, nániínnél, tánannél.

N y o m a t é k o s í t o t t  s z e m é l y i  n é v m á s o k :  ámink 
én magam, nun v. núnéy te magad, tuy ő maga; mány mi magunk, 
nanéy ti magatok, tá'ncy ők maguk. Bagózásukra példák: á'méyki- 
mén magamnak | uy-nuukin khöl'ilém egy-magadat hagylak hátra 
(я тебя одной оставлю) | ккаШщпет tukitin vatstqné népeit ma
gához hívta, táii esäntel tukitin ő bízik magában (онъ надЬется на 
себя)._

Ön á l l ó  b i r t o k o s  n é v m á s o k :  ám-khqrém enyém, nou- 
khqrén tied, tou-lchqré; mán-khqru, nán-kharnéi tán-khqrán (v. ö. 
ám poulém-kliqr földim és falumbeli).2)

Ö) M u t a t ó  n é v m á s o k :  ti ez (pl. ti nájár-áu ez a király 
leány, ti-khörém l'qn ez a három út, ti-má-ut't ezen a vidéken) | ti-ti 
ím ez (pl. séim-khoru titinél ám aowántem lám ettől leszek én 
sovány, ál khqn titim i! ne bántsd ezt!) | tikänin íme ez (pl. tiká'nin 
ám qlpém íme ez az én hősöm, вотъ этот.) || tu az, amaz (pl. tu- 
jqrt azon a helyen, tu-yqlt akközben, tu-kun ott künn, az ucczán,

Ö Ebből érdekes képzés: tütálítál ő nélküle, tkp. őtelen, pl. 
tütálítál ä kunálilem nem élhetek v. lehetek el nélküle (безъ ея не 
могу терпеть).

2) Az «egymás» tavdai vogul kifejezése : l'ét-pis, mely a kon- 
dai káU-pcs szólásnak felel meg. Példák : ser-kul l'ét-pis páytkhqtlet 
kavicskákkal dobálgatják egymást (камешками бросаются другъ 
на дружка) | l'ét-pis sujáléytlet egymás közt szeretkeznek (другъ 
дружка любятъ) | l'ét-pis álkitlet veszekednek egymással.
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tu-sout akkor, ja  tu-pal a folyó túloldala, amazon oldala, tu pal 
poni amaz a falu, tu-pal pqsnél amattól a jeltől; tu-khur ize; v. ö. 
középlozvai tä-khar id.) | tu-kâ'nin imaz (вотъ тотъ)| tu-ü az, im az 
(pl. noyor-khqr päti, tu-t'i ésldtel ami előjön, azt dolgozza, что 
поиадетъ, то и робитъ, khot-khqrén nqntén päti, tut'i van ! ame
lyik megtetszik, azt vedd!)

M i l y e n s é g m u t a t ó  n é v m á s o k :  tdmén, AT. tdmnéfi, 
(önállóan) tdmén-khqr ilyen (pl. tämän Un fi ilyen út, этакая дорога ; 
tömnéfi tölmoy mdn-poltút ä suwqnt ilyen tolvaj nem fordul elő 
nálunk; äm khulém tdmmén-khqr az én házam ilyen) | tqméfi, 
(önállóan) tqmén-khqr olyan (pl. tqmén ni olyan nő, такая баба; 
äinän ni tamén-khar kérdy, khot-khqr tini varén sildnt nekem nő 
olyan kell, aki ételt főzni tud).

c) Ké r d ő  és v i s s z a m u t a t ó  n é v m á s o k :  khqn ki, 
kicsoda? (esetleg állatra is alkalmazva); aki, akicsoda (pl. lönt 
khqn dnsqnt? ki tart ludat? khqn püstél, ndjdrén tou üss tatéi! aki 
fogta, az vigye a királyhoz; sojtq ay-khqn ölén a sildnt az erdő
ben nem tud semmit sem ölni v. vadat fogni); ablat. khqnq, hhqnél 
mint a kondaiban : khwané (pl. d lchansantét khqnq tumlantaléu nem 
tudják, kitől tolvajoltatik e l; dy-khqnél ä pildntem senkitől sem 
félek) I khqnd ki, kicsoda? (v. ö. kondai íchon-ndr, khwqndr; pl. 
il-khansun ä siistii, khqnd tűs tou nem tudta fölismerni, hogy ugyan 
kicsoda volt ő, не могъ узнать, кто такой онъ былъ) || поуог mi, 
micsoda? ami, amicsoda =  kondai né-lchqr (pl. khansén noyor t i ? 
tudod-e mi ez? noyqr khqji tu-t'ipdtitem ami találkozik, azt lövök, 
чего нонадетъ, того и стрклю | noyor-khqr id. (pl. noyor-khqrt 
nou-poltént tiíit? micsoda holmik, v. nrcsodák ezek tenálad?4rro 
за вещи эти у тебя?) || поуог tdmnéfi (pl. n. t. dtäm ? ! micsoda 
efféle ember?! miféle ember?! что-такой человЬкъ?! tit'i поуог tűmén 
khqr? ez miféle holmi v. micsoda ilyes? это что-за вещь || när 
mi, micsoda? (pl. när tou juntit ql micsoda v. mennyi az ö nagy
sága? сколько онъ величины? när tdméfi mus tén tou-mäsi ?! 
micsoda v. micsoda ilyen kis ár ez érette?! что-за дешевая цЬна 
за его?!) | när-squ, AT. ndr-cout hány, mennyi? (pl. ndr-saut 
ältäm? hány ember? ndr-éou lein khqji? hány kopékába kerül? 
сколько конЬекъ стоить? |j khot mely, melyik! (pl. kliot l'qy-sei 
minin ? melyik úton menjünk? ä khancem khot-més qlem tü-pdltit 
nem tudom meddig, vagy mely ideig leszek ő nála) | khot-khqr ki, 
kicsoda? (pl. rqutsmél khaitéu, khot-khqr mqlé ' fussunk versenyt, 
ki győz! рысью б-Ьжимв, который передитъ! khot-khqr dran 
puwqsé khoson? ki fú tovább? кто дальше дунетъ? khot-khoru 
vqun sowé ? melyikünk v. ki közülünk lesz erősebb ? dmdn tamén- 
khar kérdy, khot-khar . . .  nekem olyan kell, aki . . . ) .

d) H a t á r o z a t l a n  n é v m á s o k :  valaki, älä-
поуог valami, dld-nér valamely, valamiféle (pl. dld-nér tölmoy vala-
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mely tolvaj, какой-нибудь воръ) | mitar, mét'cir valami (pl. métür an- 
cein-khqr valami csúnya,что нибудь худое; mitär äitäm ti jis valami 
ember jött, кто-то пришелъ, какой то незнаемый) \kh  q n k h é n n q  
javaié, khqnkhénnq ma khqrté! egyikőtök erdőt irtson, másikótok 
földet szántson (который изъ васъ убери лксъ на чисто, который 
спаши на пашнк) | táji— táji egyik—másik, (pl. taji-khqrt tip 
rätin, tqjit jinalna, urálin! egyikőtök gabonát vessetek, másikó
tok hátul arassatok! которые сЬйте, которые взади выжните! 
tqjinnq it'mä/ tateltin, tqjinnq it'mäy ponsiin ! egyikőtök kenyeret 
kovászosatok, másikótok kenyeret süssetek!) | qr-khqn bárki, min
denki (pl. ar-khanél ajalt minänt mindenkinél, v. bárkinél előbb 
jár, вс'йхъ внередъ идетъ), qr-nqyqr bármi, minden | ay-khqn, AT. 
ä-khan senki (pl. ay-khqn ä jänt senki nem jön, a-khqn a als 
tut senki sem volt ott), ay-nqyqr, AT. a-iioyor semmi (pl. a-noyor 
äläus semmit sem mondott), a-nér semmi (pl. a-nér ak semmi 
sincs, ничего нйту) | khqlds: kh. ikém senki sincs (никого нЪту); 
V. ö. középlozvai khqls tit at ölés senki sem volt itt (tdk. khqls 
ember) | är minden (pl. är ît minden éjjel, är-khul minden reggel, 
är púm mindenféle fü), är-khqr id. (önállóan; pl. är-khqr sqw 
ansém mindenfélém sok van, много держу вещей) | mat, mot, AT. 
mät más, másik, idegen (mot äitäm, AT. mät ätäm idegen, чужой, 
носторонной, mät mä másik éjjel, mqt pum-päUp lu másod füves 
ló); AT. matéy másik (pl. mátéy khomét jis  másik embere jött, 
другой пришелъ).

5. §. Határozók.
a) He ly  h a t á r  о z ó k.

I. Né v má s i  tőből származottak: tit itt, tut ott | ti ide, üti 
erre felé, tű oda, tuti arra felé, tíl'i-tül'i ide oda (pl. üti-täti khqrqtqnt 
ide-oda nézdegél) | til, ülnél innen (pl. in miniu ülnél Ukit men
jünk most innen tovább), tűi onnan || khqt bol, älä-khqt, AT. qld- 
khqt valahol | khqt, khotat, AT. khot, khotáit hová (pl. khot minän- 
tén ? hova méssz, куда пошелъ?), älä-khqt, älä-khqtät, AT. alq- 
khotait valahova, äy-khot sehová (pl. mänun ülnél äy-khot a minqn 
nekünk innen nincs sehová se menni, не уидти намъ никуда) | 
khqtél, AT. khotél honnan, älä-khqtel, AT. qlá-hkotél valahonnan. — 
Az «oda» határzó igekötői használatára példa: äm kátém tou-maj- 
rutstil az én kezem odaszorította (прижималъ).

II. Egyéb névszói tövekből való ö n á l l ó  alkalmazású hatá
rozók :

i l (ili-pal) előrész): Ukit el, a távolba, tovább, odébb, pl. 
minin ülnél Ukit! menjünk innen tovább! Ukit khaitst elfutottak, 
tikit lukém odébb mozdulok (дальше подвинусь). A többi határ- 
zói rágós alakok úgy látszik e nyelvjárásból kivesztek; helyettük
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használatos kifejezések: ajalt előtt, elől; elé, előre, pl. tou ajalt 
ilhälel ő elől jár (онъ на передо ходитъ), q,r-khannél ajalt minänt 
mindenkinél előbb megy (всЬхъ впереди идетъ); ajalt min menj 
előre (пойди на передъ)! | ajalnél elölről, pl. ajalnél purujäjin! 
jer vissza elölről (спереди назадъ иди)! Az ezekben mutkozó 
ajal tő értelme egyszersmind »első» (pl. ajal khul első ház, первой 
домъ), miből világosan kitetszik, hogy a kondai vogul el-ol, el-ql 
(— éjsz. vog. él-aul «elővég») «első» összetétel változata. Más 
hasonló alkalmazású összetétel: ili-pal «előfél, előrész», pl. äm ili- 
palémt előttem, tou ili-palt előtte. — Eendkívül gyakori haszná
latú az il- mint igekötő, mely azonban ez alakjában kétféle ere
detű, t. i. nemcsak a közvogul el, el «el», hanem s talán az esetek 
nagyobb részében a közvogul jól, jql, (éjsz, vog. jól, kondai jql, 
lozvai jel, je l) «alá, le» igekötő változata. Biztosan «el» jelentésű 
az il- a következő példákban: lou tülné il-älmejus jqrénql tíz öl 
távolnyira emelődött el helyéből (v. ö. kondai élé-oqlémwés) || tán- 
qst il-takaslql a jégén elcsúszik (нога катается; v. ö. pel. vog. 
il-takémti elcsúszik) | il-suréntéyts megbotlott (запнулся) | il-perton 
vlmely árút eladni (продать) | qysam il-turépstém pénzem elköl
töttem (растратили), il-turpantlem elköltőm | khös köti il-tqulqs 
húsz éve eltelt (наполнились) | ti khoru il-posaton kérdу ezt a zsá
kot ki kell üríteni || qyélém il-aitstél elvesztette eszét (си ума сошелн) | 
ämp il-aitstél v. il-lämtus az eb megveszett (одичилась;\\äw il-nöp- 
léstil feleségül szerezte (высватали) a leányt | U-pincaüétéytst 
megesküdtek egymással (венчались) || ämp il-nönsqntayts az eb 
kinyújtózkodott, il-nöntant kipiheni (elnyújtja) magát (отдыхаети) || 
ti part il-lqümqts v. il-khaskhus ez a deszka meghasadt, elrepedt 
(разкололась) | il-lqytqlém khäp szétrepedt v. hasadt ladik (раско
лотая лодка) I jontém-khqr il-khaXutlem a varrást fölfejtem, elbon
tom (распорю) I äm nqli-somém il-utqntel végig v. megsimogatja 
arczom (гладить мое лицо) | il-posufi kimosni (pl. ruhát, выстирать) | 
útin supém il-pérutdlilém vizes ingem kifacsarom (ужимаю; v. ö. 
pel. vog. il-päsertuy kifacsarni) || kéns il-lönsilts egyszerre csak 
sírva fakadt (заплакали; v. ö. éjsz. vog. elä-l'unsi sírni kezd) | il- 
nqmélmatem elgondolkozom, búsulok (тосковать буду) | il-со ut- 
kétst megörültek (обрадовались; v. ö. éjsz. vog. elä sauti meg- 
örvend vlminek) | il-qstés megharagudott | korolet-somt il-isämstil 
a királyok ezemében megszégyenített engem. Inkább «el» mint 
«le»-féle jelentését vélhetjük az il igekötőnek a következő «rom
lani, pusztúlni» jelentésű szólásokban: nmd il-séis a hús meg
rothadt (изгнило); il-astés megsavanyodott (прокисло), il-ätujis 
megszagosodott | cuk-iiil-uits a tej megaludt (молоко свернулось) | 
ur il-punsant a vér megalszik (кровь испекется) || Iqptq il-lqtkhéts 
a levél elhervadt (поблеки)| il-tqsém khäp kiszáradt ladik (сухая 
лодка) У tq,uí il-sutürs tdutté a bőr összeugrott összeránezosodott
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(изгоробила, сморщилась) a tűznél | tani! il-posméts a bőr meg
ázott, átnedvesedett (опркла) || usl'amém il-askhéts ruhám elviselő- 
dött (лопатина сносилась) | japtém il-pérlés késem kicsorbúlt 
(выкрошился); il-mdnsés megtompúlt (вытупился); il-semus meg
rozsdásodott (заржавклъ) || il cölétus megöszűlt (посЬдЬлъ). — Ide 
tartozóknak látszanak még: lám il-osilton a levest fölmelegíteni 
(щи грЪть; V. ö. pel. vog. nunk-isels fölmelegedett; ellenben: jel- 
pöÜés lehűlt) || lu il-roytqs a ló megijedt (испугалась; v. ö. föntebb 
il-astés) I il-séréytéyts megrezzent (подрожалъ) J| il-västil meglátta 
(увидЬлъ); il-vayéton viszontlátni egymást, találkozni (свидаться) 
il-khanson a süstü fölismerni nem tudta (не могъ узнать, кто 
такой онъ).

Az éjsz. vog. jui «utó» tavdai megfelelője: j u n  dl, j i n d l  
(=  éjsz. vog. njuin aul»), pl. qrdp junqi kokosat a szekér hátsó kere
kei (v. ö. qjql kokosat előkerekek). Kagos alakjai: jinqüén «hátra- 
visszafelé»,pl.;ÍHc£Íárt khqrqtlet hátranéznek (назадъ глядятъ) | jinqt, 
nqjl «hátúi, hátúiról», pl. tqji-khart tîp-rütiıı, tçjit jinq,tnql urálin ! 
némelytök gabonát vessetek, mástok hátúi (взад и) arassatok ! Ugyané 
határozói összetétel névutói alkalmazása :jin-alt «után», pl. äwii jin- 
qlt a leányok után (послЪ дквокъ). Más ilyfóle kifejezés: juni-palt 
«után», pl. es juni-palt a munka után (послк работы) | äm-juni- 
palénit utánam (послк меня) | ju-äjim juni-pält miután ivott.— 
A magy. «meg»-nek jelentesfejlődését látjuk ugyané határzónák 
következő igekötői alkalmazásában: dumi ju-senutlem a leányt 
megölelem (дквушку обнимаю) | iäwi ju-unulsém megcsókoltam 
(иодкловалъ) őt | sun-khult ju-ripäntium a szánban megrázódom 
(въ саняхъ тресетъ меня). A «vissza»-féle értelemmel mutatkozik 
ez igekötő e szólásban: uy pást ju-vojlqts egyszer csak haza (v. 
vissza) gondol (домой думать сталь).

p u r u ,  puri «vissza» igekötői alkalmazásban; pl. puru- 
minänt visszamegy | kannel puru-jq fi estém az útról visszafordítot
tam (воротилъ его назадъ) | lu puru-ärätcn! tartsd vissza a lovat, 
akadályozd tovafutását (забкгай, лошадь не пускай)! | jamp 
puru-khq,iwés a hold fogyóban (visszamenőben) -van (на ущербъ 
идетъ)| taitein puri-sérilém ruhaujjaim fölgyűröm (рукаву заску) | 
hetmél puru-pistüém a kötést feloldom (узелъ развяжу) || uin 
puru-tönsénf védelmezd meg (tkp. «álld vissza») nődet (защити 
жену свою)! | kéns il-q,étqps, puru-qmqUüém hirtelen megharagu
dott, kiengesztelem (tkp. «visszabeszélem», уговаривать стану).

j u n  «benn, otthonn, a házban«, pl. jun ql otthon van (онъ 
дома), noyor soj tu-jun 1! micsoda zaj van ott benn (что-за 
шумъ въ этомъ домЪ)?! | jinncl «belőlről; a házból, hazúlról», pl. 
teu jinnél jis ő hazúlról jött. — Igekötöi alkalmazására példák: 
ajuw ju-pdntilém beteszem az ajtót (затворю дверь) | ju-el'émtilém 
beragasztom (заклею) | khqt-khul ju-perilém papírba göngyölöm |
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ju-lipkitem betakarózom (оденусь) | ja  ju-pql'qnt a folyó befagy (за- 
мерзаетъ; | semim ju-khuúantel szemét behunyja (глаза жмурить) | 
nulmimé ju-ketstil bekötötte sebét || tátién néniéi j  и cilákét.1 töltsd 
teli hússal (склади полно мясомъ) a vedreket! | tquy namértkétim. 
ju-näyqntel a tyúk tojását orrával betöri (носомъ раздолбить) || 
âta ju-soivänt haját befonja (волосы плететъ) || t'i utmé j и-iijilem 
ezt a vizet megiszom (выпью) | noulmi ju-néléjistil a húst lenyelte 
(сразу нроглотилъ) | ju-squléstél szájál ia kapta (въ ротъ хвати иъ).

к и п  (kuni-päl «külfél», kuni-khqr ami künn van, pl. klini
kka, r réptdmdl künn virrad; на улиц!» сумеркается): кип künn, 
kívül; ki, pl. tu-кип ott künn (tdk. «oda-к.»), az ucczán (на улицЬ), 
ämän tartus kun én eresztettem ki (a lovat). Névutói alkalmazású 
összetétele: kuni-pal, pl. poni kuni-piaién ltiils a falun kívül ment 
(вытелъ за деревню). Igekötői használatának példái: khap-khulnél 
ui kun-jaytantem a ladikból a vizet kimerem (вычерпаю) | lu dm 
kdtémnél kun-qjmats a ló kiszabadúlt (вырвалась) kezemből | mol- 
téynél kun-pétits kilőtt (выстрк.лилъ) a fegyverből | ajuw kun-pon- 
santem kinyitom(OTBOpio) az ajtót | tdrdsnél kun-khqrqtsém kinéztem 
(выглянулъ) az ablakból || täutne kun-täjus a tűz kiégette (ямочка 
выгоркла на пр. въ лисин!,) | japtém kun-pérméts késem kicsorbúlt 
(выкрошился).

п и т  (пите, питг felső: n. pdl felső rész, tös-numo-ppn 
bajusz, tdk. «száj-feletti szőr»; nume-vqt felszél, mely a folyó fel
vidékéről jő, пито - poni íeÍvégi falurész): numél, AT. nomol felül
ről (pl. поте 1 cérkétén n( corkhomlés felülről a padlóra víz csepe
gett) I nunghal', AT. nongháil föl, fölfelé (a többi vogul nyelvjárá
soktól eltérőleg névutói alkalmazásban is, pl. ay-nufighal jaman- 
tem a hegyre megyek, на гору иду). Igekötői alakja: nun-, AT. 
non. Példák: teu jiw-qsén nun-khänghqnt fölmászik a fára (на 
лисину лезетъ) | ut' nun-kälänt a víz emelkedik (árad, прибы- 
ваетъ); al'at-qsnél nun-kälem fölkelek az ágyból (стану съ по
стели) Ipumnun-mdremtsém solnél a füvet fölszakítottam (вырвалъ) 
a földből I poum nun-jdnumés fiam fölnőtt (вырост.) | Iqptq tqu-qsén 
nufí-touméyts a levél fönnakadt az ágon | nqlém nun-puwqntel 
fönntartja az orrát, gőgös (носъ высоко держитъ) || khatél taklıl'a- 
paskha nun-mdstil a nap felöltötte süvegét és keztyűjét (sugarakat 
szór) I intdp-kalkém nun-intdptilém övem fölövezem (подпояшу) | 
tqul' ulq-asén nun-sendsilém a bőrt fölfeszítem akaróra [japtém nun- 
néltilém késem nyélbe ütöm (на черень посажу) || neuli nun-khui- 
pälel teste (húsa) fölpuffad (распухнетъ) || khuluy-vail nun-postuls 
a ház egyszerre kivilágosodott (разсвктало) | nun-kisemtsém hir
telen fölébredtem | non-roytqst fölijedtek || ngn-qmqlt'én v. non- 
leun! beszéld el, mondd el (разскажи)! || kät-lqubtpn cuprdki nun- 
khanstil a keszkenő rongyát fölismerte (узнала тряпину) || khul 
täutne nun-pilulus a házat fölemésztette a tűz (домъ загорался) | 
nun-pdjtaptélém meggazdagítom (обогачу ero) | nun-jimlätlem föl
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gyógyítom (лечу), nun-jimlütéytem fölgyógyulok (вылечусь) [jqtnp 
nun-tants a hold megtelt, teli fényben van (пополниъся).

j q l , j é l  (AT. jqlo mä, jqlo у mä az alsó világ, túlvilág, тотъ 
св'Ьтъ, FT .jelé'/ mä id | AT .jqlo päl, FT .jéli-pal alsó fél; jeli-numi 
kitui emeletes ház, этажный домъ): jélhhél, jqlkhél, AT. jqlkháil, 
le, lefelé (pl. jélkhél khqrqtql lefelé néz, подъ низъ смотритъ). 
Névutói összetétele : jq lo -pal, jélí-p., éli-р., ili p . ; pl. pqol jqlo- 
palt a falu alsó felén || ay jqlo-palén äs a hegy alján egy nyílás van 
(по подгорю нора) | nqr jeli-päin punastani a kö alá tette | jiw 
aynél ay-éli'pan il-powärel a fa a hegyről a hegyaljába gurul | 
khqtél tul-ili'päln päturs a nap felhő alá (mögé) rejtőzött (солнечно 
нодъ морокъ спряталось) || khqtél qntéltayté tul-ili-pülnél a nap 
előtűnik a felhő alól (солнце покажется изъ подъ тучи) || kalu 
närem kâfi ili-pal-séi kötelet tolok a jég alatt végig (подо льдемъ). 
Igekötő alakja rendesen il, melynek azonban egyes helyeken jil, 
jél alakjai is halhatók. Használatának példái: täutun khöns il-päts 
tüzes csillag (meteor) hullott alá | loté-qsnql il-vails lováról 
leszállt (слкзъ) | ponémnél kat-jqoloy il-posmqts fejemről a kendő 
lecsúszott (съ головы скатился) | jaot-nélén numél il-ülém ijj-nyí- 
ladat felülről leveszem | ti khul il-ramäsal ez a ház ledől (валится; 
V. ö. kond. vog. jql-rämoy eltemetni) | khqp il-khamutlem fölfordí
tom (szájával lefelé) a ladikot (лодку навалю) | soine il-khojlqlql 
lehajlik a földhöz (къ землЬ кланется) | jiw il-khötant a fa lehajlik 
(гибается) | il-sänsilts térdre esett (на кольни сталъ) || khqtél il-vön- 
tqnt anap lenyugszik, il-qntén! ülj le (сядись)! ütne il-ontés (AT.) el
merült (утонулъ) a vízbe, Täut il-qnts a Tavda befagyott (leült, ркка 
стала) I ut ir-rqyqnt a víz leapad (вода убываетъ; v. ö. kond. vog. 
vit jql rqyi id.) j uskiliy il-khujlalem egy kevéssé lefekszem (маленько 
отдохну) И pqtyésém il-anélém csizmám levetem (я скину сапогъ) | 
kati il-tqps keze letörött (рука отломилась), part jel-tqpqnt а 
deszka leszakad (доска ломается) | tan jiwnél jél-cvymqton vatel 
az ág leszakadni készül (оторваться хочетъ) a fától || palyésémnél 
ücéymé il-jaratlem a csizmámról lekaparom (оскоблю) a sarat 
tos-puném il-khuratlem szakálam leborotválom (обркю) | ti ustal 
il-seisén! töröld le (вытри) ezt az asztalt! || ti jérmi il-tusätlem ezt 
a helyet kiegyengetem, egyenlővé taposom (этомъсто я выровняю) 
snpém il-jontsém ql ingem ki van varrva (рубаха вышита; v. ö. 
középlozvai jel-juntilém levarrom) || tqrén()hqn il-puwus a medve 
elfogta (поималъ), huné il-puwélém megfogom a lovat (лошадь 
пойму, V. ö. pelimi vog.jel-рйу id.) | lu il-ujkhéts aló megcsökönyö- 
södött I ämp khqséy äs-khult il-sqpmqts az eb a szűk lyukban meg
rekedt, odaszorúlt (завязла) || il-äruts megmaradt, fölösen maradt 
(лишно остался; v. ö. éjsz. vog. jol-ariti) || qnu-sisin il-töjtkhqtén! 
rejtőzz el a fenyő mögé ! | il-paterméts eltűnt, elrejtőzött (скрылся) | 
khqtél il-päntelteytels a nap elfödte magát, elsötétült (солнца затмк-
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Hİe) У pánél il-ustaytém v. il-pánléytem korommal mázolom v: 
kormozom (замараю сажей) || sä m täuti il-pıilleın a gyertya láng
ját elfúvom (задуну; v. ö. kond. vog. polwés jal-posyéláyw a gyer
tyát elfújni) I il-khqrulim al elaludt (a tűz); täutrni il-kharutlem 
eloltom a tüzet (погашу) || ou-pümé jil-ailtélém elaltatom (усыплю) 
a gyermeket (v. ö. kond. vog. jql-qiltilém id.) \ám-üs-khqr jil-aüma- 
téleum én kissé elalszom (маленько усну) | il-junsés elszenderült 
(v. ö. kond. vog. jalé-jinémtqwésém elszenderedtem) || lonctqytém 
il-pajtés megszűnt sírni | ti es il-punsqs ez a dolog bevégződött (это 
дкло кончилось); jqmp il-punsqs a hold fogytán van (кончился) | 
veid il-khulas ereje elfogyott (v. ö. kond. vog. jql-khwqli múlik, 
bevégződik) || khumil il-khqlqs férje meghalt (умеръ ; v. ö. kond. 
vog. jql-khólés id.) | tár énén il-álus megölte (убылъ) a medve (v. 
ö. kond. vog. jql-áloy megölni) | il-áitus megmorgezték (напоили 
его) I ampne tauy-pou il-positus az eb megfojtotta a csirkét (цыпленка 
задавилъ) | sürkésmi il-pátitén vdtélil a sast le akarja lőni (застре
лить хочетъ) I puyqn jél-piitvséni a bika ledöfött (забулъ меня) | 
й-рогегюи megfojt bennünket fogaival (задавитъ насъ) || dmpén 
il-purusém V. il-tqutlusem az eb engem megharapott (укусила) | 
nqli-somém il-tepélmátstil arezomat megcsípte (щиннулъ) | puji 
il-vqnkhon kéráy farát el kell verni (выстегать надо ero) || il-jer ant 
elátkoz (проклинаетъ) | il palas megfagyott, megmeredt (околклъ; 
V. ö. pel. vog. jel-polés) ; il-pqllqytsém meghűltem (простудился) || 
jil-valipmés elárvult (осыроталъ) | il-jqrlomés elszegényült (uo6k- 
дн'Ьлъ; V. ö. kond. vog .jqlé jörlitáyw leszegényedni) | il-qrtsém elfá
radtam (я нристалъ; v. ö. kond vog. jalé örtés elfáradt). Talán ide 
valók még a következő szólások is : il-pánlem lerészegedtem 
(пьянный буду) I lailém il-pisuls lábam megzsibbadt (нога отерпла) 
ám ti jav til-leyslélium én e helyt csiklandós vagyok (на зтомъ Mf.cTf. 
щокотетъ меня) || japtém il-koréptilém késem kiélesítem (вострымт. 
д'Ьлаю; v. ö. fönt jáp>t il-mánsés a kés megtompúlt).

t a i l  «le, alá»: (v. ö. éjsz. vog. talkwé, déli tálkwé «ala
csony») : vqnkhq-khuln tail vailsém a gödörbe leszállottam (спу
стился внизъ въ яму) I tailnél alulról: ul tailnél nun-létkánt a víz 
alulról fölbugyog (снизу выбурываетъ); tailnél, vqnghq-khülnél 
nun-kals följött alulról, a gödörből (снизу, изъ ямы вышелъ).

р о j (poji pal a folyónak a part felé eső része, горная сто
рона; ellentétben ezzel: nálmi-pál a foyónak a víz közepe felé 
a partnak a folyó felé eső része, заркчная сторона) : pojin a par
ton fönn, a hegyen, a folyó fölött eső erdőben, pl. am pojin jine 
joytusém az éj az erdőben ért (меня вечерь въ лксу хватилъ) | ра 
föl a partra, a folyó fölötti erdőbe vagy hegyre, pl. pá khqjasém 
kikötöttem a parthoz (я пристала, къ берегу). A többi nyelvjárá
soktól eltérőleg e határozónak a tavdaiban névutós alakja is él, pl. 
áy-pun káls kiment a part-hegyre (на берегъ вышелъ) | áynél
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V. a/-p u n n é l  ut'-khulu vailes a hegyről, v. a hegyoldalról a vízbe 
szállott (съ горы въ воду ушелъ). Egyéb névutói kifejezés e szó
val : poj-pal, pl. kıvır poj-pálén vontés a kemencze mögé ült. E 
példából egyszersmind látjuk, hogy mint egyéb nyelvjárásokban, 
úgy a tavdaiban is a poj a «tűz» helyi viszonylásainak kifejezésére 
is alkalmazódik.

к hu so, khoso «hosszú» (pl. khuso lan hosszú út): khosot 
messze a távolban, pl. khulnél khosot íkém nem messze a háztól 
(не далеко отъ избушки); khosot alant messze lakik (далеко жи- 
ветъ) I kkoson messzire, távolba, pl. khoson minänt messzire megy, 
(далеко идетъ) | khosonél jis távolról jött | khosto hosszában 
pl. lan-khosto minänt az út hosszában megy (вдоль но дорогЬ 
идетъ); ebből: khusti hosszant való, hosszában menő, pl. khusti 
sitä hosszában menő fonál a szövésben (v. ö. ulti sitii széltében 
menő fonál; 1. alább).

äl äu,  älu «közel» (äläu poul közeli falu), pl. poul äläu al 
a falu közel van (деревня близка), äläu j  am ant közel jár | »kö
zeire», pl. äläu jä jin ! jer közelébb (ближе иди!), anne älu var- 
kétém közelebb tette magát, v. közeledett a leányhoz (къ дквик при
близился). Alsótavdai alakja: la, pl. poul tätä al a falu közelben 
vnn (деревня близка) | ti la jä jin ! jer ide közelébb (ближе иди)!

k h q l  «köz»: khqlt középen, khqlné közbe, középre, pl. äm 
khqlne pärt tustant em en a középre deszkát állítok (доску ставлю 
въ середину). — Mint egyéb nyelvjárásokban névutói alkalmazása 
is van, pl. män khulänu-khqlt jiw  torisi a mi házaink közt (между 
нашихъ домовъ) fa áll.

к h a n  а и «hanyatt», pl. Ich. päts hátra v. hanyatt esett (упалъ 
задъ себя). — A többi nyelvjárások /ami, khqmi «arczczal lefelé» 
határozójának megfelelőjét a tavdaiban önállóan nem hallottam; 
ellenben meg van igei képzéssel: (khap) il-khamutlem a ladikot 
fölborítom, öblével lefelé (лодку навалю), puru-khqmutlem vissza
borítom (отвалю).

и / ,  uki «egy» : ukin «együvé» és «együtt», pl. tűit ukin jqlt- 
let a felhők egybegyülnek (въ кучу сходятся) | ti kıt kalu äm ukin 
punatiileni ezt a két kötelet én egybefonom (вмкстк свиваю) | 
sóimé ukin powärtlem az agyagot egy csomóba gyúrom (закатаю въ 
кучу) У ukin minäntet együtt mennek, ukiti tuslejiu! vadászszuuk 
együtt (промышляемъ вмкстЬ)! Y. ö. üy-itél együtt; 1. alább

lép  igekötői alkalmazású határozó «befödés, beborítás»-féle 
értelmű igék kapcsolatában, pl. üstéi tép-pántilém az asztal betaka
rom (покрою) I to и isémteytél, naii semim Up-väräntil ő szégyenke
zik, orczáját béfödi (закрываетъ) | äm somém l'ép-khqrtkhatus az 
én szememet bevonta a hályog (бкльмо настрегала глаза) | ait 
ütne l'ép-khaéwlantus a mezőt elöntötte a víz (залился) | tou losmél 
túrén lép-öntéu az ő-csontjával megülepedik torkod (megfulladsz

Ш
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rajta; костями ея подавится) | puckämi kusil tép-álilém a hordót 
leverem abroncscsal (набью обручами бочку).

t q r é у külön, félre, el-, v. szétválasztva» (kond. vog. tqryé) 
igekötői alkalmazásban, pl. sopem tqréy-ponil az inget külön v. 
félretette (tőlük; рубаху положить прочь отъ ихъ) | peni tqréy-sou
tu s a fejét lecsapta (напрочь отсккъ) | jiwél tqréy-nür atstil ämänmi 
fával félretolt engem (отпехалъ мено на сторону батошкомъ) || 
tqréy-pis ql.qntet elválva v. külön élnek (отдельно живутъ).

III. Név u tó  i s e mellett esetleg igekötői alkalmazással is 
szereplő helybatározók:

к wir,  kür, kér, FT. khul «belső»: kwirt, kürt, FT. khult- 
ben, vlminek belsejében, pl. kwir-kwirt jiw täjänt a kemen- 
czeben fa ég (въ печкк дрова горятъ) | pänä-kürt a fürdő
kamarában (въ банк) I réi-khult melegben | pitin-äs-khult со- 
nänt zúg a füle (tkp. fülében; въ ушахъ звенитъ) | lu, när-khult 
ju-kérs a ló bennakadt a sárban (загрязла). — kwirén, FT. khuln, 
vagy kopott alakkal: kwir, kér, FT. khul -be, vlminek belsejébe, pl. 
lthol elém-kwirén ju-puukhots a hal beleakadt a hálóba (спуталась 
въ скть) I khul-khuln tosém bementem a házba (зашелъ въ избу) 
II jalém vaston ut'-kwir gyalmot vetni (неводъ бросить) a vízbe | 
tö-кёг khqrqtql a tóba tekint | ui- put tasam kalcéy-khul ju-minüs 
egy vízcsepp a czigánytorokra ment (капля воды въ сухое горло 
прошло).

Iq y  : tuy layét il-älkets maga magában v. magától bénúlt 
meg (самч> себя изувкчилъ) | tuy-Iqyét rütkéts ımıga magától zava
rodott meg (сама собою размешалась) || täfi-lqyqnt khaskhétst 
ismerték egymást (другъ дружка знались). V. ö. éjsz. vog. Iqy «zúg» 
s az énekekben gyakran haszuált sim-lqy «szív zuga, kebel» kife
jezést, mely szerint tuy-lqyét «maga magában» eredeti értelme 
«maga belsejében» volna, azaz utórészében olyan elemet tartal
mazna, mint a magy. -ben (e. h. *beln ; v. ö. bél) s az előbbi pontban 
tárgyalt -kwirt (éjsz. vog. keurt, kiwrt «-ben», ebből: kiwr «belső»).

p q y  «oldal:» pqyt, pqyté «mellett, pl. jiw-pqyt tonsi a fa 
mellett (возлк дерева) áll | pitém-pqyté älä-noyor lapkhqnt fülem 
mellett valamit susog (шопчетъ въ уши); — pqyén «mellé,-boz», 
pl. ja-pqyén min.' menj a folyóhoz (къ ркчкк) | ay-pqyén joytést a 
begyhez érkeztek (до горы дошли). — V. ö. pqy-pis «egymás mel
lett», pl. tän khulän j>qy-pis önét az ö házaik egymás mellett álla
nak (рядомъ стоять) (I män khulu pqy-séi tára jamqs mi házunk 
mellett (мимо нашего дому) ment el.

s i s  «hát:» sisen, sisne mögé, pl. qnu-sisén il-töjtkhqtén! rej
tőzzél el a fenyő mögé (за сосну!) — sisu: khol ü-sisu minänt а 
hal a vízfolyás mögött (v. irányában) megy (по низъ водк идетъ); 
ellentéte: ü-l'ét (супротивъ воды).

p u j  «far» : pujit, ppjit «mögött; után», pl. tü pujit minänt
19
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mögöttük (за нимъ) megy | äin-pujimt ti ay-khqn ti jänt utánam 
(послк меня) senki sem jön ide || jü-pünsit-pojit naul-khqtql az 
atyafiak után nyargal (üldözve; за три братьевъ гоняется).

t érti ér, temér «fölrész» (v. ö. éjsz. vog. tdrmél): témért rajt; 
-on, pl. lu-témért lovon | noyor vartm äm poum-témért? mit tegyek 
én fiamon (чего я сдклаю своимъ сыномъ)?. — témér »rá», mint 
igekötő: neu lailén äm témér-tansepstém én ráhágtam a te lábadra 
(твою ногу я наступилъ) | témér sqpitqlstém rá- v. megnyomtam 
(прижималь) I temér-positus ránehezedéssel agyonszorították (при
давили) I temér-khujusém boszorkánynyomásom volt (сускдко да- 
вилъ) I tammi temér-tqtkhétstém a bogyót szétnyomtam (разда
вать). Ugyanez a névutó van az összetett számnevekben: lu-tomor- 
uki tizenegy, lu-tomor-kiti tizenkettő, FT. lu-turm-uki, lu-turm-kit'i.

pof i  «fej»: -pofit «rajt; -on», pl. ay-jtont öné a parton ül (на 
берегу сидитъ) |pqs-pont a tornáczon (на крыльцк) || lammi temér- 
tqtkhétstém pisi ponémt a bogyót szétnyomtam könyökömmel (сво
имъ локтемъ). — pofién «rá», pl. pqs-ponén jis a tornáczra jött.

q,s «fölszín» : -qst -on; rajt, pl. uléy-lo-qst-jant lovon jön | 
tiy-qst khqnqntql szegen (на спицк) függ | teu santal-qst öné ő a 
széken (на стулк)Ш. — qsén rá,-ra, pl. tqul ulq-qsén nun-sondsilém 
a bőrt fölfeszítem a karóra | sun-qsén téltkéti szánra rakódik (на 
сани накладется). — asnél, AT. qsnql -ról, pl. loté-qsnql il-vails 
leszállott lováról | jiw-qsnél tartkétél alá bocsátkozik a fáról 
(спускается съ дерева) | atat-qsnél nun- kalem az ágyról fölkelek 
(я стану съ постели). — qs-sei vlminek mentében, v. hosszában, 
pl. khaltérém qs-séi Hantiét a híd hosszában (v. a hídon át) mennek.

ä lä  и : jiw-äläu il-sürentéyts megbotlott a fába (запнулся о 
дерево). У. ö. kond. vog. ä l i  «vlminek fölszínére, tetejére» alkal
mazva az idézett példa jelentésében is (1. NyK. XXIII, 378.).

su p  u «át, által», pl. khunail jä-supu pätem? hogyan jutok ál
tal a folyón (какъ я черезъ ркчку попаду)? — Igekötői alakjai: 
supu, sup, pl. ja  sup-unsilém átgázolom a folyót (перейду черезъ 
ркчку) I nqlu khqt pofié supu-sourstäne a kígyó hat fejét átvágta | 
jiw supu-sämutlem a fát keresztülmetszem (пересккаю) | amp käl- 
kim supu-tistil az eb a kötelet keresztülrágta (веревку перекла).

t ä r u  «át, által» (kond. vog. toqré), pl. wölém-tdru tqryéntal 
álmán át (álmában) hortyog (скрозь сну хранить). Igekötői alak
jai: taru, tar, pl. kátém jiw-puine tar-kerus szilánk m enta ke
zembe (tdk. kezem átszuratott, занозилъ щепкой руку) | tar äl 
pütitén! ne lőjj keresztül! | täptiy ütne tar-posus a taplót átnedve
sítette a víz (трутъ промокъ) \\jä tar-pätänt a folyó megnyílik, 
jégburokját leveti (ркчка откроется) || täru-ilkälel mellettünk el
megy, keresztülmegy előttünk (мимо насъ ходить).*)

*) Az éjsz. vog. ültté «át» határzó továbbképzései a tavdai 
nyelvjárásban: ulti tqn keresztuccza (переулокъ), Ültkhén äitäm 
nem ide való, átmenő ember (посторонний человккъ).
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séi ,  s q i  «hosszában, mentében, vlmin végig, pl. käin närem 
Iän ili-päl-sei kötelet tolok a jég alatt végig (jéghalászatkor; ве
ревку нарю подо льдемъ) | män khnln pqy-sei taru jamqs a mi 
házunk mellett ment el (мимо нашего дому прошелъ) | l'qn-sqi 
a ilkälel nem jár az út mentében (по доротЬ).

té t  «szemben, átellenben» (kond. vog. l'ql't), pl. vqt -l'ét szem
ben a széllel j й-tét tuwqutem a vízfolyás ellenében evezek (npo- 
тивъ воды гребусь) | khurti sairépiql khqtél-lét a gyolcs febéredik 
a napon (nappal szemben; холстъ на солнцТ» побТ.лкетъ). — Ige- 
kötői alkalmazására példák: ämän let-päts velem szemben találko
zott (мнТ> встречу попалт») | awén let-kälus a leány vele szembe 
jött I tea jortlé l'ét-khaikhatsém vele szembe találkoztam (съ нимъ 
встретился). Y. ö. l'ét-pis khqrqtlct egymással szemben néznek 
(глядятъ другъ на дружка) | l'ét-pis alkitlét egymás közt veszeked
nek (ругаются).

lé у «körül» (személyragokkal: léykém, léyki stb-) pl .putäm - 
-léykém táulülél a vadrécze körülöttem (округъ меня) röpül | poul- 
-léy minänt a falu körül megy (по деревнк ходить) || sqtérq sqlkovoi- 
-léy il- pertstän körülbelől ezer rubelért adta el. — igekötői haszná- 
tának példái: léy-khqrqtlet körülnéznek (кругомъ смотрятъ) | 
pánimé léy-jqnqstém a falut körüljártam (кругомъ обошелъ) | 
khumlqy léy-pérkéts ticka-qsén a komló a rúdra tekerőzött körűi 
(обвился округъ тишины) I sopém khqrkhqul léy-juntus ingem 
körül lett varrva szegélylyel (кругомъ обшита рубцомъ).

j o  r t  «társ» : jortél, A!¥.jitél -vei (személyragosan: jortlém, 
jortlé és jitélém, jitéli), pl. nqln-jortél vnyyqtén! verekedjél a kí
gyóval! I voun ütámét-jitél khqntlqyton minin t'e! menjünk ugyan 
hadakozni az erős emberekkel! | mümdm-jitél jiwä anyámmal jö
vünk. — Igekötői alakja: jit, it, it  (kond. vog. jqt), pl. qu-püm it- 
-älmäntem gyermekem magammal hordom (собою тащу) | tétatim 
jit-ustil atyját magával vitte (társúl; собою взялъ въ товарищ!») | 
sojnq ii-khqrttus magával czipelte az erdőbe (ея въ лТ.съ собою 
тащилъ). A jitél összetételes alakja : йу-jitél, üy-itél együtt (вмкстЬ), 
pl. ni-yumu üyitél isté nő és férfi együtt jöttek (мужъ съ женой 
пришли оба).

rq n  «kívül», pl. dmönnél-rqn a-khqn a qls tut rajtam kívül 
(кромТ. меня) senki sem volt ott | neunne-rqn lönt khqn änsqnt ? 
rajtad kívül (кромЪ тебя) ki tart ludat?

m i s «-ig» (kond. vog. mqs), pl. klwt-més minänt ? meddig megy 
(докуль идетъ) ? | tit'i-mis mä üm-khqrém eddig a föld enyém (до 
этого мТ.ста) | säns-peni-mis térd fejeig.

p a l  "fél, oldal» (kond. vog. poql): dm peltémt mellettem, 
nálam, паи peltént, täu p e itit; män peltut, nän qielténént, tön pel- 
tänt, pl. a-noyor ä khqlkhqtql tän peitit semmi sem hallható felőle 
(tkp. nála; отъ его ничего не слышно) Ц yäl fele, pl. j ,,mqs pöl

19*
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min menj jobb felé (иди на правую сторону)! |j pálnél felől, pl. 
tu pálnél onnan felől, onnan (оттуда). — Igekötői alakja: päl, 
pahı «szét >>- féle jelentésben nagyobb szerepkörben használatos, 

Anint megfelelője a többi nyelvjárásokban. Példái •' sqntqymé v. 
semim pal-ponstil a ládikát v. szemét kinyitotta (открыла.) | pér 
palu-péraür/ts a rügy kifakadt (мочка развернулась въ листъ) || 
jci tilpal-paiiméSB. folyó itt kiszélesedett (широкой сделалась) |pitém 
kartopmé pal-usitlem a főtt burgonyát széttaposom (варенную 
картоФку раздавлю ногой) | tq,ul päl-khqrtiUm a bőrt szétteszítem 
(рос-нялу кожу) t| khap päl-lqytqlus a ladik széthasadt (искололась) 
ti part plil-lqnmqts ez a deszka szétrepedt (раскололась) | jiw pcil- 
khdslés a fa megrepedt | tqu pal-khasmaté az ág leszakadt (сукъ 
разорвется отъ дерева) | päl-máiémtilém, pal-khqtélém szétszakí
tom (разорву) H särkä esim ütnél päl-lqtuls a csésze megrepedt а 
forró víztől (чарка отъ горячей воды раскололась). — Mint név- 
utós összetétel utórésze szerepel az itt tárgyalt pal ezekben: ili- 
•pal előfél, juni-p. utófél, jeli-p. felső, kuni-p. külső, pqj-p. hegytáj 
(1. föntebb).

Az egyéb nyelvjárásokban névutói szerepű khqnghq, «át, 
keresztül» szónak igekötői használatát tapasztaljuk e példá
ban : äm lum neu lunmé khqnghq-kalstil v. mqlqstil az én 
lovam a te lovadat túlhaladta, megelőzte (опередилъ твою ло
шадь).

h) I d ő h a t á r o z ó k .
I. Név m ás i alapszavuak: ti most, erre, ím ezennel, pl. 

tuli li lant most amaz szól || túl, töl aztán, pl. khqrqulqtql mars, 
túl minünt misakiltén kevés ideig őrködik, aztán megy a leányok
hoz II khön mikor? pl. к hon tű jü  mikor jön ö? (когда придетъ 
онъ ?) I äy-khön semmikor, soha || mant előbb, régebben, pl. mqnt 
tit als, in ikém előbb itt volt, most nincs itt (прежде здксь былъ, 
сейчасъ его нЬтъ) || maiakkal tegnap (вчера), mala il id. (1. alább). 
E csoportba valóknak látszanak a következők is : tqmén «mai» t. 
itu mai este (сегодняшнш вечеръ), t. khuläl mai reggel, t. khqtél 
mai napon (сегоднятнш день) | t alt aj tavaly nyáron, pl. tultaj til 
qls tavaly nyáron (прошлое лкто) itt volt; v. ö. toj «nyár»

II. I dő t  jelentő szók alkalmazásai: khör (AT.) «kor, idő»*):

*) Ez tehát a magy. kor szoros megfelelője, mely azonban 
nem zárja ki a Budenz féle magyarázat helyességét, vagyis az idé
zet szónak a finn korkea «magas», cser. kuruk, zürj. kir, votj. 
gurej «hegy» stb. szókkal való rokonságát. Erre utalnak t. i. az 
akkora, mekkora, jókora nemcsak idő-, hanem «térbeli nagyságot» 
jelző kifejezéseken kívül a korács szó, melynek «magnitúdó» jelen
tésére a NytörtSzót. több példát idéz (mint: a gulo nagy-  
s á g á r a  n é z v e  eb-korátsu stb .; v. ö. ezekhez Miskolczi
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ti khörnal mostantól, ezen időtől fogva | inéy-khör-més alan
tét mostanáig (a mostani korig) élnek (теперь да живутъ) Ц sou, 
сои »idő» : ii-sout ekkor, tu-sout akkor (въ то время), tatf sout 
ugyanakkor, ticou-khalt ekközben (AT.), uy-mét-cout egyszer csak 
(разъ), som répcasne saut egy szemhunyorítás ideje alatt (пока съ 
глазомъ мигнуть) || par «idő, kor» (éjsz. vog. porä): ti-pqr sau 
läin käls ez idén sok bogyó nőtt (нонче много ягоды родилось) | 
uy-part ju-vojlqts egyszer csak haza felé kezdett gondolni (въ одно 
время домой думать сталь) | är-poru voyyatal mindig verekedik 
(всегда, важное время дерется) || pás «idő» : uy-pqst vowi il-khu- 
Iqs egyszer csak (egy időben, въ одно время) elfogyott az ereje | Iät : 
khatél-Uitél jänumäl napról napra (но дняхъ) növekedik, jamp-lätcl 
hónaponként, hónapról hónapra (по мксяцу) | khqtél «пар»: khqtél 
khqnqntal nappal függ | tci-khqtél, FT. ta-khatél ma (сегодня), 
molayai-khqtél, AT. malakhat tegnap (вчера) | mqt khqtél holnap 
után (послк завтра), khörmét khqtélén harmadnapon, ar khqtél min
den nap d jet wrdélben (въ полдень) |] jitu, AT. itu «este» (вечерь) ; 
pl.jitu  süs este lett): itun v. itutin este, esti időben (вечеромъ) | |уг, 
AT. г «éj» (ночь): éjjel ité (ночью); tijit tit'khujem ez éjjel itt hálok| 
vxät ine másik éjjel (на другую ночь), khörmét ine tou pásé joyts 
harmad éjjel az ő ideje jött el | ji-jét, i-jét éjfél, éjfélkor | molay-at, 
AT. malq-ií tegnap (tkp. múlt ejjel) | ji-khqtel ejjel nappal (день 
и ночь; pl. iläntel utazik) || khul, AT. khol «reggel» (pl. khol-pos 
regg-hajnal): ti khul (pl. pqUés) ma reggel (fagyott), AT. khulta 
reggel (утромъ) | khuléü, AT. kholaii v. kholüiiqtén holnap (за
втра) H sai «hét» : äm sät a,lantem tií én egy hétig élek itt (я не- 
дклю живу здксь) || toj-pon «tavasz» (весна): toj-ponét tavaszszal 
(весною) I toj-tarém «nyár« (лкто) : tojú nyáron (лктомъ) | tukés 
«ősz» (осень): tuysú őszszel (осенью) | tél «tél» (зима): telté 
télen (зимою), télne tästkits a télire fölszerelte magát (на зиму 
припасался).

III. K ü l ö n ö s  i d ő h a t á r o z ó  s z ók :  in most, pl. in väs- 
tém, il paterméts most láttam, eltűnt (теперь я его видалъ,
Gáspár könyvéből: a pontynak «nagy óreggaras-korátsú haja- 
vagyon». Hermann ü. Halászat könyve 805. 1.). Sőt a Jordán- 
szky codexből vett egyik idezet szerint a koros is használatos volt 
«magas» értelemben: Ky kozzöletek athat eğ sengbet hw koros 
voltához! quis vestrum potest adjicere ad staturarn suam cubitum 
unum ? — Megjegyzendő, hogy — mint erre Vámbéri már régóta 
utalt — a keleti törökben is van kar «idő, alkalom» (время, слу
чай, pl. tört kur négy alkalommal, въ четырехъ случаяхъ); kurun 
«koron, időben» (вовремя; Budag. II. 73.), melynek összefüg
gését az ugor alakokkal talán ősrokonsági viszonynak foghatjuk fel. 
Szakasztott ilyen eset a magy. sok, cser. sako «multus», vog, say 
«omnis» s más részről a török сок «multus» összefüggesi viszonya.
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скрылся) I in-pél meg most, pl. neu in-pél vér-khqr qsén te még 
most fiatal vagy (ты еще молодой), a khalqs in-pél még most 
nem halt meg (еще не умеръ) | гм-as id., pl. täu in-âs aj i s  ő még 
most sem jött (онъ още не пришелъ) | in-ti íme most, éppen 
most, pl. iri-ti miiiäs éppen most ment el (теперь ушелъ) | in-cin 
id. (теперь; v. ö. tatar cin «való, igaz») || urisit csak most, nem vég 
(kond. vog. viliét), pl. poum amal'éayton urisit püétéléytel fiam csak 
most kezd beszélni (теперь начинаетъ говорить) | urisit ti( ai s 
nem rég itt voit (дальше онъ здксь былъ) | unsét postaiul alighogy 
(éppen előbb hogy) virrad (чуть евктаетъ) || qs még; ismet, pl. 
mars as önem még egy keveset ülök (еще маленько посижу) | in 
qs vukotst most ismét egymásba fogózkodtak (звялись опять) j tű 
qs ä jis ő még nem jött meg (онъ еще не пришелъ) || éüy, AT. siy 
gyorsan, azonnal, nem sokára, pl. éiy pás mqlas az idő gyorsan 
múlt (время скоро прошло) | éüy ilkälscm gyorsan jártam (скоро 
ходилъ) I éiy jiw täu ő nem sokára jön (онъ скоро будетъ) || éiiy- 
-mql'qy id., pl. éüy-rnql'qy rűkhuls csakhamar megeredt az eső 
(скоро дождь ношелъ). || kéné hirtelen, rögtön, pl. keris il-qstqps 
hirtelen megharagudott (вдругъ осердился) || eil, FT. eil, óul 
mindig, folyton, pl. eil älkitlet mindig veszekednek (всегда руга
ются) К cid pdrilém ql mindig (всегда) részeg || tél amint, amely 
időben, pl. ti 1,halel tqréh tél äliu, tuy il i khalqs ezzel a nyírfával 
amint a medvét megüti, úgy el is pusztúlt (какъ ударилъ, такъ и 
нропалъ) I tqrén-pqyén tél khqsiti, tqrénghqn tuy il-puwus amint 
a medvéhez rohan, a medve őt fogja le (какъ набкжалъ на мед- 
вкдя, медвкдь самого поималъ) | jiw tél naukhoté seurofi, pol'qné 
kusuy-äs taru ju-pätället amint a fát elkezdte vágni, forgácsai а 
kürtő nyílásán át behullanak (какъ началъ дрова скачи, щепки 
полеткли черезъ трубу чувала). — élpél előbb, korábban (kond. 
vog. oqlpél), pl. ti poult élpél cola qlst ezen faluban előbb kevesen 
laktak (въ этой деревнк въ старинные года мало жили) || pisne 
régen, hajdan (ebből: pis régi), pl. pisne ti( qls régen itt lakott 
(прежде здксь жилъ).

E csoportba tartozó névutói alkalmazású határzó : v a i l  «óta» 
(kond. vog. vuil), pl. pü khqntqrn-vail kié kuti mqlas a fiú születése 
(találta) óta két éve múlt (два года прошелъ ужъ какъ родился).

IV. T é r v i s z o n y t  j e l z ő  n é v u t ó k  időhatárzói alkal
mazásai : i-jét kiépalt éjfél tájt (tdk. éjfél két oldalán; около пол
ночи); qrqsp kii-pält karácsony tájt (около Рождества) | pala 
«felé» : jit-pälu jeum  este felé jövök (около вечера приду), khgtél 
il-vöntné piilu nap leszállta táján || khqnghq vlmely időn át, keresz
tül ; múlva, pl. khqtél-khqnghq, eslütél egesz napon át (naphosszant) 
dolgozik (черезъ день робить) | äit khatél khqnqhq, ti jonot nap 
múlva ide jön (черезъ пять дней сюда придетъ) || mis vmely ideig, 
pl. ti khörén-més v. ti par-més ezen ideig (до этого времени, до

281»
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этой поры), itu-més estis (до вечера), télne-mis télig (до зимы), 
khot-més meddig, mennyi ideig (ä khancem khot-més alem tü-poltit 
nem tudom meddig fogok nála lakni; не знаю до какого времени 
буду жить у него) || khqlt vmely idő közben, alatt, pl. jí-khqlt jis 
ejjel (ночью) jött, tu-yqlt akközben (въ то время) | la khqlél 
vatqytql tukitin gyakran (часто) hívogat magához || puit vmely idő 
után, pl. ruy-puit nun-jqsmés az eső után (нослк дождика) kide
rült H sa i: khqtel-sai ükéiül ti naponként járogat ide (каждый день 
ходитъ сюда) || lä (FT.) vmely idő közelében, táján, pl. tujüürém- 
-l'ä jo и nyár táján jön (около лкта нридетъ) | arqsp-lä karácsony
táján (около Рождетства). — Térviszonyt jelölő szónak időhatár- 
zói alkalmazása mutatkozik ebben is: péru később, aztán, pl.p.jou  
később jön (послк нридетъ); v. ö. per khul utolsó ház (послкд- 
шй домъ).

V. S z á m v i s z o n у t jelző szók időhatárzói alkalmazásai: 
sauta «régen» (ebből: saa sok), pl. tüu squta khalas ő régen meg
halt (давно умеръ), santa ikém als régen nem volt (itt; давно 
не бывалъ) || squn soká, hosszú ideig, cölq rövid ideig, pl. saun- 
-éntém cölq minäst hosszú, vagy rövid ideig mentek (додго-ли, 
коротко шли) И mqrs kevéssé, kevés ideig, pl. uskitiy jél-khujlalem 
egy kissé lefekszem (не множко отдохну).

M ó d h a t á r o z ó k
I. N é V m á s i tőből valók: tuy úgy (такъ), tüy, TF. tüy így 

(этакъ), pl. tiii éru tay erykitel ezt az éneket így éneklik (эта нЪсня 
вотъ такъ поется), tay jqmén! így járj (такъ иди)! kért tüy varén! 
éppen igy cselekedjél (точно этакъ дклай) ! || khunay İ hogyan, 
miképpen? pl. khünäy ikém nün álon ? ! hogyan nincsen ki lege
det megölhessen ?! || khunäll? id., pl. пои khunät kit'entiun ? hogy 
hívnak (kérdeznek) tégedet (тебя какъ зовутъ) ? | khunät műn 
tiiwimé püttilu ? hogyan jutunk mi hozzá (какъ мы его доста- 
немъ) ? И älä-khunun valahogyan, pl. ä. kh. värein valahog}ran 
megcsinálom (какъ нибудь сд'Ьлаю).

II. M ó d h a t á r z ó i  r a g o k :
1) -is -es, pl. ilmiş szerfölött, nagyon (tkp. élesen; v. ö. 

éjsz. vog. élmi «él»): ilmés väitin du igen szép leány, ilmis 
jänu-khqr igen nagy (шибко большой); ilmis es lätel erősen 
dolgozik (шибко робитъ), ilmis souts nagyon örült (очень 
обрадовался), khqtél ilmés séts a nap erősen sütött | cöläs is- 
lütel keveset dolgozik (мало робитъ); v. ö. cola kevés | tqnis 
kot én! kösd erősen! (крепко завяжи!) v. ö. éjsz. vog. tűk erős | 
tiilkis alacsonyan (v. ö. éjsz. vog. talkwé alacsony) | kunküs könnyen 
(легко; v. ö. kunkü könnyű). — Az -in képzővel kapcsolatban 
jelentkezik pl. ezekben: münsinis vogulúl, sqprinis v. sqprins oro
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szül, jormonié tatárul, tönsinis magasan, vounié erősen, kér tinié iga
zán. — Különös kapcsolata a módhatárzó ragnak mutatkozik ezek
ben : jä'iukis «nagyon», pl. jänukis pülqytém ql sisit nagyon föl van 
dagadva a hátán (értsd : nagy daganat van a hátán, большая опухоль 
у него на спинк; v. ö. jänu nagy)| äm seimkis v. laykis alqntcm én ros- 
szúl V. jól élek (я худо или хорошо живу; v. ö. sc,im, Шу alapszavai
kat) I ja tüwätkis ülqtql a folyó csendesen folydogál (тихонько бЪ- 
житъ; V. ö. tiheät csendes, pl. szél, v. folyás) | jéiptém korpkis vcirüém 
késem hegyessé v. élessé csinálom (ножикъ вострымъ дЪлаю; v. ö. 
il-keréptilem kiólesítem) | ti snjtq jiw se'rüykié tonsi ezen erdőben a fa 
ritkán áll (рЬдко стоять дерева; v. ö. sérüy gyér, ritka. Képzői 
értékű e rag ebben: pil'kés félénk (боязливый); pl. p. äitäm, lu fe
lénk ember, ló.

A módhatárzó -is rag a s u p e r l a t i v u s  jelzésére is szol
gál, pl. mus ustäl kis asztal, muéuy u. kisebb a., muéié műé u. leg
kisebb a. Más módjait a melléknévi fokozásnak mutatják a követ
kező példák: titi jänu khum ez nagy ember, tuti qs til-pél jänu 
khum v. tul-pél jänuk amaz még ennél is nagyobb (тотъ еще бол- 
шой), say jänu khum v. jänu, jänu khum mindnyájánál nagyobb 
(вскхъ высшш).

2) -l, pl. lécül ilkéldl lassan jár (тихонько ходить) | mantql 
jamant gyalog (пешкомъ) megy | ja  tüivätel ülqtql a folyó csend
ben folydogál (1. fentebb) | jörél ils szándékosan járt (нарочи 
сходилъ); V. ö. ejsz. vog. | juri, tatár jorij khajarél qmqHt'ql hazu
dik, hamisan beszél; v. ö. íchajar hamis | cqtéyél v. cqtyél méstil 
ingyen adta (даромъ даль); v. ö. cqtéyqrqy ingyenes pálinka | 
usqkhel minäut lassan megy (тихонько идеть); v. ö. tatár ozak 
«sokáig tartó, huzamos».— Főnévi tövekből való hasonló kifejezé
sek: khul pqyél sänghäsiu oldalt rúgja (szétrugja) a házat, pqyél 
khujimelem gáncscsal oldalt vetlek (съ подвалу уронью я тебя) | 
toit uy pultéi sqy-tqlqs a hó az utolsó szemig, mind elolvadt (енкгъ 
до одной снЪжинкн растаялъ; v. ö. alább : puitu) | ti ni tolméyél 
tatus ezt a nőt lopva vitték el (крадчи увезли) | när láskhqnél ilkä- 
lel meztelenül (meztelen testtel) jár (голымъ ткломъ, нагышомъ 
ходить); V. ö. när-läskhqnin äitäm meztelen ember | sup-khqrél 
ql hószámos (на рубашнЬ). Ugyanezen -l rag szerepel valószínű
leg az uywäl, uy-vail, AT. uk-äil, uy-üitél «teljesen; epen, tökélete
sen, egyáltalán» határzóban is, melynek példái: ti sajté sus vyuäl 
ikém ezen erdőben egyáltalán nincs jávor (вовсе нЪту звкря) | uywäl 
uine minäs teljesen elmerült (вовсе утонулъ) | uy-vail ä khansant 
mänsinis éppenséggel nem tud (вовсе не знаетъ) vogulúl | nyaltéi 
kun-pqsust végképpen (teljesen) elkergette őket (вовсе iipo- 
гналъ ихъ).

3) -na, -né, -n, pl. tasnq pdtsém megfosztottak mindentől 
(голою сталь), tasnq khulqstél ämänmi kopaszon hagyott engem
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(mindenem elvette; оголклъ меня); v. ö. tqs, tatár taz «tar, 
kopasz» I minän tűsén qsém kész vagyok menni (я готовъ идти); v. 
ö. tds kész I ütésén jütsém olcsón vásároltam (дешево кунилъ); 
V. ö. ut'és, tatár ucuz olcsó | cqtéyén méstil ingyen adta (даромъ 
далъ); 1. föntebb: cqtéyél id. | cölne ujusém megöszültem (őszen 
lettem láthatóvá; носкД’Ьлъ). v. ö. col ősz | sqw-pisén qlqntén ? v. 
sauna, piáén khaitutlén?, AT. sqlén, piáén qlqnten? egészségesen 
vagy-e? (köszöntés találkozáskor; живой, здоровой живешь-ли? 
здравствуй!). V. ö. tatár sau, éjsz. vog. pus egészséges, ép. 
es votj. jec-na-a ? köszöntés -találkozáskor, tkp. «jól vagy-e ?» 
— Ugyani ly kifejezések főnévi tövekből: arulqyén nagyon, szer
fölött, pl. arulqyén süjdléytlet nagyon szeretik egymást (шибко 
любятся) I taut arulqyén täjänt a tűz nagyon ég (огонь шибко 
горитъ) I drémlqyén id., pl. khqléy drémlqyén kan a nép szerfölött 
sok (страсть много) | pqymérén khuji mámorosán fekszik (съ пох
мелья спить); V. ö. pqymér, tatár-arab maymür mámor.

4) -i, pl. löl'i ql hószámban van (tdk. csúnyán van ; на py- 
башне); V. ö. éjsz. vog. lül csúnya, rút. — Az egyéb nyelvjárások 
-di,' -éi', módhatárzó ragjának megfelelőleg itt is tapasztalunk 
-u, -éu végzetet egyes ide tartozó szókou, pl. pen-pérú päts fejé
vel leesett (низничкомъ упалъ), AT. pen-pérou óné fejét lehor- 
gasztva ül | jéréu khqrqtql kanosaiul néz (косо смотритъ), tqyjqtém 
jéréu mdsim dnsil sapkáját félre csapva viseli (шапку на боку 
носить), jéru pdtitstém susmé, a khqjwés hibásan (félre) czéloztam 
a jávort, nem találtam (мимо стрклиъ зверя, не нопалъ) s jelzői- 
leg is, pl. ten ämäu jéréu sernél khqrqtql ő engem kancsal szem
mel néz (косо на меня смотритъ); v. о. éjsz. vog. jer «oldal», 
jeri oldalvást | dm tdwime alá dléstém mqytoyél én majdnem hogy 
megöltem őt a fegyverrel (я его чуть съ ружья не убишъ) | И Ши 
löncqnt majdnem hogy elorditja magát (чуть не воетъ; v. ö. éjsz. 
vog. didi’ majdnem) | surú Tdut-pqyén joytst nagy nehezen (на 
сило) elérkeztek aTavdához | mdrí uru mi szerintünk, a mi módunk 
szerint (но нашему); v. ö. ur mód, szokás.

5) -t, pl. it’rnäy närt ql a kenyér nyers (tdk. nyersen, sületle- 
nül van; v. ö. ndr itrndy nyers kenyér) | neu árút vér-kliqr qsén 
te nagyon fiatal vagy (шибко молодой); v. ö. éjsz. vog. aryén 
nagyon, szerfölött. Főnévi tőből alkotott hasonló határzók: lélt 
tártén bocsáss el elevenen (пусти насъ живыхъ); v. ö. lél lélek | 
uy-polt ju-nelejilém egy falattal (однимъ глоткомъ) lenyelem; v. 
ö. éjsz. vog. pul falat.

III. M ó d h a t á r z ó  n é v u t ó k :
kh a i t é l  -kényképpen, módjára, pl. jét pewi jdnu jdwi-pou- 

-khaitél misdkiítén ilkdlel a középső fia a nagyobbik testvér mód
jára a leányokhoz jár | ninét khöm khaitél alantét úgy élnek mint 
nő és férj.
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i s dp helyett, gyanánt, vlmiuek számába (— tatár-arab és db 
szám), pl. khqle/  tuwimi kitdntildn tdnéу näjäru-isäp a nép őt tisz
teli királya gyanánt (его иочитаютъ вместо даря).

t l k  és (tatár tigéz egyenes, sik): misdy-pü tikés joyts egyene» 
sen a macska fiúra v. fiú felé jött (прямо на кота выкхалъ) | 
tü-tikési jant egyenesen ő reá jön. Használatos önállóan is, pl. ti 
khqjin tikés dm khulémén ide térjetek be egyenesen az én há
zamba !

IV. Különös módhatárzó szók: péy nagyon, szerfölött, 
erősen (tat. bek), pl. vqt péy sukhqnt a szél erősen sivít (шибко 
шумитъ), lu péy khajtant a ló erősen fut (быстро бкжитъ) péy 
ajusérn mélyen elaludtam (крепко уснулъ) kasi péy llcém nagyon 
kedvetlen (шибко жалко) J saptél mód nélkül, szerfölött (a tat. 
ésab a vog. -tdl fosztó képzővel), pl. sdptdl kan khqléy szerfölött 
sok nép, sdptél pan-khqr nagyon részeg | nai (AT.) igen, nagyon, 
pl. nqi isidtől nagyon dolgozik (шибко робитъ) | kért igazán, pon
tosan pl. kért tdy varén ! pontosan így tégy (точно такъ д-Ьлай)! | 
tus egyenesen; jól, biztosan, pl. tus janién ! egyenesen menj (прямо 
иди)! I neunmi tus ndjdrén tqtilém téged egyenesen a királyhoz 
(прямо къ царью) viszlek; tus khansantlem jól v. biztosan tudom 
(хорошо знаю): v. ö. tat, töz egyenes; igaz, becsületes | niss csak 
amúgy, tétlenül, hiába, haszon nélkül, pl. niss óné csak úgy (tét
lenül) ül (такъ просто сидитъ). Jelzőileg is szerepel mint egyéb 
nyelvjárásokban, pl. niss púm közönséges, értéktelen fű (простая 
трава) I qrqm hiába, haszontalanról (tntár-arab arám «haszoutalan- 
ság, semmiség»), pl. qrqm minenten hiába mész (напрасно идешь), 
aram noutdnt hiába fárad (напрасно безпокоится) | rőtem sorban, 
rendben (or. рядомъ), pl. rdtem toúset sorban állanak (рядомъ 
стоятъ) I tuysq hasonlóképpen, szintén (or. также), pl. tuysq, misd- 
kiltén ilkdlel hasonlóképpen a leányokhoz megy.

A pelimi nyelvjárásban gyakori pél-, éjsz. vog. pul-, kon- 
dai poli igekötő megfelelője mutatkozik-e példában: m ul pulin 
punsas a hús széjjelfőtt ((мясо разварилось).

V. A t a g a d ó  i g é n e k  alakja a tavdai nyelvjárásban : a, pl. 
neunmi il ä tartilém téged el nem bocsátlak | aysa a dnéem pénzem 
nincsen. — Az állítmányi alak: Ikém «ninesen», vagy Ők, nyomaté
kosává: aki. Példák: tul dy-khqn Ikém ott senki sincsen (никого нЬ- 
ту) I ä-när-äk semmi sincs (ничегонкту); teujänt, intém dk? jön-e 
ö, vagy pedig nem ? dk, a jant nem, nem jön | tili khundl kit'dntiu ? 
(ezt hogy hívják?): kliansantné vél ( í r ó t ok ) . aki! ej nem (t. i. 
nem úgy hívják)! — Praeteritumi szerkezet: ikémqls, pl. tul dy-khqn 
ikém qls ott senki sem volt (никого тутъ не было). Többes: 
Ikéminét, pl. thii-khqrqn Ikéminét enni valójuk nincs, Ikéminét 
khul-kért nincsenek a házban.

A «sem — sem» kifejezése: ni — ni, pl. tdu-poltit ni niti,
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ni owi puwi Íkém ő neki sem felesége, sem gyermeke nincsen (y 
него ни жены, ни дктей нкту).

A t i l t ó  ige alakja: ül, pl. äl lotisén ! ne sírj !
Az i g e n l é s  szócskája; ё, pl. пои ä lihansa nt ёп (te nem 

tudod) ?: ё, khansantem igen, tudom (да, я знаю) | ё, läwein igen, 
mondom. — А 1 e h e t ő s é g jelzésére alkalmazott szó: intanı, pl. 
intämjou, intäin ajoa lehet hogy jön, léhet hogy nem (можетъбыть 
придетъ, можетъ нктъ).

YL M<j n n y i s é g h a t á r o z ó k .  — Collectiv számnevek: kii
lui ketten (pl. mán kitkil minäsu mi ketten mentünk; мы двое ушли), 
kliörmél hárman v. személyragozva: khörmúnqt mi hármunk (pl. 
ü t álon saz khörmúnqt ücál sowe ha itt élünk, mind a hármunkra 
halál következik, вскмъ троимъ), khqrmdnnqt ők hárman (pl. sqy 
khörmqnnqt klyrél söstq mind a hárman terhesek lettek), tiilin 
négyen, äitnd öten, khqtnd hatan, sátna heten, nqldtun nyolczau 
qntdlun kilenczen, Iqund tizen, lu-turum-uy-khurna tizenegyen, 
khusnd húszán, voitnd harminczan, tiilún negyvenen, áitlún ötve- 
nen, khqtlún hatvanan, satlún hetvenen, nqlállwi nyolczvanan, 
qntdllun kilenczvenen, sátnq, százan, sqtérén ezren (ebből: sqtérá 
ezer) I sqy mindnyájan, mindannyian, pJ. sqy üt nisu mindnyájan 
itt voltunk (век здксь были).

A «hányszor» (riär-squ-por, AT. úer-cou-pqr)  kérdésre meg
felelő határzók: uy-pqr egyszer, kit pqr kétszer v. uy pqrel egyszer 
(pl. uy pqrél puuqséu egyszer fúvjuk). — A «hanyadszorra» kér
désre felelnek: mqtkéu másodszorra, khormétkéu harmadszorra (въ 
третш разъ). — A «hányával»-féle számnévi kifejezések: kitkíli- 
-kit'kil kettesével (двое и двое) pl. ilkället (járnak), khörmélé-khör- 
mél hármával (трое и трое), äitnä-äitnä ötivei stb.

Különös mennyiséghatárzó névutó: sqtér, melynek példái : 
är átám-sqter Iqu lénél mis minden emberre számítva (emberen
ként) három kopékát (tdk. tíz evetet) adott (важному по три ко
пейки даль) I tipim il urtstil khqléy sqtér gabonáját szétosztotta a 
népnek (népszerte; свой хлкбъ раздавалъ но народу). V. ö. sqor 
sqtérqn ilkälel a télen mindenfelé jártál (корова вездк ходить).

Másnemű mennyiséghatárzó kifejezések példái: noyorén 
khqji ? mennyibe kerül (сколько стоить) ? | árún íkém több nincs 
(больше нкту), veivi árun sós ereje több lett (сила но больше 
сталь), khot-khqr árun puwqsé khoson ? ki fúvja tovább (v. inkább 
messzire, кто дальше дунеть) ? | päl it árkin pükhqtlet fél éjsza
kánál tovább birkóznak (больше полу ночи) | sqw ilkálsém sokat jár
tam (много ходилъ) I ué-khqr äjem egy keveset iszom (маленкоь 
выпью) I ut mqrs lansumés a víz egy kevéssé meglangyúlt (ма
ленько теплою сделалась) | kitäy täi sou nun ä joytéstél két ölnyire 
(körülbelől két öl mértéket) neked nem jut (erőd fölvonszolni, ca-



2S8 Y O G U L  N Y E L V J Á R Á S O K .

жени двЪ тебЪ не дотащить до верху). | khorém urté v. man il- 
-urtilém három részre osztom.

d) Ok- és c z é l h a t á r o z ó k .
I. N é v m á s i  s z e r k e z e t e k :  nin, FT. ín ? miért, mi ok

ból? (=  kond. vog. nän e. h. ndrné «minek» ?), pl. nin jisén  ? miért 
jöttél (зачймъ пришелъ) ? | dmdnmé in älänten? engem miért versz 
(зачЪмъ мена бьешь)? ti ín jisén  сюда зачЪмъ пришелъ? | Лёг 
miért? (tkp. «mit»?), pl. ner a jan ten? miért nem jössz (но что 
не идешь) ?

II. O k h a t á r z ó  n é v u t ó :  mas -ért, végett, miatt; helyett, 
pl. noyor-mas namsalén ? miért gondolkozol (búsulsz; за чкмъ тос
куешь) ? I tuü-mäs jisém azért jöttem (за то пришелъ) || dm-mdsém 
V. ám jérém-mds teu mindnt helyettem (вмкто меня) ő megy.

e) 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 .
I. Ö n á l l ó  m o n d a t k ö t ő k :
i n t  dm, AT. ént am vagy, avagy, pl. siiy ilkdlsém, intanı a 

ilkdlsém gyorsan jártam-e, vagy nem (скоро ходилъ, либо нктъ) ?| 
nunéy-penén dcdl kiskdllén, év tani dm-poném magadra nézve sej- 
tel-e halált, vagy én rám nézve (на себя чуешь-лн несходу, или 
на меня) Megváltozik a hangsúly és kiejtés е szólásban: tem jant, 
íntém dk? jön-e ő, vagy pedig nem (придетъ ли онъ, либо нктъ). 
Y. ö. е kötőszó másnemű használatát fönt (323. 1.) s utórészére 
nézve alább : -ém.

d l i  vagy (=  or. али, или), pl. tä khatél sdurdntén-U, 
dli ak? kaszálsz-e ma, avagy nem (сегодня косишь-ли, алинктъ).

k h o s  habár, bár; bármiut, akármennyire, pl. khos kénsdnt, 
akhcal d mdjdntiu bármint kér (какъ не нроситъ), nem adnak neki 
pénzt.

td  de, hanem, pl. -dm ver-khar asém, tä nün d mékétém én 
fiatal vagyok, de neked meg nem adom magam (я хоть молодой, 
да тебк не поддамся).

t ё — t ё csak . . . csak, egyre, pl. Tq,rém té' khoskhdnt, te 
khoskhant csak imádkozik, csak imádkozik istennek | té' minőst, te 
mindst, te mindst csak mentek, mentek (шли, шли) | te jdnghéu, té 
jdnghéu csak játszunk, játszunk. Ugyanez a kötőszó a kondaiban 
még sí múló szerepben használatos; alig lehet kétség, hogy egyazon 
a tatár -ta, -td «es» jelentésű simuló kötőszóval.

i és; is (=  or. и), pl. lens i minds szólott és elment | tuy a jis, 
i nîtı d jis  maga sem jött s neje sem jött || tárén tél dliu, tuy il i 
khqtqs amint a medvét üti, úgy el is pusztúlt.

II. S z ó h o z  s i m u l ó  m o n d a t k ö t ő k :
-ém vagy, avagy (kond. vog. am), pl. squ vonds-ém, cola vo-
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nqs sokáig ült, vagy rövid ideig ült (долго сид^лъ, коротко си- 
д’Ьлъ). Megkettözve is : squ vonás-ém, colq vonas-ém.

-p él is ; tagadó mondatban: sem, pl. khqtél sétdnt, tdut-pél 
sátánt a nap süt s a tűz is süt | tou qs mqlqtit-khqrnql-pél seim-khoru 
sös tő khqtél ő ma még a tegnapi állapotnál is rosszabból lett (она 
еще хуже сделалась сегодня вчерашняго дня) || isérmdti-pél 
Ikém szégyenérzete sincsen | ndjdr-vöst-pél íkém tqmén khqtci a 
király városában sincs olyan írástudó.

-ti -e; vájjon? (=  or. -ли), pl. sanatén ti lám ditén-khqr-ti 
ízleld meg ezt a levest, ízletes-e (попробуй эти щи, сладше-ли) | 
minén sojnq tuslejiyte'n, Tarámén mát áréi d Ti mowun! menj az er
dőbe vadászni, nem ad-e (не дасть-ли) isten neked valamit.

A f ö l t é t e l  kifejezése a tavdaiban, mint egyéb nyelvjárá
sokban rendesen gerundialis alakkal történik (1 alább 331.1.); azon
ban ezen, valamint bármely kötőszói jelzés esetleg el is maradhat, 
pl. il-tqsém khap il-taUlton kérd/; tat'qs, a klmrldtél a kiszáradt la
dikot meg kell nedvesíteni, ha átnedvesedett (се л и замокнетъ), 
nem folyik (nem hatol bele a víz) | útin usTamél qntén, usl'amén 
Iqtkhqnt h a vizes ruhával ülsz le, a ruhád locsog.

B) igeragozás.

6. §. Alanyi ragozás.

Ragozási példák; őr- várni, min- menni, sour- vágni | a sí
haragudni, ösint- ásítani, tuslej- vadászni, isldt- dolgozni

J e l e n t ő  mód.
1. Praesens (folyó cselekvés).

Sing. 1. örántem, minantem, sourdntem
2. öránten, minánten, sourdnten
3. (iránt, minant, seurdnt 

Plur. \ . öránteu, minánten, sourdnten
2. öránten, minánten, sourdnten
3. örántet, minántet sourdntet

qstlem, ösintlem, isldtln
qstlen, ösintlen, isldtlen 
qstal, ösintql, isididi 
qstaleu, ösintaleu, isldtdliu 
qstalen, ösintqlen, isldtdlin 
astlet, ösintlét, isldtlet

2. Futurum (beálló cselekvés,).
Sing. 1. qrém, minem, sourém

2. őrén, minén, sourén
3. őré mini, so úri 

Plur. 1. őrén, minin, souriu
2. ören, minin sourin
3. őrét, minét, sourét

qstém, isldtém 
qstén, isldt én 
qsté, isldti 
qsteu, isldtiu 
qsten, isldtin 
qstét, isldt ét
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3. Prseteritum (bevégzett cselekvés).
Sing. 1. óráséin, minasém, seursém 

%■ órásén, minasén, soursén 
3-1 órás, minas, sours

astésém, islátsém 
qstésén, islátsén 
qstés, isláts

Dual. 1. örásü, minasü, seursü
2. orásné, minasné, sourésné
3. órást, miríást, sourst

qstésné, islátséné 
qstést, islátst

qstésu, isldtsu

F ö l t é t e s  mód.
Sing. 1. miiin ém Plur. 1. miiiniu

2. minnén
3. miúni

2. milinin
3. miiinét

F ö l s z ó l í t ó  mód
Sing. 2. mínén, o'rén, islatén! 

3. (üss)  mini,’őré
Plur. 2. minin, orin, islâtın 

3. (üss) minét, őrét

Látnivaló e példákból, hogy a f o l yó  c s e l e k v é s  alakjá
nak képzése a tavdai nyelvjárásban merőben eltér az egész többi 
vogulságétól, amennyiben e czélra részben az -nt, részben osztják 
módra a l- frequentativ (ill. durativ) képző van alkalmazásban. 
A kétféle jelzésre nézve az általános szabály az, hogy egytagú 
tövekhez az -nt, többtaguakhoz a -l csatolódik, pl. khqt- szakítani: 
prses. 3. sz. khqtánt, nőj- nyúzni: nőjqnt, lás- lesni: lásant, var- 
tenni: vqr.ant | khait-futni; khaitánt, khqns- írni: khqnsánt, jérk- 
énekelni: jérkant || ilánt-utazni: Hantái, ösint- ásítozni: ösintql, 
vayqtql látszik; jmnkhétql fonódik, qltátql csalogat, snjalál szeret, 
khajtútal futkos, jánúmál növekszik, ámertál merít. Csak gyér eset
ben tapasztaljuk, hogy egytagú tő is -l képzővel alkotja a prae- 
senst, minők : qst- haragudni: qstql-, voy(- vetni, dobni: voyt'al, ki
folyni : ülql, juns- szenderegni: junsql; luyt- mozdítani: praes. 1. sz. 
luytlem. — Az ql- «lenni» igének pr:esens-ragozása: qlém, qlén, 
q l; aleu, alen, alet (pl. ám qst qlém én ébren vagyok, ám qlém tit' 
én vagyok i t t ; tou aréntáti ql ámán neki adóssága van velem, szem
ben, adós nekem); segédigei szerepében: qsém, qsén (pl. ám vér- 
-khqr qsém én ifjú vagyok).

A b e á l l ó  c s e l e k v é s  képzésmódja ugyanaz, mint egyéb 
nyelvjárásokban a prresensé : a hosszú é hangszóban (mely elég 
gyakran röviden is hallható) az eltűnt у képző nyomát sejthetjük. Az 
egyes 3., valamint a többes 1. és 2. személyében a végzet magánhang
zóinak eltérése úgy itt, mint a preesensben a magánhangzói illeszke
dés maradványa. Az őré, őreu, őrén mintát követik ugyanis általában 
a mólyhangú, vagy eredetileg mélyhangú tövek, pl. jnns- szende- 
regni: prses. plur. 1. sz. junsaleu, qjtqtql- csalogatni: qltqtqleu,
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urql- aratni: urqlleu, fut. 3. sz. uraié, khöjlql hajladozik : khojlqlq- 
leu, fut. 3. sz. khojlqlé | tat- hozni: fut. 3. sz. taté, jam* járn i: 
iámé; nqt- segíteni i'nqté, khqt- szakítani: khq,té,tgrkh- reszketni: 
tqjrkhé, mq>l- múlni: mq,lé; khöl- hálni: khölé; suns- nézni: sunsé, 
iüt- vásárolni: jüté || jánkh- játszani: jánkhé (mert eredetileg mély
hangú; V. ö. éjsz. vog. jony,- magy. játsz-j \ khöngh- hágni: khönghé 
(v. ö. éjsz. vog. yány-, magy. hág-) \ sangh- rúgni: sanghé (v. ö. 
éjsz. vog. san kw ). — A mini, minin, minin mintájához alkalmaz
kodnak viszont a magashangú, vagy eredetileg magashangú tövek 
s a mélyhanguak közül olyanok, melyeknek tövégi mássalhangzója 
j, illetőleg jésült egyéb mássalhangzó. Példák: sujäl- szeretni: 
praes. plur. 1. sz. sujáleliu (v. ö. tat. söj- szeretni), il- járni: iliu, 
lás- lesni: lasin, sät- igézni: satiu, cent- csörögtetni: centin \ luk
mozogni, ínyt- mozgatni: lukin, luytiu (v. ö. lozvai vog. läkiv-, 
läkwt-) I táj- hótalpon járn i: tájin, nőj- nyúzni: nöjiu, töj- ha
vazni: fut. sing. 3. sz. töji, uj- úszni: uji, kuj- nyomozni: kuji 
(v. ö. lozv. vog. kwäj-) I khun- húnyni: khnni, khnl- hagyni: 
khul'i I kihajt- futni: khajti, khaj tikjajt- ejteni: aj ti, ajtiu. Ritkán 
tapasztalunk másnemű töveknél is hasonló futurum képzést, mint: 
suyl- köhögni: suyli, suyliu (v. ö. praes. sing. 3. sz. suylänt), khal- 
vájni: khali, khaliu (v. ö. praes. khalänt), khans- írni: khqnsi, khqn- 
siu (praes. khansant).

A b e v é g z e t t  c s e l e k v é s  alaki jelzésénél eltéréseket 
tapasztalunk a képző kötőhangzóját illetőleg, mely legtöbbször 
hiányzik (még mássalhangzó-csoportulat esetén is, pl. khqns- írni: 
khanssém, khq,nss; suns- nézni: sunssyvoyj- vetni, dobni: voyisém ; 
V. ö. tqrkhgnt reszket: praet. tqréys, jähkhq,nt játszik: jánékhsém, 
polyant köp: poléysem), denem ritkán hangsúlyos a, q, hangzó 
alakjában jelentkezik, mint az örásém példán kívül még a követ
kezőkben: utt- ültetni: praet. uttásém, tat- hozni: tatáséin, jam  
járni: jamásém \ khul elhagyni: khul'ás, töj- havazni: tojás, tül- 
behozni: tulás, khöl- hálni: khölás, mql- múlni: mqlás, tql- olvadni: 
tqlás, mngh- rúgni: sanghás, khqnt- szülni: khqntás. V. ö. snyl- 
köhögni: suylisém.

A f ö l s z ó l í t ó  mód második személyü alakjai egytagú 
töveknél a hangsúly tekintetében is külömböznek az egyes és töb
bes számban, pl. dl- ölni: imp. sing. álén, plur dli'n!, raí-vetni: 
rutén, rutin ! , 'khgrtri szántani, húzni: khártén, khgrtín ; de aráién 
arass ! urqlin arassatok! A j- végű töveknél minthogy a végzet 
magánhangzójának hosszúsága nem mindig határozott, a hangsuly- 
külömbség határozza meg az egyes, vagy többes számot, pl. jajin 
gyér! jäji'n, jäjin j érték! májin adj, májin, májín adjatok, áj- inni: 
áj in, âğın!

Á fölszólító mód alakjai függő mondatokban is szerepelnek, 
tehát esetleg c o n i u n c  t í v u s  értékűek is, pl.'om pil'ántém, mitár

Ш



il- jorkliulayté én felek, hogy valamit elfeled (я боюсь, чего нибудь 
забудётъ) I teilten поиШ ju cilákét khörém, jampnq. taulé rakd teli 
hússal a kádakat, hogy három hónapra teljék (чтобы хватилось 
на три мксяца) | rautsmél khaiteu, khut-khqr maié fussunk ver
senyt, ki halad tovább (рысью бкжимъ, который передитъ) | ukin 
saimtaptilaném, äl vqyqtét együvé békítem őket, hogy ne veszeked
jenek (я ихъ вмкстк сведу, чтобы не дрались).

A k e t t ő s  s z á m a tavdaiban az igénél is hiányzik a mint a 
következő példamondatokból is látható: ni -yumu üyitél i s t é  férj és 
feleség együtt jöttek (пришли оба) \jukánét änsuy qlst, khörém 
pou önsast egy öreg asszony s egy öreg ember élt, három fiujok
volt. -------

Aszenvedő r a g o z á s  mintája az äl- ölni, ütni, aiiv- alunni, 
vqt- hívni, pun- fonni, por harapni igéken:

J e l e n t ő  mód.
1. Praesens.

Sing. 1. alantiurn, vqtántéum, janhtqléum Plur. 1. älantiwü
2. älantiun, vqtántéun, jqnghtaléun 2. álantiwén
3. älantiu, vqtántéu, janghtaléu 3. älantiwet, vqtántéut

2. Futurum.
Sing. 1. dlíum, ajíum Plur. 1. äliwü, ajíwü, poreivu

2. álíwén, ajíu'én 2. ölíwéné, ajíwéna
3. äliw, ajíw V. ajiu, punéu 3. äliwet, ajíwet

3. Pneteritum.
Sing. 1. dlúsém, aiwésém v. ajúsém Plur. 1. äliisü, aiwésü

2. ülúsén, aiwésén v. ajúsén 2. dlúséné, aiwésénq
3. alus, aiwés v. ajús 3. älüst, aiwést

F ö l t é t e s  mód.
Sing. 1. älneum, aineum Plur. 1. älnewü, ainewü

2. älneun, aineun 2. álnewéné, ainewénq
3. älneu, aineu 3. ölneuét, ainewet

F ö l s z ó l í t ó  mód.
1. (üss) álungém (hadd üssenek en- 1. (üss) älungü
2. « dlungwén gém, пуещай ме- 2. « álungéné
3. « älufigi ня бьютъ)! 3. « alungwét

7. §. Tárgyas ragozás.

Igetők: äl- ölni, tqt- hozni, khultul- elveszteni, pori- helyezni, 
kitui- kérdezni.

V O G U L  N Y E L V J Á R Á S O K .
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a) A c s e l e k v é s  t árgya,  e g y e s  s zámú.  
J e l e n t ő  mód.

1. Praesens.
Sing. 1. alantlém, kit'íilállém Plur. 1. älantlü

2. alantién, ki tul üdén 2. alantélne
3. alantil, kit'úlalil 3. älantlän v. äläntilän

2. Fnturum.
Sing. 1. alílém, tételem Plur. 1. älliä

2. ällien, tatélén 2. älliné
3. älli, tatéi 3. älilän; ponilan

2. Praeteritum.
Sing. 1. alastém, khultálstém, talástém Plur. 1. alastü, khultúlstü

2. alantén, khultúlstén, tatást én 2. ülastne, khultúlsténé
3. älastil, khultúlstél, tatástél 3. älastän, khultiilstän

F ö l t é t e s  mód.
Sing. 1. dlnílém Plur. 1. älnilü

2. álnílén 2. ülnílné
3. dlníl 3. älnllän

F ö l s z ó l í t ó  mód.

Sing. 2. dilién! tatélén ! Plur. 2. älilän!
3. (üssJ alil, tatéi! 3. ( üss) älilän !

h) A c s e l e k v é s  tárg-ya t ö b b e s s z á m ú .
(Pl. dm nündnmé khörmél älllänem én karmotokat agyonüt

lek, я васъ троихъ убью).
J e l e n t ő  mód.

1. Praesens-futurum.
Sing. 1. ülíláném Plur. 1. älilänü

2 .  älilän én 2 .  álílánné
3. älliäni 3. älilän -

2. Praeteritum.
Sing. 1. dlastciném, vqtstáném Plur. 1. älästänü

2 .  älastänen, vatstánén -• ülastánné
3 . äidistäni*) vatstáné 3. älastän

*) Egy mesében a pnesensalakok analógiái hatása alapján 
keletkezeti kombinált szerkezetű mása ez alaknak mutatkozik e

20
OÖOR FÜ ZETEK . 11 .



294 VO G U L  N Y E L V  J Á R Á S O K .

2. F ö l t é t e s  mód.  3. F ö l s z ó l í t ó  mód.
Sing. 1. dlníldném Plur. dlníldnü Sing. — Plur. —

2. alníldnén äimiänne 2. dlíldnén*) 2. dlílünné
3. dlníldni älnilän — —

8. §. Igenevek.

1. I n f i n i t i v u s .  — Végzetei: -ori, -un és -én a tőnek 
mély-, vagy magashangúsága szerint, pl. khqnton találni, álon 
élni, jaivqlon egybegyűjteni | minen menni, kénsén keresni, täit én 
etetni, nélején nyelni, ükén mennydörögni, tul'atén fizetni (v. ö. 
tatár tülät- id.) E szabályosságnak zavarai mutatkoznak e példák
ban: dión ölni (kond. vog. dl-), arkhén fésülni. — Példák az infini
tivus használatára: mdnu dión ti mä-ut't dy-khqn ikém nincs ezen a 
vidéken senki a ki bennünket megöljön | nün ju ä tin ämänmi 
neked nem lehet megenned engem || fit dión sqy khörmunat dcdl 
soicé itt élve (tkp. élni) mindhármunkra halál következik | numas 
pül tqy-sei midén : dcdl, qlmqy-pal Iqy-sei minién: tini- khqr a klian- 
ton a jobboldali úton menni: halál, a baloldali úton menni: enni 
valót nem találni (t. i. következményében).— Az infinitivus rago
zására példa: tqrémén khqntónonq dm nänän ä dlinüném isten bün
tessen beneteket (tkp. istentől való találtatásra), én nem öllek 
meg benneteket (пусщаи васъ богъ накажетъ, наидетъ; я васъ 
не убью).

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s .  — Rendes képzője: -ne, 
né, magashangú szókon vidékenként - n i pl. khansantné nél 
írótok, vayne jiw  csép (молотило), luykutne suj khqlkhatql kopogó 
zaj hallik, ni vuni-pásé-joyts nővevő ideje érkezett, khqtél kaldntne 
ur napkelő táj, khqtél ontantne ur napnyugvó táj, sujdldlni micdy 
szerető (sz. leány, любовница), sujdldlni poum kedves (szeretett) 
fiam (милой сынъ). Önálló (nem jelzői) alkalmazására példák : 
sütni igézet, ráolvasás (наговоръ): sat- igézni | iliyní mennydörgés 
(громъ): ilkdnt mennydörög | mésné ruha, öltözék: més- öltözni. 
Gerundialis használata mutatkozik e példában: qolénél nqostém 
műt aolén j  o y t n e  az (egyik) végénél kezdve a másik végéig (eljutva; 
съ краю зачаль до другаго дошелъ).

Hasonló értékű, de gyérebb használatú képző: p ( -qp, -ép),

példában: khörém süm katin v us t i l a n i  a három gyertyát kezébe 
vette.

*) Jegyzeteim közt találom a következő tavdai példamonda
tot: tüu nâra ana! ö vesse le czipőit (пусщаи онъ скинетъ 
обутки)! Itt úgy látszik a k e t t ő s  t á r g y  igei alakjainak maradt 
meg nyoma. V. ö. kond. vog. tdkw roqtd hadd verje a kettőt!
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pl. jánkhqntép ciitám játszó, tréfás ember (игравитый человккъ) 
kliajtutalép lu jól futó lo (удалая, бкжкая лошадь) | iiöplaytalép 
khum kérő vőfély (сватавщикъ). Gyakrabban találkozik főnévi 
képző szerepében, pl. cclyéltap harmonika (éjsz. vog. sünkwéltep 
hegedűhárfa), khenéltap hágcsó, Ihaustqp tanitvány, khanstaytlép 
khul iskola (Ichansterí tanító), pilat ép madárijesztő (pH- félni), kér- 
rqnghantep kovács (tkp. vasiitögető), khul-pántép házfedél, ajuw- 
lukátép ajtózár (ju-luyton a tolózárral bezárni), khol-pütqp halszi
gony (tkp. dófő) I canghétalép-khalt mielőtt (tetüt) nyomkodtak.

3. P a r t i c i p i u m  p e r f e c t i. — Képzője: -m (-am, 
■éin, -im), pl. pql'am khq,tél fagyos nap (melyen t. i. fagyott), kitém 
áiicuy (szibériai) száműzött (tkp. elküldött öreg), pitém kartop főtt 
burgonya (варенная картоФка), ütné minim äitäm vízbe merült 
(ment) ember (утошшй), pántém khap fedett Iáink, üm poa foga
dott (vett) fiú (приемникъ). Az -n képzővel való kapcsolatára 
példa: dm leysmén-khqr qsém én csiklandós vagyok (v. ö. leyslilém 
csiklandozhatlak).

4. A l l a p o t h a t á r z ó  g e r u n d i u m .  — Végzetei -ém 
és -im, pl. Iqptq patım nun-khq,némles a levél leestében (leesve) 
ónnak adt (листъ палъ, повысился) | jdtkhém jaot-nelém iurmä- 

-qsén nun-pátétstil játsztában nyilát fogház-torony tetejébe lőtte 
föl I khqrqulqtim ioné őrködve ül | kháp khqmutém khuji a ladik 
fölborítva fekszik (навалено лежитъ) | tájim pajts havazni meg
szűnt (tkp. havazva, снкгъ пересталъ), lonsim il a paitant nem 
szűnik meg sírni; kalu ponsqs punéin a kötél elkészült fonván.— 
A segédigével kapcsolatban állítmányi szerepű, pl. läy mqrtém al 
jól meg van mérve, cqlkhqn tumiantim al a répa el van lopva, sop 
ponsém ql az ing elkészült.

5. F ö l t é t e l h a t á r z ó  g e r u n d i u m .  — Alaki jelzése a 
prseteritumképzöhözcsatlakozó-ke, melyhez a birtokos szemelyragok 
járúlnak, pl. táy varésken, nun läy sowé ha így cselekszel (этакъ 
если дклаешь), neked jó lesz | áwe'u a mesken ha leányodat nem 
adod I toy a Idúsken ha nem úgy mondod | khön neun táviadén sás
kát amidőn (v. ha) neked nehéz lesz (когда тебк тяжело будетъ) | 
juni-päl joytúskéu ju-trwu ha utói ér bennünket, megesz.

9. §. A változó tövű igék ragozása.
I. A teljes tő vég-mássalhangzója - j :
t áj -  enni: Ind. praes. tájánt | fut. tim, iin, t i;  tiwe, tine, tit | 

praet. tisém, plur. 2. sz. tisne, 3. sz. tiste | Cond. tinem | imp. tájin! 
tájin H Tárgyas rag. tilém \ tiláném || Passiv ti um, plur. tiwu || 
infin. tiin, part. tini.

máj-  adni: Ind. praes. májánt \ fut. FT. твит, meun, m eu; 
merve, meune, m eut; AT. mém, mén, meu; meu a, mond, méta | praet.
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FT. máséin, AT. mesém | imp. májin, májl'n, AT. nuijina || Tárgy, 
rag. meulém |] Passiv mewum Inf. mán.

j  áj- jönni: Ind. praes. jant j fut. FT .jeum, jetin, jen; jewe, 
jenné, jou t; AT. jim, jín, ji  v. jü ; jim a, jina, jitá | praet. jisém, plur. 
2. sz. jiséna (AT.), 3. sz. jista | cond. jiuém j imp. jajin, jáji'n ! || 
Passiv, (khomnq) jájus (egy férfi) jött hozzá || Intin, jen, jtn  | Part. 
jine, jim, jép (pl. jép köt jövő év).

vaj-  látni: Ind. praes. vajant | fut. 1. sz. vajém v. vám, AT. 
veim ; 2. sz. vajén, van, AT. van ; 3. sz. vaji, vá, AT. vei ; plur. vajiu 
V. vátvá, 2. sz. vajiu v. váná, 3. sz. vajét v. veit | praet. vaséin, AT. 
vasém | imp. ván! plur. váji'n ! || Tárgy, válém, AT. valém | praet. 
vasfém || Passiv, vaum, váwén, vámé ; váivu, váwéné, váwet | praet. 
vajusém || Inf. ván v. van.

t о j- bemenni (заидти): Ind. fut. tóm, tón, to; toive, tona, 
IV  ̂ РГ8е*- tpsem I cond. toném | imp. toin! | plur. toji'n!

uj- venni, fogadni (éjsz. vog. vip-): Ind. praesjtyaaí | fut. 
Уилк ám, un, ü ; uive, uné, üt | praet. usém | cond. unem | imp. uin, uji'n! || 
/v.Ji^Tárgyas rag. üdém, idén, ü lil; ülu, Tdéné, idän | imp. idén, ülen! j 

Többes tárgy: uláném, praet. ustáném || Pass, ujám, praet. ujús || 
Inf. ün I part. praet. Hm.

séj- törölni: Ind. praes. séjánt | fut. séjem, séjen, séji; séjiu, 
séjin, sejet | praet. seisém \ imp. sein, séji'n ! || Tárgyas rag. séilém || 
Inf. séun. — Ugyanígy : séj- rothadni:

II. A tövégi mássalhangzó -w:
t и w-, tq.iv- evezni: Ind. praet. tuwqnt \ fut. tuwem, tuiven, 

tuwé ; tuwéu, tuwén, tuwet v. tawem, tqwen, tqwé stb. | praet. tűs v. 
taus I imper. tűn! plur. tuwén!

mow-  dugni, tömni: Ind. praes. mowánt \ fut. mowem, mowen, 
mowi; mowiu, mowin, mowet | praet. mousém \ imper. maun, plur. 
mowín ! (I Tárgyas rag. mowilém.

puw-  fogni: Ind. praes. puwant | fut. puwem, puwen, puwé ; 
puivéu, púmén, puwét | praet. püsém \ imper. pun ! plur. puwi'n / | Inf. 
pun. — Ugyanígy: pu w- fúvni, suw  lenni, válni, nu w  mozogni; 
ellenben • n и w- koppasztani: praes. nuwánt | fut. nuwem, nuwen, 
nuivi; nuwiu, nuwin, nuwet I praet. nüsém. \ cond. nunem | imper. 
nün! plur. riuwi'n.

row- lengetni, lóbálni: Ind. praes. románt \ fut. remem, vemen, 
remi; rowiu, remin, remet \ praet. reusém | imper. reun! plur. 
remin! || Inf.?’©«/!. — Ugyanígy: s e m- fonni (át sowánt hajat fon).

'lám- mondani: Ind. ргаез. lant \ praet. FT. láwem, Iámén, 
láwi; láwiu, lámin, Iámét; AT. lewem, lemen, lewi stb. | praet. láu- 
sém, AT. leusém | cond. láunem | imp. Iáun, plur. lámin; AT. 
le'un! plur. lewiná || Inf. Iáun, leun.

A tövégi mássalhangzó- csoport orrhangú előrésze ellentét
ben a többi vogul nyelvjárásokkal meg szokott maradni a tavdai-
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ban szótagzárás esetén is, pl. khuns- hugyozni, praes. khunsantem : 
praet. khunssém \ kons- kérni, fut. konsem: pruet. kenssém \ dús- 
babere, fut. dnsi: praet. dnsasém \jont- varrni, fut. jöntém : praet. 
jontsnn. Ez a hangsajátság alighanem csak ujabbkori, azaz a teljes 
alakok analógiái hatásának eredménye; erre vall t. i. az a körül
mény, hogy képzésekben, tehát megmerevűlt alakokban többször 
találkozunk a szóban forgó tőgyöngülés jelenségeivel, pl. sdnghant 
rugdos: sdykhqtal rugdalózik | khunsant hugyozik: khos-vit' húgy | 
vontem rovásjegyet metszek: votmét rovásjegy. Az alsó tavdaiban 
meg is van nyoma e gyöngülésnek : ontcn! ülj le (садись)! de: 
jiw  otton fát ültetni.
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