
OSZTJÁK EVANGÉLIUM S AZ ÉJSZAKI OSZTJÁK 
NYELV. 

Néhány hete Lipcséből egy kis küldemény lepvén meg, ab
ban legkivált a Matvej el'ta jemin ajkol-jasi'ipsa (= Mátétól szent 
hír-mondás) tünék szemembe. Ez Vologodszki fordítása az obdorszki 
osztják nyelvre, melyet Bonaparte Lucián Londonban 1868-ban 
kiadott, miután Wiedemann Pétervárban átnézte volt. A most már 
öt̂  évvel előbb megjelent „Reguly Hagyományai I. kötetének 54. 
és 55. lapján azt írtam, hogy Regulyt leginkább két ember híre 
vonszá Tobolszkba, egyike Vologodszki, ki az Ob vize mellékein 
sok évig papi hivatalban élvén, az osztják nyelvvel huzamosabb 
ideig foglalkozott, s néhány évvel az előtt a pétervári akadémiának 
osztják szótárt küldvén be, Sjögrén előtt úgy nyilatkozék, hogy 
osztják nyelvtan készítésében is fáradozik. A másik Satigin, a múlt 
nyárban meghalálozott Konda melléki utolsó vogul fejedelem tudo
mányosan mivelt fija, ki néhány év olta Tobolszkban mint császári 
tanár lakik, s többféle munkákat anyanyelvére fordított vala. 
Azonban Reguly nem tálálá ott Vologodszkit, minthogy két hóval 
előbb Petropavlovszkba költözött volt által; azonkívül azt is meg-
tudá felőle, hogy nehezelvén a műnk át, nem készített osztják nyelv
tant. A nyájas tobolszki püspök ajánlkozék ugyan, hogy fel fogja 
szólítani Vologodszkit, másoltatná le szám ára osztják szótárát: de 
Ő, Vologodszki osztják nyelvtudásának igen rósz hirét vévén, s 
rósz munkának bírását inkább károsnak tartván, mintsem hasz-
nosnak, megköszöné a szívességet." En már ott megjegyzem, hogy 
talán sietve itélt utazónk, s talán nem volt egészen alapos a hír, 
melyet Vologodszkiról vett. Jó muakát sehol és senkitől nem kap
hatott, de segítségére minden munka lehetett. S minthogy Schief-
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ner a Castrén osztják nyelvtana második kiadásában arról értesí
tett, hogy Vologodszkinak két osztják szótára és Máté evangéliu
mának megkezdett osztják fordítása is Pétervárban van, s hogy 
Sjögrén után alkalmasint Wiedemann fogja feldolgozni az osztják 
nyelvanyagot : nagyon vágytam mendtöl előbb látni valamit ez 
osztjákságból. Mert a Reguly hagyományaiban az ostják szövegek 
(83 sürüen beírt félív) felülmúlják a vogul szövegeket; de azok 
megértésére nem hagyott nekünk kulcsot. 

Az osztják nyelvről eddig csak Castrén nyelvtana van meg; 
de Castrén a déli osztjákok közt, az Irtis mellékein, tartózkodván 
rövid ideig, nyelvtana és szógyűjteménye csak a déli osztjákot ille
tik. De így is nagy hasznomra van vogul tanulmányaimban, mert 
hol igazolást, hol útmutatást találok abban. Annál inkább szerettem 
volna valamit az éjszaki osztjákról kapni, mely, úgy látom, édes 
testvére a vogulnak, annyira, hogy Reguly előtt az orosz utazók 
az éjszaki, vagy nagy Szoszva mellékein és az éjszaki Urálon ta
nyázó vogulokat osztjákoknak nevezték vala. Kedvesebb ajándék 
tehát nem juthatott nekem, mint Vologodszki fordítása a Máté 
evangéliumából. 

Ez ugyan csak az első tíz fejezetet adja, de annyi is elég 
arra, hogy lehetős képet alkossunk magunknak az éjszaki osztják
ról, jóllehet nem elég a nyelvkincs megismerésére. Lehet, hogy nem 
tudományos dolog, elbeszélni, mi hogyan ragadta meg figyelmün
ket, s minélfogva növekedett bennünk az érdek: másfelől azonban 
a tanulói öröm másban is ösztönt gerjeszthet arra, minek eredmé
nye bármi szép és nagyszerű legyen is majdaD, de az eredményt 
előhozó munkája bizonyosan fárasztó, meg-meg lankasztó. 

Már mindjárt az evangélium czíme : Matvej el'tajemtn ajkol-
iasttpsa = Máté tói szent hír-mondás, azt jelenti be, hogy Volo
godszki az osztják nyelvbe nem kever ok nélkül orosz szókat, hogy 
tehát abban a kevésben is, a mit ád, több osztják nyelvanyagot 
találunk, mintsem egy előre gondolnánk. S íme Vologodszki a pró
fétát így nevezi: jelit jastata jemia iki z=z előre mondó szent öreg; a 
tevét, mely Obdorszk vidékén ismeretlen, nem orosz szóval fejezi 
ki, hanem így írja körül: pa mu lövi choraz'ip voj = idegen földbeli 
ló-alaku állat; még a farizeust is orkaéta jach-nak nevezi. Jach nép, 
melynek használata igen gyakori; a tanítvány, tanító, vámot szedő, 
Írástudó stb-féle rendesen jach = nép szóval van kifejez ve, p. o-
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nebek könyv, nebek'iú-jach könyves nép, írástudók; unltim tanítta
tott, tanított, unlfitm jach tanítványok. Az orkasta szó csak a farizeus 
kifejezésében fordulván elő, s azt eddigelé másunnan sem érthet
vén meg, tehát még homályos. — A 2, 11, mely görögül így szól: 
7TQ0(TYiv^nav avtqí dmQa, %ov(7ov xaí Xiftavov xuí auvQvav, s oroszul így 
van fordítva: podneszli jemu dari : zoloto, ladan i szmurnu, Vo-
logodszki így teszi ki : luela majl'ipsa tusét: somi, jemin onk pa 
jemin voj: nékie adományt hozának: aranyat, szent szurkot és szent 
vajat (kenőcsöt). Ezekből a példákból is kitetszik, hogy Vologodszki 
tisztánosztjákúl ír, nem követi az orosz példányt, nem kever ok nél
kül orosz szókat az osztják közzé. 

A fejezeteket og z± agy, fej, Bzóval nevezi meg. Mindjárt az 
olirí og, első fejezet-ben ezeket olvasván : Avram tais Isak, Isak tais 
Jakop, Jakop tais Juda i lu apsilal = (Jákob nemzé Judát és ő 
öcscseit); látjuk, hogy a déli osztják teu, vogul tau ő, az éjszaki 
osztjákban lu, melynek Z-je, mint rag, előfordul az apsilal öcscsei, s 
mindjárt azután az imel felesége szókban. Vogulban apsi öcs, éj
szaki osztjákban apsi; birtokos ragokkal a vogulban : apíiem, apsien, 
apHtd öcsém stb., éjszaki osztjákban: apsim, apsin, apsil. Az imi nő, 
feleség, imem, imen, imel. A névmás harmadik személye tehát az 
ugor-finn nyelvekben következő változást mutat : vog. tciu, déli 
osztják teu, éjsz. osztják lu, lapp son, finn han, magyarban hajdan 
vÖ, most 8. At előhangnak ezen változását Z-lé, s-sé, 7&-vá, v-vé, mely 
utóbbi azután el is enyészik•, mutatják p. o. a vogul te- (té-m eszem), 
a déli osztják tev} az éjszaki osztják le (li-ta enni, le-1 eszik), a finn 
syö, a magyar é, ev ; továbbá a vogul tanger, déli osztják tener *) ; 

*) Az ng hangot Castrén sokszor, mások mindég íl-el fejezik k i : azonban 
ilyen példák, mint : tanger = egér, jang = jég, pong = fog, kangém = hág 
stb. azt mutatják, hogy a torokhang a fö, s az n csak olyan bővítés, milyenül t 
előtt is előfordul, p. o. a finn anta = ad, s milyen a vogul és osztjákban m az 
ajakbetük előtt, mint : kumb , chumb = hab , amp = eb. Azért az ng írást, 
melyet Reguly következetesen tart meg, én is követem, nem csak a töszókban, 
hanem a képzőkben is. Mert a vogulban és osztjákban az ng tulajdonság-neveket 
alkot, mint lil = lélek, liling = lelkes ; a vogulban az ng az igeszók határozatlan
ja is, mint menung, inening = men-ni, teng = en-ni (mely határozatlan az éj-
szakiban ta, a déliben tai képzőt vészen föl, tehát: man-ta, men-dai; li-ta, tev-dai). 
Ezen vogul ng a magyarban nyi, ni-vé gyengült, men-(i)wgf = men-m'(nyi). Az n a 
torokhang előtt szükségképen orrhanguvá lesz, azért nem kell különösen megje
lölni orrhanguságát, valamint az ajakhangok előtt szükségtelen volna különösen 
megjelölni az m-et; pedig ez alkalmasint egy eredetű a torokhangok előtti n-nel 
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mordvin sejer, finn hiir, magyar egér (egér), mely példában a kö
zép g hang a vogulban és osztjákban n-nel erősbödik, a mordvin
ban már j-vé gyengül, a finnben pedig a g hang magánhangzóvá 
olvad (sejer = hiir). Tudván ezen hangváltozást, a déli osztják 
tau (tlau), az éjszaki osztják lövi, vogul In, magyar lov, ló méltán 
magokhoz sorolják az észt hoop és finn hepo-t is. De különösen a 
t és / változása igen gyakori, így a vogul tolmcth, magyar tolvaj, 
s ezek igéje tolmahlem, tolvajlok, az éjszaki osztjákban loVim; 
innen lolim-ta tolvajlani, loVimtajach tolvaj nép, zsiványok, loliml 
tolvaj 1. 

Az éjszaki osztják lu, mely a vogul tau, déli osztják teu-
(ő)-nok megfelel, a személyi vagy birtokosi ragul /, mint apsil 
öcsese, imel felesége, nagyon szép világosságot derít sok nyelvté-
nyekre, mind az igéknél, mind a névszóknál. Lássuk sorban. 

I. A z i g é k n é l . 

1.) A vogul tárgyi igeragozást az alanyi mellé tartván, így: 
kieti-l-ém követem, kieti-l-én követed, kieti-ta követi, s kietém, kietén, 
kieti követek stb. látjuk, hogy az első és második személyben a 
tárgyi rag l, a harmadikban Ui. Könnyű volt észrevennem, hogy a 
Ui nem egyéb, mint a Uiu, mely nem csak ő, hanem az is; minél
fogva kieti-ta annyi, mint : küld-azt = küld-vö, küld-je, küld-L De 
annál nehezebb volt kitalálnom azt, hol veszi magát az / az első és 
második személyben. Az osztják evangélium megmondja, mert az 
/ nem egyéb, mint a /w-nak l-je. A nyelvrokonság t. i. nem csak 
nyelvhasonlóság, hanem nyelvközösség is, mely a rokonok közös 
örökségéből való. Amit Révai sejtett, de mindenkor felmutatni nem 
bírt, hogy a ragok és képzők önálló szókból lettek, azt a rokon 
nyelvek fényesen igazolják, a mint a közös örökség egymásután 
tudomásunkra jut. A vogul nyelvben bizonyosan a tau mellett lu is 
megvolt, s a nyelv azután emezt az első és második személyben 
tárgyi ragnak alkalmazta. 

2.) Castrcn a déli osztják igén azt vévé észre, hogy a jelen 
és jövő idő t, d-t vészen föl, p. o. ver-d-em teszek, enem-d-am nö
vök, men-d-am megyek, s hogy ezeknek múlt ideje így volna: ve
rem, véren, veret; ménem, ménen, menőt; onmem, enmen, enmőt. 
E különösség iránt némi gyanúval voltam eddig, ámbár olvasmit 
némely magyar igékben is találtam. Az éjszaki osztják eloszlatja a 
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kétséget, s bizonyossá teszi a déli osztják különösséget, bizonyossá 
némely magyar igében is azt, a mit rendhagyásnak tartunk, s a 
minek okát még csak sejteni sem bírjuk a rokon nyelvek tanúsága 
nélkül. Az éjszaki osztjákban man-ta = men-ni, de a jelen időben 
ma man-l-em én megyek, p. o. midőn Heródes a keleti bölcseknek 
mondja : menjetek (manat), s szorgalmasan tudakozzatok a gyer
mek felől, azt teszi hozzá az osztják fordításban: ma manlem luela 
og ponta = én megyek neki fejet hajtani. A déli osztjákbeli jelen
idő jelelője d az éjszaki osztjákban l; tehát itt is í-hang és Z-hang 
váltakozik. E szó pon-ta tenni a múltban így van : ponsem, ponsen, 
pons tettem, tettél, tett, v. tevék, tevéi, tön; innen: pa iki nem luela 
pons Isus és az atya nevet neki tön Jézus. Tegyük még a pon ige
tőhöz a v'i (viszen), ul (van) és taj bír, vogulul etíiSf igetöket, melyek 
a határozatlanban pon-ta, v'i-ta, ul-ta, taj-ta, s olvassuk azután az 
1,23. nSi, evi undrelna v'i-l, i taj-l pog, i nem luela pon-la Emmanuil, 
muj ul-l: mun panna torim = íme, leánya hasában viszen, és bír 
(szül) fiút, és név neki tétetik Emmanuel, azaz (van): velünk isten. 
A v'i-l, taj-l, ul-l azt az Z-et tüntetik elő, mely a jelennek kifejezője, 
s mely a déli osztjákban t, d. A pon-la-b&n az l után még a is van; 
ez a szenvedő képző, mely a vogulban au; tehát pon-l = teszen, 
de pon-la = tevődik, tétetik. 

Az éjszaki osztják evangélium tíz fejezetében nem találtam 
még egy l nélküli jelenidőt, ebből azért nem tudhatom meg, vájjon 
az l mindenkor kiteszi-e a jelent, mint Castrén szerint a déli t, d-ről 
kell gondolnunk ? Azonban erre nézve alapos gyanúm van. Castrén 
szerint a déli osztják múltja: panem, panen, panet, ellenben az éj
szaki osztjáké: ponsem, ponsen, pons. Ebből az világos, hogy a 
miiltnak jelelője s, minek a déli osztjákban t felel meg (pon-s = 
pane-í); de azt is látjuk, hogy Castrén szerint ez a t csak a har
madik személyben fordul elő, nem az elsőbon és másodikban is. 
Ebben van okom kételkedni; mert azt vélem, a praeteritum jelelője 
okvetlenül ott van minden személyben. Castrén, rövid ideig tartóz
kodván a déli osztjákok közt, talán nem tökéletesen leshette el a 
nyelvet. — A jelenidö jelelője t, d, l-re nézve meg azt gondolom, 
hogy az nem mindenkor van ott, s hogy talán az osztják igének 
jelen ideje, mint a töröké, kétféle, általános, és meghatározott, úgy 
hogy p. o. chanzem annyi mint a török jazafim == scribo, azaz, mint
egy, scio scribere, de chanzlem annyi mint jazajorum •= most való-
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ban írok, sum scribons. Az osztják evangéliumban ugyan minden 
praesensben ott van az / : de a jelelő nélküli praesens annyira sa
játja az egész ugor-finnségnek, hogy annak nem léte az osztjákban 
igazán csuda volna. 

Megérdemli hát a dolog, hogy megvizsgáljuk, s a tárgyi rag 
iránt is tudakozódjunk. Az ugorságot, tehát a magyar nyelvet leg
közelebbi rokonaival együtt, a tárgyi igeragozás különbözteti mog 
mind a finn nyelvektől, mind a távolabbi török, mongol-maníju ro
konoktól. A vogul nyelvben a tárgyi ragot /jelelöli, mint itt bő
vebben látjuk: 

Alanyi ragozás. Tárgyi ragozás. Alanyi ragozás. Tárgyi ragozás. 
kietem követek kicti/ém köve- kietsem követ- kietis/em 
kietén követsz kietife'n tem kiotscn tem kietisfon 
kieti követ kietifrx stb. kietes stb. kietisírt 

kioteu követünk kioti/u kietsu kietisíu 
kietee'n követtök kieti/en kietsen kietis/án 
kiete't követnek lúeúanl kietset kietsán/. 

Az osztják a vogulnak édes testvére : lehet-e gondolnunk, 
hogy ez a tárgyi ragozás nélkül szűkölködjék ? Castrénnak, mint 
a bővebb kutatásokból készült szamojéd nyelvtana bizonyítja, nem 
volt világos fogalma a tárgyi igeragozásról (lásd a Magyar Nyel
vészet III. 26o—282 1.); nagyon hihető, hogy ezt a déli osztjákban 
sem értette jól, a melylyel csak rövid ideig foglalkozhaték. Volo-
godszkiról föl lehet tenni, hogy jól tudott osztjákul, de talán nyel
vészeti Öntudat nélkül, a mely a rokon nyelvekkel való foglalatos
ság útján keletkezhetik csak. Föl lehet azt is tenni, hogy a nyelv
nek egyik másik alakjával nem mindenkor szabatosan él : ám
de azt még sem lehet feltenni, hogy maga költött volna némely 
nyelvalakot. Az í, 24-ben olvassuk : Osip ver'is sid'i, chod'i tor'im lev'i 
luela pardis, i lu imel v'ide == József tőn lígy, mint isten szolgája 
nékie parancsola, s ő nejét vévé. Három igét találunk itt:.verte, 
pard'is, v'isle, melyek tőjei ver cselekszik, pard parancsol, v'i visz, 
vesz; múlt időbeli alakjaikat az % képző tünteti k i : ver-s-em, vor-s-en, 
veri-s; pard-s-em, pards en, pardi-s; vi'-s-em, ví-s-en, v'í-s. De ez 
utolsóban ott van le is (v'isle), s e szók : lu imel v'isle == ő nejét vévé, 
legvilágosabban mutatja, hogy a le a v'isle szóban tárgyi rag, mely 
tehát azonos az l birtokos raggal az imel szóban. A következő vers-
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ben olvassuk : I an uÁsle luel si vonda, chun jugot lu tais lu ol'in pogel, 
pa iki nem luela pons Isus, szószerint: és nem ismerd meg őt addig> 
míg szülte ö első fiját, s az atya nevet neki tön Jézus. Három ige 
van itt is a múlt időbeli alakban: uisle, tais, pons ; melyek töjei ws 
tud, ismer, taj bír, szül (habét), pon letesz, rak ; s ezek múlt időbeli 
alakjai: uéis ismére, tais (tajis) szüle, pons teve. Az első, az u&is, itt 
is le raggal van, uiisle, összehúzva uésle; a tais és pons a nélkül 
vannak. Azt is látjuk, hogy e szók : an uésle luel si vonda nem ismére 
őt addig, valóban megengedik, sőt követelik a tárgyi ragot. Tehát 
nincs többé kétség az iránt, hogy az éjszaki osztják nyelvben is 
megvan az ige tárgyi ragozása, mit már a vogul nyelv testvéries 
voltánál fogva vártunk is, s hogy az ige tárgyi raga azonos a bir
tokos raggal, mi hasonlóképen természetes. Ámde Vologodszki nem 
mindenkor teszi ki a múltat a tárgyi raggal, a midőn azt az értelem 
követeli. A 2, 14-ben nagyon hasonló dolog van : lu kilis, navirem 
pa lu ankel v'is atije, pa Jegipet mua mans =r ő kelé, (a) gyermeket 
és ő anyját vévé éjjel, és Egyiptom földére mene. Itt a kii kél, kilis 
kelé, v'is vévé man men, megyén, mans mene. Ez: lu ankel v'is = ő 
anyját vévé, szakasztott olyan, minő: lu imel v'isle, még sincs ott a 
tárgyi rag. Ebből azt lehet következtetni, hogy a nyelvszokás eltűri 
már e szabálytalanságot, mit a vogul szövegek is bizonyítanak. 
Nem kell tehát azon csudálkoznunk, ha a 8, 17-ben olvassuk: lu lu 
ochtela v'isle mun kazilau, muzlau alm'is = ő őmagára vévé mü gyen
geségeinket, betegségeinket hordozá, hol is v'isle tárgyi raggal, alm'is 
pedig a nélkül van. 

L vagy le lévén a tárgyi rag, világos hogy az a múlt időbeli 
alak s képzőjével nem olvadhatván össze, mindenütt kitetszik, a 
hol előfordul. De másképen vagyunk a jelenidővel, a melynek idő
beli jelelője is l. P. o. 8, 7. Isus jastal luela: ma jogodlem, talana 
vériem luel — Jézus mond nékie, én bemegyek (elmegyek), egész
ségessé teszem őt. Az itt előforduló igék ezek : jasta mond, jogot, *) 
megy, bemegy, ver csinál; a jelenidőbeli l-e\: jastalem, jastalen, jas
tal mondok stb., jogodlem, jogodlen, jogodl bemegyek stb. vériem, 
vérien, veri csinálok stb. A jogodlem megyek l-je nem lehet egyéb, 
csak jelen időbeli jelelő, de már a vériem í-je, ebben : talana vériem 

*) Az éjszaki osztyÁkbsm jogot, a vogulbau joht, a finnben/o/t/, a temetési 
Beszédben jocht, miből való az ottani iochfvtnia = johtatnia ; később iktatni^ inost 
iktatni, Lásd a VII, 251 — 259. lapot. , 
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luel egészségessé csinálom őt, mind jelenidőbeli mind tárgyi jelelő 
lehet, mert a szók a tárgyi jolelőt is követelik. Ez álla jastal szóról 
is. A tárgyi jelelő l s a jelenidőbeli jelelő l nem válhatik el egymás
tól. A milyen bizonyossággal tudjuk, hogy a benható igék í-jo (jogo-
dl, manl, jil = jő stb.) csak jelen időbeli: azonképen nem tudhatjuk, 
vájjon a kiható igék /-je, mikor tárgygyal vannak egybekapcsolva, 
nem inkább tárgyi jelelő-e, mintsem jelenidőbeli. S ez az oka, hogy 
az éjszaki osztjákban az igék jelenidejében a tárgyi ragozás nem 
tűnik úgy szembe, mint a múlt időbeli alakban; sőt talán ezért a 
közönséges nyelvtudat sem veszi már észre. Mert hogy a született 
osztják nem úgy okoskodhatik a maga nyelvéről, mint én, az talán 
nem lehet kétséges. 

3.) A magyar igék közt vannak némelyek, a melyek a jelentő 
mód jolenidejében szabálytalanságot mutatnak, mint például: le
szek, veszek, viszek, teszek, hiszek; eszem, iszom, fekszem, alszom 
stb., melyek tőjét a történeti múlt alakja: lev-ék, vev-ék, viv-ék, 
tev-ék, hiv-ék; ev-ém, iv-ám, fekv-ém, alv-ám stb. tünteti föl, mely 
tőket tehát legjobban így írjuk k i : le', ve', vi', te', hi', o', i' 5 fekü, 
alu stb., mert az elsőkben a v gyakran a következő betűhöz haso
nul (lettem, lennék, lenni, légy = mintegy levj), az utóbbiakban 
pedig ?/-vá leszen. Ezen igék jelenidőjében mutatkozó sz nem szár
mazik kiejtési okból, az másból származik nyilván. Ha az okot 
magától a magyar nyelvtől kérdezzük, az nem felel reá, mert ő 
elfelejtette már az okot. De ha legközelebbi rokonaira tekintünk, s 
az osztjákban t (d) vagy l-ot látunk szerepelni a jelenidőben : na
gyon hihetővé, sőt bizonyossá lesz előttünk, hogy a magyar igékben 
az sz-ós szabálytalanság a régi szereplésnek maradványa, mely most 
mindig ott van, s nélküle azon igék jelenje már nincs is többé. A 
szabálytalanság tehát egy igen tisztes régiség. S vannak nyomai, 
hogy régen több igékre terjedett az, melyek ma már nem szabály
talanok. Pereszlényi Pál p. o. a vonsz igéről azt tanítja, hogy : „in-
dicativi praesens tantum, indeterminate: vonszom, vonszasz, von-
szon stb. determintate : vonszom, vonszod, vonsza stb. Caetera 
supple ex vonok et vonom." Tehát Pereszlényi tudomása szerint a 
vonsz ige csak a jelentő mód jelen idejében veszi föl az sz-ot} épen 
úgy, mint még ma is a lo', te', vi' stb. igék. Mi már elfelejtettük 
azt. A játszom, játszik igét is oda tartozottnak mutatja a játék szár-
mazottja, melyben nincs meg az sz. — Az úszik ige az összes ugor 
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és finn nyelvekben csak uj ; ebből is az világos, hogy a magyarban 
is valóságos tője csak vj, vagy u volt, mit most már nem isme
rünk. De talán lappang még valami nyelvmaradványban, s nap
fényre kerülhet még. 

Az sz-es igéken kivül van még más kettő, a melyeket js 
igéknek lehet neveznünk, t. i. megyek és vagyok. Ezek tóji: men, 
val, minden ugor és finn rokonban megvannak, s csak a magyar 
nyelvben vesznek föl valamit a jelentő mód jelenidejében, a mi^ 
lehet, s a mi hasonlóképen az osztják jelenidőbeli t v. Z jelelőjének 
felel meg. 

Ha már kérdezzük, hol veszi magát az sz, j , vagy minek felel 
meg a rokon nyelvekben ? azt kell felelnünk, hogy az az osztják je
lenidőbeli t (d) és Z-nek felel meg, mert a t, sz, j , l hangok váltako
zását az eddigi példák is mutatják; tehát azt is lehet felelni, hogy 
eredetileg szint azon szerep szólította elő a magyar sz-et és y-t, a 
mely az osztják t-t és Z-et. 

Mind az sz-es, mind a^'-s igék azonkívül még arról is neve
zetesek a magyar nyelvben, hogy megőrzőitek a harmadik sze
mélynek ragját, az w-et (leszen, vészen, teszen, lön, vön, tön stb. 
megyew, vagyow), mely különben csak a többes nak, nek-ben me
nekült meg. Mert a többesszám jelelője csak k (ak, ek), az n a nak, 
nek-ben a régi nyelvkornak egyes számbeli w-je, melyet az sz-es és 
j-s igék az egyes számban is megmentettek. A magyar igeszók, az itt 
említett sz-es igéken kivül, mind mássalhangzón végződnek; nincs 
magyar igető, melynek utóhangja magánhangzó volna. Ennek a 
körülménynek lehet talán tulajdonítani, hogy az egyes számbeli 
harmadik személynek n ragja kiesett. A szabálytalan igék meg
mentvén azt, látjuk, hogy íme voltaképon ők szabályosak. 

A magyar ige, mint tudjuk, két személyt fejezhet ki tárgyi-
lag, a harmadikat, melynek jelelője ja, je (va, ve) s a másodikat, 
melynek jelelője, Z, p. o. tud-j«, tud-^'-uk, tud-j'á-tok; tud-Z-ak. Hogy 
ezen Z okvetlenül a második személyt képviseli, azt tudtuk; azt is 
tudtuk a magyar nyelv gyakorlatából, hogy t bői sz válhatik, mert 
csak így fejthetjük meg a sz-et a tuá-sz, lát-sz stbiben; a rokon
nyelvek egyébiránt igen számos példáját tüntetik elő a t és sz vál
takozásának, így a vogul vit nálunk víz, a vogul sat nálunk száz, 
a vogul (voj = vaj) vojíem nálunk vajacok stb. stb. De hogy a t 
l-lé is változik, azt nem igen tudtuk, jóllehet a régi magyar képmu-
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taió és a mai képmutató arra is adott példát. Az éjszaki osztják, 
mint láttuk, a déli osztják t-t sokszor, szinte rendesen, /-lé változ
tatja ; s a vogul nyelv, mint láttuk, a í-böl lett /-et tárgyi ragnak 
használja. Ezeknél fogva bizonyossá lesz, hogy a második személyi 
névmás te, mely a finnben si(n), a mi nyelveinkben l-es szóval is 
ki volt fejezve, s hogy ennek /-je szerepel most tárgyi ragnak (tud
j ak , kér-l-ek); de szerepel a szenvedő és ikes igék, a múlt idők és 
a foglaló mód második személyeiben is, p. o. tudató/, kerete/, alszo/; 
kére/, kérté/; kérje/, kérné/. 

II. A n é v s z ó k n á l . 

A magyar birtokos ragokban van egy különösség, a mely rég-
ólla föltetszik nekem, de a melyet megmagyarázni nem bírtam, 
így mondjuk : botom, botod, botja; botunk, bototok, botjok; bot-
/aim, botjaid, botjai; botjaink, botjaitok, botjaik. Hogy a ja ezek
ben : botjaira, botjaink stb. nem az ejtés könnyebbítése végett 
van ott, egyszeriben világos, mert botim, botink stb. még könnyebb 
kiejteni. Még inkább áll ez azon szóknál, melyek ott a J-t nem 
veszik föl, p. o. szivem, szivünk, sziveim, sziveid, szivei, sziveink 
stb, mert mi volna könnyebb kiejtésű mint ez : szivim, szivid, szi-
vink, még se fogadja be a nyelvszokás. Nyilván való, hogy itt az e 
a Je-nek maradványa, mely az alhangu ja, vagy a-félének felel 
meg, p. o. a ház szóban, mely így megyén : háza, házaim, házaid, 
házai, házaink stb. Ez a tünemény tehát a kiejtés okozata nem lehet. 

Vájjon számbeli jelelő lappang-e alatta ? Úgy látszik, hogy 
az sem, mert a birtok számát az i fejezi ki a birtokos ragokban, 
így: háza/m, keze?', botjaink stb. Az pedig épen világos, hogy ma
gát a birtokost az m, d, nk, t-k, j-k, &-ban találjuk meg. 

Az éjszaki osztják evangéliumot forgatván, alig hivék sze
memnek, midőn először felötlött az egész birtokos névragozás, 
mely is p. o. a chot (ház) és nem (név) szóknál ez: 

chot-em házam nem-em nevem 
ehot-en házad nem-en neved 
chot-eZ háza nem-e/ neve; 
chot-eu házunk nem-eu nevünk 
chot-en házatok nem-en nevetek 
ehot-el házok nem-el nevök; 
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chot-Z-am házaim 
chot-Z-an házaid 
ehot-Z-al házai 
chot-Z-au házaink 
chot Z-an házaitok 
chot-Z-al házaik 

nem-Z-am neveim 
nem-Z-an neveid 
nem-Z-al nevei; 
nem*Z-au neveink 
nem-Z-an neveitek 
nem-Z-al neveik. 

Ha a magyar birtokos ragozásban a ja-t, vagy megfelelőjét 
az a-t és e-t, nem lehet a kiejtés okozatjának tartani, annál ke-
vesbbé gondolható annak az l az éjszaki osztják birtokos ragozás
ban. S ép oly kevesbbé lehet gondolni, hogy ez az Z talán a szám
nak vagy személynek jelelője. Hanem annál inkább magára vonja 
figyelmünket, hogy a harmadik személybeli lu, Z-vel szint úgy egy 
eredetűnek mutatkozik, mint a magyar birtokos ragozásban a jaf 

vagy megfelelője a, e egy eredetűnek látszik a harmadik személybeli 
ja-v&l. S ez a dolog fő érdeke, és értéke. Azonban mielőtt megfejté
séhez fogunk, lássuk a két legközelebb rokonnak, a déli osztjáknak 
és a vogulnak birtokos ragozását is. 

Déli osztják: 
iraem feleségem, ímen, ímet 
imeu feleségünk, ímeden, imet, 

imid-am feleségeim, 
ímid-eu feleségeink, 

ímid-an, ímid-et 
ímid-en, imid-et. 

Vogul: 
lú m lovam, lún, lud 
hí-u lovunk, lúun, luanl, 

• 

lua-nem lovaim, lua-nen, lua-ná, 
lua-nu lovaink lua-nen, Jua-nl. 

Mind a déli osztjákban a harmadik személynek t ragja elő
fordul d képében a feleségeim, feleségeink = ímidam, ímideu stb. 
mind a vogulban ugyanannak a harmadik személynek ragja a ott 
van a képében a lovaim, lovaink = luanem, luanu stb. alakokban. 
E feltetsző egyezés tehát a magyar, osztják és vogul nyelvekben bi
zonyosan szóalkotási okból lett, a melyet az igék tárgyi ragozása 
segítségével hozhatunk talán napfényre. 
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Azon nyelvek közt, melyekben az igének tárgyi ragozását 
megtaláljuk, a mordvin és szamojéd a tulajdonságnevekhez is ra
gasztják az alanyi személyeket, p.o. a szamojéd a sava (jó) szóból s 
a mordvin a maz'i (szép)-ből ezeket alkotják: 

Szamojéd : sava jó : 
savam jó vagyok 
saván jó vagy 
sava ö jó 

savava' jók vagyunk 
s a vada' jók vagytok 
sava' ők jók 

Ha ez lehetséges volna a magyarban, így mondanánk: 
javok, szépek = jó vagyok, szép vagyok, javasz, szépesz = jó vagy> 
szép vagy. Egyszersmind világosan látnók, mi nagy a különbség a 
szépek = szép vagyok, és szépem között. S ugyan e különbség van 
a tudok és tudom közt. Amaz azt teszi: én tudó vágok; ez meg azt 
teszi : én annak tudója vagyok, vagy azt tudni enyém. A birtokos 
ragu szók mind ez utóbbi szerint értelmezhetők; tehát szépem = én 
a szépnek birtokosa vagyok, azaz: a szép enyém. Valamint tehát a 
tárgyi ragozásban vagy rejtve (az m, d-hen) vagy nyiltan (a ja és 
megfelelöjiben) a tárgy jelelője ok vetetlen ott van, azonképen kell 
a birtokos névragozásban is előfordulnia, mivel kőlönben a névszó 
nem birtokomat, hanem enmagamat jelentené. Házam azt teszi, a 
ház enyém, én a ház birtokosa vagyok; ellenben ház-ok, ha úgy 
szólhatnánk, mint a szamojéd vagy a mordvin nyelv, azt tenné: én 
ház vagyok. A birtokos névragozás tehát ez okból a tárgyi igera
gozással egyez meg, azaz, a birtokos névragozásban is a tárgyi 
jelelő fordul elő, csak is evvel fejezhetvén ki a nyelv azt, hogy a 
névszó által jelentett dolog nem subjectum, hanem objectum. 

A szenvedő és ikes igékben hasonló viszony rejlik, t. i. valami
nek vonatkozása az alanyra, mihez képest ez az alany mint tárgy 
tűnik elő. P o. vágatom = én vagyok az, a kit vágnak, mosdom = 
én mosó vagyok, egyszersmind az is, a ki mosatik. Az úgynevezett 
alanyra ható (reflexi v) igék tálajdonképen szenvedő igék, s azért 
az ikes és szenvedő igealakok egyenlően ragozhatok, s ragozásuk 
az egyes számban némileg a birtokos névragozáshoz hasonlít. A 

Mordvin : maz'i szép: 
mazi-an szép vagyok 
mazi'-at szép vagy 
mazi* ö szép, 

mazi-tama szépek vagyunk 
mazí-tada szépek vagytok 
mazí-ht ők szépek. 
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többes számban nem hasonlítanak ehhez: ámde erős okom is van 
' gyanítani, hogy a magyar szenvedő és alanyra ható ige eredetileg 

csak az egyes számban divatozott, mit azonban ez úttal nem tár
gyalok. Csupán azt jegyzem meg, hogy az ik, a harmadik személy 
ragja, magára ható jelentésű, mint a finn iht vagy its, mely ott 
hasonlóképen az alanyra ható igéket képezi. S minthogy a magyar 
ik-uek azonosságát a finn iht, its-ve\ alig lehet tagadni, jelentése is 
az utóbbi által lesz világossá. A finn its (itse) annyit teszen: maga, 
s mint mondatkötő is ugyan azt teszi. Valamint t. i. a maga szó 
hajdan azt is tette, hogy de, úgy a finn itse is a Kalevalában de 
jelentésben fordul elő. P. o. Pázmány a Kalauzában (1637-ki ki
adás, 496. 1.) így ír : „Ezek a derék szent írásból vett igazságok 
csak régiek és álom-hüvelyezések Calvinusnak. Maga ez után meg
mutatom, hogy az új testamentombeli szentekrül sem hiszi Calvinus, 
hogy ítélet előtt mennyországba mennek.u A Kalevalából legyen 
például: „Silloin vanha Váináraöinen sanan virkkoi, nőin nimesi: 
Itse tieán rauan synnyn" = akkor a vén Vainámöinen szót monda, 
úgy felele: „De tudom a vas eredetét." Az ik jelentése annyi lévén 
mint maga, világossá lesz, miért alkalmazza a nyelv a szenvedő és 
az alanyra ható igéknél; világossá lesz egyszersmind az ik-wek. el
maradhatatlan szereplése a nevezett igéknél. 

A magyar ige tehát három ragot ismer az egyes-szám harma
dik személyének kifejezésére : 1) az ,n-et, mely csak az alanyt je
lenti, s mely az egyes-számban csak némely igéknél maradt meg 
(hiszen, vagyon, megyén, lön, xön stb.); de a többes-számbeli nak-
ban mindenütt megvan még; 2) aj/a-t s a megfelelő i-t, mely az 
alanyt és a rajta kivüli tárgyat jelenti (tud-^'a, k é r i ) ; 3) az ik-et 
mely az alanyt jelenti, mikor tárgy egyszersmind. 

Az ikes igék egyes-számbeli második személye Z-je is azért sze
repel, mert az alanyon kivül egyebet is (tárgyat) akar jelenteni. 

Hogy az első személy ra-je ugyanazt teszi, már az előbbiek
ből is világos. 

Az ik tulajdonság- és számneveknél is előfordul, p. o. jobbik, 
másik, egyik. Ezeknél is kiválasztó, ellentétező jelentésű, mint a 
mondatkötő maga. Erre nézve is tanúságos az éjszaki osztják, mely 
ilyen értelemben is az ismeretes l-et (harmadik személybeli ragot) 
használja. 6, 24. Nem chojat an pusl luzidta kad jóra; mujpa idi 
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l'ikma tajta pidl, a kimitotel nuisfija tajta pidl == senki nem szolgál
hat két urnák; vagy az egyik haragosnak tartatik, de a másik 
kedvesnek tartatik. It egy, idl (a t az 1 előtt gyengül) egyik; kimit 
másod, kimitot a másod, kimitot-el a második ') . 

III. N é h á n y m á s n y e l v b e l i j e l e n s é g e k . 
Ezen czím alatt mindent felhozok, a miről még szándékom 

ez úttal értekezni. 
1.) Szám- és viszony ragok. Az éjszaki osztják nyelvnek hegyes, 

kettős és többes száma van. A kettős számbeli rag neii, p. o. pog fin, 
pognen két fiú, at'i éj, atnen két éj. Akkor is kettős számban állanak 
a névszók, mikor két dolog összetartozónak vétetik, mint a vogul-
ban, hol ez : föld és ég (== világ) így fejeztetik k i : mái farmi (:= két 
föld két ég), pedig a nyelv azt akarja mondani: föld-ég (mind kettő 
együtt). így ezt : anyám atyám, így mondja a vogul : angváwn 
jagávm = két anyám két atyám. Ezt követvén az éjszaki osztják 
is, a 4, 2. versét így fordítja Vologodszki: neljarí atnen pa chadlnen 
uUt'ijim jubina jugot lita lanmats = negyven két éj és két nap böj-
lölése után megint enni akara. 

A kettős szám magára a kad, kadn (két, kettő) szóra viszon. 
Már régen a kettő és monnó szókban a magyar kettős számnak ma
radékait ismertem fel, valamint azt is, hogy a kettős számbeli rag 
no, nő, mely így veszi föl a birtokos ragokat: nőm, nád, naja. Ennél
fogva a kettö-t keht-nö-ve taglaltam. Legközelebbi okom pedig e tagla
lásra vala, hogy két csak tulajdonítmányúl, attribútumul, kettő pedig 
magában, dolog névül, áll, így : ,két ember', s ,az kettő, nem három/ 

Az éjszaki osztják nyelv igazolja felfogásomat. Ebben a nyelv
ben, mint láttuk, nen a kettős számbeli rag, melyből csak n maradt 
meg a kadn — kettő szóban. Itt is tehát kad = két, tulajdonítmá
nyúl, kadn pedig magában, dolognévül áll. P. o. 4, 21. kazalas pa kad 
jí-pognen látta más két atya-fiút (ez kettősben áll); 9, 27. kad senila a) 

') Kad, kadn két, kettő, de kimit másod. Ehhez járul ot, vogulban ut, mely 
nagyon gyakran s mindenféle szókhoz j á r u l ; pa idegen, más, paot az idegen, ma 
én, maot — enyém ; 2, 15. Jegipet mu el'ta ma vogsem pogem maotem Egyiptom föl
déről én híttam fiam enyimet; — oroszosan : syna mojeho. 

2) Sem = szem, vogulban is sem , sem-la = szemtelen, vak, vogulban 
semtál. A fosztó képző az összes finnségben ta, tá, vogulban tál, a déli osztjákban 
da, tehát semda = vak, s ezen da, ta az éjszaki osztjákban la. így sam-la szív
telen, n'elm-la nyelvtelen, néma. 
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lu jubina jitel sagat uvíset két vak ö utána jötte szerint kiálta
nak ; ellenben 8, 28. chun lu pa pelka unzis Gergesinsk ira, jezalt 
uzanset luela kadn, lul' tajtodet hogy (midőn) ö másikfélre (partra) 
ment a Gergesenusi tartományba, eleibe jövének neki kettő, ördö
göt birok. Ezen példákból azt tanuljuk, hogy a kadn igazán = kettő, 
kad pedig csak két (mellékesen jegyezzük meg azt is, hogy a gyűjtő 
név után az ige többes számban áll); hogy tehát az n a kadn szó
ban a nen kettős számbeli rag maradéka, mely a magyar nó, nö 
kettős számbeli ragnak felel meg. 

A többes számbeli rag t, mely rendesen e-t vészen maga elé, 
s magánhangzón végződő nevek j-t vetnek közzé. P. o. chot ház, 
chot-et házak, pog fiú, poget fiúk; tiilti'psa gyümölcs, tü'lffpsajet 
gyümölcsök. 

A viszonyragok kis számban tűnnek elé; a és na, melyekhez 
el'ta járul, p. o. 

chot ház chotet házak 
chota házba, -ra, -nak choteta házakba, -ra, -nak 
chotna házban, házul chotetna házakban stb. 
chot eíta házból, -tói, ról chotet eTta házakból, -tói, -ról. 

Ez,en viszonyragok a birtokos ragu szók után járnak, mint a 
magyarban, p. o. nem név, nemen neved, nemenna nevedben; 
navi'rem gyermek, naviremlan gyermekeitek, navíremlana gyer
mekeiteknek. 

2.) Viszonyszók. Ezek nagy szerepüek az ugor-finn nyelvek
ben, s a rokonság legjelesebb tanúságai a számneveken kivül. Azért 
azok az összehasonlító nyelvtanban egy kitűnő részt fognak tenni. Itt 
csak nemit mutatok fel az éjszaki osztjákból. Első helyre teszem a 

choza szót, melyet a Temetési Beszéd is így ír : choz. A tő úgy 
látszik choz, s az a már rag, choia tehát = hozzá, birtokos rag 
nélkül, melyet az osztják nyelv ilyenkor nem vészen föl, p. o. lu 
choza = ő hozzá-ja; 7,9. utt-muj nen kutenna simis cho, madot, chun 
lu pogel vog'il lu choza nan, mai kev'it van-e ti köztetek olyan 
ember, a mely, midőn ő fia kiált ő hozzá kenyeret, ád követ ? -
Jelent nál is, p. o. 6, 9. riin jeniih nemen mim choza jemin at ull te 
szent neved mink-nál szent hogy legyen. 

Kut köz, a birtokos ragokkal: kutem, kuten, kutel; kuteu, 
kuten, kute!. Ull-muj nen kutenna van-e ti köztek-ben (köztetek)? 
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Ocht rajt, tulajdonképen fejett. Og fej, ocht fejett, rajt, fenn. 
A g a t előtt ch-vá, lesz, így vog'ilem hívok, vogil hí (a jelenidőbeli 
l- vei ; vogsem híttam, de voch-ta híni, hívó; e szerint og-h6\ lesz 
ocht. Birtokos ragokkal ochtem, ochten, ochtel, p. o. nachset lu ochtel 
nevetének ő rajta, 9, 24; — lu lu ochtela v'isle mun kazilau ő ma
gára vévé mi betegségeinket. 8, 17. — 

Az ocht-hól i közbevetésével ochtija felé, ochiina felett új vi
szonyszók lesznek. Isus jogots Chalilej el'ta Ordan jogán ochtíja, 
Iván choía Jézus mene Galileából a Jordán folyó felé Jánoshoz. 
3,13. — Chus lolimtas si taga ochtína, choda navirem us a csillag meg-
állapodék azon hely felett, a hol a gyermek vala. 2. 9. — 

El'ta tói, ról, ból; mudra jach el'ta purijis a bölcsektől kérdeze. 
2, 16. — n'in el'ta edl lavílta cho belőled jő ki az őrző ember. 2,6. — 

el'tem, el'ien, el'tel tőlem stb. chus étim pora l'i el'tel purilijis a 
csillag feltűnése idejét ö tőlök tudakozá. 2, 7. — 

Juh után ; jubem, juben, jubel utánam , utánad, utána ; p. o. 
ma jubem jitot ma kinza tak az én utánam jövő én nálam különb-
(való). 3, 11. —juva ma jubem; lu kilmalna lu jubel manta pits 
jöjj én utánam; Ő felkelvén ő utána menni kezde. 9, 9. — Ebből 
is lesz: 

(jub'ija és) jub'ina után, p. o. Vavilon voza kasVim jubina Jechon 
tais Salafil a Babylon városba költözés után Jechonias nemze Sza-
lathielt. 1, 12. 

Jelbina előtt, feltételezi a jelb viszonyítót, melyet nem találtam 
még. Jekimtais Jechon ilu apsilal, Vavilon voza kaslta jelbina Jekim 
(Josias) nemze Jechoniast és ő öccseit, Babylon városba költözése 
előtt. 1, 11. 

jelit elő, előre, leginkább ezekben: jelit jastata előre mondó, 
jelli jastata jemin iki előre mondó szent öreg = próféta: jelli ver 
(előre tett) jövendőlés, mun n'in nemenna jelli ver an jastasu-muj f 
mi te nevedben jövendölést nem mondtunk-e ? 7, 22. 

Jilbi alatt; al nulta . . . . anta muna, lu tor'im kuret jilbi taga 
ne esküdjél se a földre, ö az isten lábai alatt hely. 5, 35. 

jilbija alá; pa asvem uzipttmna put jilbija an omisla és gyertya 
meggyújtása után fazék alá nem tétetik. 5, 15. — 

jilli alá (mint jelli) ; chot jilli an pits, kev'i ochiina omdim vorna 
a ház alá nem esett, kövön ültetése miatt. 7, 25. — 

Libija belé, libina benn (lib vogul lep be, lep pantém, befedek, 
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lepil lepel); pa al jutsajin ninen turma-chot lib'ija s ne vetessél a 
fogház-beié. 5, 25. — növi, veri izagat chot libina vita mura vilá
gosságot csinál az egész ház-ban való népnek 5, 15. 

Pan oldal, pan-na oldalon, nál, vei. Emmanuil, muj ull: mun 
panna torivá. Emmanuel, a mi: mink-vei isten. 1, 23. 

Pel fél, pela felé. pastr juSna manset l'i irel pela más iiton mé
nének ő országuk felé. 2, 12. — Saulon pa Nefalim mu, pánt och-
tina íaras pela Zabulon és Nephthalim földje, az úton a tengeren 
túl(felé). ' 

pelak fél, pelak joz fél kéz, jim pelak jo% jobb kéz, pua pelak 
joi bal kéz; jim pelak sem jobb félszem. — Chola pelak kelet; mun 
lu turum chusel vantsu chola pelakna mű ő isteni csillagát láttuk 
keleten. 2, 2. — pa Ordan jogán pa pelak el'ta s a Jordán folyó 
másik feléről. — jetna pelka lu choza ar chojadet tusa este felé ö 
hozzá sokan hozatának. — chun lu pa pelka unzis Oergesinsk ira 
midőn ő más felére mene, a Gergesenusi tartományba. 8, 28. 

Jezalt, jezalta eleibe; chun lu pa pelka unzis Gergesinsk ira 
jeíalt uzánset luela kadn midőn ő más felére mene a gergesenusi 
tartományba, eleibe jövének neki ketten. 9, 28. — izagat vostel mur 
edis Isus jezalta az egész városból a nép kimene Jézus eleibe. 9, 34. 

Tolta onnan ; an edlan tolta si vonda, chun an malen ch'izim 
voch-pelak nem bocsáttatol ki onnan, míg meg nem adod a mara
dék (utolsó) félpénzt is. 5, 26. — 
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