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ked. Mim, mijem és migem adok, migtá adja, miganem adom azo
kat • egyszersmind a' punganem nanen = teszlek titeket 's miga
nem titetme == adom azokat mutatják, hogy a' második és harma
dik személyü többes tárgyat egy alakkal fejezi ki a' nyelv, mirül 
többet a' maga helyén. 

12. Rendesen a'hangok eló'sorolásával és osztályozásával's azon 
ünemények meghatározásával, a mellyeka'szók hangjaiban szem -
lélhetők, mit összesen hangtannak neveznek, kezdik meg a' nyelv
tant, melly a' szeriát hangtanra, szótanra és mondattanra oszlik. 
De az így tárgyalt hangtan szinte érthetetlen az ^előtt, a' ki a'" 
nyelvet nem tudja. Én azért a' szótan után adom elő, a' mikor az 
olvasó a' névszót és igeszót már ismerheti, 's maga is egybe alkot
hatná a' hangtant. Itt előre csak annyit tudjon meg, hogy az I, n, 
t", r, s jegyek a' szokott magyar ly, ny, ty, 's a' szokatlan rj, sj, (ry, 
sy) hangokat fejezik ki ; hogy továbbá s, z, c a' szokott magyar s>, 
zs, cs hangokat jelölik. 

E L S Ő E E S Z . 

S z ó - t a n . 

13. A' szótan két osztályt foglal magában: a' névszót és ige-
szót. A' névszó alá foglaljuk természetesen a' tárgyi nevet (dologi 
nevet) ; tulajdonsági nevet, név-mást, számnevet és a viszonyi nevet. 

T á r g y i n é v . 

14. Eredeti tárgyi nevek a' kondai evangeliomban szinte kö
vetkezők fordulnak elő: 

lyuk 
dolog. 
íz 
ajtó 
eb 

a leány a& 
aul menny as 
akve napa at 
aln, alen ón, ezüst av 
aná edény, tál amp 
ane sereg át 
aáöuch öreg el év 
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eri ének jor hely 
et est jov morzsa 
ini töves mr áldozat 
inki szolgáló leány jurt, jort társ 
°j tanács lajl ' láb 
onch szurok Jach vidék 
OS juh lat kor 
OS szín lich, lig szálka, hegy 
oíer fejedelem lil lélek 
ovle kezdet lupt levél 
ovte dárda íonch út 
uj vad Tomi szúnyog 
US város lUS sírás 
kacher has naer fejedelem 
kan, chan hely, tér nam név 
kac öcs ne nő 
kas kedv nilm nyelv 
kat kéz nir vessző, nyir 
kav kő nor gerenda 
kul ördög najt bűvölő 
kum, chum férj noul, novl hús, test 
kval ház nol orr 
kvart ing nxú eskü 
char valaki nur bőr 
char föld, puszta nup, nuop menyegző 
chap hajó cak csecs 
chol láz cach só 
ehont had cac farkas 
ehor, kur kép cor bú 
ebem arcz cukv anya 
chul hal saj ajándék 
ohul'm hamu sajt ész, eszmélet 
chur, kur végszél sak gyöngy 
chump hab sach napfény 
jej éj sal villám 
jejv fa sir féleség, szer
jeg atya sov csillag 
jol haszon, hatalom BU bot 
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suj szó pank fej, fejedelem 
surn arany pank fog 
sanö térd pas fény 
sam és sem szem pas erő 
sip nyak pac béke, köszöntés 
sím szív pat fazék 
sot boldogság pát vég 
rách eső pis fészek 
ret csalás pos jel ; idő 
rig melegség pul bogyó 
taut tüz pur vendégség 
tal és tel tél pute mécs 
tal ág pum fü 
tas készlet, áru püv fiu 
tar gyökér, ér va erő 
tarvit teher vaj vaj, zsír 
tin becs, ár vant feleség 
tóul tallu, toll vat .szél, part 
tol UJJ vit víz 
tor vászony vonch árok 
torem ég, isten vot szél, ventus 
tujt hó ma, mag föld 
tul felhő mán meny 
tus száj met bér ' 
tus baj mii mélység 
paul falu mul', rnuli, mulg vendég, ven
paí fül déghely, főhely. 

Ezeket a' vogul nyelv terén eredeti, nem származott, tárgyi 
neveknek vehetjük. Az agem betegség, alem bal, acerm hideg, 
eserem szégyen, szemérem, isem hőség, olm és, ulem álom, ulem 
öltő, ruha, usem irigység, kavem sereg, lusem tetem, csont, votem 
arcz az wi miatt nem látszanak eredetieknek, mi bizonyos az olm, 
ulem álom, ulem öltő, ruha szókra nézve, a' mellyek tőjét a ma
gyarban az al és öl mutatják k i ; másokra nézve az nem ollyan 
bizonyos. Az eredetiek közt felhozott chuím hamu ép olyan erede
tinek tarthatjuk, mint a' magyar hamu-t. Az arent adósság, bajo-

ssan eredeti szó, ha igazán vogul. A' kenés tanács, canes veréb, 
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saris tenger, pores por, varis üldözés, markes keselyű, tárgyi ne
vek eredetieknek látszanak, mi legalább a' pores-re nézve bizonyos 
volna, ha a' magyar por szót a'por-es-sel azonosiithatnók. De a pures 
disznó eredeti voltát a' finn porsaha — disznó bizonyitja. Különö
sek az ochser róka, ochter zokogás szók is. 

Az eredetiek közzé az összetételek is sorozhatok, ha az egy
szerű szók eredetiek, a' mellyekböl állanak, mint: a-püv (leány-
üú) gyermek, ma-kan (föld-tér) föld, fölkerekség, jege-püv (jegá-
püv) atya-fi vagy atya-fia (atyafi, testvér*), sager-püv, (tehén-fi) 
borjú, su-jejv (bot-fa) bot, sat-pank (száz-fej) százados, sam-pal, 
lajl-pal, kat-pal (szem fél, láb-fél, kéz-fél) félszemű, fél-lábu, fél-
kezü, iiol-3am (orr-szem) oreza; vájjon a' magyar is összetett szó 
volna-e ? Paul-kan (falu-tér) úteza, falu-köz, jejvvaj (fa-zsir) fa
olaj, vat-chal (rövid köz) néha. Különös figyelemre méltók az 
elem-choles (ég halandó) ember és uj-chul (vad-hal) állat. Az em
ber a vogulban choles = halandó, meliy, mint látni fogjuk, chol 
== hal igéből származott tárgyi név, de szinte még gyakrabban 
elem-choles. Ennek első része, elem, elm ugyanaz, mi a'finn ilma = 
levegő, ég, 's az embert égi vagy levegői halandónak azért hijják, 
mert a' vogul hitrege szerint az első ember az égbul, vagy levegő-
bül jött alá. Szinte bizonyos, hogy az ember hasonlóképen össze
tett szó : em (elm) és ber; az em-nek jelentését találjuk meg a' vo
gul (finn) elm-ilm-ben, de a' ber még ismeretlen előttem. — A* 
vogul teremtési hitrege, a7 melly az elem-choles (az éjszaki vogul
ban elm-kals) eredetét tudja, azt is elbeszélli, hogy a vadat (uj) és 
halat (chul, az éjszaki vogulban kul) az égbül jött ember gyúrta 
földbül és hóbul; a' vogul nyelv tehát az állatot, az ember ellené
ben uj-chulnak (vad-hal) nevezi. A' fajnevek rendesen későbbi ere
detűek, a' magyarnak sincs kifejezése az animál fogalomra, mert 
az állat annyi mint lény. Azért van a' magyar nyelv szerint okos 
állat ( = ember), oktalan állat ( = animál), asszonyi állat ( = nő) 
lelkes állat (= az élő) stb. Hol vette a' magyar a' madár szót, nem 
tudom, valamint szószerinti jelentését sem tudom: a' vogul-
nak sincs kifejezése a fajra vagy nemre, 's azért toulen uj (az éj-

*) A' mi (magyar-vogul stb.) nyelveink a1 fráter germanus, soror ger-
mana fogalmakat atyafi és testvér szókkal fejezik ki, Két atyafi tehát egy atyjá
nak fija ; két testvér egy anyának két fija. 
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szakiban tauleng uj) = szárnyas vadnak, sőt toulen vagy tauleng 
uj-chulnak — szárnyas vad-halnak is nevezi a' madarat. 

A' pojrechs ur is összetétel. A' rechs nyilván egy az éjszaki 
vogulban járó rés, rís, melly ott gedélő szókat alkot, mint pi fiu,, 
pirés, vagy piris kedves fiu, pirisem fiacskám, mint kuner szegény, 
kuneris szegényke. — Az első rész vagy poj gazdag, vagy po-
jer ur. 

Összetételeket adhatnak még as, char, szók is. Az as legin
kább igésnevekkel társul (16. a p és ne igésneveknél) s igen? 
gyakran képez tárgyi neveket. A' char hasonlóképen igésnevekkel 
társul, de tárgyi nevekkel is, mint met bér, metchar béres. Egyéb
iránt mindenféle szóhoz járulván uj névszókat alkot, mint: aku 
char egy valaki, tá char az, chotchar a' ki, elöl char első, mot 
char más, tene char enni való, urp char őrző stb. Lásd sJ szótárban 
az as és char szókat. 

15. A' származott tárgyi nevek tulajdonsági nevekbül, vagy 
igeszókbul valók. 

Tulaj donsági névtül származott tárgyi név kevés fordul elő 
p. o. lach képzővel poj gazdag, poj-lach gazdagság. 

16. Annál számosabbak az igeszóktul származott tárgyi ne
vek; mellyek képzőji: 

eh (k) mint: er kell, akar, szeret, er-ch erő, hatalom; ur r 

ör-z; ur-ech őr; urél vág, arat, url-ech gyümölcs j narem ád 
narm-ech adomány, lav szól, az éjszakiban íau, fach sőt la-nch is-
beszéd, szó; — bizonytalan, ha vájjon jurch tájék, tajmach nyár,, 
marék szárny ezen eh, k képzőbül és igetőbül állanak-e ? Bizonyo
sabb, hogy tonuch tanú a' török tanik. 

/ (el) mint: ajg kiált, ajg-el kiáltás, azután a' régi magyar 
kegy, stádium; just jutalmaz, just-el jutalom, bér; iIlyen szár
mazások nyilván a' pon-el fonal, chot-el nap, jóllehet itt a' pon ==r 
fon, chot fénylik, világít nem fordulnak elő; illyen jasmel vonás 
is. Bizonytalanok kepei vidék, sipel tok. — Ezen képző a' eh kép
zőhöz is járul, mint lachel szó, szózat, melly lett la-ch és el-büJ. 

s mint: chol hal, choles halandó, mórt mér mort-es mérték-
Hasonlónak látszik 

í, mint num-t elme. 
p, melly igésnévi képző (1. 43.) 's nagyon gyakori, mint majd 

látjuk. Némelly afféle képzett szó valóságos tárgyi név, mint: 
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tul-p tolvaj, caku-p csecsemő, sagre-p sarló, fejsze, jonch-ep hold 
(forduló), ckas-ep kárpit, jut-ep szúró, tövis, chol-p holt; kétsége-
sebbek^chort-ep szóró, chul-p háló (a' vogul és magyar azonos), 
ent-ep öv, kel-p vér, von-p horog. Figyelemre méltó a votp, mi 
özvegyet teszen. Az éjszaki vogulban vuafpe árvát teszen, azután 
Tuafpe kum özvegy ember, vuatpe ne özvegy asszony. Bizonyossá 
lesz hát előttünk, hogy a' magyar öz-vegy szónak utó része végy 
azonos a vogul vuatpe vuotp szóval; minélfogva az özvegy szó is 
összetétel. 

A' p képzőjü igés nevek a char vagy as szók összetételével 
mind tárgyi nevekké lesznek. 

ne is igésnévi képző (1. 44.) és nagyon gyakori mint: aj iszik, 
aj-ne ivás stb. 

A' ne képzősök is a' char és as által igazi tárgyi nevekké 
válnak. 

T u l a j d o n s á g i n e v e k . 

17. Eredeti tulaj donsági név nem sok fordul elő az evangé
liumban, jelesen: alem bal, ari feles, as'e szoros, is ó, régi, ost vékony, 
kamelt zsenge, alázatos, kigne könnyű, chocá hosszú, jani nagy, jőrli 
szegény, jomas jó, loct tágas lui rósz, sajr fehér, sar igaz, sav sok, 
semel fekete borús, pus ép, vis kicsiny, poj gazdag, pus ép, morcé 
kevés. 

18. A' származott tulajdonsági nevek vagy általában névszó-
bul vagy igeszóbul lesznek. 

eh által az alembui új tulaj donságnév alme-ch lesz, melly 
bal-t jelent. így más nyelvjárásban poal fél poalo-h (eh) is ugyan 
a z ; kum poaloh tul férfi nem, ne poaloh tul nő nem. — Viszony-
szóhoz is járul e' képző, mint jol al, le, jolech is le ; fal' és íaích 
ellen. 

P képző tárgyi névbül képez tulajdonsági nevek, mint: kat 
kéz, kat-p kezű, nam név, nam-p nevű, sam szem, sam-p szemű, 
sim szív, sim-p bátor, merő. 

n képző is tárgyi névbül képez tulaj donsági nevet, a' melly 
azon tárgygyal való biró vagy bővelködő tulajdonságot jelent, 
mint acél halál acel-en halálos, arent adósság arent-en adós, kav 
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kő kav-en köves, lil lélek, lil-en lelkes, nam név nam-en neves, 
numt ész numt-en eszes, nolt poklosság nolt-en poklod, cach só 
öak-en sós, sim szív sim-en szives, sot boldogság sot-en boldogsá
gos, boldog, ret csalás ret-en csalárd, tajp érő méltó tajp-en méltó, 
tarvit teher tarvit-en terhes, tin becs, ár tin-en becses, árus, tóul 
toll toul-en szárnyas, pas fény pas-en fényes, pol baj pol-en ba
jos, vit viz vit-en vizes, mos betegség mos-en beteges, stb. 

Innen méltán gondolhatjuk, hogy így elemezhetők a' pálen 
szabad, panchun bő, tágas stb. szók is, bár az eredeti pál, panch 
nem fordul is elő. De a' panch az éjszakiban pang bő, panchun, 
éjsz. pangung tehát bőves. 

n tulajdonsági névbüi is képez új tulajdonsági ne vet, mint sajr 
fejér, sajr-en fehéres. 

Az n (en) képző előtt a' eh hang k-vá 's az elmaradt u vagy j 
hang g-yé válik, mint cach só, caken sós; va (vau, vaj) erő, va~ 
gen erős. 

tal, melly a magyar talán, telén képzőnek felel meg, mind 
névszókbul mind igeszókbul képez tulaj donsági neveket, mellyek 
az illető tárgynak vagy létnek hiját jelentik, tehát ellenesei az rt 
képzősöknek. 

N é v s z ó k b u 1 : 

at iz at-tal ízetlen 
eserem szemérem eserem-tal szemérmetlen 
och ok? och-tal ok nélküli 
urlech gyümölcs urlech-tal gyümölcstelen 
kat kéz kat-tal kezetlen 
choles ember choles-tal ember nélküli 
faji láb lajl-tal lábatlan 
saj szó suj-tal szótlan 
sam szem sam-tal vak 
pal fül 

I g e 

paí-tal 

s z ó k b u 1 : 

siket stb. 

agt - hisz agt-tal nem hivő, hitetlen 
er kell, szeret er-tal szeretetlen 
US visel? us-tal viselhetetlen 
lovt mos lovt-tal mosdatlan 
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taj kell, ér taj-tal méltatlan, kelletlen, 
jocht jut jocht-tal a' mi nem juthat; 

innen 
va-jocht-tal lehetetlen, 

os bir os-tal a kinek nincs stb. 
Származott tulajdonsági nevek lehetnek: alpel és jálpel új, 

semel fekete, kert bizonyos. A' jejpes sötét bizonyosan így szárma
zott: jej éj, jej-p éjü, jej-p-es éjüvé = éjes, sötét, minélfogva az 
s-ben viszonyitót találnának, mellyet láss a' viszony ragok közt. 

V i s z o n y r a g o k . 

19. Miután némileg megismerkedtünk a' tárgyi vagy dologi, 
meg a' tulaj donsági nevekkel, lássuk a' viszonyító ragokat, a'mely -
lyek által azok a' mondatba illeszkednek. De a' viszonyító ragok, 
elöszámlálásánál nem szorítkozunk azokra, a' mellyek rendesen a' 
tárgy és tulajdonsági neveknél fordulnak elő, hanem felhozzuk 
azokat is, a' mellyek csak viszonyi neveknél vannak szokásban. 

A' viszonyi ragok az úgynevezett eseteket (casus) fejezik ki. 
Ezek általános elnevezése azért bajos a' mi nyelveinkben, mert más
ban más viszonyi rag lett esetjelelővé. Megnevezésökre a' latin ki
fejezések elégtelenek, új nevek pedig nem igen találnak tetszésre. 
Azért a' ki és ho szókat használjuk az esetek jelelösére, s lesz ki
eset, kié-eset, kinek-eset, hit-eset, hol-eset, honnan-eset stb. a' hányra 
szükség lesz. 

1) t helyben léteit jelent: aul-t mennyben, aul naerlacht 
mennyországban, Jegipet-t Egyptomban, put-t katlanban, onch put-t 
szurok katlanban, gyehennában; poch-t nál, oldalt, an sagrep jejv 
pocht kuji már a fejsze a' fánál, fán, fekszik ; pal-t]oldalt, nál, ma-t. 
helyen, földön, ton-cuv-t akkor ; ton-t tehát, keur-t benn ; katát kezé
ben, katá keze, kachra-t méhében, kachrá méhe, kachreta-t a' 
méhében, kachretá a' méhe. — A' chot szó hol jelentésben áll 
mindenütt, pedig chot-t kellene ; mert chot ho, chot-t ho-1, chote = 
hova, chot-el honnan. 

2) e helyre mozgást jelent, chot-e hová, chot(t) hol, menam? 
kas cbote ménen megyek akárhová mégy; — el-e elé, el el, ele 

/ 
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ménen amnanel menj el tőlem; — kvan-e kivé, ki, kvan ki, kvane 
rastalen vesd k i ; — jol-e alá, le, jol al, jole ali leöl, megöl, tanme 
jole alesanel azokat megölék; — mos vég, mos-e végig, —ig, Avra-
amnel Dávid mose Ábrahámtól Dávidig. 

ge hasonlóképen helyre mozgást jelent, vat közel való, rövid, 
vat-ge közelre, Joan tav vatge jochnat elpalt laves János ő közel 
(hozzá) jövése előtt monda; chol hol, chol-ge hol va (reggé Ír e); cholge 
pala lavine holva mondjátok. 

g magában is azt jelenti p. o. ti ez, tig ide; tig, am viglem 
kvane nag sament olep lichme ide, én kiveszem a' te szemedben 
lévő szálkát. 

v ugyanezt teszi, mint: to az, tov oda, pilmes tov menuchv 
féle oda menni. 

3) l (el, il, ol, ul) helyről, helyből való mozgást jelent, chot(t) 
hol, chot-e hova, chot-el honnan; chotel öles honnan volt; — num 
föl, num-el felől, felölről, numel jole mos felőlről aláig; toncuvt to-
rem kval jalpen av ehaáep pali manemtachtesnumeljole mos akkor 
isten háza szent kapujának kárpitja felhasada felülről aláig. 27, 
51. — kvan ki, kvan-el kivül, kivülről;.— el el, el-ol elöl; ton cho-
telnek elöl azon nap elől (—tói fogva); — to az, tov oda, tóul és 
tovul onnan;— ti ez tig ide, tigil innen; tigiltoul jejp charet innen 
onnan jövő emberek ; — lachven tigil mot mane menj el innen más 
helyre. 

4) n helyben léteit jelent: ju be, meg, ju-n benn, hon, chus 
am paltem jun kuji agmeltam szolga én nálam benn fekszik be
tegen;—• num fel, num-en fenn; suj numen cholves szó hallat
szok fenn. 

5) ne a) helyre való mozgást jelent. Vifleemne Bethlenembe, 
Egipet-ne Egyiptomba, Vavilon-ne Babylonba, kval-ne házba, süt
ne Ítéletbe, ton sütne páti ő Ítéletbe esik ; — torem elpal-ne isten 
el-felébe ; — esep-ne számba, nag tustsan tanme aku esepne man 
jortelov le tetted őket egy számba (egyenlőkké) velünk; 20, 12. = 
panchun ion ehet tatát acelne széles utak visznek a' halálba, ha
laihoz. 

fi) Azért megfelel a' kinek, minek kérdésre is, a leány, a-ne 
leánynak latan Sión ane mondjátok Sión leányának;—David-ne 
Dávidnak, chotchar püv Davidne a' ki fij-a Dávidnak; — Vifleem 
ma Juda-ne Bethlenem Judának földje; —Joan majves urechet-ne 
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János adatott az őrhelyeknek, fogságba; — aul naerlach jorti 
rovtep cholesne a' mennyország hasonlít vető embernek = ember
hez: am latam nanane én mondom nektek; — namtes tavane nam 
Isus neveze neki Jézus nevet; ton eharne jomasnuv ölni annak 
jobb volna. 

y) S a' mire kérdésre. Sochen küchstap tak jurta tari chaje-
rel, joreli sutna; os chon lavi: eseremtal, joreli chariletal tautne 
(sut Ítélet, taut tűz) minden haragvó a' maga társa ellen híjába, 
méltó Ítéletre; de a 'k i mond neki: szemtelen, méltó olthatatlan 
tűzre. —• A' cuv, lat, pus, va szóknál különböző jelentésű, de ide 
tartozik, p. o.ticuv annyi, ticuvne annyira; sat latne, kus latne száz 
annyi, húsz annyi 13, 8; pusne at unli épen nem marad 12, 25 ; 
vane chontlat bajosan, erősen, hallanak 13, 15. 

ő) A' ne rag okot is fejez ki, mint a' magyar bele, illyenek-
ben: beteg lett bele, meghalt =s tőle beteg lett, meghalt; azért já
rul hozzá a' szenvedő ige is. am am asrajne muetove én leányom 
az ördög által kínoztatik; — nar mos ase av i marem lonch, tatpe 
charet lilén toremne, i chumle savne at chotvet tan meri szűk az 
ajtó és keskeny az út, vivők az élő istenhez, 's mi sok által nem 
találtatnak azok; — tav peritoves volchvetne ő megcsalatott a' 
bölcsek által. 

6) nel helyről és helyből való mozgást jelent, azért megfelel 
a) a' magyar tői, ről, ből-nek. Vooz ponstesta Ovidme Rufnel 

Boáz nemzé Obedet Ruthtól; — Avraamnel Dávid mose Ábrahám
tól Dávidig; — ele monen amnanel menj el tőlem; — ton latnel 
covletes Isus chanctachv az időtől (fogva) kezde Jézus tanítani; — 
ati nannel akve lileaag jejmti elemcholes, os sochen íachnel kva-
lepnel torem tusnel nem kenyérből (vei) egyedül lesz élővé (él) az 
ember, hanem minden igéből, kikelőből isten szájából; — íachel 
aulnel sujti szó hangzik az égből. — Jegipetnel vovislem am amk 
püvem Egyiptombui híttam én en fiamat. 

§} Mennyiben a' valamitől való viszony genitivusi viszony is, 
az a' rag ezt is kifejezi, 's ekkor nagyon megegyez a' ne raggal. 
Matpinel jalpen jomas íachel Máténak (és Mátétól) szent jó be
szédje (evangéliuma) ; — chun nag püv toremnel, laven ha te fija 
(vagy) istennek, mondd. 

y) A' hasonlítottnak viszonyát is jelöli, lil tene charnel jáni-
áuv i noul masnanel a' lélek az enni valónál jobb '& a' test a' ruhá-
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n á i • — chahctaehtep jani ati chanctapnel, i chuS jani ati tak poje-
retanel a' tanítvány nagyobb nem a' tanítónál, 's a' szolga nem na
gyobb a' maga uránál; — net ponstam charetnel jani atim öles 
Joan pene punepnel, os tavanel visnuv aul naerlacht jani nők 
szülte emberekből nagyobb nem volt János keresztelőnél, de nálá
nál nagyobb a' kisebb is a' mennyországban, i liajtnei pel jani a? 

prófétánál is nagyobb; — atichon jomas toremnel targe senki sem 
jó istennél kül (istenen kivül). 

nen ritkábban fordul elő, többnyire az el viszonyszóval, nan 
choleslan, isto elnen latem oli ti hallottátok, hogy előbb mondva 
volt; — vajlen torem elnen pimentam lates mert isten előbb pa
rancsolva mondta: — nar mos Mojsej elnen lates michv taretane 
népek miért Mózes előbb mondta, adni elbocsátó levelet. 

7) me a' határozott tárgyat jelöli, mikor tehát az határozat
lan, a' me rag nem tétetik ki. Avraam ponstetsá Isaakme Ábrahám 
nemzé Izsákot; — ati pel ton, nav tuv tusne, íulemtitá cholesme,. 
os nar tusnel kvane kvali, ton mlérntitá cholesme nemis az, mi be
megyen a' szájba, fertézteti meg az embert, hanem mi a' szájból 
kikél (kijőj), az fertézteti meg az embert! — titetme socho miga-
nem nagnane ezeket mind adom neked; — chun kvalen chumme 
namtesanel Veelzevuli ha a' házi embert (gazdát) nevezik Bélze-
bulnak: — migtá aluchv jegepüv kacame i jeg püvame oda adja 
ölni a' bátya az öccsét, 's az atya a' fiját; — at astine multachv 
Jzrail usetme, toncuvt elemcholes püv jochti nem múlhatjátok (ke
rülhetitek) meg Izrael városait, akkor az emberfija j ő ; — tak lile-
tame urp char choltilitá tavamé, os am mosem lila choltilap char 
chontitá tavamé a' maga életét őrző ember elveszti azt, de én miat
tam életét vesztő ember megtalálja azt. Itt lila choltilap char = 
életét vesztő ember, a' me nélkül áll, lilame helyett. 

Rag vagy jelelő nélküli tárgyak példáji: nag erén ton, chot„ 
char jejchv nursen, amne mot char manane uruchv karech te-e az, 
kijönni akart, vagy mást (mot char, nem mot charnie) kell ne
künk várni! — ul numsan, isto am jejsem olmel tatem ma tar-
melne, am jejsem ati olmel tatem os siri ne gondoljátok, hogy jöt
tem bókét hozva a' földre, én jöttem nem békét hozva, hanem kar
dot; — jálteptes sochen agem (nem agemme) gyógyíta minden 
betegséget; — am vargám ninen alislachv elemcholeset (nem —-
setme) én teszlek fogni embereket. 
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8) l azt jelöli, a' mivel valami történik, perne kereszt, pernél 
kereszttel, am pernél punganem nanen vitel én kereszttel teszlek 
titeket ( = megkeresztellek) vizzel; — taut tüz, tautel tűzzel, os 
solomme teltitá chariletal tautel de a' szalmát elégeti olthatatlan 
tűzzel; — kat kéz, katel kézzel, katel viganel nagen kézzel (ké
zen) visznek téged; — sav sok, savel sokkal, toncuv annyi, ton-
cuvel annyival, elöl charet numseset, isto tan majvet savelnuv; os 
majveset i tan aku toncuvel az elsők gondolták, hogy ők fizetteti 
nek ki többel (szószerint sokkal-abb): de fizettettek ők is egy 
(ugyan) annyival; — to charme vochsanel, os to charme alesane-
kavel egyikét megverték, másikát megölték kővel; — lavveset 
ulem pátet, at jonkuchv írod pochne, mot íonchel menuchv tank. 
maganelne megparancsoltattak álomban (meghagyatott álomban) 
nem fordulni Heródeshez, (hanem) más úttal menni magok föld
jére; — atinar semmi, atinarel semmivel, atinarel vis at ölen sem
mivel kisebb nem vagy. 

9) i valamivé levest, vagy valaminek voltát jelenti. —• nan 
kenyér, ííani kenyérré, laven, istobi tá ka vet jejmtet nani mondd, 
hogy a' kövek legyenek kenyérré; — vis kicsiny, visi kicsinnyé és 
kicsinynek; jani nagy, jángi nagygyá, nagynak : ton char visi, ton 
jángi lavekti az kicsinynek, az nagynak mondatik; — chun nuran 
jejmtuchv chojpi, ménen, perten ha akarsz lenni méltóvá, menj, adj 
el; chon mot charme van ti vigtá, ton char tak chajerli; i kvalem 
neme vanti vim char, ton pel chajerli (vant feleség, vanti feleséggé) 
a' ki a* másikat feleséggé veszi, az paráználkodik; 's az elvált nőt 
feleséggé vevő, az is paráználkodik; — chun kvalen chumme 
namtesanel Veelzevuli ha a' házi embert (gazdát) nevezték Bélze-
bulnak ; — perne punepi keresztelőnek 16, 14. jomasnuv nagnane 
tuchv ülne lajlpali amne katpali (lajlpal láb-fél, katpal kéz-fél = ; 
féllábú, félkezü,lajlpali félkezüvé,félkezünek)jobb neked bemenni az 
életbe féllábunak vagy félkezünek ; — chum ember, chumi ember
nek, joltilem numten sajtén chumi tartom eszes okos embernek. 

/?) A' valamivé levés helyre való mozgást is tevén, tehát az i 
rag azt is jelenti, vat part, vati partra, os Isus galilejskoj saris 
vati-jomentanat ujl chotsa kit jegepüvincagme de Jézus a' galileai 
tenger partjára menvén talála két atyafiat; 

Y) időt is jelent, a' melyben valami történik, et est, eti estve, 
eti lavine, jejmti jomas chotel, ton mos isto aul kelpi oli estve= 

3 
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mondjátok: lesz jó nap, mert az ég veressé lett; —• chosgan, istobi 
uljejmte nan menne asan teli amne subotat imádkozzatok, hogy 
ne legyen a' ti menéstök (futástok) télbe avagy szabaton 24, 20. 

10) ag is valamivé levest vagy valaminek voltát jelenti, tav 
cuktá Mariag erén lavekti ? ő anyja Máriának nemde neveztetik ? 
13,55.— Archelaj naerag oli Judejt tak jegá jort Archelaus királyul 
van Júdeában atyja helyett 2, 22, — mir pakses chontem tus-nilem-
tal charetme latepag, mosen charetme pusi, lajlpaletme jomitapi i 
samtaletme sunsilapi a' nép csudálkozék látván a' némákat szó
lóknak, a' betegeket egészségeseknek, a' sántákat járóknak, 's a' 
vakokat látóknak 15, 31. — semel fekete, borús, semelag borússá, 
borúsnak, tá chotel íuí torem,ton mosisto aul semelag oli ma rossz 
idő lesz, mert az ég borus(nak van), — lil lélek, lilén lelkes, élő, 
lilenag élővé, élőnek, ati nannel akve lilenag jejmti elemeholes 
nem kenyérből lesz egyedül élővé az ember; —cach só, caken 
sós, éakenag sóssá, chun cach attal páti, toncuvt narel varilen ca-
kenag ha a' só ízetlen lesz, akkor mivel teszed sóssá ; — chon ki, 
chonag kinek, chonag eseplianel elemcholeset anem kinek tarta
nak az emberek engem ; — tak maga, (takt a' maga ?) taktak ma
gáénak, chon nuri menuchv am jortelem, taktag pel ul lavekte a' 
ki akar menni én velem, magáénak ne mondassék 5 aku materét 
Joan per ne punejpi, moi charet Ilii, os to charet aku materag úajtetnel 
egynémellyek keresztelő Jánosnak, mások Ilyésnek, meg mások 
egy valakinek (tartanak téged) a' próféták közöl. 16, 14. 

ág ig jelentéssel is jár, mint: churum chotelag olnanel jejru-
tes am poehent három napig tsrtózkodásuk lett nálam. 15, 32. 

11) is hogyan kérdésre, felel. ;tav jalpel jonchep pank oschti 
asrajlne, i tarvitenis nmctachti (tarvit teher, tarviten terhes, nehéz, 
tarvitenis nehezen) ő ú(holdkor (fején)az ördög által tartatik,'s 
nehezen szenved. Hlyének saris bizonyosan, jángis nagyon stb. 

12) ast hol kérdésre felel. Zavulon ma i Neífalim ma lonchast 
sarisne Jordán mant Zabulon földje és Nepthalim földje a' tenger 
útján a' Jordánon túl. 

Az előszámlált ragokbul a' 
kit, mit kérdésre me felel 
millyenül „ -ag „ 
miví „ i 
hova „ ne e ge g v 
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honnan kérdésre nel 1 (el, il, ol, ul) nen 
hol ,, t n ast 
kivel, mivel „ 1 
hogyan ,, is 

Közönséges névszói ragoknak veszszük fel: « , ag, i, ne, nel, t, l. 
A többiek vagy a' viszonyneveknél fordulnak elő, vagy inkább 
igehatározói jelentésűek, mire a' millyenül, hogyan és hol kérdésre 
felelők, különösen az ag, is, ast, n ragok alkalmasak. 

20. A' vogul névszó három számbeli különbséget fejez ki 
egyes, kettős, többes számbelit. 

Az egyesnek nincsen jelelöje ; a'szó-tő magában jelent egyes 
számbeliséget. Azonban a' meghatározott tárgy a' t ragot veszi fel, 
melly a' mutató névmásbul való. Ezt a' kondai vogul csak a' birto
kos ragokkal együtt használja még, azért alább (a' 28, VII.) lesz 
róla szó. 

A' kettősnek jelelője 1) í, p. o. chulkisp halkeresö, halász^ 
chulkispi két halász, tav tin sami sartitam laves ő a' kettőnek két 
szemét dörzsölvén monda. 9, 29. — punsanel tanme Isus lajli po-
chane tevék őket Jézus (két) lábához, 15, 20. 

2) ag, p. o. kit két, kitag kettő, jegepüvinc atyafi, jegepü-
vinoag két atyafi. Os Isus galilejskoj saris vati jomentanat ujl 
chotsa kit jegepüvincagme, Simonmc laveltemme Petr i Andrejme 
tav kacame, machtanta chulpet sarisne, vajlen tin olsi chál-kispi 
de Jézus a' galileai tenger partjára menvén, talála két atyafiat 
Simont a' Péternek mondottat, és Andrást ő öcscsét, vetőket a' há
lókat a' tengerbe; mert ők valának halászok. — Itt a'kettős szám-
beliségnek valamennyi jelelőjét együtt találjuk. Chotsa igeszó, 
chotem és chontem találok, chotsem találtam, chotes talált, chotsi 
tárgyi raggal: chotsa egy talált kettőt. — machtanta két vető', 
machtantem vetek, machtantene vető. machtanta két vető, — jege-
püvincag két atyafi. — tin azok ketten. — olsi kettő volt, ölem 
vagyok, olsem voltam, oíes volt, olsi kettő volt. — (A' chotsa^ 
machtanta, olsi kettős számbeli alakok az igeszó-tanba valók; a 
tín alak a' névmásoknál fog előfordulni.) A' névszónál t«hát csak 
az i és ag-féle kettős számbeli alakról lehet szó. Ugy látszik ne
kem, hugy az i mondományi jelentésű, 's nem vészen föl viszonyító 
ragokat: ellenben az ag alanyi jelentésű 's azért vészen föl viszo
nyító ragokat. 
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A' többes szám jelelője t (et). püv fiu, püvet fiak; ini tüske, 
inget; najt próféta, najtet próféták; naer fejedelem, naeret fejedel
mek ; tit ez, titet ezek. 

A' magán- és iker-hangzó után csak t: judej zsidó, judejt 
zsidók; farizej farizeus, farizejt, puti búza, putit, ma föld, ma-t. 

Sokszor a' többesi t előtt a' szótag átvetést szenved, p. o. 
agem betegség, agmet betegségek; volchev bölcs, volehvet böl
csek ; kepei vidék, képlet vidékek; érech erő, csuda, erket csu
dák. 11, 23. 

A' többes szám változtatás nélkül veszi fel a' viszonyi rago
kat, a' mellyek hozzájárulnak, mint az egyes szám. A' mi változá
sok ragozáskor a' névszókon esnek, azokat lásd a' 21. szám alatt. 

Egyes szám. Kettős szám. Többes szám. 
kval ház kvali, kvalag kvalet 
kvalme házat kvalagme kvaletme 
kvalag háznak — 
kvali házzá — 
kvalne házba kvaletne 
kvalnel házból kitagnel 21,31. kvaletnel 
kvalt házon — 
kvalel házzal — 

21. Helyén van most azon változásokat felhozni, a' mellyek 
a' szókon a' ragok előtt megesnek. 

1. A' többes képzője t mássalhangzó után rendesen e-vel jár, 
mint kval ház, kvalet házak; püv fiu, püvet; choles ember, choleset; 
char valaki, charet; nepek-chaep írástudó, nepek-chaspet stb. 

Némelíy em, el végűek a' többesben (más képzők előtt is) 
elejtik az e-t, mint agem betegség, agmet betegségek; kepei vi
dék, képlet (agmen beteges); vofehev bölcs, volehvet. 

A' eh a' többes képzője és magánhangzóval járó rag előtt k-vá 
lesz, (valamint en képző előtt is), mint cach só, caket sók (saken 
sós), krech bün, kreket bűnök, erch hatalom, erket stb. Ezt a szó
tár készítésekor még nem tudtam, azért abban nincs világosan 
kitéve. 

Magánhangzó után a' többesi t közvetlenül járul, mint: a 
leány, at lányok; ne nők, net nők; puti búza, putit. 

De némelly ni és i végűek a' többesi t és a' ragok előtt nff-vé 
változnak, mint jani nagy, jánget nagyok, jángi, jangag, jángis; 



YISZONY-BAGOK. 3 9 

ini csipkebokor, inget csipkebokrok; — ari sok, arget; tari ellen, 
target (lásd 32. 20.) tar. 

2. Az e (á) vég a' ne, nei, me és a' hol kérdésre felelő t előtt 
a-vá lesz, p. o. aná csésze, anane csészének, aname csészét: morcé 
kevés, ebbül van morcane kevésre, és morcéi kevéssel; atichot 
ticuv morcane najt at jorlove sehol olly kevésre nem becsültetik a' 
próféta 13, 51. morcéi nag olsen sári kevéssel voltál igazságos 
(igazságossá) 25, 21. — roate menta, matanel méntábul, pole baj, 
polane bajba; chocá hosszú, mennyi, ehocat messze. 

A' ne igésnév (lásd a' 48.) kivétel nélkül a-vá változtatja 
az e-t a' ne, nel, me, t ragok előtt, p. o. tene étel, evés, tenane 
ételre , nergesap char tenane choji a' dolgozó ember az ételre 
méltó 10, 10. 

De ane nyáj, anene nyájba; ne nö, nenel a' nöbül, nőtül, 
megtartják az e-t. 

A' melly utóhangu e tehát némelly rag előtt a-vá változik, 
azt mind á-vel volnék hajlandó irm, mint: morca kevés, morcane 
kevésre, morcai kevéssel, morcát kevesek. 

3. Némelly a és e végűek némelly ragok előtt visszaveszik 
az elejtett g-t (mint a' ni végűek, melíyekben az i lett g-bül) ; tehát 
ma föld, hely, magi helylyé; va erő, vaganel erejök. Képzők előtt 
is történik ez, innen va erő, vagen erős.* Ezt sem tudtam világosan 
-a' szótárt készítésekor. Vesd össze a' 18. n képző. 

4. A kettősszámnak * és ag képzője van. Az elsőhöz nem já
rulnak viszonyító ragok, az utóbbihoz járulnak. 28, 5-ben előfor
duló negiane (angel pümtes latuchv i laves negiane: ul pilan = az 
angyal kezde szólni és monda a' két asszonynak: ne féljetek), ugy 
látszik, negiá-bül való, a' mellyhez ne rag járult, 's a' mellyben a' g 
a' kettős számú i előtt az előbbi (?.) számban előadott okbul ma
gyarázható. 

21. A' tulaj donsági nevek ugyanazon ragokat veszik föl. 
Azonkivül a! fokozás kifejezésére a' nuv képzővel társulnak, melly 
olly lazul ragaszkodik a' tőszóhoz, hogy a' többesi képzőt és a' vi-
szonyi ragot is követheti; p. o, ost vékony ostnáv véknyabb; jani 
nagy, jáninuv nagyobb ; jomas jó, jomaset jók, jomasetnuv jobbak ; 
sav sok, jsavel sokkal, savelnuv többel (sokalabb, a' mit a' nép kö
zött hallani is lehet). 
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S z á m n e v e k . 

23. A' tulajdonság-nevekhez legközelebb állanak a' ssámne-
irek. A' vogul evangéliumban következők fordulnak elő: 
1. aku egy 11. aku kujp lov tizenegy 
2. kit két, kitag kettő 12. kit kujp lov tizenkettő 
3. cburura három 13. — 
4. nile négy 14. nile kujp lov tizeimégy 
5. at öt 15. — 
6. chot hat 16. — 
7. sat hét 17. — 
8. — / 18. -
9. ontolov 19. -

10. lov 20. kus húsz 
30 vat. 40 nelimen, 50 —, 60 ehotpen, 70 satlov, 80 —, 90 on
tolsat, 90 ontolsat ontolov, 100 sat, 1000. soter, 10000 sat churi. 

Az éjszaki vogulbul tudjuk (lásd a' 14. 1.), hogy ott 8 riala-lu 
mibül a' kondai nyelvbeli iíala-lov, vagy nol-lov-ot következtethet
jük : a' 9-et itt ontolov (ontollov), de az éjszaki antel-sat és a' kondai 
on to l -sa t=99 azt mutatják, hogy a'kilenczes számnév antel, ontol 
és lau-, lovbul van szerkesztve. 

11—19 a' számnevek kujp szónak segítségével vannak szer
kesztve, így: aku kujp lov 11, kit kujp lov 12, nile kujp lov 14, a* 
mellyek után a' többieket; is szerkeszthetjük. A' kujp szót nem 
értem még. 

A' sokszorozott tizesek (20—90) nem egyféleképen vannak 
szerkesztve, mert kus 20, vat 30, nelimen 40, ehotpen 60, satlov 
70, ontolsat 90. A' sat churi 10,000 nem tulaj donképi szám, mert 
churi zacskót, erszényt jelent, melly szó a' török nyelvű népeknél 
a' 100-at képviseli. 

A' számnevekhez a' mot más és cuv mennyiség is vehetők, 
mert az első a' sorszámok közt fordul elő, a' másik meg az alap
számokra való kérdést fejezi ki. 

A' kit és kitag közt azon különbség van, melly a' magyar 
két és kettő között, minélfogva kit és két tulaj donságnévül, tehát 
\iszonyító ragok nélkül állanak a' mondatban, kitag és kettő pedig 
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önállóak, mint tárgy-nevek, 's azért vesznek föl viszonyító 
ragokat. 

Az aku-nak is két ragosa divatozik, akvat együtt és akvane 
együvé, a' mellyek alcoe-t föltételeznek. 

24. A' sorszámok közöl megvannak: elöl első, motit másod-ik 
(e'kettő tulaj donképen nem számnevek, mint a ' jol char utolsó, 
sem az, melly az elöl char = elsőnek felel meg), churmit harmad, 
chotit hatod, ontolovt kilenczed, lovt tized. A' négy szó mutatja, 
hogy a' sorszámi képző t, a' melly i-vel jár rendesen, mint a' ma
gyarban d (másod, harmad), melly hasonlóképen magánhangzóval 
jár (o, ö, e másod, hatod, ötöd, heted). 

A' churmit még külsőleg is azonos a' harmaddal, mellyek 
tője tehát churm, harm, a' régi magyar nyelvben is charm. 

De a' churmit helyett churment is van, ebben churmentag,. 
harmadszor, mellynek végtagja ag a' már ismeretes viszonyító rag, 
p. o. chosges churmentag imádkozék harmadszor. 26, 44. 

25. Az alapszámokra a' cuv mennyiség, teszen kérdést a' kes 
szór szóval, mint: necuv kes amnene karech taretachv amk ka-
cemne ? taretachv amne at sat kes ? hányszor kell nekem megbo
csátani öcsémnek, kell-e megbocsátani vagy nem hétszer ? 
18, 21. 

N é v m á s o k . 

26. A' névmások a' kondai vogulban következők: 
1) alanyi nevek, mint: 

am év min mi ketten man mi 
nag te nin ti ketten nan ti _ 
tav ő tin ti ketten tan ők. 

Ezekhez k társulván (talán ku, mert kv előfordul, 's az éj
szaki vogulban k helyett ki van) lesznek amk magam, mánk ma
gunk; nak (nag-k) magad, nank magatok; tak (tav-k) maga, tank 
magatok. A' kettős számbeli min nin tin alakok nem mutatják ezt 
a' k járulékot. 

2) mutató névmások, mint: 
ti ez, tá ez, az ; ta- to az 
tit ez ton az 
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A' k vagy eh képzővel (raggal ?) van: ta-k úgy, to-cho úgy; 
a' t raggal van: ta-t akkor, úgy, ton-t akkor, úgy; a' tont sX szó-
taggal egyesül; tont-al addig. 

Összetételek : ti-mii illyen, minek megfelelője az éjszakiban 
tá-mle ollyan. Továbbá to-ma nem úgy, nem ollyan, vagy nem az. 
E' szó kétszer fordul elő: os nultan tocho: tá tá, toma toma de es
küdjetek úgy: az az, nem az, nem az. 5, 38 ; — nuran erén, man 
tov ménem listsenov ? os táv laves: toma akarod-e, mi oda menvén 
kitisztítsuk? de ő monda: nem úgy. 13, 28. — A' to-ma tagadó 
jelentése nyilván a' ma tagban rejlik, melly talán a' törökbül való, 
a' hol, mint tudva van, ma ma tagadást jelentő képző az igékben. 
— Végre a' tenanki ez az, a' mellyet inkább tananki-nek kel
lene irni. 

3) kérdő és visszamutató névmások, mint: 
ehon ki nar és ne mi, 
chot ki mat mi. 

Chu is ki, (mi azonos a' magyar ho szóval, ho-1, ho-gy), n 
raggal chu-n mikor. Összetétel: chu-mle — ehu-mil hogyan, mint 
ítz éjszaki vogulban tá-ml'e = tá-mil, ti-mil. A' chot-bul lesz chot-t 
hol, mi az evangéliumban csak chot-nak van irva. 

A' chot-al' hova felé, mint tontaí eddig. 
A' chot-hoz char járul, 's visszamutatóvá lesz (relativ). 
A'mat-nak összetételei mater miilyen; az éjszakiban mater 

miliyen, 'a matsir miféle. Az er tagnak eredetét és jelentését nem 
sejtem még. A' sir azonos a' magyar szerrel. 

A' ch(m-bul cho képzővel lesz chon-cho úgy, által. A'névmá
soknál előforduló k, eh képző vagy rag azonos lehet a' magyar 
gy-vel a' ho-gy, ú-gy7 í-gy = chon-cho, ta-k, to-cho. 

4. mot más, 
moten mállik. 

27. Az alanyi neveknek, vagy személyi névmásoknak követ
kező ragos alakjaik fordulnak elő: 

Egyes szám. Kettős szám. Többee szám. 
am én min mí(ketten) man mi 
anem engem minmen manov minket 
amnane nekem minane manane v. manan nekünk 
amnanel tőlem mananel tőlünk 
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amk magam — mánk magunk 

nag te nin tí(ketten) nan ti 
nagen téged ninen nanen titeket 
nagnane néked ninane nanane nektek 
nagnanel tőled — nananel tőletek 

nak magad — nank magatok 
nakven magadat — nankven magatokat 
nakventel magaddal — naknane magatoknak. 

A' nakventel alakban a' t azon határozó rag, a' mellyröl a' 20. 
28, VH-ben van szó. i tont chun migen torem mos, ul vitmelen 
nakventel, chumle vitmelapet varát 's akkor, mikor alamizsnát 
adsz, ne kérkedjél magaddal, mint a' képmutatók tesznek, 6, 2. 

tav ő tin (ő ketten) tan ők 
tavamé őt tinme tanme őket 
tavane neki — tanane nekik 
tavanel tőle — , tananel tőlök 
tavatel vele, tőle — 
tak maga tink magok (kettőé) tank magok 
takvame magát — 
taknane magának tanknane magoknak 
taknanel magátul 

Á' tavatel alakban is ott van a' határozó t. —Föltetszik a* taktag 
magáénak alak; chun chon ííuri menuchv am jortelem, taktag pel 
ul lavekte ha ki akar menni én velem, magáénak ne is mondassék. 
16, 24. E' tak szóhoz a' határozói járult, a' mellyet a' tavatel és 
nakventel alakokban láttunk, 's azután az ag viszonyító ragot 
vette föl. 

28. Az am én, min mi (ketten) man mi; nag te, nin ti (ketten) 
nan ti, tav ö,tin ők (ketten) tan ők alanyi nevekbül lesznek a' bir
tokragok, habár származásuk magábul a' vogul nyelvbül nem vá
lik világossá. 

I. Az am én alanyi névnek 1) egyes számú birtokát m (em) 
jelöli: jeg atya, jegem atyám; kac öcs, kafcem öcsém; püv fiu 
ptivem, chus szolga chusem, kval ház kvalem, ié nén icem, cukv 
anya Éukvem, a leány am. 

2) többes számú birtokát anem jelöli: kac öcs kacem öcsém, 
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kaöanem öcséim; sagerpüv borjú, sagerpüvem borjam, sagerpüva-
nem borjaim, chon am cukvem i ehon am kaöanem ki én anyáni 
és kik én öcséim ? 12, 48. — am sagerpüvanem i nar am jánemte-
sem socho aíem ólat én borjaim 's a' mit én fölneveltem, mind meg 
vannak ölve. 22, 4. 

3) kettős számú birtokát mi jelöli ? Ez a' vogul evangélium
ban nem fordul elő, mert a' hol helye volna, a' fordító nem alkal
mazza, latén, istobi titá am kit püvem utset nag pochent mondd, 
hogy ez én két fiam üljenek (üljön) te melletted. 20, 21. — Az éj
szaki vogulban a' lu = ló szóhoz az am (am) én alanyi név így 
teszi a birtokragokat: lu-m, lu-anem, lu-aum; itt tehát a' kettős 
számú birtokot aum jelöli, a' melly ag kettősszámbeli képzőbül és 
ru-bül áll, így: agm, de az m előtt a' g u-vá lett, lásd erre nézve a' 
Hangtanban a' 86. 2. 

I I . A' min mi (ketten) alanyi névnek 1) egyes számú birto
kát a' vogul evangeliomban nem találom meg. 

2) többes számú birtokát namen fejezi ki, mint sam szem, sa-
mem szemem, samanem szemeim, samenanem kettőnk szemei, lata 
tavane: pojrechs ! istobi min samenamen puschtesi mondának (ket
ten) neki: uram! hogy mi (kettőnk) szemeink nyíljanak ki. 20,23. 
A' samenamen többes számban áll, de puschtesi kettősben, minél 
fogva szorosan ezt mondja a' vogul szöveg: hogy kettőnknek sze
mei nyíljanak ki. 

3) kettős számú birtokát sem találom kifejezve. 
Az éjszaki vogulban a' luhoz a' min alanyi név így teszi ki 

a' birtokragokat: lu-men kettőnek egy lova, lu-anamen kettőnk 
lovai, lu-agamen kettőnk két lova. Ha kondai szóval lehetne utá
nozni, a' sam = szem így menne: sam-men kettőnk egy szeme, 
samenamen kettőnk szemei (a' mellyet 20, 33. találunk), samega-
men kettőnk két szeme. 

III. A' man mi alanyi névnek 1) egyes számú birtokát ov 
jelöli, mint: jeg atya, jegem atyám, jegov atyánk; nan kenyér, 
nanem kenyerem, nanov kenyerünk, man an.1 olep jegov mi ég
ben lévő atyánk. 6, 9. — man sochen lat nanov majalen ta 
chotel kasel mi mindenkori kenyerünket add e' nap végett (mai 
napra). 6, 11. 

2) többes számú birtokát enov jelöli, mint: arent adósság 
arentov adósságunk, arentenov adósságaink; areten char adós, 
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arenten charov adósunk, arenten charenov adósaink; sam szem, 
samov szemünk, samenov szemeink, ehuítepten manane man aren-
tenov, chumle i man chul'teptilov mánk arenten charenovne bo
csásd meg nekünk mí adósságainkat, mint mi megbocsátjuk mi 
adósainknak. 9, 12. jángag oli man samenovt nagygyá lesz sze
meinkben. 21, 42. 

o) kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban a' man birtokai így vannak kifejezve: 

lu-u lovunk = sam-ov szemünk, luanu lovaink == samenov sze
meink, luan mi (két) lovunk = saman mi két szeműnk volna. 

IV. A' nag te alanyi névnek 1) egyes számú birtokát n (en) 
jelöli, mint: saj ajándék, sajn ajándékod; sam szem, samen sze
med ; kat kéz, katen kezed; nam név, namen neved; naerlach or
szág, naerlaehen ; erch akarat, erken. ebun jomas pal samen nagen 
kujtitá ha jobb fél szemed kísért 5, 29. — fiak jálpenlachte nag 
namen ; tak jejmte nag naerlaehen, tak jejmte nag erken semel 
mat chumle ault úgy szenteltessék meg te neved, úgy legyen te or
szágod, úgy legyen te akaratod a' földön mint az égben. 6, 9. 10 
Ezen n rag a' határozó t-t veszi föl a' viszonyító ragok előtt, p. o. 
nam név, namen neved, namen-t-el a' te neveddel, nag namentel 
erén man najtechlesov ? i nag namentel erén sav amel varsov? a' 
te neveddel nemde mi jövendöltünk ? 's a' te neveddel nemde sok 
csudát tettünk ? 6, 22. 

2) többes számú birtokát an jelöli, mint: chanctachtep ta
nítvány, chaúctachtepen tanítványod, chancachtepan tanítványaid; 
krech bün, kreken bűnöd; krekaa bűneid, sunsen, nag chanctach-
tepan varat, nar varuchv at táji subotá olep chotelt nézd, te tanít-
vágyaid tesznek, mit tenni nem szabad szombat napon. 12, 2. — 
kvalen, püv, taretechtat nag krekan kelj föl, fiam, megbocsáttat
nak te bűneid. 9, 2. 

3) kettős számú birtokát nem találom az evangeliomban. 
Az éjszaki vogulban a' náng == nag alanyi névnek birtokai 

így vannak kifejezve: lu-n lovad, lu-anen lovaid, lu-agen v. lu-aen 
két lovad. 

V. A' nin t— ti (ketten) egyes számú birtokát an fejezi ki. 
p. o. as dolog, agtne as hit, agtne asan hitetök, agtne asan chojtel 
jejmte ninane hitetök szerint legyen ti néktek (kettőtöknek). 9, 29. 
A' többit nem találom. 
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Az éjszaki vogul szerint volna; nin samen kettötek egy 
szeme, samen kettőtök szemei; samegen kettőtök két szeme. 

VI. A' nan = tik 1) egyes számú birtokát an jelöli, mint: 
pas világosság, nag pasen le világosságod, nan pasán ti világosság
tok; sar igazság, saren igazságod, sarán igazságtok. aku tocho 
paste nan pasán atem elpalt azonképen fény éljék ti világosságtok 
az emberek előtt. 5, 16. — chunnan saranme nonchal at pattilan ha 
a' ti igazságtokat feljebb nem ejtitek, ő, 20. —• chot oli jomasla-
ehan, nan simán pel tov meni a' hol van jószágtok, ti szivetek is 
oda megyén. 6, 21. 

2) többes számú birtokát nan jelöli, mint sim szív, simen szi
ved, simán szivetek, simenan sziveitek; püv fiu, püven fiad, püvan 
fiatok, püvenan fiaitok; jeg atya, jegén atyád, jegan atyátok, jege-
nan atyáitok, chun nan chasine jomas mater michv nank püve-
nanne ha ti tudtok valami jót adni a' ti jfiaitoknak. 7, 11. — os 
taultelan nan nank jegenan mortesme de betöltitek a' ti atyáitok
nakmértékét. 23, 32. — os nan samenan jomaset, nar sunsat, i nan 
pal'enan, nar chontlat de ti szemeitek jók, mit látnak, 's ti füleitek, 
mit hallanak. 13, 16. — ul tustan nank simenantel, nar techv i 
nar ajuchv ne aggódjatok sziveitekkel, mit enni és mit inni. 6, 25. 

3) kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban: nan luan ti lovotok, nan luanen ti lo

vaitok, nan luagen két lovotok. 
VII. A' tav ő alanyi névnek 1) egyes számú birtokát a jelöli, 

mint: telem as születés, telem asá születése; Isus Kristos telem asá 
öles timil amelel Jézus Kr. születése volt illy móddal. 1, 18. —-
kacher méh, kachrá méhe; tav onci kachrat jálpen lilnel ő visel 
méhében szent lélektül; — mir nép, miránépe; tav krekanelnel 
multitá tak mirame ő bűneitől megszabadítja a' maga népét. A' 
kachrat méhében, mirame népét mutatják, hogy a'birtokot jelelő 
a a' viszonyító ragok előtt a-vá változik. 

Itt fordul elő leggyakrabban a' határozó t, melly nyilván ar 

mutató névmásbul való, mint: ne nő, net a' nő, netáa 'neje; kacher 
méh, kachret a' méh, kachretá a' méhe; kum férj, kumt a'férj, 
kumtá a' férje; Sukv anya, cukt (cukvt helyett) az anya, cuktá az 
anyja; ma hely, mat a' hely, matá a' helye; a leány, at a' lány, atá 
a' lánya; kval ház, kvalet a' ház, kvaletá a' háza; nam név, namet 
a' név, nametá a' neve. Példák : vistá tak netame vévé a' maga 
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nejét 1, 25. — i jáltes tav aíá ton öast 's meggyógyula a' leánya 
azon órában. 15. 28. — ton mos cinklam char tav kachretat oli 
jálpen lilnel mert a' fogantás az ő méhében a' szent lélektül van. 
1. 20. — atichot ticuv morcane ííajt at jorlove chumle tak telem 
matat i tak kvalat sehol olly kevésre a' próféta nem becsültetik 
mint a' maga születése helyén 's a' m.aga házában, 13, 51. — Itt 
matat c= ma hely, mat a' hely, matá a' helye, matat &' helyén, he
lyében ; kval ház, kvalá háza, kvalat házában, ebben nincs meg a' 
határozó t. — chotchar utestá tak kvaletame sopoeht tarmelt a' ki 
ültette a' maga házát homokra. 1, 24. — tt kval is a' határozó 
í-vel van. — elemchoíes püv jejs michv tak liletame sav char jovtne 
mos az emberfia jött adni a' maga lelkét soknak váltságára 20, 28. 
Itt lil lélek, lila lelke; lilét a' lélek, liletá a' lelke. 

A' nyelvszokás, úgy Játszik, ok nélkül is ismétli a' határozó 
t-t, mikor p. o. matá helyett matetá-t mond, mint: churteptalen nak 
sajn taíem matetat hadd a' te ajándékodat a' vitel helyén (oltá
ron). 5, 24. — vistá kujne matetame vévé fekvő helyét = ágyát. 
Hlyen ismétlést a' magyar nyelv sem kerül, mikor ötét hallunk és 
mondunk őt helyet, vagy áztat azt helyett. 

2) többes számú birtokát an jelöli, p. o. chus szolga chusá-
szolgája, chusan szolgáji; urlech gyümölcs, urlechá, urlechan. os 
chun vatmes pul achíne lat, ketsan tak chusan vinograd varpet 
pochanelne vichv tak urlechan 's midőn elközelített a' szőlőszedő 
idő, elküldé a' maga szolgájit a' szőlömívesekhez, venni a' maga 
gyümölcseit. 21, 34. — kac öcs, kacá öccse, kacan öccsei; ic nén, 
ieá, ican. tav cuktá Mariag erén lavekti i tav kacan Jakov i Josi i 
Simon i Juda ? i tav ican socho man chalovat erén ? ő anyja Má
riának nemde mondatik 's ő öccsei Jakab és Josias és Simon és 
Juda? 's ő nénjei mind mi közöttünk nemde? 13, 55. 58. — Rachil 
lunci tak püvanne Rachel sír fiainak (siratja fiait). 2, 18. 

3) kettős számú birtokát a, a. jelöli, p. o. pitém ajak, pitmem, 
pitmen, pitmá ajakam -ad, -a; pitmá két ajaka; lají láb, lajlem, 
lajlen, lajlá; lajla két lába. tlgy sejtem, hogy pitma ajaka, 's pitma 
két ajaka, mint van lajlá és lajla. i tav pussa pitmá (a ?), covletes 
chanÖtachv tanme 's ő megoyitván két ajakát kezdé tanítani őket, 
5, 2: — inra mos ul nultan . . . ati mai, ton mos tav lajla tusne ma 
soha ne esküdjetek . . . se a' földre, mert az két lába álló helye. 
5, 35. — A' birfokrag nélküli kettős szám i, a' birtokrogos kettős 
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szám pedig a; punsanel tanme Isus lajli pochne tevék Őket Jézus 
két lábához. (15. 30). Itt lajli = két láb, birtokrag nélkül van. 

Az éjszaki vogulban a' tan ~ tav alanyi névnek birtokrago-
sai: tau luá lova, luaná lovai, luagá v. luajá két lova. 

VIII. A' tan ök alanyi névnek egyes és többes számú birto
kát cinel fejezi ki 's azért a' számnak jelölése bizonytalan, p o. 
krech bün, kreká bűne, krekanel bűnök és bűneik; chor kép, chorá 
képe, choranel képök és képeik; naer fejedelem, ur, naerá, naeranel 
urok és uraik; ma föld, ország, (mam, man) maga földje, országa, 
magánéi. — tav krekanelnel multitá tak mirame ö bűneitől mu
latja (szabadítja) maga népét, 1 21. —ul tustan chumle vitmelapet, 
vaj len tan tank choraneltel pel pel'tachtat ne szomorkodjatok 
mint a' képmutatók, mert azok képeik is változnak. 6, 16, — tav 
jurtán ta aset um saknuv oceset, i jochtem latset socho tank naera-
nelne ő társai a' dolgokat látván, nagyon méltatlankodának, selmen-
vén megmondák minduroknak. 18, 31. — lavveset at jonkuchv írod 
pochne, m-t Tonchal menuchv tank magauelne, megparancsoltattak 
nem fordulni Heródeshez, más utón menni magok országukba. 2, 12. 

A' tannak kettős számú birtokát nem találom. 
Az éjszaki vogulban a' tan-unk. birtokragosai így folynak : 

tan luanl lovok,tan luanl lovaik, tíin luaga nekik két lova. 
IX. A' tin (ők ketten) alanyi névnek birtokragosai nem szá

mosan fordulnak elő, p. o. puíchteset tin Samanel megnyilatkozá-
nak kettejök szemei. 9, 30. Isu akilmat jejm sartitesa tin samenan, 
i aku ton lat sunspeset tin samet Jézus megkönyörülvén megdör-
zsölé kettejök szemeit, 's azonnal látának szemeik. 20, 34. Ezen 
példa azt is mutatja egyúttal, hogy a' birtokragok el is maradnak, 
mint: tin samet, a' fin samenan helyett. 

áz éjszaki vogulban a' tén = tin alanyi névnek birtokrago
sai: tén luen kettejök lova, luagen kettejök két lova, luanen kette
jök lov&i. A' tin samenan tehát kettejök szemei; a ' t in samanel 
pedig a' VlII-ban felhozott alakhoz tartozik, ott a' többes szám 
áll kettős szám helyett. 

Egybeállítván a' birtokragokat, a' mellyel? az evangéliumban 
előfordulnak, következő képet kapunk : 

Alany v. Egyes számú Többes számú Kettős sz# 

birtokló birtok birtok birtok 
I. am én samem szemem Samanen szemeim — 
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II. min ketten mi — samenamen kettőnk — 
szemei 

I I I . man mi samov szemünk samenov szemeink — 

IV. nag te samen szemed saman szemeid — 
V. nin ti ketten saman kettőtök — — 

szemei 
VI. nan ti saman szemetök samenan szemeitek — 

VII. tav ő samá, sametá saman szemei sama (a) 
két szeme 

VIII. tin ti ketten — samenan kettőtök — 
szemei 

IX. tan ők saman el szemök samanel szemeik — 
A' kettős szám általában ritkábban fordul elő, helyette gyak

ran a' többes állván. 
29. A' birtokragos szók némi változást is mutatnak. Rende

sen, mint a' példákbul kitetszik, az am és nag birtokragjai mással
hangzó után em és en, mint jeg atya, jeg-em, jeg-en; sam szem, 
sam-em, sam-en. Magánhangzó után közvetlenül, de némelly t-sek 
után nem közvetlenül járulnak a' ragok p. o. síri kard, siriem, 
sirien, sőt e' szó viszonyító ragok előtt is így foly. toncuvt Isus lati 
tavane: punalen nak sirien sipeletane, ton mos isto socho siri al-
mepet siriel cholat akkor Jézus mond neki: tedd a' kardodat a'tok
jába, mert hogy minden kard emelők karddal halnak meg. 26, 52. 
Itt van sirien kardod, siriel karddal. Ellenben ma föl, mai földdel 
5, 35. A' sirieta a' kardja tehát föl sem tetszik: i tat aku olemetnel 
Isus jot kata naritam tak sirietame levetestá 's akkor egy a' Jézus
sal levők közöl kezét kinyújtván, a' maga kardját kihuzá. 26, 51. 
A' puti búza, azt lehetne vélnünk, a' siri szerint veszi föl a' birtok
ragokat, így: putiem, putien, putietá, ámde de 3, 12. putiatá áll. 

A' maganel földjök is meg volt már jegyezve, valamint a' 
magi helylyé is, a' mellyek mutatják, hogy a' ma némelly ragok előtt 
fölveszi az eredeti g-t} mint: menuchv tank maganelne menni or
szágukba 2, 12. am kvalem chosgene kvali lavekti, os nan tavamé 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. IX. 4 
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vareslan ölne magi chorochsetne én házam imádkozó háznak mon
datik, de ti azt lakó helyévé tettétek a' zsiványoknak 21, 13. 

30. A' birtokragos szók úgy veszik föl a' viszonyító ragokat, 
mint a' csupasz szók, mit a' felhozott példák is mutatnak. At jore-
am, istobi nag tusén amkvaiem-ne nem vagyok méltó, hogy bemenj 
házamba. 8, 8. chumle i man chuíteptilov mánk arenten chare-
nov-ne a' mint mi is megbecsátjuk adósainknak. 6, 12. kas nan 
varsán titme aku vis charne am tá kaeanemnel akár ti tettétek azt 
«gy kis személynek az én öcseimbül. 25, 46. — Rachil Tunci tak 
püvanne Rachel sír a' maga fiainak (siratja fiait). 2, 18. 

De néha a' birtok- és a' viszonyító rag közt t áll, a' melly 
egyik raghoz"sem tartozik..Lássunk néhány példát: nak pankentel 
ul nulten te fejedre se esküdjél. 5, 36. Itt pank fej, panken fejed; 
az ige pedig l ragot követel, mit az: ati mai nultan a' földre ae es
küdjetek (5,35.) bizonyít; annál fogva csak panken-el kellene. 
Hasonló példa: tont at tachnan kav ali nak lajlentel akkor nem 
érintkezel kőhöz te lábaddal. Lajl láb, lajlen lábad, lajlen-el lábad
dal. — így namentel neveddel stb. — vajlen tan tank choraneltei 
pel peítachtat mert ők a' magok képeivel is változnak. 6. 16; cho-
ranel-el helyett. — chon pali kvaltkti netatel narmechtal a' ki el
válik nejétől hijába. 5, 32. netá a' neje, neta-el a' nejétől; netatel-
ben tehát fölös a' t, ísus chontes attech atne mat unlep cholesme 
nametatel Matpime Jézus talála a' vámszedőhelyen embert, vevé-
vel Mátét. 9, 9. nameta-el helyett. 

Hogy e' t nem a' magánhangzók torlásának mellőzése végett 
van, bizonyítják a'namen-t-el, paken-t-el, choranel-t-el példák. Haj
landó vagyok tehát ezt a' t-t is egynek venni a' határozó t-vel, a9 

melly gyakran a' tav ő alanyi név birtoka jelölésében fordul elő, 
minél fogva azt lehetne gondolnunk, hogy a' határozó t általában 
a' birtokragok kisóretében szeret megjelenni, még pedig vagy a' 
birtokrag előtt (ne-t-a a' neje), vagy utána (panken-t-el fejeddel), 's 
hogy a' nyelvszokás azt ismétli is, ne-í-a-í-el, name-ía-í-el). A' hatá
rozó í-nek a' birtokrag utáni állása a' pojerat az ura, szóbul is vilá
gos; mert pojer úr, pojer-a ura, pojr-a-t (pojer-t-á helyett) az ura. 
tujtestá tak pojerat alen elrejtő as ő urának pénzét. 25, 18. tav po-
jerat laves tavane az ura monda neki. 25, 23. 

Azon t-t másutt is megtaláljuk, p. o. motentag másodszor szó
ban, melly mot más, moten másik, moten-t a' másik, 's ennek ra-
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-gosa moten-t-ag. A' tav ő szó is, az l ragot e' t-vel veszi fel: tava-
i-e\ 5 ugyanazt találjuk a' nakvenf el (magaddal) szóban is, lásd a' 27. 

Nevezetes még a' jántetatel, a' mellyet láss a' szótárban. It t 
háromszor fordul elő a' i, a' mit így fejtek meg. Az elavult j áng . 
hez járulván a' határozó t jáng-t helyett a' szokás jant-et ejt, 's el
felejtvén, hogy ott van már a' határozó, jantet szót képez, ismétel
vén a' t-t. A' jantet-hez az (e)l viszonyító ragot tevén, a' netatel, 
nametatel hasonlóságára jantetatel-t képez. 

31 . A' mutató névmások, mint a' 26. 2. láttuk: 
ti ez tü ez, az, ta-? to az 
tit ez — ton az 

A' ti nem fordul elő az evangéliumban, de rágósai: tig ide, 
tigil innen, tit itt megvannak; összetételekben is szerepel, mint 
ti-mil millyen, ti-cuv annyi. 

A' ia mind magában mind ragos állapotban fordul elő, p. o. 
tá chotel e' nap, azaz ma, tá kavet e' kövek stb. tánel arine oleske, 
ion char asrajnel ennél többre ha van, az az ördögtől (van). 5, 37. 

A' ta sem fordul elő magában ; de ta-t ott, akkor, ta-k úgy, 
tehát. 

A' to az, magában is előfordul, 's ismételve to to azt teszi, mit 
a' magyar ki . . . ki, de többnyire más szóval társul; teles oslem 
to char sat, to chotpen os to kus latne terme gyümölcsöt ki száz, 
ki hatvan, ki meg húsz annyit. 13, 8. — To char némely, to mat 
néhol, to sam némelly szem. 

Rágósai tov oda, tovul, tóul onnan; to-cho és íiku tocho így. 
A' to-ma nem az, lásd 26. 2. 

A' tit és tön úgy veszik föl a' viszonyító ragokat, mint a' kö
zönséges névszók, p. o. titme ezt, titet ezek, titetme ezeket; tont 
akkor, tehát, tonet azok,tonetel azokkal. 

A' tont (bár ragos alak) al' viszonyít^val társul, így: tontal 'a 
jelent addig. 

Ide tartozik a' tenanki = tá-nan-ki ez az, az az, mutató név
más is, Ennek első tagja te (tá) világos; utolsója alkalmasint azon 
k (ki), melly a' személyi vagy alanyi névmásokat nyomosítja, am-k? 

az éj szakiban ám-ki magam, nak, (nan-k) az éj szakiban náng-k 
magad stb. Hát középsőjét, a' nan-t nem vehetnők-e azonosnak av
val a' nen} nön-nel, a' melly a> magyar en-nen, ten-nen, ön-nön 
«zókban fordul el ? 

4* 
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32. A\kérdö és visszamutató névmások: 
chon ki nar és ne mi 
chot ki mat mi 
chu ki. 

A' chon ki magában is áll: ehon vatá joehti permelachv, ton. 
permé a' kinek ereje jut (van) tűrni, az tűrjön. 29, 12. 

Ismeretesebb rágósai: chonme kit, chonel kivel, chonag kinek.. 
Hogy több rágósai nem fordulnak elő, a' chot-char teszi, melly na
gyon szerepel. 

A' cho képzővel lesz choncho által, úgy. 
Az ati nem szóval; ati chon azt teszi, hogy senki. 
Nar mi felveszi a' viszonyi ragokat, p. o. narel mivel ? narne 

minek ? stb. Ati-nar semmi; nar mos miért ? 
Ne mi, nem igen veszi föl a' viszonyi ragokat, ámbár m agá

ban is áll, p. o. ne asen oli patem minane mi dolgod van esve ne
künk (mi dolgod van velünk) ? 8, 29. 

Mintegy összetételek: ne-sir millyen, ne-vojp millyen, ne-cuv 
mennyi, mekkora. 

A' chot ki, melly magában is ál!, mint: zakont chot pimetp© 
jáninuv a' törvényben melly parancs legnagyobb ? 

A' char szó társulván hozzá, lesz chot-char a' ki, visszamuta-
tóvá, p. o. aul naerach jorti gorcicnoj tajmne, chotcharme elem-
choles vim rovtestá tak kanetat, chotchar kas vis sochen tajmnel 
a' mennyország hasonlít mustármaghoz, a' mellyet az ember vévén 
elvetette a' maga földjében, a' melly akár legkisebb minden mag
nál. 13, 31. 32. 

A' t e l viszonyító ragokkal lesz: chot-t hol, chot-e hová, chot-el 
honnan; az al' viszonyszóval lesz chotal' kire, mire, hova felé. A' 
szótárban a' chot ki, meg chot hol, két szó gyanánt állanak; de 
azok egy szó, 's a' chot f hol ? minden bizonynyal chot-t helyett áll. 
Mert valamint az evangeliomban onch putt — szúrokkatlanban (10,; 
28.) megvan, úgy mindenütt chott hol-nak is kellene állania. Lehet 
azomban, hogy a'nyelv a'kettős mássalhangzókat nem szereti kiej
teni, a' minthogyonto-lovtizenegy ontol-lov helyett van: de a'gram
matika kénytelen azokat elismerni és megtartani, a' hol a' szó követeli. 

Mat mi, magában nem igen fordul elő. Az ismeretlen er tag
gal lesz mater melly, aku mater egy valamelly, valaki; ag viszo-
nyiraggal materag valamellynek. Chonag eseplianel elemcholeset 
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anem, elemcholes püvme ? Tan lavset: aku materét Joan perne pu-
nepi, mot charet Ilii, os to eharet Jeremii amne aku materag naj-
tetnel kinek tartanak az emberek engem, az ember fiját? Azok 
mondának: némellyek János keresztelőnek, mások Xlyésnek, meg 
mások Jeremiásnak vagy egyvalakinek a' prófetákbul. 16, 13. 14. 

Összetétel mai-sír miféle. 
Chu- — ho- magában nem áll, de ragosa chu-n mikor, midőn, 

hol, chumle pedig összetétel — chu és mii. 
33. Névmással és számnévvel közös természetű a' mot más, 

mellynek származéka moten másik ; moten moten azt teszi: egyik, 
másik. 

Mot-it másod, motentag másodszor, motent-H mas külömben 
számnévi képzőkkel vannak. 

Mot-av eddigelé ismeretlen raggal jelenkezik, melly a' birtokra
got elfogadja, p. o. motavanel másai. Lásd a' Szótárt. 

V i s z o n y s z ó k . 

33. A' viszonyszók kiváló szerepüek a' mi nyelveinkben ; 
nagy számmal is vannak. A' kondai vogul evangeliomban követ
kezőket találom: 
aí csak összetételekben; l'aí ellen 
el el noch fel 
os meg, és (nu- nál ?) 
keur bél num fel 
kvan ki sar első 
ckal köz tari iránt 
jat köz tarmel rajt 
jej utó pal fél 
j ol al pari vissza 
jol utó poch oldal 
jortel vei (jort társ) mant mantem alatt 
jot vei, együtt mont kor 
ju be ; hon mos ért 
lach szél mos -ig 
lat kor 

Legtöbbje viszonyító ragokat vesz föl a' 
ehott hol ? chote hová chotel honnan kérdésre: 
«1 el ele elé elöl elől 
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ose mege 
osne mégis 
keurne belé 
kvane kivé 
chalne közzé 
jatne középre 

jole alá, meg 

keurnel belől, bői 
kvanel kivül 
(chalnel?) 

os meg 

keurt ben 
kvan ki 
cbalt között 
jatt közepett ' . 
jejt után 
jol al 
jolt utóján 
jortel vei (társsal) 
jot vei 
jun ben 
(lacb köz, kör) 
lat kor 
laít ellen 
noch fen 
(nu nyi;) nut nál 
numen fen 
sar első 
tari ellen 
tarmelt rajta 
palt nál 
pari vissza, meg 
pocht oldalt, nál, 
mant, mantem alatt, 

közben, 
mont most, kor 
mos ért 
mos -ig, tovább 

34. Most sorra veszszük azokat. 
1) dl' csak összetételekben fordul elő más viszonyítókkal és 

névmásokkal, mint: el-al előfelé, jol-al' lefelé; chot-ar kire, mire, 
liovafelé; tont-aí addig. — Az éjszaki vogülban ál fel(é) és föl *) 
ott mind magában mind összetételekben divatozik. 

2) el el; elt előtt (csak birtokragokkal), elé elé, elöl elől, elnen 

juv belé, meg 
lachve széllyel 
lat ne 

noncho felé, fel 
nuv elébb 

targe ellenében 
tarmeloe rejá 
palne és pali felé 

pochne hoz 

numel felől 

palnel felől 

pochnel tői 

montel 

mose 

*) Meg kell-e jegyezni, hogy a' magyarban fel a1 fél, oldal, vogul pa£, 
poal szóbul, föl pedig a' fö szóbul való ? 4 
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az előtt. Az igével ele azonos szerepű a' magyar el -vei, p. o. ele 
ménen amnanel el-menj én tőlem, asrajt ele ketan ördögöket űzze
tek el. Az éle a' rínv fokozóval lesz elenuv elébb. 

elöl elől, elölső (most első), még pedig azon kettős jelentésben^ 
a' mellyel a'magyar is jár, hogy innenvalót és túlvalót teszen. Mert 
azt mondván : jöjj elé, &zX akarom, hogy a' megszólított ember fe
lém jöjjön; azt mondván : menj el, azt akarom, hogy ne felém ha
nem tőlem elmenjen. Inaen erdő —• elv = erdőn túl; havas-el föld 
a! havason túli föld. Vogulban is elöl chotel első nap, hétfő, elöl püv 
első fiú; elöl char első valaki; elöl . . . motit első . . . másik, p. o. 
ton mos elöl charme jachstachv pümtitá, os motit charme ereptachv 
azért az elsőt (egyiket) gyűlölni, de a' másikat szeretni fogja. — elolt 
elsőben, kinsan vos elolt torem naerlach keressétek csak elsőbben 
isten országát. — at kvalen tovul, ton mose, chun elöl ligen pal 
kvane miglen nem mégy ki onnan addig, hogy az utolsó félpénzt 
ki nem adod. — ton chotelnel elöl azon naptul fogva. 

elnen hajdan, előbb, nan choleslan, isto elnen latem oli t ik 
hallottátok, hogy előbb, hajdan; mondva van. 

Hogy a' vogul el igazán elsőt és túlsót jelent, mutatja az el-ma 
túlsó, idegen föld, el-ma char idegen földbeli, utazó; mutatja az el-h 
származék, melly túlsót jelent, mint: el-k torem túlsó világ. 

Leggyakrabban a' pal fél viszonyítóval együtt fordul elő : 
el-pal el-fél, elfel-é, el-palt előtt, el-palne elé, el-palnel elől, (el-
felől). Ezen el-pal veszi föl a' birtokragokat is : elem-palt előttem, 
élen-palt előtted, élt-palt, elta-palt előtte; elan-palt előttetek, elanél-
palt előttök, de eltd-palanélt is. 

Úgy látsz'k élt előtt is*fölveszi a' birtokragokat, így eltem-palt 
előttem, elten-palt előtted, elta-palt előtte; elten-palent is előtted. 

3) os, az éjszakiban as sőt s is, azonosnak vehető a' magyar 
es, 's; és szóval, de inkább mondat-viszonyító, mint szó-viszonyító. 
Jelentése : és, meg, megint, de. Példák: chotchar püv Davidne, os 
Dávid püv Avraamne a' ki fija Dávidnak, és (de) Dávid íija Ábra
hámnak, i os jole varetestá és mégint eltagadá. amnane karech 
pernél puneltachtuchv nagnanel, nag ps jejsen am pochemne né
kem kell keresztelkednem általad, te meg jöttél én hozzám. 

Két raggal is fordul elő : os-e és os-ne, ose pel latam nanan e 
mege is mondom nektek. — osne tonuch manane karech mégis 
tanú kell nekünk. 



5 6 SZÓ-TAN. 

4) keur bél. A' kondai vogulban kacher (kaher) méh, has; az 
éjszakiban kaher, keher. Ennek torokhangja (eh, (h) u-vá levén 
keur viszonyító támad mind a' két nyelvjárásban; mint a' magyar 
bél szóbul a' be, ben, bői, belől viszonyító lesz. Tehát keurt ben, 
keurne belé, keurnel bői, belől. 

A' keur a' birtokragokat is fölveszi, így: keurem, keuren, keura 
és keureüi bennem, benned, benne; (keurov nem fordul elő), keuran 
bennetek, beletök, keurenan beleitek, belsőitek, keuranel bennök, 
belök. 

A' birtokragos viszonyítok ismét viszonyító ragokat vesznek 
fel, mint azt különösen a' pal szónál fogjuk látni * p. o. keurenant 
lieemeriel i chajerlane asel tagle belseitekben képmutatással és 
rosszasággal (vagytok) teli. os tan numseset keuranelt de ők gon
dolák magokban. 

5) kvan ki. A' magyar kül-ső, kil-ső (mert ezt is nagyon sok
szor lehet hallani) bizonyítja, hogy a' vogulban is kva, éjszaki vo
gulban kvo a' tő = kü ; tehát kva-n, kvo-n — kü-n, kva-ne, kvo-ne 
= ki (a' régi nyelvben: szám kivé == számkivetni), kva-nel, kvo-
nel = kivül, küel, kiil. I kvane kvalem Sak íunces 's kikelvén 
(kimenvén) nagyon síra. 26, 75. —• chotcharet kvanel susne cuvt 
choremenet a' mellyek kívülről nézéskor szépek. 23, 27. 

Ez is a' pal szóval társul; tehát kvanpal külső (kifél). listilan 
sochen anet kvanpalme megtisztítják minden pohárnak külsejét. 
23,25. 

6) chal köz; chalt között, cbalne közzé, (chalnel közöl); érde
kesek a' sam chalt — szem közt; ton chalt = a' közben, mert azo
nosak a' magyar szólásokkal. 

Fölveszi a' birtokragokat, a' mellyekkel megvannak: chalov 
közünk, chalan közetek ; chalanel közök. 

1) jat közép. De talán inkább tárgyi, mintsem viszonyító név 
az. Jatne középre, jatt közepeit. Birtokragosan nem fordul elő az 
evangéliumban. 

8) jej utó, az éjszaki vogulban juj, a' ho l^y í na égett, juje 
megé, jujl megöl. A' viszonyi ragok közöl csak t fordul elő a' jej-vel, 
ebben jejt. Birtokragosai jejm utánam, megettem, jejn megetted, 's 
jejtem, jejten, jejtci. Azomban ezek mind a' pal fél szóval társulnak, 
's a' birtokragok hol egyikhez, hol másikhoz, hol mind a' kettőhöz 
ragadnak, p. o.jejmpalf utánam, de jejtapalemt és jejtémpalemi is•• 
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jejtapalovt utánunk; így jejtenpalent utánad ; jejtapalt és jejtapale-
tat utána. 

9) jol al, jole alá, jol-af lefelé. A? jole nemcsak alá, hanem el 
és meg jelentéssel is jár, mint: jole vojles alászállott (8, 1.) : jole 
erkelesanel tanne letartóztaták őket (19, 13.); jole tuncpam meg
állván (20, 22.); jole alesanel tanme megölék őket (22, 6.) stb. — 
Származéka jolech 's ragosa jolchag is alá-t jelent, p. o. jolech eha-
luchv aláásni. 

A ' jo l is pal szóval szeret társulni, tehát jol-pal al-fél, alatti, 
mint: erch jolpal elemcholes hatalom alatti ember (8, 9.). Ezen jol-
pal lesz azután viszonyítóvá: jolpalt alatt, jolpalne alá, jolpalnel 
alól, a' melly a' birtokragokat fölveszi ugyan azon módon, a' mely-
lyet már ismerünk, minél fogva jolpaltem és jolempalt = alat
tam stb. 

Más összetételekben is szerepel a'jol, mint jol naer alfejede-
lem, al-világ fejedelme ; jol ma alföld, alvilág; jol torem is alvilág. 

10) jol utó; ebbül tudtomra, c&ak.jolt utójára van az evangé
liumban ; 

jol char utolsó, elöl ehar első ; 
jol as utolsó dolog. 
lí.jort társ, jortel társsal, és mint viszonyító vei; birtokra

gokkal : jortelem velem, jortelm veled, jorteld vele. Ez utolsónak 
több alakja fordul elő, mint jortelat és jortelatd vele; jortelanel 
velők. 

12) ju be, meg. Ennek két viszonyítója van meg: jun ben 
hon, és ]uv bele, mege, meg, p, o. chus am paltem jun kuji egy 
szolga nálam ben (hon) fekszik. 8. 6: — juv jochtem megjővén, 
visszajővén ; verbíudme jun naltilan a' tevét benyelitek. 

13) jot vei, mibül jotd vele, ésjotov velünk. Emmanuil, nar 
chaschti: man jotov torem Emmanuél, mi jelenti: mi velünk isten. 

14) lach világ, környék, vidék; az éj szaki ban lah, loag. Ab-
bul van lachve széllyel, világgá. 

15. lat kor, idő; latne annyi. Talán nemis számítható a' vi
szonyszókhoz. 

16. XaX. A tő-szó nem fordul elő, de ragosa l'al't ellen-t teszen; 
birtokragokkal: Tal'tem ellenem, l'al'ten ellened, TaTtd ellene, ehon 
am jortelem atim, ton char am laTtem a' ki én velem nincsen, az én 
ellenem (van). — Származéka TaVch (v. ö. jol, jolech). 
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17) noch, az éj szakiban nong fen. Ebbttl való noncho fel, fölé, 
noncho jaltne föltámadás. Noch-pel felesen, máris, nagyon ; nonchaT 
fölfelé, feljebb; nonchal'pattilem. feljebbre ejtem. 

18) nu. A.tő-szó nem fordul elő, de rágósai megvannak: úutf 

és úuv. A' úut mindenkor birtokraggal van, így úuta nála, magá
ban, lásd a' szótárt. A'^ríuv pedig, szerintem, a' tnlaj donságnevek 
fokozója. Lásd a' szótárban is, a' hol a' nute és úuv szókat két kü
lön szó gyanánt adtam elő. 

19) num felső, mimen fen, numel felől, p. o. num sut felső biró; 
suj numen chlolves szó hallatszik fent; numel jole mos felülről 
aláig. 

Gyakori a' pal szóval társulása, tehát: numpal felső; numpalt 
felett, 's ez veszi föl a' birtokragokat a' szokott módon, így : num-
paltem és numempalt felettem ; numtapalant felettök. 

20) sar. Az éjszaki vogulban elsőt jelent; az evangéliumban 
sare = ele van meg belőle, mint: tan sare menemanel jejpalt azok
nak elmentök után. D, 7. 

21. tari ellen, iránt, nerep char tari ul nere a' haragos ellen 
ne haragudjál. 

Azon i végűek közé tartozik (1. 21.), a'mellyek a'ragok előtt 
visszaveszik az elveszett g-t; tehát targe ellenre, ellenében, külön ;, 
targem, targen ellenem, ellened. E' viszonyszó nel ragu névszókat 
követel, mint: toremnel targe istenen kivül. Igeszóval azt teszi, hogy 
külön; targe vovelam külön híván; targe tunepam nagnanel külön 
állok tőled == elállók tőled. 

22) tarmel reá; tarmelt rajta, tarmelne reája; tarmeleii, tarme-
len} tarmela és tarmeleta rajtam stb. 

V^ 23) pal fél, oldal, leggyakoriabb használatú viszonyszó, mert,, 
mint láttuk, más viszonyszókhoz is társul. Magában palt félen, nál, 
palne felé, hoz, palnel félő), tői; paltem, palten, palta nálam, nálad, 
nála ; paltov nálunk, paltan nálatok, paltanel nálok. — De pali felé, 
is gyakori, mindannyiszor igével, mint: pali punsem felnyitván, 
pali latuchv feljelenteni stb. 

Ismerjük az el-pal előfél, elpalt előtt, elpalue elébe, elpalnel 
elől; jolpal al-fél, alsó stb. jejpal utófél, utolsó stb. kvanpal külfél,. 
külső stb. 

24) pari vissza, meg. Minthogy csak igékkel fordul elő, nem 
név-viszonyító, hanem igeviszonyító, p. o. Isus laves tavane pari 
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Jézus monda neki vissza; pari numelmatem meggondolván, meg
bánván ; pari jochtem megjővén. 

25) poch oldal, az éj szakiban poag, póg. Mint viszonyító : pockt 
oldalt, -nál, pochne oldalra, -hoz, pochnel oldalrul, tói; továbbá, 
birtokragosan : pochem oldalom, pochemne oldalomra, hozzám; po-
chen oldalod, pochenne oldalodra, hozzád; pociid oldala, pochane ol
dalára, hozzá, mi leggyakrabban előfordul az evangéliumban; p. o. 
vatge tuncelmantam tav pochane asraj laves közel állván ő hozzája 
az ördög monda. 

26) mant alatt, közben, mellett, azomban; tehát név-és ige-
szó-viszönyító. Tő-szója ismeretlen előttem. Jordán mant V Jordán 
mellett, v. mentében? Isus jomi ton ma mant Jézus jő azon hely 
felé; aku sam chalt olnen mant szemközt létedben, léted alatt; nag 
picelanen mant böjtölésedkor; ton mant azomban stb. 

A' mantem nemcsak igeszó, hanem mondatviszonyító is; en
nek m ragja azért érthetetlen, mert a' tő-szót nem értem. 

27) mont kor, idő. Ennek tő-szója is ismeretlen. Mint viszo-
nyitó montel tul-fogva, p. o. tigil montel ettül fogva ; visne montel 
kis koromtul fogva. 

28) mos ért, az éjszakiban maos, mos mód, azután szerint, sam 
mos sam szemért szem ; ton mos azért, nar mos miért stb. ammosem} 

nag mosen én érettem, te éretted; tan mosanel órettök, miattok, fe-
lőlök. tan mosanel tav lati rólok beszéli ő. 

29) mos vég, -ig, az éjszakiban maos, mos vég; — mos . . . at 
soha; többnyire ragosanmose, mint: tonmoseaddig; sochentochem 
Avraamnel Dávid mose nilekujplov tochem minden nemzetség 
Ábrahámtól Dávidig tizennégy nemzetség. 

I g e h a t á r o z ó k és m o n d a t v i s z o n y í t ó k . 

37. A' viszanyszókhoz legközelebb állanak az igehatározók és 
mondat viszonyítok (conjunctio). Sok viszonyszó az igével társulván 
nemcsak a' névszót hanem az igeszót is viszonyítja; illyenek a' ma
gyarban be ; ki, meg, fel stb. mint: elmenni, bemenni, kimenni; meg
jönni, felmenni. A' régi magyar nyelv az illető ragjával fűzte össze a' 
viszonyszót az igével, így belé-menni, kive-menni, mege-jönni: a' vo
gul nyelv most is úgy teszen, midőn azt mondja: ele ménen amna-
nel menj el tőlem ; at kvalan tovul ton mos, chun elöl ligen pal 
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kvane miglen nem mégy ki onnan addig, hogy az utolsó fólpénzt 
kiadod. 

Az idetartozó, szók, az ismeretes viszonyszókon kívül, vagy 
más szóktul származnak, vagy eredetiek, legalább látszólag. 

S z á r m a z o t t a k : 

erén vájjon,nemde,tulajdonképen akarsz-e? vajlentndniillik, mert, 
tulajdonképen tudod; kas akár, tulajdonképen kedv, akarat; saris 
bizony, jángis nagyon, tarvitenis nehezen, 

motentsi ktílömben, a' mellyek s rag által válnak igehatá
rozókká. 

így az ag rag is, mint motentag másodszor, churmentag har
madszor, tulmechag titkon stb. 

A' helyet, időt, módot jelentők számnevek és névmások rá
gósai, mint: akvat együtt, akvane együvé, chun mikor, atichun 
soha, chumle miképen, toncuvt akkor, ton mant azomban, tov oda, 
tóul onnan, tocho és tont úgy, tig ide, tigil innen. 

E r e d e t i e k : 

Ezeket betűsorban hozom föl, a' mondatbeli külömböző sze
repökre való tekintet nélkül. 

ale majd 
an ím, most 
at nem 
atim nincs, a' melly tulajdonképen névszó, mint a' magyar, 

\mert a' többe3 képzőt is fölveszi, atimet nincsenek, p. o. Rachil 
tón ci tak püvanne, ton mos tan atimet Ráhel siratja fiait, mert azok 
nincsenek. 

amne vagy 
inra örökké, mindég való; inat nem. ISFem tudom, in-ra, in-at 

tagokra elemezhetők-e ? 's vájjon egybevethetők-e a' magyar in-
nel ezekben : in-sóg, in-cs, n-in-cs ? 

isto hogy orosz, 's az oroszt még abban is követi, hogy az 
igét a' múlt időben veszi magához, holott csak jelen idő kellene. 
Urchatan michv torem mos clioloch sam chalt, ton mos istobi tan 
nanen usanel őrizkedjetek alamizsnát adni a' nép szeme előtt, azért 
hogy titeket láttak (lássanak helyett). 
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os de, és 
ul ne 
ke, che ha, melly az illető szóhoz ragad, sőt belé is olvad az 

igébe, lásd a' 100. 
choce ámbár, ehocetag azért 
jerte mindjárt 

> ne még 
sak nagyon 
pel is 
vinct, a' mellynek értelmét nehéz kivennem, lásd a' szótár

ban ; valamint azt sem tudom, micsoda szóbul való. 
vos hadd. 

I g e s z ó. 

37. Az igetöket úgy kapjuk ki, ha elválasztjuk azoktul ar 

névi mód chv képzőjét, melly rendesen a vagy u magánhangzóval 
jár (achv, uchv) hozzájok. 

E r e d e t i i g e t ő k . 

38. u, u-chv lát, tud; jej j ő ; te e', eszik; tu béraegyen ; mi 
ád ; vi vi', viszen. Ezek legegyszerüebbek; közvetlenül veszik ma
gokhoz a' képzőket, de nem az alanyi személyragokat; mi és vi 
hangzó változással is járnak, mint látni fogjuk. 
aj i', iszik pil fél 
kuj fekszik pel változik 
nej, neg köt — 
taj szabad, lehet chan ragad 
vaj lát pun leteszen 

—- men megyén, mén 
pak szenved — 
voch, vonch üt, szegez os, onc bír,- tart 
rách (rák) esik az eső kis, kins kér, keres 
sag sző chas, chanc ismer, tud 

• — Tus, nme sír 
al öl sus, suns néz 
ol val, lenni sos omlik 
kval kél tus, tunö áll 
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chal ás 
chol vész, hal, 
chol hall 
jal megyén, jár 
jol kér 
óul esküszik 
tel születik 
tul kerül, fut 

; tul vészen, lop 
tul befogad 
kit kérd 
chot, chont, talál, lát 
lat mond, szól 
not segít 
sat imád 
set fojt 
rat ver 
ret csal 
tat hoz 
pat esik 
vat gyűjt 
(mat nyugszik) 

lav mond 
nov mozog 
vov hí, híni 
puv fog 

jom jő, megyén 
(num gondol) 
ram elás, temet 

vojl leszáll 
taul telik 
nejl, negl látszik 
urel arat 
jorl szegényül van 
sagr vág 

pos csúfol 
pus, puns nyit 
mas ölt, öltözik 

er kell 
ur őrz, vár 
nir nyő, szakít 
nur akar 
var csinál 
at szed 
ket küld 
cagt örül 
rocht retten 
urt oszt 
lochs hal, meghal 
paks álmélkodik 

chang hág 
jonch fordul 
vonch, voch üt 
tanch akar 
onc, os bir 
kinc fölserken 
kins, kis kér, keres 
Tunc, lus sír 
chans ír 
chaiíc tud, ismer 
uns általmegyen 
suns, sus néz 
tunc, tus áll 
pons végez 
puns, pus nyit 

unt, unl ül 
junt varr, ölt 
vant vezet 
chart húz 
just jutalmaz 
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—• list tisztít 
ojt old, feslik rast vet 
chajt fut muct kínoz 
tujt titkol, rejt chosg imádkozik 
acht gyűjt cisg kiált, sivít 
agt hiszen posch vádol 
jocht ikt-, jut — 
locht kopog alm emel 
úalt nyel perm szenved 
nult megtér 

A' kvanmit megfog, bajosan eredeti ige, de származását nem h 
sejthetem. 

S z á r m a z o t t i g e t ö k . 

39. Ezek származnak névszóktul és igeszóktul. 

N é v s z ó k t u l l e s z n e k : 

1) l képző által: akilim könyör, akiliml könyörül 
amp eb, ampel ebnek tart, csúfol 
erek erő, hatalom, erkel erőtet 
erm tetszés, ermil tetszik 
(orm íz ?) ormel ízlel 
karech kellő, karechl kell, szükségei 
chajer rossz, álnok, chajer 1 paráználkodik 
chus szolga, chusl szolgál 
jor tisztelet, jorel tisztel 
jov morzsa, jövel morzsolódik, romlik 
(curcim öröm), curciml örvend 
sum hang, suml hangzik 
siv restség, sivel restéi, megvet 
tep tévedés, tepl téved 
tonueh tanú, tonuchl tanúi, tanúskodik 
pac csók, köszöntés, pacel csókol, köszönt 
pis, pic böjt, picel böjtöl 

A' magyarban is l képző által lesznek névszókbul igék, mint: 
gond, gondol; böjt, böjtöl, szolga, szolgál stb. 

2) t képző által, mint: 
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as dolog, ast dolgozik 
lig, lich szög, szálka, liclit szögez 
nam név, namt nevez 
sim harag, szív, simt haragszik 
suj szó, hír, sújt szól, hirdet 
sutn hang, hír, sumt hangoztat, hirdet 

tas kész, áru, tast készít 
tus baj, tust bájol, aggódik 
pas fény, pást fénylik. 

Ezen t által nemcsak eredeti, hanem igéktől származott név-
szóktul is lesznek igék, mint: 

al öl, alp ölő, alpt mint ölő teszek, ölök 
er kell, erp szeretet, erpt szeret 
choltil gyakran öl, choltilap ölő, choltilapt öl 
ehul't hagy, chuítep hagyó, maradó, chul'tept maraszt, hagy 
jalt éled, jáltep éledő, gyógyuló, jáltept gyógyít 
pusmel gyógyul, egésszé lesz, pxi§melap egészséges, pusme-

lapt gyógyít 
A' magyarban z felel meg a' t képzőnek, mint: név, nevez; 

szög, szögez stb. 
2) m képző által leginkább tulajdonságnevekbül lesznek igék, 

mint: jani nagy, janim nő, ml rossz fuíein rosszá lesz, pus ép pusem 
épül, nogre erős riogrim erősödik, sav sok savim sokasodik, vat kö
zel vatem közeledik. 

Dolognevekbül is, mint et est, etm, elem esteledik. Néha az 
m képzőhöz l is járul, mint vot szél voteml szól fúj ,• vagy l meg t 
járulnak hozzá, mint agem beteg agmelt beteggé lesz, beteg ő. 

4) Ritkább képzők acM, echl, lacht, alecht, alt vagy lalt mint: 
ulm álom, ulmiacht álomban megjelen neki, álmodik; najt 

bűvész, prófétai najtechl prédikál,' entep öv, enteptalecht övedzik*) 
chont had, chontlacht hadakozik; chotel nap, napfény, chotlalt vi
lágosodik ; et est, etlalt esteledik. 

5) Néha i képző is alkot igét névszóbul, mint lil lélek, üli föl
éled ; chum ember, férfi, chumi férjhez megyén. Ezen i képző le
het az ulmiacht szóban is az acht képző előtt. 

*) Az entep öv szó tulajdonképen igéből lett névszó, ent mint junt ölt, 
varr jelentésű lévén. Entep tehát öltő, öv, melly a' t képzővel entept igét képez, 
a' melly azután l(al) és cht új képzőket vészen föl. 
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6) Némelly névszó mint igeszó is divatozik, p. o. eri ének, és 
énekel, mert az erg igében a' g az i-ből lett, mint látni fogjuk 
(vesd össze a' 22.) ; eserm szégyen, eserm (bár szenvedő képzővel 
esermov) szégyenkezik;' oöi harag és háborodik; Tus sírás és sír, 
sal villám és villámok. 

40. Igeszókbul lesznek új igék : 
1) t képző által, a' melly 
a) berható jelentésű igékbül kihatókat képez, mint: eserem 

szégyenkezik, eseremt szégyenít 
kval kél, kvalt kelt 
chol hal vész, eholt veszt 
janim nő, jánimt nevel 
joncb fordul, joncht fordít 
TuTem rosszá lesz, Memt rosszá tesz, káromkodik 
nejl látszik, nejlt mutat 
taul telik, tault tölt 
tel születik, telt szül 
tus áll, tust állat, állít 
pat esik, patt ejt 
manem szakad, manemt szakít 
mas öltözik, mást öltöztet 
mul múlik, múlt mulat. * 
Ide való az amert merít, ha amer merül. 
b) Kiható jelentésüekbül tétető igéket képez, mint .* 
aj iszik, ajt itat 
te eszik, tit étet 
ret csal, retet csalat 
sun§ néz, sunst nézet, láttat 
nul esküszik, nult esket. 
e) Képzős vagy származott igékhez is járul, azokat is kiha-

tókká tévén, mint: chas tud, chas-ch tudatik, chas-ch-t tudat, is
mertet. Különösen az l képzővel származott igék veszik föl a' t-t, 
mint tutel bémegyen, tutelt márt; így magyarázható a' lavelt mond 
igét/mellynek egyszerű tője lav mond. 

Jegyzet. Néha a' t képző nem látszik kiható jelentésűnek, 
mint: jom jő, megyén, jomit lép, jomlit jár. Ide tartoznak az agmelt 
betegl, és jejmtelt lesz (jejmt lesz) igék is. 

Hogy a' t képző a' magyarban is kihatóvá teszi a' benható 
KTELVT, KÖZLEMÉNYEK. 5 



66 ÍZÓ-TAN. 

igét, e' példákbul is látjuk: telik (taul) tölt (tault), vész, vesz 
(chol) veszt (cholt), múl-ik (mul) múl-at (múlt) stb. 

2) l (al, el, il) képző az igének jelentését gyakorítóvá, tar
tóssá teszi, mint: 
amert merít, amertal merítget jejmt le3z, jejmtel gyakran lesz 
ut ül, utel üldögél jecbt vág, jechtel vagdal 
kit küld, kitil küldöz sat áld, satil áldoz 
chas tud, chasl ért suns néz, sunsil nézeget 
ebolt költ, choltil költöget tat hoz, tatil hozogat 
chol elvész, cholil, cholel vesz perm szenved, perméi tür. 

Ide tartoznék az al = öl igétől származott alisl fogdos, öldös 
is, a- mellyben a' gyakorító l-t más képző előzi meg. 

Az al, lal (el, lel) ugyanazon jelentésű az előbbivel, mint; ol 
van (val), olilal gyakran van; chont talál, chontilal találgat; cholt 
nyilvánít, choltilal nyilvám'tgat; pil fél, pilel ijedez; mig (mi) ád, 
miglal addogat. 

A? puntlalve tétetik, tevődik, alkalmasint punktlalve helyett 
van, mellynek egyszerű tője pun tesz, a' mitül punkt (lásd 41. y) 
tevődik; ehhöz járult lal gyakorító egy új szenvedő képzővel (lásd 
41 . «). ton mos jálpel oroch puntlalve jálpel teremne azért új bor 
tevődik új edénybe 9, 17. — A' taulelavle ebben: sochen chotel 
taulolavle tak asetne minden nap elégíttessék ki, elégedjék meg, a 
maga dolgaival (6, 34), úgy hiszem, tavlelalve helyett van. 

Kiható jelentést is ád, mint tepl téved, tepl al kísért, té-
vesztget. 

A' tiglel repül talán a' tig (szárny ?) tigl (szárnyal?)-tői való, 
így tigl-el. 

Képzős igékhez is jár, mint: mas ölt, maá-kat öltözik, mas-
kat-il öltözködik. 

A'magyar hurczol (vogulban chart = hurcz), visel, szaglál 
(szagol egyszer), számlál (számol) stb. azt mutatják, hogy l, l—l 
nálunk is gyakorító jelentésű. 

3) nt (ant, ent) képző, úgy látszik, ellenkezője az előbbinek, 
mint: ol van, olent egyszer van, p. o. tit olentan i chosgan am 
jortelem itt legyetek (most) 's imádkozzatok én velem 26, 38. hol
ott olilal = gyakran van, szokott lenni; alm emel, alment viszen ; 
chol hal, cholent meghal; jált éled, jáltent föléled; jej jő, jejent 
mostjő; jol kér, jolent most kér; jom jő, joment egyszer jő ; lat 
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beszéli, szól, latent megszólal; licht szögez, lichtent niegszogez; 
vojl »záll, vojlent leszáll, maj (mi) ád, majant egyszer ád; vatem 
közeledik, vatmant közelít. 

Ide tartozik az ueint lát, tud ige, mellynek egyszerű tője u 
lát, tud, a' mellyhez c és int képzők járultak (mint a' magyar ácso
rog nyilván á/Z-csorogbul való), atichun tit at uöintoves Izrailt soha 
ez nem tapasztaltatott Izraelben. 9, 33. 

A' nyomint, érint, legyint félék bizonyítják, hogy hasonló 
képző hasonló jelentéssel jár a' magyarban is. 

4) s képző nem nagyon változtatja a' jelentést; mint: ket 
küld, kets szokott küldeni ? tav ketsi rách sar charet i chajer cha-
ret tarmelne ő küld esőt igazakra és hamisakra 5, 45. — jol kér, 
joles egyszer kér ? am amk arentem nagnane lasteslem socho, ton 
mos isto nag joleseslen anem én a' magam követelését neked elen
gedtem mind, mert hogy te engemet kértél. 18,23. —jom jő, jomes 
megyén, j ő ; tin ton lat chulpet churteptam jomesesi tav jejpalt ők 
azonnal a' hálókat (ott) hagyván ménének ő utána 4, 20. — junt 
varr, junts varr; chotcharet juntseset tank chulpanel a' kik varr
ják vala hálójikat 4, 21. — üst tisztít, lista u. a. nuran erén, man 
tov ménem listsenov akarod-e mi odamenvén kitisztítsuk? 13, 28. 

A' num-s gondol, emlékezik, hasonlóképen ide tartozik, mert 
aJ numlecht ért, numelmat gondolkodik, emlékezik, a' num igető 
teszik föl. 

5) p képző is alig érezhető változást okoz, mint; kit kérd, 
kitép kérd; tunc áll, tunöep állapodik, i tunepes ton mai, chott öles 
apüv és megállapodék azon belyen a' hol vala a' gyermek. 2, 9 ; 
— §agr vág, Sagrep vág, chun jomas pal katen kujtitá nagen, 
sagrepalen ele ha jobb fél kezed kisért téged, vágd el. 5, 30 ; maj 
(mi) ád, majep ád, chon oli timil choles, chotchar, chun tav püvá* 
voveli tavanel nan, majepitá tavamé kavel kicsoda ollyan ember, a' 
ki, midőn ő fija kér tőle kenyeret, megajándékozza azt kővel ? 7, 9. 
Hogy a'majep ugyanazon jelentésű az egyszerű igetővel, a'követke-
zőkbül látjuk: i chun voveli chul, migta tavamé pupichurel 's ha kér 
halat megajándékozza azt kígyóval 7, 10. A' majepitá és migtá *) 

*) A fordításban az ajándékoz igét azért veszem ád helyett, mert vogu« 
ban az ád ige a' személyt, kinek adatik, accusativban, *s a' tárgyat, mely adatik, 
vei viszonyítóval kívánja, így : adja a' fiút kenyérrel — migta püva £anel. 

5* 
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azonos jelentésüeknek látszanak. — nigl föltetszik, niglep u. a. 
chun tep kvales i ojtes, toncuvt niglepeset takenaket midőn a' ga
bona kikelt és virágzott; akkor föltetszenek a' konkolyok, 13, 26. 

41. A' szenvedő jelentésű képzők sokfélék, mint: 
a) ov, p. o. pümt kezd, pümtov kezdetik; lat mond, latov 

mondatik; sagr vág, sagrov vágatik; rast vet, rastov vettetik; 
muct kínoz, muétov kínoztatik; karechi kell, karechlov kelletik; 
tarét ereszt, taretov eresztetik; lupt ítél, luptov Ítéltetik. 

A' t képzős kiható igék szeretik ezt a' szenvedő képzőt, 
mint: jonch fordul, joncht fordít, jonclitov fordíttatik; TuTem rosszá 
lesz, lulemt rosszá tesz, káromol, íulemtov káromoltatik, rágalmaz-
tatik. 

v az előbbinek rövidülése, azért helyette is áll, mert úgy ta
láljuk: pümtovan és pünitvan p. o. toncuvt michv pümtovan*) 
muétachv akkor adni kezdődtök — adatni fogtok kínozni (kínzásra) 
24, 9; sotenet nan, chun pümtvan rusgeltachv boldogok tik, ha 
kezdődtök szidalmazni = ha szidalmazni fognak, 5, 9. — tat hoz, 
tatv hozatik, tatov helyett; chol hall, eholv hallatszik; chas tud, 
chasv, vagy cljasvu (chasov helyett) tudatik; cholt jelent, choltv 
jelentetik; sagr vág, sagrv és sagrov vágatik; rast vet rasív és 
rastov vettetik; chot talál, chotv találtatik. 

/?) k, kv vagy hu, melly k gyakran ch-vé változik, és maga 
elibe n-i vészen, úgy hogy nkv, vagy nchv (néha csak nk) alakban 
jelen meg a' képző, még pedig a, e, i hangzóval, P. o. chol vesz, 
chol-chv vesztetik; mórt mér,mor-ch (mort-chv helyett) mértetik; 

ret csal, ret-ankv csalatik ; lupt itél, lupt-ankv ítéltetik; miglal 
adogat, miglal-enkv adogattatik; nult megtér, nult-enkv tértíttetik; 
esch dicsér, eseh-enkv dicséi-tetik; u lát, u-nkv láttatik; kacel lát, 
tud, kacel-ankv tudatik; chanc ismer, tud, chanc-inkv tudatik; jej 
éj, 's talán setétté lesz, jej-nkv sötétedik; 

tel születik lesz, tel-enku terem; mi ád, mi-nku adatik. Kissé 
föltetszök lévén ez alakok, ide teszem az illető helyeket. Ul lup-
tachtan, istobi nank ul luptankvan. Ton mos chumle luptachtine, 
aku tocho luptovan, i chumle mortine, aku tocho morchvan ne itél-

*) A' vogülban a1 szenvedöség a' segédigével, nem a' kiegészítő nóvimód-
dal j á r ; a1 vogul tehát ígj mondja: ratuchv pümtovem verni kesdó'döm, azaz 
engemet verni kezdenek. 
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jetek, hogy tik ne ítéltessetek. Mert a' mint itéltök, úgy itéltettök, 
s a' mint mértök, ugy mérettök. 7, i, 2. — am pernél punganem 

nanen vitel nultenkvane kasel én megkeresztellek vízzel megtérít-
tetéstökre, 3, 11. — iitobi eschenkvet tan cholesetne hogy dicsér
tessenek ők az emberek által. 6, 2 ; — istobi tan unkvet cholesetne 
hogy láttassanak az emberek által 6, 6; — istobi cholesetne ul 
chaúcinkven picelapi hogy az emberek által ne láttassál böjtölő-
nek. 6, 18; —- atinar tujtem, istobi ul kacelankve semmi (nincs) 
elrejtve, hogy meg ne tudassék. 10, 16; — toncuvt vatge jomem 
tav pochane chanctachtepet jejnkem mat akkor közel jővén ö hoz
zája a' tanítványok homályosodott helyen. 24, 3 ; — chotel jole 
jejnki a' nap elsötétedik. 24. 29; — istobi tene charel miglalenkvet 
pose'at hogy étellel adogattassanak meg idejében. 24, 35 ; — inra mos 
ul telenkun nag pulne soha ne teremtessél meg bogyó által =r soha 
ne teremjen rajtad bogyó. 21, 19. — Ezeknél fogva világos, hogy 
az 5, 25-ben előforduló mimkun is minJcun-ra, javítható: ton jejpalt 
sutén chumne ul mimkun furma urepne azután bíró által ne adas
sál a' tömíöcz őrnek. 

y) Jet vagy cht hasonlóképen szenvedő képző, mint: var csinál, 
varkt csináltatik; mi ád, mikt adatik; vi vészen, vikt vétetik; 
kvalt kelt, kvalt-kt keltetik ; lav mond, lavekt mondatik ; pun léte-
szén, punkt letétetik; 

chas ismeri chascht ismertetik; pun leteszen, punecht letéte
tik ; tat hoz, tatecht hozatik, pus nyit, puscht és pusicht nyittatik; 
sat áld, kíván, satecht és satcht áldatik, imádkozik; ket küld, 
ketcht küldetik; os (onc) bir, oscht biratik. 

42. A' szenvedő képzővel rokon mind alakjára mind jelenté
sere nézve az alanyra ható (reflexív) cht képző, inelly a vagy e 
hangzóval már képzős igetőkhöz járul, mint azt a' kvalkt =-ke l 
tetik ige mutatja, a' mellynek származása ez: kval kél, kval-t kelt, 
kval-t-kt keltetik. Tehát az acht vagy echt, mint alanyra ható 
képző, járul : 

a) t képzős igetőkhöz, mint: namt nevez, namtacht nevezödik, 
neveztetik; muct kínoz, muctacht kínoztatik; molemt sietet, mo-
lemtacht siettetik, siet; sunst mutat, sunstacht mutatkozik ; áultept 
gyón, térít, nulteptacht megtér; sartit illet, sartitacht érintközik ; 
pert árul, pertacht árultatik; pel't változtat, pel'tacht változik, tarét 
ereszt, taretacht bocsátkozik, bocsáttatik; (punéit) puneltacht tevő-
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dik ; pernél puneltacht kereszttel tevődik = kereszteltetik; sovet-
acht aggódik, gondol j pocetacht akaszkodik; — chanct tanít, 
charíctacht tanúi; innen chanötap tanító, 's chanctachtep tanítvány; 
— manemt szakít, manemtacht szakad; chul'tept hagy, maraszt, 
churteptacht marad. 

Ide való a' tovrtacht záródik is, mellynek tovr tője itt nem 
fordul elő. 

/?) I képzős igetőkhöz, mint agt hisz, (agtl) agtlacht hiszen; 
num, numel gondol, numlecht ért; rast vet, rastel veteget, rastelacht 
vetegettetik; pusmel gyógyít, pusmelacht épen marad; list tisztít, 
(listil) listilacht tisztul; 

az enteptalecht övedzik, jálpenlacht szenteltetik, sarmelacht 
bizonyossá lesz, savmelacht szaporodik, sochtelacht botránkozik, 
az enteptal, jálpenl, sarmel, savmel, sochsel, igetőket teszik föl, de 
mind nem fordul elő. A' soschtelecht öntetik, azért föltetsző, hogy 
abban a' cht képző kétszer van meg. 

y) s képzős igetökhöz, mint nums gondol, numsacht gon
dolkodik. 

43. hat, chat képző, melly a' magyar kod, koz (köd, köz) ige
képzővel azonos, szinte hasonló jelentésű, mint: achtgyűjt, achtkat 
gyülekezik; unt ül, ültet, untkat ülepedik ; ur vár, őrz, urchat és 
urkat várakozik és ó'rizködik ; urt oszt, urtchat osztakodik; cholt 
nyilvánít, choltechat és choltchat jelenkezik; chont talál, chontchat 
találkozik ,• lat szól, latkat szóval egyezkedik; list tisztít, listkat 
tisztul; rast vet, rastkat vetődik, vetkezik; telt éget, teltkat é g ; 
tujt titkol, tujtchat titkolózik; mas ölt, máskat öltözik. 

artkat elfordul, tagad, nyilván ezek közzé való, jóllehet art 
magában nem fordul elő. 

44. mat, mant 1 képzős igetőkhöz járul, mint numolmat gon
dol, gondolkozik, emlékezik, melynek egyszerű tője num ; tuncel-
mat megállapodik, mellynek egyszerű tője tunö. 

M ó d o k . 

45. Á' névi módon kivül a' jelentő,, föltételező és parancsoló 
módot fejezi ki a' vogul ige. 

A' névi mód négy igésnevet foglal magában. Az «lső vagy a' 
chv- és, az infinitivus, se viszony- se birtok-ragokat nena vészen föl 
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a' második, a' p~ s, viszonyragokat vészen föl, de birtokragokat 
nem; a' harmadik a' ne-a, és negyedik, a' m-a mind viszony- mind 
birtokragokat vészen föl, p. o. olu-chv lenni, ol-p vagy ol-e-p való, 
ol-ne lévő, ol-e-m volt, lévén. 

A' jelentő módnak nincs képzője, de két időalakot külöm-
böztet meg, jelent és multat; p. o. ol-e-m vagyok, ol-s-(e)m voltam, 
valék. 

A' föltételező módnak képzője az éjszaki nyelvben nu p. o. 
ol-nu-m volnék, a' déliben ölni volna; de nem fejezi ki időkü-
lömbséget. 

A' parancsoló módnak sincs képzője, hasonlít a' jelentő mód
hoz, de időt az sem külömböztet meg. ' 

I d ő k . 

A' mondottakbul világos, hogy csak a'jelentő mód külöm
böztet. meg idő-alakokat, még pedig kettőt: a' jelent és a' multat. 

A' jelen időnek nincs képzője, azomban alaki sokféle
sége cagy. 

A' múlt időnek képzője s; alakja egyféle. 

S z á m . 

A' vogul igének egyes, kettős és többes száma van. 

S z e m é l y . 

A' vogul igének első, második, harmadik személye van. 

I g e r a g o z á s . 

Az vagy alanyi, melly a' mód, idő és szám jelölésén kivül 
csak az alany személyeit fejezi ki, 's alany-tárgyi, melly a' mód, 
idő és számjelölésen meg az alany személyein kivül a' tárgyat is 
jelöli. Minthogy az alanyi személyek az ige fogalmával járnak, az 
alany-tárgyi ragozást röviden csak tárgyi ragozásnak nevezzük. 

N é v i m ó d . 
1) chv igésnév. 

46. Ez semmiféle ragokat nem vészen föl; jelentésére nézve 
a' magyar ni (iát-ni, menni) képzős névi móddal egyez meg, A? 
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kondai vogulban a' néhány legegyszerűbb igetőhöz közvetlenül 
járul, mint: u-chv tudni, látni, jej-chv jönni, te-chv enni, tu-chv 
bemenni, vi-chv vinni, mi-chv adni. A' te = e' eszik, vi', viszen 
azt mutatják, hogy ezek megfeleló'ji a' magyar nyelvben is a' leg
egyszerűbb igetőkhöz tartoznak. 

Minden egyéb tőhöz u vagy a hangzóval járul, miszerint a' 
képző uchv vagy achv. Jelentésbeli külömbség rejlik-e abban, az 
elősorolt igékbül fog kitetszeni. 

uchv igék: 
aj-uchv inni 
acht-uchv gyűjteni 
al-uchv ölni 
alm-uchv emelni 
alment-uchv vinni 
one-uchv bírni 
untuehv ülni 
uns-uchv által menni 
ur-uchv várni, őrzení 

achv igék: 
ajel-achv iddogálni 
alpt-achv ölni 
alisl-achv fogni, ölni 
ampl-achv szidni 
ecl-achv kölcsönözni 
kitil-achv kérdezni 
kvaltkt-achv elválni 
chajerl-achv paráználkodni 
chontl-achv hallgatni 

urchat-uchv várakozni, őrizkedni charil-achv oltódni, aludni 
urt-uchv osztani 
chutelt-uehv hajtani 
ket-uchv küldeni 
kios-uchv keresni 
kvalt-uchv kelteni 
chanc-uchv ismerni, tudni 
cholt-uchv mutatni , 
chont-uchv találni 
ehosg-uchv kérni 
j al-uchv menni 
jált-uchv éledni 
jejmt-uchv lenni 
jocht-uchv ikfrni, jutni 
jövt-uchv venni, emere 
jonk-uchv fordulni 
jom-uehv jönni 
lat-uchv mondani 
lav-uchv mondani 
sartitacht-uchv érintközni 

chanct-achv tanítani 
chojlt-achv mozdítani 
chuFtept-achv hagyni 
jachst-achv gyűlölni 
jorl-achv tisztelni 
jánim-achv nőni , 
jáltept-achv menteni 
joncht-achv fordítani 
lanit-aehv szaggatni 
íaípt-acnv építeni 
nultept-achv téríteni 
nirimt-achv elvenni 
capt-achv temetni 
öorit-achv rágalmazni 
sagrep-achv elvágni 
sunst-achv nézetni, mutatni 
suditl-achv ítélni 
rusgelt-achv szidalmazni 
ret-achv csalni 
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tel-achv születni 
telet-achv fizetni 
taret-achv ereszteni 
telit-achv botránkoztatni 
taget-achv akasztani 
tonuehl-aehv tanúskodni 
palimt-achv nyilvánítani 
pakep-achv támadni 
pelt-achv támasztani 
perekt-achv perelni 
picel-achv böjtölni 
postl-achv eltörleni 
punkt-achv tevődni 
pupt-achv általbúni 
mast-achv öltöztetni 
muct-achv kínozni 
mult-achv mulatni 
permel-achv tűrni 

aujt-uchv hírt adni 
suns-uchv nézni, látni 
zlusitl-uchv szolgálni 
rast-uchv vetni 
rovt-uchv magot vetni 
taremtaptecht-uchv eresztődni 
tel-uchv születni 
tit-uchv étetni 
tujtchat-uchv titkolózni 
pak-uchv szenvedni 
palimt-uchv nyilvánítani 
pert-uchv eladni 
pun-uehv letenni 
puneltacht-uchv tevődni 
perne p. keresztelődni 
puv-uchv fogni 
var-uehv csinálni 
vonch-uchv ütni, ostorozni 
vov-uchv híni; kérni^ 
maü-uchv ölteni, öltözni 
men-uchv menni. 

Nem minden igének, melly az evangéliumban találtatik, chv 
névimódja fordul elő; lehet, hogy minden előfordulót nem is je
gyeztem ki, de az uchv és achv félék elég nagy számmal kerülnek 
össze. Van-e hát értelmi különbség a' kettő között ? Azt látván, 
hogy egy szónok mind a' két alakját megtaláljuk itt, p. o. telachv 
és teluchv, palimtachv és palimtuchv, 's hogy a' szövegből értelmi 
külömbség nem tetszik ki [chot karech teluchv Kristosne hol kell 
születni Krisztusnak 2, 4 ; — at táji jomas jejvne telachv luí urlech 
nem születhetik jó fától rossz gyümölcs 7, 18; — Josif öles jomas 
at nurem palimtachv tavane József volt jó nem akarván fölfedezni 
öt 1, 19 ; — os chun jomesi palimtuchv tav chanőtachtepanne de 
midőn ménének fölfedezni (azt) ő tanísványainak 28, 8. 9.]; azt is 
látván, hogy a' két orosz szó suditl-achv itéíni és zlusitl-uchv szol
gálni achv és uchv alakúak, jelentésbeli külömbség nélkül: azt le
hetne gondolnunk, hogy az achv és uchv nem fejeznek ki jelentés
beli kölömbséget. Azomban ezen alakbeli külömbség, úgy szólván, 
keresztül vonul az igeszón, azért föl kell jegyezni; mert lehet, hogy 
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azt nem csupa nyelvbeli önkény, vagy épen fordítói ügyetfenség 
mutatja fel; ámbár az éjszaki vogulban nem veszszük észre. 

Ott a' névi mód ngve, p. o. ol-ungve == ol-uchv lenni,^men-
ungvj = men-uchv menni, suns-ung.ve = suns-uchv nézni, sunst-
ungve = sunst-achv mutatni. Látjuk a' chv és ungve-nak. összeha-
sonlításábul, hogy az éjszakinak <7-je a' déliben eh (h), melly elöl 
kiveszett az w, melly magában a' déliben is hol megvan, hol nincs 
meg, p, o. voch és vonch üt, chot és chont talál, tus és tunc áll, pus 
és punc nyit, sus és sunc néz stb. Az éjszaki vogul ngve képző 
megfelel a' magyar nyi, ni képzővel is, minélfogva men-ungve a' 
hangok szerint is men-nyi, mit most csak a' vidéki beszéd hallat 
itt ott, men-ni helyett. Hogy a' vogul g a' magyarban ny-njé lá
gyult, bizonyítja az éjszaki kinegu, a' déli kigne, melfy magyarban 
kön-nyü, az osztjákban kéne és kannach. * )— Egyébiránt ezen névi 
mód a' zürjanben és votjákban ni, mint juni inni (ju-ni '= ivni). 

i_ 2) jp-és igésnév. 

47. Jelentésére nézve a' finn va (va) és a' magyar o, ö (av, 
ev) képzőjü igésnévnek felel meg, miszerint ol-p vagy ol-ep = 
ole-va c s val-ó, men-p vagy men-ep = mene-vá — men-ő. De a' 
finnben is va, vá helyett pa, pá fordul elő p. o. aj-p = juo-pa == 
iv-ó, te-p == syö-pá = ev-ő. Az alaki azonosság tehát világos. Je-
lentésbeli külömbség sincs. A' magyarban ugyanis evö (ember) a' 
tevő, evő (étel) a' tevés tárgya, és evö (tál) a' tevés eszköze; a' vo
gulban hasonlóképen te-p az evő ember, 's tep étel, gabona, innen 
tep kval a' gabona ház, tep kan mező; najtet latelp próféták szava, 
mondása. A' vogul p igésnév fölveszi a' ragokat, mint a' magyar 
és finn. 

Ezen p képző is a' legegyszerűbb igetőkhöz közvetlenül já
rul, tehát: jej-p jövő, te-p evő, vi-p vevő, mi-p adó (u-p, tu-p tudó, 
bemenő nem fordul elő). 

A' többi igetőkhöz vagy közvetlenül, azaz e hanggal, melly 

*) A' vogul ng hang a' magyar ny hangnak felelvén meg, a' magyar 
hattyú szót is elemezhetjük, melly a' vogulban Jcoteng, az osztjákban chodeng, 
chodang. A' vogul és osztják ng-nek a' magyarban rty felelvén meg, a1 hattyú szó 
eredetileg hat-nyu lehetett, mi a' vogul koteng és osztják chodeng-nek felel meg, 
A' magyar szónak fty-je tehát haughasonulásból lett, 
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csak a' kiejtés miatt maradhat 
marad el. Tehát: 
aJ-P vagy aj-ep ívó 
al-p » al-ep ölő 
alm-ep emelő 
erg-ep kiáltó, éneklő 
er-p szerető 
ol-ep való, levő 
os-p biró 
unl-ep ülő 
ur-p, ur-ep váró, őrző 
kuj-p fekvő 
kis-p kereső 
chanc-ep tudó 
ehanctacht-ep tanítvány 
chas-p tudó 
chart-ep húzó 
choj-p méltó 
chojt-ep betegen fekvő 
chol-p haló, holt 
chol-p halló 
jonch-ep forduló 
jom-p jövő 
junt-ep szúró, tü 
jut-ep szúró 
]at-ep mondó 
latel-p mondó és mondás 
íus-p síró 
ner-ep haragvó 
nur-p, nur-ep akaró 
sujt-ep hirdető 
sagr-ep vágó, fejsze 
suns-p néző 
rovt-ep magvető 
taj-p érő, kellő, méltó 
tat-p hozó 
tul-p vivő, lopó 
tuns-p álló 

el, vagy a hanggal járul, melly nem 

agmelt-ap beteglő, beteg 
alpt-ap ölő 
erg-ap kiáltó 
erpt-ap szerető 
obiditl-ap háborgató 
urel-ap arató 
karechl-ap kellő 
kaspel-ap magasztalódó 
chanct-ap tanító 
choltil-ap ölő, vesztő 
choltil-ap vezető, mutató 
chontl-ap hallgató 
jálpenl-ap szentelő 
jánim-ap növő, növevény 
jejent-ap jövő 
jomit-ap járó, lépő 
locht-ap kopogó 
lovnt-ap olvasó 
nerges-ap dolgozó 
nums-ap értő 
nurel-ap haragvó 
§unsil-ap nézegető 
cakvt-ap szoptató 
tel-ap szülő, termő 
tiglel-ap repülő 
tonuchl-ap tanúskodó 
tulil-ap elfogadó 
pakep-ap kelő (nap) 
picel-ap böjtölő 
pónst-ap nemző, tevő 

- masterl-ap mesterséget üző 
muct-ap kinzó 
vojent-ap kereső, 
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tu§-p álló 
pert-ep áruló, árus 
var-p csináló 
voj-p hasonló (féle) 
vov-ep hivó. 

Azon kevés ige, a' mellynek mind achv mind ap igésnevei 
előfordulnak, azt mutatja, hogy az achv- alak az ap-ot követeli, te
hát megfordítva az uchv alakból a' p-t vagy ep-et lehet következ
tetni. Mert ha alpt-achv alpt-ap, chaiict-achv chanct-ap, chontl-achv 
chontl-ap, jánim-achv jánim-ap, picel-achv picel-ap, muct-achv 
muct-ap következetesek, a' var-p, kuj-p, tunc-p stb-bül viszontag 
a' var-uehv, kuj-uehv, tunc-uchv alakok folynak. Ennél fogva a' 
tel-ap-bul is tel-achv-ra lehet következtetni, 's a' tel-uchv inkább 
kivétel volna. 

3) ne igémév.J 

48. Ezen képző a' néhány legegyszerűbb igetőhöz közvetle
nül járul, mint: u-ne látó-, látás; jej-ne jövő, jövés; te-ne evő, 
evés; tu-ne bemenő, bemenetel; vi-ne vivő, vitel; mi-ne adó, adás. 

A' többi tőhöz úgy járul, mint az előbbi, vagy közvetlenül, 
ha az ejtés miatt kiesik az e, vagy a hangzóval, a' melly nem esik 
ki. Tehát legalább néhány például: 
agt-ne hivő, agtne as hit akiliml-ane könyörülő, akilimlane 
achtkat-ne gyülekező as irgalom 
al-ne ölő, alne as ölés agmelt-ane beteglő 
at-ne szedő erept-ane szerető, szeretett 
esch-ene dicsérő, eschene as di- urel-ane arató 

csérét chanct-ane tanító, ehancíane as 
ol-ne való, ölne ma lakó hely tanítás 
kuj-ne fekvő, kujne ma ágy jachst-ane csikorgó, pank jachs-
kval-ne kelő, kikelő, kikelés tané fogcsikorgás 
chas-ne tudó, chasne kas kisértet lavelt-ane mondó és mondató 
ehanctaeht-ne tanuló fulemt-ane rágalmazó, lulemtane 
chol-ne haló, cholne as halál as rágalmazás 
chosg-ene imádkozó nums-ane gondoló, numsane char 
jált-ne éledő gondolat 
jejmt-ne leW> capt-ane temető, temetés 
lat-ne szóló és szó taret-ane eresztő, taretane népek 
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íav-ne mondó elbocsátó levél 
lochs-ne haló, halál, lochsne mos tepl-ane tévesztő, teplane as bot

halálig rány 
ner-ne haragvó telet-ane fizető és fizetés 
nov-ne induló, ma novne föld- tonuchl-ane tanúskodó, tonuchlane 

dúlás as tanúság 
sus-ne látó, látás pakep-ane támadó, chotel pake-
rast-ne vető, vetés pane napkelés 
tuné-ene álló, magasan lévő picel-ane böjtölő 
pat-ne eső, eset vatel-ane kereskedő, vatelane ma 
var-ne csináló vásárhely, 
maáne öltő, ruha 
men-ne menő 

Az alakra nézve látjuk, hogy agmelt-ap és agmelt-ane, erpt-ap 
és erept-ane, urel-ap és urel-ane, chanét-ap és chanct-ane, nums-ap 
és nums-ane, tonuchl-ap és tonuchl-ane, picel-ap és picel-ane az a 
hangzóban megegyeznek, valamint al-p, al-ep és al-ne, at-ep és 
at-ne, ol-p és ol-ne, chas-p és chas-ne, chol-p és chol-ne, lat-ep és 
lat-ne, tunc-p és tunc-ene, var-p és var-ne az e hangzóban meg
egyeznek, a' melly azomban el is marad. 'S ezekrül a' többiekre is 
lehet követköztetni, a' mellyek nincsenek felhozva, mert vagy nem 
fordulnak elő, vagy nem jegyeztem ki. -

A' ne igésnév jelentése a' felhozott példákbul eléggé világos. 
A' mellette járó as dolog, ma hely, kas kedv, vég, char valaki, va
lami, szók tulajdonsági természetét tüntetik k i : de a pank jochátane 
= fog-csikorgás, lochsne mo5e = halálig, azt mutatják, hogy do
lognévül is állhat. Az ane-íéle szenvedő jelentéssel is jár, mint: ol-
mies usne laveltane Nazaretne lakék városban, Nazaretnek neve
zettben 2, 23 ; tit tenanki am ereptane püvem ez az én szeretett 
fiam 3, 17. 

A' ne igésnév fölveszi a5 birtokragokat és a' viszonyító rago
kat is, p. o. lavnem mos mondásom szerint 22, 44 ; nag jochtnen 
elpalt te jövésed előtt 24, 3 ; chotganel elemcholes püvne jejnat aul 
tulet tarmelt látják az emberfiát jövesében az ég felhőin 23, 3 0 ; 
cholp charet noncho jaltname at lovntaleslan a' holtak feltámadását 
nem olvastátok 22, 3 1 ; nergesap char tenane choji a' dolgozó em
ber ételre érdemes 10. 1.0; aku materét tit tuspetnel at vaganel 
acelme elemcholes püvme unanel elpalt mennat tak naerlach keurt 
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némellyek az itt állókbul nem látják a' halált az ember fiját látá
suk előtt mentében a' maga országában = mi előtt az ember fiját 
meglátják bementében 16, 29. nan susnan euvt ti látástokkor. 

4) m igésnév. 

49, A' legegyszerűbb tőkhöz közvetlenül jár, mint u-m tudva 
jej-m jőve, jővén, jö t t ; mi-m adva, vi-m véve, tu-m bémenve. 

A' többiekhez hasonlóképen vagy közvetlenül járul, elejtvén 
az e hangzót, vagy fölvévén az a hangzót, mint : 
acht-em gyűjtvén 
ol-em levén 
onc-em bírván 
unl-em ülvén 
uns-em általmenvén 
ut-em ülvén, ültetvén 
kaltkatem keletkezvén cmél-

ködvén 
kval-em kelvén 
kinö-em ébredvén 
kuj-m í'ekvón 
chanő-om tudván 
ehans-em írván 

agmelt-am beteg lévén 
olmi-am lakván 
untel-am üldögélvén 
kacel-am látván 
kenesl-am tanácskozván 
kvalekt-am elválasztván 
kvalent-am kelvén 
kvanmit-am megfogván 
chaiict-am tanítván 
cholií-am veszvén 
chontl-am hallgatván 
chultept-am elhagyván 
jomlit-am lépvén 

ehol-em halván, cholem char holt jovchst-am haragudt 
chol-em hallván 
eholtilal-em nyilvánítván 
chont-em találván 
chosg-em kérvén 
joeht-em jutván 
jonch-em fordulván 
jom-em jővén 
lat-em mondván 
iav-em mondván 
lavelt-em mondatott 
list-em tisztítván 
narit-em nyújtván 
neg-em kötvén -
nur-em haragudván 
nult-em esküdvén 

joment-am menvén 
latent-am szólván 
íafpt-am újítván, Taíptam as uj úlás 
lovent-am olvasván, olvasott 
najtechl-am jövendölvén 
namt-am nevezvén, nevezett 
noult-am mozgatott 
capt-am eltemetve 
cinkl-am méhbe fogadva 
satil-am kivánva 
sateht-am áldva 
sonchenl-am alapítva 
setil-am fojtva 
sunsp-am nézve 
taret-am eresztve 
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reteíal-em csalogatva telt-am teremtve 
sos-em ontva tuncelmant-am állapodva 
taj-m lehető, lehetve tunsp-am megállva 
tat-em hozva paks-am csudálva 
tel-em születve, telem as születés pelemt-am gyújtva ' 
tos-em száradva, tos-em katp szá- peri-am választva 

radt kezű pers-am kötve 
tust-em szomorkodva peset-am oldva 
tujt-em titkolva pilm-am félve 
pat-em esve, esett piment-am parancsolva 
pert-em eladva punecht-am tevődve 
pan-em letéve pusmel-ani gyógyítva 
puns*em nyitva pujkt-am bújva 
peítacht-em változva, eljegyezve vovel-am híva 
puv-em fogva manemt-am szakasztva 
var-em csinálva metél-am bérelve, metelam char 
vojl-em leszállva béres, napszámos, 
vov-em híva, vovem char meghívott 
maskat-em öltözve 
men-em menve. 

Itt is agmeltap agmeHane agtneltam, chanctap chanetane 
chanctam, lovntap és loventam, captane és captam, taretane és ta-
retam találkoznak, minél fogva állítani lehet, hogy egyfelől az 
achv ap ane am, 's másfelől az uchv p ep, ne enc em is megfelelők 
egymással. 'S habár az a alakok nem látszanak is az értelemre 
nézve ktilömbözni a' többiektül, a' mellyekben nem a, hanem más 
hangzó van: annyit mégis elfogadhatunk, hogy az a hangzó nem 
csupán segédhang, ellenben az u és e hangzó csupán az. 

Az m igésnévnek külömbözö jelentése a'következő példák 
bul tűnjék ki, a' mellyek annak ragozását is felmutatják. Isu-
Kristos telem aíd öles timil amelel Jézus Kr. születése vala illy 
móddal 1, 18. pel'tachtemat jejpalt tav cuktá Maria elj egyeztetése 
(elváltoztatása) után ő anyja Maria u. o. — at úurem palimtachv 
tavamé, numelmates pali kvaltktuchv tavatel nem akarván nyilvá
nítani, gondola félre kelni (elválni) tőle 1, 19; — ton mos cinklam 
char tav kachretat oli jálpen lilnel mert a' méhében fogantatott a' 
szent lélektül van 1, 20 ; chott alpel telem judejskoj naer? hol az 
új született zsidó király ? 2, 2 ; tonme cholem naer írod azt hallván 
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Heródes király 2, 3 ; tan menemanel jejpalt az ő elmentök után 2, 
13 ; tulmente3anel tavamé man kujmov lat ellopták őt mi fekvénk 
E=2 mí fekvésünkkor 27, 13. — os nan tonme uman cuvt, pari at 
numsachtsan de ti azt látván (látvátokkor) nem bántátok meg 
21, 32. 

Az m igésnév az 61 igével azon múlt idők kifejezésére is ala
kokat képez, a' mellyeket az ige egyszerű alakkal nem fejezhet ki. 
cboren palt chansem oli az írásban irva van 4, 4 ; toncuvt Isus 
tatéin öles lilnel char mane chasne kasel asrajnel akkor Jézus vite
tett volt a' lélektül a' pusztába, az ördögtől való kísértés végett 4,1. 

Az igésnevek alakjai tehát következők: 
1) mi-chv mi-p mi-ne mi-m = adni, adó stb. 
2) ol-uchv ol-p ol-ne ol-m === lenni, való, volt stb. 

ol-ep ol-era 
3) nums-achv nums-ap nums-ane num-sam = gondolni, gon

doló, gondolva stb. 

I g e - r a g o z á s . 

50. A' vogul igeragozás kétféle: alanyi és tárgyi (45.) 
Az alanyi ragozás szerint nemcsak a' benható és kiható, ha

nem a' szenvedő és az alanyra ható igék is folynak; a' tárgyi rago
zást csak a' kihatok követhetik. 

A l a n y i r a g o z á s . 

Jelentő mód jelen ideje. 

51 . Az egyes és többes szám alanyi ragjait az o?-uchv igén 
mutatom fel, a' melly így van : ölem vagyok, ölet), vagy, oli van; 
ol-ov vagyunk, ol-ine, ol-ne vagytok, ol-at vannak. Az egyes szám
beli alanyi ragok tehát; m, n} i • a' két első e hangzót vesznek 
maguk elé, az utolsó nem szorul reá. A' többes számbeliek: ov, ine 
(n"), at. 

Minthogy az igésneveket három sorba raktuk ki, 's az elsőbe 
a' legegyszerűbb igetőket tettük: lássuk itt is ezeket legelőbb, s 
kezdjük az egyes számbeli 3-dik személylyel. 

ol-i van. Mit találunk erre nézve az u-chv tudni látni, jej-chv 
jönni, te-chv enni,tu-chv bemenni, vi-chvvinni és michvadni igékrül? 
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Az w-chv-nak 3-dik személye új vagy UV-Q ? nem tudom, 
mert nem fordul elő. 

A' jV/-chv-nek 3-dik személye jejv (nag naeren J^'v nag po-
chemne te fejedelmed jő te hozzád 21, 5.). 

A' te-chv-nek 3-dik személye teg (9, 1 1 ; 11, 19.) 
A' tu-chv-é tuv (7, 21.); a' vi-chv-é vig (7, 8.); a' mi-chv-d 

mig (17, 24 sto.). Ezek 3-dik személye tehát: jejv, teg, vig, miy* 
tuv, 's annyiban rendhagyók az oli-hoz képest. 

Az (ölen} ölem) második és első személyt összefoglalván, a' 
jejv-nek első személye jejvem és j*jgem (am jejvem, pusmelilem 
tavamé én jövök = megyek, meggyógyítom őt 8, 7; suj latan 
amnane, am pel jfjgem pank chuteltuchv tavane hírt mondjatok 
nekem, én is menjek, fejet hajtani neki 2, 8.) A' jcjgem a' felhozott 
példának fordítása szerint fog'aló módbeli volna, ha más példák 
által is igazolfatnék; de nem igen lehet ám igazolni. — A' mig-neh 
2-ik személye migen (chun mijén torem mos midőn adsz isten ked-
viért 6, 2.) : tehát föltehető, hogy az 1-ső személy is migem, annál 
is inkább, mert a' tárgyi ragozásában mig-l-em adom azt, mig-ta 
adja azt. — A' vig-nek is 2-ik és 1-ső személyei vigtn és vigem, 
mert a' tárgyi ragozásban vig-l-em veszem azt, vig-tci veszi azt. 'S 
minthogy így találjuk, hogy tuv-ov béniegyünk (2Q, 18.) tuv-ne 
bómentök (5 ; 20.): azt hiszem a? tu-chv igének 2-dik és 3-dik sze
mélyeit így tehetjük k i : tuven, tuvem. 

Az u-chv igén kivül tehát a'legegyszerűbb igetők (jej, te ; 

m;, vi, tu) egyes számú jelen ideje: 
jejvem v. jejgem tegem migem vigem tuvem 
jejven „ jejgon tegen migen vigeu tuven 
j e j v » JeJg t eg m i g v iS íu^. 
Ezekben idáig föltetsző a' g. 
Mit találunk meg a' többes számbul ? 
A' jej-ből a' többes szám 3-dik sz. jejvet jönnek (7,15; 8,11.) 

a te-ből tet esznek (15, 27), a' vi-bül viget vesznek (17,25). Ugyan
ezen szám 2-dik személye a' mi-bül migne adtok (23, 23), a' vi-bül 
vigne vesztek, a' tu-b*ul tuv ne bementek (5, 20) ; 1-ső Személye a' 
tu-bul tuvov, mint láttuk, a'te-bül teve eszünk 6, 31), mi talán 
te-ev helyett van. Ennél fogva ezek többes száma így foly talán : 

jej-ov teve migov vigov tuvov 
jej-ne te-ne migne vigne tuvne 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. I X . fi 



m SZÓ-TAN. 

jej-vet tet miget viget tuvet. 
Kettős számbeli példa nem igen van a' nevezett igékbüi az 

evangeliomi szövegben. 
52. Szerintünk a' második sorba az (U) e-s igék, valamir.t a' 

harmadikba az a-s igék jutnának. De kezdjük itt is az egyes szám
beli 3-ik személlyel. 

oli van, onci bír, kvali kél, chansi ir, chaiíci tud, chaiícti ta
nít, jonchi fordul, jonehti fordít, ali öl, covleti kezd, namtachti ne
veztetik, lunci sír, jejmti lesz, rasti vet, páti esik, petti változtat, 
lavi mond, vari csinál, lilii élő lesz, rastkati veti magát stb. 

os-ch-ti bíratik, kvalt-kt-i válik, chas-cht-i tudatik, jule-cht-i 
történik, lave-kt-i mondatik, var-kt-i csinálódik, pus-eht-i nyittatik, 
vi-kt-i vitetik, mi-kt-i adatik stb. 

Néhány igének 3-dik személye, mellyet a' londoni kiadás így 
í r : ai iszik, kui fekszik, choi méltó, tai lehet, ezen írás szerint bi
zonytalan, ha egytagu-e, mint az öt-hat legegyszerűbb igetőé, 's így 
aj, kuj, choj, -aj-nak kell-e írni, mint én teszem, vagy két taguak, 
így : aji stb. Az egytaguság ellen szól már ezen igék múlt ideje, 
melly nem egytagú, mint az ismeretes igéké (jej-s, te-s, mi-s, vi-s, 
t u s , u-s), hanem kéttagú, mint más kéttagú igékké (aj-es, kuj-es, 
taj-es. Ennél fogva talán ezen igék 3-dik személyét is így keli ej
teni: aji, kuji, choji, táji. — Az eddigiekbül az tetszik ki, hogy a' 
jelenidőnek egyesszámbeli 3-dik személye, az e-s és a-s jellemre 
való tekintet nélkül, i végzetü. 

Az ov, v képzőjü (41. a.) szenvedő igealakok mintegy kivé
telt tesznek, mert ezek egyes számbeli 3-dik személye e végii, 
mint: rastove és rastve vettetik, sagrove és sagrve vágatik, cholve 
vesztetik, jorlove tiszteltetik, muctove kínoztatik, íulemtove rágai-
inaztatik, puntlalve (punktlalve) tétetik, vive vitetik stb. Az e az 
előző v miatt u-vá is válik, mint chasvu ismertetik. 

Az ov, v képzőjü szenvedő igealakokat ('s a' legegyszerűbb 
igetöket) kivéve az egyes számbeli 3-dik személynek raga i, mind 
az e-s mind az a-s jellemű igékben. 

53. Az első személy (ol-em) ragja: varem csinálok (19, 16), 
varam (21, 24.) sőt vargám is (4, 19.); ajem iszom ós ajam (26, 
42. 35); osgem (oncem) és oncam birok (8, 9 ; 9, 28.): e' három 
példa mutatja, hogy az e-s vagy a-s jellemre való tekintet nélkül 
az első személy lehet em, am vagy'gem, gam. 
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De az am közönségesebb, mint: menam megyek (8, 19.) 
•latam szólok, nuram akarok, jorelara méltó vagyok, lavam mon
dok sartitachtam érintkezem, jáltam éledek, gyógyulok, vortpach-
i;am elfordulok, ketam küldök, kitepam kérdek, permam szenve
dek stb. 

A' második személy (ol-en) ragja hasonlóképen en vagy an, 
megelőző g-vel vagy a' nélkül: ménen mégy, holott ugyan ott me
nam megyek: chanctap, menam am jejtepalent, kas chote ménen 
tanító, megyek én te utánad, akárhová mégy 8, 19; — kvalan 
kelsz, chosgan imádkozol, ckosg-uchv imádkozni;, numelmatgen 
emlékezel; nuran akarsz, latan szólsz, justkatgen jutalmaztatol 
varán csinálsz, tesz. Tehát: 
1) varem varam vargám ménem menam, osgem oncam 
2) varén varán vargán ménen menan osgen oncan 
3) vari vari vari meni meni onci onci 

osgi? 
Van-e értelembeli külömbség ezek közt? 19,16: nesir jomas 

-am varem, is^obi chontuchv jálpen chotel ? miféle jót én teggyek, 
hogy találni a' szent napot (örök életet); — 21, 24 : toncuvt i am 
nanane latam, nesir val am tocho varam akkor én is nektek meg
mondom, millyen erővel én úgy teszek; — 4, 19 : jejan am jejm-
palt, am vargám ninen alislachv elemcholeset jöjjetek én utánam, 
én teszlek titeket fogni embereket. — A' varem és varam közt 
nincs értelembeli külömbség; a' vargam-rul lehetne gondolni, hogy 
a' ninen benneteket, miatt a1 tárgyi ragozáshoz tartozik. De as 
osgem és oncam közt sincs külömbség, p. o. 8, 9 : osgem jolempalt 
chont chumet tartok magam alatt had-embereket; 8, 28 : agtlacli-
tine, isto am va oncam titme varuchv ? hiszitek-e, hogy tartok erőt 
(van erőm) ezt tenni ? 

54. A' jelenidő többes számbeli ragjai (ol-ov, ol-ine v. ölne, 
,ol-at) ov, ine ne, at. 

A' többes számbeli 1-ső személynek péidáji: ajov iszunk, 
•niasov öltünk, cholov halunk, veszünk^ picelov böjtölünk, oncov 
bírunk, menov megyünk, listsenov tisztítunk, lavov mondunk, var-
sov teszünk, piiov félünk, chaiícov tudunk stb. It t nincs alaki kü
lömbség. 

A' többes számbeli 2-dik személynek példáji': agtlacktine 
itisztek, astine végeztök, oncine birtok, urchatine vártok, várakoz-

6* 
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tak, untíne ültök, karechline kelletek, chancine tudtok, choline-
hallotok, chontline hallgattok, chasine ismertek, ehontine találtok,, 
chosgine imádkoztok, jejmtine lesztek, latiné és lavine mondtok, 
luptachtine itéltök, negine köttök, numsine gondoltok stb. 

Minthogy oline helyett ölne is van a' kuine feküdtök 26, 65, 
taine lehettök, tudtok, taine latuchv mondhattok 12, 34, vaine lát
tok 13, 17. így is lehetnek: kujne, tajne, vajne. Tehát itt sem volna 
más alaki külömbség. 

A' többes számbeli 3-dik személynek példáji: achtat gyűjte
nek, olmiat Jaknak, oncat bírnak, látat mondanak, cagtat örülnek, 
tatát hoznak; picelat böjtölnek, numsat gondolnak, jejmtat lesz
nek; — os jángetnel sav char jejmtat visi i visetnel jángag de a' 
nagyokból sokan lesznek kicsinnyé 's a' kicsinyekbül nagygyá 
19, 30 ; — szenvedő alakok is mint: lavektat mondatnak, lachkya-
tat közelednek. \ 

De van jejmtet i s ; mint a' szenvedő alakok, p. o. majvet 
adatnak, esermovet szégyenkeznek, chotvet találtatnak, rastvet. 
vettetnek. 

Vannak kvalget kelnek 13, 4 9 ; menget mennek; nar kin-
suchv tan menget? mit keresni menjenek ők? 14, 16. — Ezen 
személyrag külörnbségei tehát: at} et, get. 

jejmtov varov kvalov picelov 
jejmtine varine kvaline piceline 
jejmtat és varat kvalget picelat 
jejmtet. 

K e t t ő s s z á m . 

55. A'jelen idő kettős számának nem sok példája találtatik 
az evangéliumban: machtanta ketten vetnek; chotsa kit jegepü-
vincagme, machtanta chulpet sarisne talála két atyafiat, (kik) vet
nek hálókat a' tengerbe 4, 18 ; tin lata tavane: agtimen ők (ket
ten) mondanak neki: hisszük. 9, 28; chun samtal vantemlitá sam-
talme, toncuvt aku jot pata vonchane midőn vak vezet vakot, ak
kor együtt esnek ketten a' gödörbe 15, 11. Itt machtant vet, márt, 
machtanta ketten veinek; lat mond, lata ketten mondanak; pat 
esik, pata ketten esnek; agt hiszen, agtimen ketten hiszünk, kettős 
számbeli alakok. A' chotsa is az, de múlt időbeli és tárgyra vonat
kozó alak. 
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Tehát: 1. agt-imen ketten hiszünk lat-imen 
(2. agt-ine ketten hisztek) (lat-ine) 
3. agt-a ketten hisznek lat-a 

Szenvedő alakban: karechlova ketten kellenek,taretova ket
ten bocsátódnak. 

Múlt idő. 

56. Ennek képzője [s (ol-s-em valék, voltam, ol-s-en valál, 
voltál; ol-s vagy ol-es vala, volt), melly a' kiejtés végett e-t vészen 
vagy maga után vagy maga elé. 

Az egyes számbeli 1-ső személy példáji : 
1) az egyszerű igetőkéi: u-s tudott,látott, jej-s jött,te-s evett, 

tu-s bement, mi-s adott, vi-s vett; tehát: usem usen us j jejsem 
jejsen jejs, tesem tesen tes stb. 

2) más igetőkéi: lav-s-em mondtam, urchat-s-em tartózkodtam, 
vov-s-em híttam; 

nul-s-en esküttél, nur-s-en akartál, var-s-en tettél; 
lav-es mondott, lat-es mondott, nej l-es látszott, onces birt, 

kitiles kérdezett, lachves közeledett; jocht-es jutott, kval-es kikelt, 
men-es ment, jejmt-es lett, tat-es hozott stb. Ez alakra legtöbb al
kalom van az evangéliumban. 

A' szenvedő alakok sem külömböznek; mint: majvesem adat
tam, majvesen adattál, majves adatott. Ennek is a' 3-dik személye 
fordul elő leggyakrabban, mint: cholves hallatott, lavves monda
tott, parancsoltatott, peritoves megcsalatott, ucintoves láttatott, 
rovtves vettetett a' mag, tatves hozatott, tatechtes u. a. varves csi
náltatott. Tehát: 

kiható: szenvedő: 
var-s-em varve-s-em 
var-s-en varve-s-en 
var-es varve-s. 

A' többes számbeli (ol-s-ov valánk, voltunk; ol-s-an valátok, 
voltatok, ol-s-et valának, voltak) 1-ső személy példáji; var-s-ov 
tettünk, najtechle-s-ov jövendöltünk, erge-s-ov énekeltünk, perme-
s-ov szenvedtünk; = 2-ik személy példáji: jal-s-an jöttetek, íus-
s-an sírtatok, jechv-s-an tánczoltatok, var-s-an tettetek; -—3-dik 
azemélybeliek: jocht-s-et jöttek, jejmt-s-et lettek, pümt-s-et kezd
tek, lav-s-et mondtak, jutej-s-et jutottak. 
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Az egyszerű igetők: jej-s-ov jöttünk, vi-s-an vittetek, u-s-an 
tudtatok, te-s-et ettek, jej-s-et jöttek. 

A' szenvedő igetők: meteíove-s-ov bérlődtünk, majveset adat
tak, tatveset hozattak. 

Tehát : 
vi-s-ov lav-s-óv majve-s-ov 
vi-s-an lav-s-an majve-s-an 
vi-s-et lav-s-et majve-s-et. 

A' kettős számnak leginkább a' 3-dik személye fordul elő r 
erkeío-ve-si tiltatának ketten, pusehte-si nyiltak ketten, jomesi jöt
tek, olsi voltak, ménesi mentek, olmiesi laktak, pümtsi kezdtek 
ketten stb. chaiíctachtepa ménesi i tocho varsi, chunile laves tinane 
Isus a' két tanítvány mene és úgy teve, mint mondott nekik 
Jézus. 21, 6. 

F ö l t é t e l e z ő m ó d . 

57. Ennek képzője n, melly az éjszaki vogulban w-val jár, 
így: ol-nu-m volnék, ol-nu-n volnál, ol-nu volna- ol-nu-u volnánk 
stb. Az evangéliumi nyelvben az egyes számbeli első és második 
személyt nem vettem észre, de a' harmadik személy ez alakban: 
ol-ni volna, gyakran található, mint: chul't-ni maradna, taj-ni le
hetne, mi-ni adna. 

A' többes számbul megvannak: ol-n-ov volnánk, joch-n-at 
jönnének (11, 21.), minél fogva a' többesThaíran így tehetjük fel : 

ol-n-ov volnánk 
ol-n-an volnátok 
ol-n-at volnának 

Még összetett idő-alakot is képez, a' mikor az olnov föltéte
lező multat jelent: olnov ol-che ha voltunk volna. Chun man jege-
nov ölne lat cuvt olnov olche, toncuvt tan kenesanel keurt at olnov, 
istobi sosuchv najtet kelpme ha mi atyáink idejében voltunk volna, 
akkor tanácsaikban nem volnánk (voltunk volna), hogy önteni a* 
próféták vérét. 23, 30. 

A' föltételező mód szenvedőjének példáji: pert-n-ov-e eladat
nék, urt-n-ov-e osztatnék. Tá vaj jani tinel ele pertnove, os ton 
cchce jormitne urtnove e' zsír (kenő) nagy árért adatnék el, 's a* 
pénz a' szegényeknek osztatnék ki. 26, 90. 
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P a r a n c s o l ó m ó d . 

58. Ennek nincs képzője, hasonlít tehát a' jelentő módhoz, a' 
mellytül csak az alanyi ragok alakjával külömbözik. Mert a' pa
rancsoló mód egyes számbeli 2-dik személyének ragja mindenkor 
ew, habár az an is a' jelentő módban, mint latan mondasz, de latén 
mondj ; nuran akarsz, de nuren akarj; a' 3-dik személyének ragja e, 
pedig a' jelentő módban többnyire i (kivéve a' legegyszerűbb ige
tőket, és a' szenvedőket). 

A' többes számbeli 2-dik személynek ragja cm, holott a' je
lentő módban ine vagy ne (oline vagytok, olan legyetek); 3-dik 
személyének ragja e% holott az a'jelentő módban többnyire at. 

2-dik személy: ölen légy, alen ölj, uren tarts> őrizz, erpten 
szeress, perten adj el, ul chaj erlen ne paráználkodjál, nulten esküd
jél, jomen menj, tulen lopj, vigy, chuítepten hagy], pilen félj ; — 
jejen jöjj, tujen menj bé. De a' te e', eszik, vi vi', viszen, mi ád tök 
a' parancsolóban taj, vaj, maj-vá lesznek, tehát: tajen egyél, vajén 
végy, majen adj. — Többes számban: olan legyetek, alán öljetek, 
chajerlan paráználkodjatok, nultan esküdjetek, pilan féljetek, jejan 
jöjjetek, menan menjetek, tujan menjetek b é ; — tajan egyetek, 
vaján vegyetek, maján adjatok. 

3-dik személy: jejmte legyen, paste világoljon, sarme telje
sedjék, chontle hallgasson, jochte jöjjön, numsachte gondolkodjék, 
emlékezzék; taje egyék, vajé vegyen, maje adjon. — Többes szám
ban : jejmtet legyenek, pastet világoljanak, sarmet teljesedjenek* 
chontlet hallgassanak, latét mondjanak (atichonne ul latét, isto tav 
Isus Christos 16, 20.); — tajet, vajét, majet. Tehát: 

ölen légy majen adj tajen egyél 
ole legyen maje adjon taje egyék 
olan legyetek maján adjatok tajan egyetek 
ölet legyenek majet adjanak tajet egyenek. 

A' parancsoló módnak kettős számbeli alakjai nem igen for
dulnak elő az evangeliomhan. 

T á r g y i - r a g o z á s. 

59. A' tárgyi ragozás, a' melly a' tárgyat személy és szám 
szerint különbözően fejezheti ki, nagyon sok alakú lehet. A' ma-
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gyár nyelv, mint tudjuk, csak a' második és harmadik szemelyü 
tárgyat fejezi ki, még pedig számbeli külömbség nélkül. Mert 
lát-l-ak mind az egyes számra (tégedet) mind a' többesre (titeket) 
vocatkozik; látom is mind az egyes (azt) mind a' többest (azokat) 
tárgyazza. 'S a' magyar nyelv továbbá a' bárom alanyi személyt 
csak a' harmadik szemelyü tárgygyal kötheti össze (látom, látod, 
látja, látjuk stb.); a' második szemelyü tárgygyal csupán az egyes 
számbeli első alanyi személy jár (Játlak téged: de ő lát téged, mi 
látunk tégedet ; ők látnak tégedet; tárgyi rag nélkül valók). A' vo
gul nyelv az igében a' tárgyat személy és szám szerint külömbc-
zően fejezhetvén ki, nagyon sok alakra képes. Neki egyes, kettős 
és többes számbeli alakjai vannak, 's az első, második és harmadik 
szemelyü tárgyat hasonlóképen három számban teszi ki. Á'logikai 
lehetőség felette sok alakra megvan; a' nyelv maga takarékosabb, 
's a' kondai evangéliumban bizonyosan nem minden alakot találunk 
meg, a' mellyeket a' nyelv valóban hassnál. Lássuk tehát az evan
géliumban előforduló alakokat — megjegyezvén legitt, hogy a' 
névi módok nem vehetik föl a1 tárgyi ragokat. 

I. E g y e s s z á m b e l i t á r g y . 
a) Harmadik személyben. 

60. Az evaügeliomi nyelvnek legtöbb alkalma van az egyes 
számbeli és harmadik szemelyü tárgy kifejezésére, a' mellyet az 
első és második alanyi személyben l, a' harmadik személyben tci 
és anel ragokkal jelöl, így: var tesz, csinál, varem csinálok, az em
lített tárgyi ragokkal tehát lesz a' jelenidö: vari-1-em, vari-1-en, 
vari-tá, vari-1-ov, vari-1-an, vari-anel vagy varg-anel, sőt var-anel 
is, csinálom, csinálod, csinálja stb. 

A' varilem példáji: al öl, alilem ölöm,* vi, víg vészen, viglem 
veszem; cholt nyilvánít,, mond, choltilem mondom ; pun leteszen, 
punilem leteszem; unt ültet, untilem ültetem stb. urpme alilem, i 
lachve menat oset az őrt megölöm, 's széllyel mennek a' juhok. 
26, 31. — tig, am viglem kvane nag sament olep licbme ide, én 
veszem ki a' szemedben való szálkát. 7, 4. — toncuvt choltilem 
nanane : am atichun chassanem nanen akkor mondom nekik: én 
sohasem ismertelek beoneteket. 7, 23. — punilem amk lilém tav 
tarmeletane teszem én lelkemet ő reája. 12, 18. — nag Petr, i tá 
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&av tarmelt am untilem amk torem kvalem te Péter (vagy) 's e* 
kőre én ültetem az én egyházamat. 16, 18. 

A' varilen példáji: namt nevez, namten nevezesz, namtilen 
^evezed; tat hoz, tatilen hozod; va lát, vailen látod stb. chun cach 
attal páti, toncuvt narel varilen tavamé cakenag ? midőn a' só Ízet
lenné leszen, akkor mivel teszed azt sóssá? 5, 13. -— oncitá püv, i 
n#mtilen tavane nam Isus szüli fiját, 's nevezed neki a' Jézus ne-
Yet. 7, 21. — chun tatilen nak sajn torem elpalne mikor hozod 
(viszed) te ajándékodat Isten elé. 5, 23. — i nar nag sunsen kaöen 
sa,mt olep lichme nak sament norme at vailen ? 's miért nézed az 
öcséd szemében lévő szálkát, a' te szemedben a' gerendát nem lá
tod ? 7, 3. Ezen idézet azt is mutatja, hogy a' fordító nem minden
kor teszi ki a' tárgyi ragot, a' mikor talán kellene, mert ezt: nar 
,na,g sunsea kacen sámt olep lichme, talán így kellett volna mon
dania : nar nag sunsilen kacen samt olep lichme, — hacsak illyen 
érőimet nem gondolunk oda: minek látsz te szálkát öcséd szemé
ben, holott stb. 

A' varita példáji: onc bír, szül, oncitá birja, szüli; múlt mu
lat, enyésztet, multitá enyéazteti, elveszi; ux őrz, uritá őrzi 5 üst 
tisztít, listitá tisztítja," acht gyűjt, achtitá gyűjti; telt éget, teltitá 
eVeti stb. oncitá püv, i namtilen tavane nam Isus, ton mos isto tav 
kr^kanelnel multitá tak mirame szüli fiát (fiút) 's nevezed neki 
Jézus nevet, azért mert ő bűneitől megszabadítja a' maga népét. 
1, 21. — vailen nagnanel kvaíi pank, chotchar uritá am mirem 
Jzj-ailme mert belőled kél ki fejedelem, a' ki őrzi én népemet Iz
raelt. 2, 6. — chortep tav katat, i tav 1.síita tak artenatá i achtitá 
tak putiatá purane, os solomme teltitá chariletal tautel szóró lapát 
ő kefében, 's ő megtisztítja a' szérűjét, és gyűjti búzáját csűrébe, 
de a' szalmát elégeti olthatatlan tűzzel. 3, 12. 

A' varilov példáji: chuítept bocsát, chulteptem bocsátok, 
churteptilem bocsátom, chuíteptilov bocsátjuk; chanc tud, chancilov 
tudjuk, suns lát, sunsilov látjuk, al öl, alilov öljük, chumle i man 
chuíteptilov mánk arenten charenovne a' mint mi is megbocsátják 
adósainknak. 6, 13. — chancilov isto nag sar tudjuk hogy te igaz 
(vagy)' 22, 16. — sunsilov jejv amne ati Ilija lássuk, jő-e vagy 
sem Illyés 27, 49. — tit püvá, menov, alilov tavamé i vigenov ta
vane patne charet itt fija, menjünk, öljük meg őt 's vegyük (el) a' 
neki eső holmikét. 21, 38. Jó lesz itt a' vigenov alakot, valamint 
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amott a' varilem példáji között a' chassanem-ét megjegyezni, a' 
mellyek többes tárgyakra vonatkoznak, mint alább látni fogjuk. 

A' varilan példáji: pánt fed, béteszen, pántom beteszek, pan-
tilem beteszem, pantilan béteszitek; tarét ereszt, taretilan ereszti
tek, joncht fordít, jonchtilan fordítjátok; aj iszik, ajilan isszátok ; 
lat mond, latilan mondjátok; sujtelt hirdet, sujteltilan hirdetitek • 
vi, vig vész, vesz, viglan veszitek. — pantilan aul naerlaehme 
elemcholesetnel, ton mos isto i nank at tuvne, i tuchv nurp cha-
retme at taretilan béteszitek a' mennyországot az emberek előtt, 
azért magatok sem mentek be, 's a' bemenni akarókat sem ereszti
tek. 23, 13 ; — chun jonchtilan aku charme, toncu vt varilan ta 
vame kul naer ptivi midőn megtéríttök egyet, akkor teszitek őt 
ördög fijává. 23, 15. Itt jonchtilan aku charme == megtérítitek egy 
valakit, mi magyarul nem jó. — am aj ne anem ajilan (az) én ivó 
csészémet isszátok. 20, 23. — nar latam am nanane jejpes mat, 

t onme latilan pasen mat; nar latam nanane palne, nan sujteltilan 
lep tarmelt a' mit mondok nektek setét helyen, azt mondjátok vi

lágos helyen; a' mit mondok nektek fülbe, ti hirdessétek a' (ház)-
tetőn. 10, 27. — chumle numtne at viglan, isto am ati pel nan mos 
lavsem nanane hogyan észbe nem veszitek, hogy én nem is a' ke 
nyer végett szóltam nektek. 16, 11. 

A' varanel, varianel vagy varganel példáji: ret csal, retem 
csalok, retat csalnak, retilem csalom, retianel csalják; chol hall, 
cholanel és cholganel hallják; u lát, ujanel látják; vaj tud, vaganel 
tudják; nums ért, numsanel értik; namt nevez, namtganel neve
zik ; chot talál, chotgaüel találják; ur őriz, tart, urganel tartják 
urt oszt, urtganel osztják, utelal ültetget, utelalganel ültetgetik. sav 
char jejvet am namemtel latem : am christos, i sav charme retianel 
sokan jönnek én nevemben mondván : én Krisztus (vagyok), 's sokat 
megcsalnak (megcsalják). 24,5. — isto tan um at vaganel, i cholem 
at cholganel i at numsanel; istobi ul ujanel samel i ul cholanel palel 
hogy ők látván nem tudják és hallván nem hallják és nem értik. 
hogy ne lássák szemmel 's ne hallják füllel. 13, 23. 25- — namtga
nel tavamé namel Emmanuil nevezik őt Emmanuel névvel. 1, 23. 
— sotenet sout eharet, tan chotganel mame boldogok a' szelídek, 
ők megtalálják a' földet. 5, 5. — popét torem kvalt subote chotelt 
at urganel subotaine a' papok az egyházban szombaton nem tart
ják meg a' szombatot. 12, 5. — kvalget angelet, i pali urtganel 



TÁRGYI RAGOZÁS. 91: 

jomaset íuíetnel kimennek (kelnek) az angyalok 's elosztják a ' jó
kat a'rosszaktól. 13, 49. — pelemtam camme at utelalganel ta
vamé ana jolpalne a' meggyújtott gyertyát nem ültetgetik azt tál 
alá. 5, 15. 

Jegyzet. A' jelenidőnek kettős számbeli példáji, tudtomra, nem 
fordulnak elö. 

61. A'múlt időben ugyan azon tárgyi ragokkal következő 
alakok állanak elő: vares-1-em, vares-l-en; vares-tá; vares-1-ov, va-
res-l-an, vars-anel csináltam, csináltad, csinálta; csináltuk stb: 

A' vareslem (varislem) példáji: vov hí, vovem hívok, vovsem 
híttam, vovislem híítam őt; peri választ, perieslem választottam őt. 
Jegipetnel vovislem am amk püvem Egyipíombul híttam én az én 
fiamat. 2, 15. — tit am püvem, chotcharme am perieslem ez én 
fiam, a' kit választottam. 

A' vareslen (várisién) példáji: tujt titkol, tujteslen titkoltad j 
chnlt nyilvánít, choltislen nyilvánítottad.. Apüvet tusnel i cakupet-
nel vareslen eschene asme gyermekek szájábul és csecsemőkbül 
csináltad a' dicséretet. 21, 16. — nag tujteslen titme amelen i num-
ten sajtén charetnel i choltislen tonme apüvetne te eltitkoltad ezt 
okos és eszes emberek előtt, .'s kijelentetted a' gyermekeknek* 
11,25. 

A' varesta példáji: ponstesta nemzé, vistá vévé, chafíeestá 
megismeré, chontestá láíá, cholestá hallá, chulteptestá hagyá, mul
testa multa, mulatá. — Avraam ponstesta Isaakme Ábrahám nemzé 
Izsákot. 1, 2. —̂  at chancestá tavamé, chumle vos ivolt tav onces 
elöl püv taknane nem ismeré meg őt, míg nem lett első fija neki. 
1, 25. — vistá tak netame elvévé a' maga nejét. 1, 24. — toncuvt 
chulteptesta tavamé asraj akkor elhagyá őt az ördög. 4, 11. — 
cholestá Isus, isto Joan majves urechetne hallá Jézus, hogy János 
adatott által (az öröknek) fogságba. 4, 12. usnel menés kvane 
Vifaniane i multesta tat akii jejme a' városbul kimene Betfaniába 
'a mulata ott egy éjt. 21, 17. 

A' vareslov példáji: u lát, um látok, usem láttam, uslem lát
tam őt, uslov láttuk őt; chuitepteslov hagytuk, chasleslov megér
tettük ; man uslov tav sóvá chotel pakepane palt mi láttuk ő csil
lagát a' nap keleten. 2, 2. — man aá chuitepteslov socho i jomesov 
nag jejtepalent mi íme elhagytuk minden(ünket) 's jöttünk te utá
nad. 19, 2 7 . — chasleslan erén titme? Látat taváne: chaSleslov,,, 
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pojtechs megértettétek-e azt ? Mondanak neki megértettük, uram. • 
13 , 51. 

A' vareslan példáji: choleslan hallottátok, loventaleslan ol-
rastátok, chasleslan értettétek, nan choleslan, nar latem oli: sam 
mos sam ti hallottátok, mi mondva van: szemért szem. 5, 38. — 
-an mos nan at loventaleslan, nar vares Dávid? íme soha ti nem 
olvastátok, mit tett Dávid? 15, 2. — chasleslan erén titme? meg
értettétek-e azt ? 13, 51. 

A' varsanel példáji: usanel látták, chotsanel találták, nachv-
sanel elkapdosták; tatsanel hozták, punsanel tették, utsanel ültet
ték. — toncuvt sov, chotcharme usanel tan chotel pakepane palt, 
Jachves tan elanelpalt akkor a' csillag a' mellyet láttak (volt) nap
keleten, méné ő eló'ttök. 2, 9. kvalne tum chotsanel apüvme tav 
cuktá Maria jot a' házba bemenvén találák a' gyermeket az ő any
jával. 2, 11. — i ólat skopcet, chotcharet tankváme tank varsanel 
skopcag aul naerlach mos 's vannak meddők, a' kik magokat ma
gok tették meddővé a' mennyország végett. 19,12. — to sam pates 
Tori eh vatane, i toulen ujt jochtem tavamé nachvsanel némelly 
szem esett az út szélire, 's a' szárnyasok jővén azt elkapdosták. 13, 
4.-— tatsanel oslicame püvetatel i punsanel titme tink masnenantel 
i utsanel tavamé tin tarmelne elhozák a' szamarat a'fijával együtt, 
•s bstéríték azt ruhájikkal, 's ültetek őt reája (a' vogul fordítás 
szerint a' két szamárra). 21, 7. 

62. A' kettős szám ritkán találkozik, mint chul'teptesten ket
ten hagyának. Os tin ton lat chul'teptesten chapme i tink jegén 
ménesi tav jejpalt 's azok (ketten) azonnal eihagyák a'hajót és 
atyjokat ménének ő utána. 4, 22. 

63. A' föltételező módnak is, tudtomra, csak két példáját le
het találni: vinilem vinném, venném, 's minitá adná. Vi, vig visz 
vesz ; visem vittem, vettem ; vislem vittem, vettem azt, vini vinne, 
venne, vinilem vinném, venném; hasonlóképen mini adna, minilem . 
adnám, minitá adná. ton chocetag nagnane tajni am alnem michv 
tin chumetne, iam pari jochtem vinilem am charem argetatel azért 
neked kellene én pénzemet adnod az árus embereknek, Vén meg
jővén elvenném az enyimet nyereségével. 25, 27. — ton at minitá 
jolech chaluchv tak kvaletame nem adná (hagyná) aláásni a' maga 
házát. 24, 43. 

64:. A' parancso'ó morfnak egyes számheli példáji: vajalen 
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vedd, majalen add (a' vi, mi tökből, lásd a' 58.) perit kisért, peri-
talen kisértsd; chultept hagy, chul'teptalen bagyd; rast vet, rasta
len vesd; sagrep vág, sagrepalen vágd; erept szerep ereptalen 
szeresd; lovt mos, lovtalen mosd; var tesz, varalen tedd; lavmond, 
lavalen mondd stb. multatá múlja azt. — kvalen, vajalen spüvrne 
i tav cukvá i tulen Jegipetne kelj föl, vedd a' gyermeket és ö any
ját 's fuss Egyiptomba. 2, 13. — nurep charne vichv nagnanel 
kvartme, majalen tavane i chulen a' vinni akarónak tőled az ün-
get, add neki felső rubádat is. 5, 40. — ul peritalen nak pojreehs 
toremen ne kisértsd a' te úr istenedet, 4 ; 7. — cbuTteptalen nak 
sajn tatem matetat bagyd a' te ajándékodat az oltáron. 5, 24. — 
ebun jomas pal samen nagen kujtitá, kvane manentam rastalen ele 
ba jobb fél szemed téged botránkoztat, kiszakítván vesd el. 5, 29^ 
— cbun jomas pal katen kujtitá nagen, sagrepalen ele i rastalen 
ba jobb fél kezed botránkoztat téged, vágd el és vesd el stb. — A' 
multatá példáját lásd a' 66-ben. 

A' parancsoló módnak többes számbeli példáji: kalemt kérd, 
tudakozik, kalemtelan tudakozzátok; numselan gondoljátok: míg-
lau adjátok, vajelan vegyétek, majelan adjátok stb. menan i lani 
kalemtelan püvme, i cbun chontilan tavarne, suj latan amnane 
menjetek és szorgalmasan tudakozzátok a' fiút, 's ba megtaláljátok 
birt mondjatok nekem. 2, 8. — Ez tanúságos példa; menan men
jetek, latan mondjatok alanyi parancsolok ; kalemtelan tudakoz
zátok tárgyi parancsoló, melly, mint a' magyarban is, nagyon meg
egyez a'jelen idő Jöbbes számbeli második tárgyi személyével: 
cbontilan találjátok. — ton mos ul numselan cholt cbotelme azért 
ne gondoljátok a' holnapi napot (ne aggódjatok a' holnapi nap 
miatt). 6, 34. — ul miglan jálpen mater ampetne ne adjátok a' 
szentet az ebeknek. — ele vajelan tavanel talantme i majelan lov 
talant osp charne vegyétek el tőle a' tálentomot fs adjátok a' tiz 
talentom bírójának. 25, 28. 

Kettős számbeli példát nem igen lehet találni. 
65. A' harmadik személyi! egyes tárgynak jelelője tehát l az 

első és második alanyi személyek előtt, mint: vari-1-em vari-len, 
vari-1-ov vari-1-an; vares-1-em vares-1-en, vares-1-ov vares-lan; var-
ni-l-em; vara-1-en varel-an. Hogy miért van a' parancsoló mód 
egyes számában varalen, multatá 's többesében varban, nem 
tudom. 
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A' harmadik alanyi személyekkel azomban össze van forrva 
az egyes tárgynak ragja, úgy hogy bajos tudnunk, vájjon az egyes 
számban a' tci (varitá) egészen tárgyi rag-e, alany-személyi jelelő 
nélkül, mint magyarban sJ jd, tud-ja ? !s vájjon a' többes számban 
az eweZ-bul mi tartozik a' tárgyi raghoz, 's mi az alanyi személy 
jelelöjéhez ? Azt vegyük észre, hogy ezen anel tárgyi rag és alanyi 
személy a' ifévszónak anel birtokos ragjával azonos * tehát vaganel 
erejök és erejik, 's vaganel tudják azt ('s azokat), 

b) Első és második személyben. 

66. Az egyes számbeli tárgy, a' mely első és második szemé-
lyü, tehát anem £= engem{eX)1 nagen = téged(et)j ugyanazon ragok 
által jelöltetik meg, mint azt a' következő példák bizonyítják: kujt 
kisért, kujtilen anem kisértesz engem, ménen amnane, asraj, riag 
anem kujtilen per asue menj tőlem, ördög, te engem kisértesz rossz 
dologra. 16, 2 3 . — aku ta jej tochoch ergemaná* elpalt churum kes 
ííultan, isto anem at chancilen még ez éjjel, a' kakas szólása előtt 
háromszor esküszöl, hogy engem nem ismersz. 26, 34. — chon tu-
litá aku timil vis apüv am namem mos, ton char anem tulitá a' ki 
elfogadja egyik illyen kis gyermeket én nevemben, az engem fo
gad el. 18, 5. — saris latam nanane, ak char nananel rnigtá anem 
bizony mondom nektek, egy közületek elad engem. 26, 2 1 ; —ton 
anem migtá az ád el engem. 26, 23. — ehun jomas pal samen na
gen kujtita; chun jomas pal katen kujtitá nagen ha jobb fél sze
med téged kisért; ha jobb fél kezed kisért téged. 5, 29. 30, 

at vajlan anem tigil montel ton mos, chun lavine nem láttok 
engem mostaniul fogva addig, hogy mondjátok. 23, 39. — nar 
teplilan anem, licemeret ? miért botránkoztattok engemet, képmu
tatók ? 22, 18. 

-chun man nagen uslov techv nurpi i titesiov, amne ajuckv 
nurpi i ajteslov ? chun aku ton chojtel nagen uslov el ma chari i 
tulileslov, amne narne i masteslov ? mikor láttunk téged enni aka
rónak és étettünk meg, vagy inni akarónak és itattunk meg? mi
kor azonképen láttunk téged idegen földön levőnek és fogadtunk 
be, vagy meztelennek és ruháztattunk meg? 25, 37. 38. — nan 
anem titeslan, nan anem ajteslan, nan anem tuleslan ti engem étet
tetek, ti engem itattatok, ti engem befogadtatok. 25, 35. — chonag 
eseplianel eienicholeset anem, elemeholes püvme ? kinek tartanak 
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.az emberek engem, az ember fiját? 16, 13. — os nan ehonag anem 
eseplilan? de ti kinek tartotok engem? 16, 15. 

sim t'af! chun táji, anem multata ta ana édes atya! ha lehet 
engem múljon e' pohár. 22, 39. — torem akvane nar neges, tonme 
elemcholes pali ul manitata isten egybe a' mit kötött, azt ember 
fel ne szakítsa. 19, 6. 

II. T ö b b e s s z á m b e l i t á r g y . 

a) Harmadik személyben. 

67. Az egyes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: ííurani akarok, úurilem akarom azt, 
nurganem akarom azokat", at oncat nar techv, os tetal taretachv 
am at nurganem nincs mit enniök, de étlen elereszteni én nem aka
rom őket. 15, 32. — mi, mig ád, migem adok, migiem adom azt, 
•miganem adom azokat, titetme socho miganem nagnane ezeket 
mind adom néked. 4; 9. — ket küld, ketganem küldöm, hajtom 
azokat, chun am Veelzevul val asrajtme ketganem, os nan püvan 
chon val ketat ? os chun am torem lilel ketganem asrajtme ha én 
Belzebu1 erejével hajtom ki az ördögöket, de a' ti fiaitok ki ere
jével hajtanak (ördögöket)? de ha én isten lelkével hajtom ki az 
ördögöket. 12, 27, 28. — De Jcetilem (hajtom azt) is van ketganem 
helyett, p. o. am ketiiem nan paltan ilajtetme, amelen i népeken 
charetme én küldöm hozzátok a' prófétákat, bölcs és tudós embe
reket. 13, 34. 

Az egyes számbeli második alanyi személy alig fordul elő a' 
többes tárgyi raggal. 

Az egyes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal igen gyakori, 's illyen alakot képez: migan, ketgan, titgan 
taretian, sunstian, chanctian, tustian, urtgan stb. tá lul varp cha
retme terén acelne migan a' rossz munkásokat gonosz halálba adja. 
21, 41. — tav asrajtme ketgan asraj oter jolel az az ördögöket az 
ördög fejedelem hatalmával hajtja ki. 9, 34. —ault olep nan jegan 
titgan tanme a' mennyben lévő ti atyátok éteti őket. 6, 36. — nan 
jegan at taretian nan krekan a' ti atyátok nem bocsátja meg ti 
bűneiteket. 5, 15. — os vistá tavamé asraj sak tunöen achne i suns
tian tavane car lachve olep uset i tan sujanel és vivé őt az ördög 
igen magas hegyre 's mutatá neki a' világon lévő városokat és. 
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azok dicsőségeit. 4, 8. — chon chanetian tocho eleracholesetme a* 
ki tanítja így az embereket. 5, 19. — i tustian osetme jomas pal 
kat líupel, os kozletme alrnech palne 's állatja a'juhokat jobb kéz 
felé; de a' kosokat balra. 25, 33. i urtgan tanme moten motennel, 
tocho chumle urep pali urtgan osetme kozletnel és elosztja (elvá
lasztja) egyiket a'másiktól úgy mint az Őrző elválasztja a'juho
kat a' kosoktól. 25, 32. 

68. A' többes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot ád : vigevov vigyük azokat, tit püvá, menov, 
alilov tavamé i vigenov tavane patne charet ez fija, menjünk, öl
jük (meg) őt, 's vegyük (el) a' neki esö dolgokat (örökségét). 21, 38. 

A' többes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: vagan látjátok, algan ölitek, vochgan 
szögezitek, pümtian fogjátok azokat, vagan amne ati ta vartulet ? 
látjátok-e vagy sem e' csinálmányokat ? 24, 2. — am ketilem nan 
paltan najtetme, i nan tanme jole algan i pernane vochgan7 os to 
charetme vonchuchv pümtian nank sinagogant én küldöm hozzá
tok a' prófétákat; 's ti azokat megölitek, és keresztre szegezitek, 's 
némelíyeit ostorozni fogjátok sinagogáitokban. 13, 24. 

A' többes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal így alakul: achtganel gyűjtik azokat ; rastganel vetik, os-
ganel bírják, punganel teszik, varganel teszik, kvaltianel kikeltik 
azokat, keti (ketifá helyett) elemeholes püv tak angelan i achtga
nel tav naerlachnel soeho mT numtet i chajer varem charetme, i 
rastganel tanme tauten kürne küldi az emberfija az angyalait s 
(azok) gyűjtik ő országának minden rossz elméjű és hamisan cse
lekvő embereit, 's vetik őket tüzes kemenczébe. 13, 41. — nan 
chancilan, isto elemeholes oteret urat atemetme, i jani charet osga-
neí tanme ti tudjátok, hogy az ember-fejedelmek tartanak embe
reket, 's a' nagyok bírják azokat. 20, 25. — os (ank sochen asanel 
varganel tont, istobi sunstachv tankvame mot charetne ; pali pun
ganel tank sumechanel, i kvaltianel tank masne char kepletme de 
ők minden dolgaikat teszik azért, hogy mutassák magokat mások
nak ,• szélíyel teszik filakteriumaikat, 's kikeltik ruhájok széleit* 
23 ,5 . 

A' kettős számbeli alanyi személyek nem igen fordulnak eU 
a többes tárgyi raggal. 
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Tehát: 
1. varganem (varianem) teszem őket 

3. vargán, varian teszi őket 
1. vargenov (varenov?) tesszük őket 
2. vargán, varian teszitek őket 
3. varganel, varianel teszik őket. 

Múlt idő. 

69. Az egyes számbeli első alanyi személy a ' többes tárgyi 
raggal lesz varsaiiem, mellyet 8, 23-ban találunk: toncuvt eholti-
lem nanane: am ati ehun ehassanem nanen akkor mondom nek
tek ; e'n soha sem ismertelek titeket. 

Az egyes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal nem igen fordul elő. 

Az egyes számbeli harmadik alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal illyen alakot képez: ponsl végez, ponsiesan végzetté azo
ka t ; múlt mulat, megkerül, muííe3an megkerülte azokat; ketsan 
küldte a. visan elvette, permelesan szenvedte, tűrte azokat stb. 
chun Isus ponsiesan tá Tanchet, choloch pakseset tav chaiiétane 
asetne midőn Jézus elvégezte a' beszédekot, a' nép elcsudálkozék 
tanításán. 7, 28. — Isus multesan socho usetme i pojletme Jézus 
megkerülte mind a' városokat és falukat. 9, 45. ketsan urelap cha-
retme tak kanetane elküldte az aratókat az ő földjére. 9 ; 38. — 
tav sirsan asrajtme aku lachel, i socho chojtep charetme jáltepte-
san ő kihajtá az ördögöket egy szóvá), 's a' betegeket mind meg
gy ógyítá. 8, 16. — tav visan rnati agmenov i permelesan tanme ő 
elvette betegségeinket 's hordozta azokat. 8, 17. 

70. A' többes számbeli első alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal lesz: posüesenov mi kikergettük őket. nag namentel erén 
man najtechlesov i nag namentel erén asrajtme ele posilesersov? 
i nag namentel erén sav amel varsov? te nevedben nemde mi jö
vendöltünk,'a te nevedben nemde az ördögöket kihajtottuk,'s te 
nevedben nemde sok csudát tettünk ? 7, 22. 

A' többes számbeli második alanyi személy a' többes tárgyi 
raggal így volna: varsenan, mert varsenov tettük őket, varsenan 
tettétek őket; de nem találom példáját. Külömben az egyes tárgyú 
alak is áll a' többes tárgyú helyett, p. o. chotcharme nan aleslan 
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(alesenan helyett) torem kval i jur pasen kitchaít a' kiket ti meg
öltetek az isten háza és az oltár között. 13, 25. 

A' többes számbeli harmadik alanyi szemeli/ a' többes tárgyi 
raggal így alakul : tatsanel hozták azokat, achtsanel gyűjtötték 
azokat, rastsanel vetették azokat; punsanel tették azokat; ez az 
alak tehát azonos az egyes tárgyú alakkal, chotcharme mane tat
sanel, i jomas chulet achtsanel teremetne, os Met rastsanel kvane 
a' mellyeket a' földre húztak, 's a' jó halakat gyűjtötték edényekbe 
de a' rosszakat kivetették. 13, 48. —sochen sir agmen mosen cha-
retme, i punsanel tanme Isus lajli pochne, i tav pusmelesan tanme 
mindenféle beteg, nyavalyás embereket, 's tevék azokat Jézus lá
bához 'a ő meggyógyítá azokat. 15, 30. 

b) Első és mázodik személyben. 

71. A' következő példák azt bizonyítják, hogy ugyanazon 
alakok, a' mellyek a' harmadik személyü többes tárgyakat jelölik, 
az első és második személyü többes tárgyakra nézve is állanak. 
Am pernél punganem nanen \itel ón megkeresztellek benneteket 
vízzel. 3, 11. — an am ketganem nanen jorment oset cacet chalne 
ím én küldelek titeket mint juhokat farkasok közzé. 19, 16. — 
jejan am paltem, i am sajmelianem nanen jöjjetek én hozzám, 's 
én megnyugosztallak benneteket. 11, 28. — ul rastan nank tinen 
sakan pureset elpalne, istobi tan pari jonchem nanen ul manitanel 
ne vessétek &' magatok becses gyöngyeit a' disznók elé, hogy meg
fordulván titeket meg ne szagassanak. 7, 6. — saris latam nanane, 
at chasganem nanen bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. 
25, 12. —-toncuvt choltilem nanane: am ati chun chassanem nanen 
akkor mondom nektek: én soha sem ismertetelek titeket. — istobi 
tan nanen usanel hogy ők titeket láttak. 6, 1. 

Az első személyü többes tárgy nem fordul elő az illető tár
gyú igével, mert a' hol legjobb alkalma volna, a' fordító nem fejezi 
ki tárgyi raggal az igét: ul tulen manov krechne, os uren manov 
asrajnel ne rígy minket bűnbe, de őrizz minket az ördögtől. 6, 13. 
— Más helyütt tárgyi ragos igét teszen ugyan a' fordító, de ollyat, 
melly egyes tárgyra vonatkozik, mint: asrajt chosgeset tavane 
tocho latem chun: ketilan manov kvane, toncuvt laven manane 
tuchv pures anane az ördögök könyörgenek neki így szólván: ha 
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kiküldesz minket, tehát parancsolj nekünk bemenni a' disznó
nyájba. 8, 31. Itt a' ketilan ketilen helyett látszik lenni. — akilim-
lalen manov, tá cholov szánj meg minket, itt halunk. 8, 2b. 

III . K e t t ő s s z á m b e l i t á r g y . 

72. Lássuk előbb példákat, 's azután ki fog tetszeni a' ta
núság. Saris vati jomentanat ujl chotsa kit jegepüvincagme a' tenger 
partjára mentében talála két atyafiat. 4, 18; — chontes mot kit 
jegepüvincagme, i vovelesa tinme talála más két atyafiat, és meg-
hívá őket. 4, 2 1 ; — tav pussa tak pitmá ő megnyitá maga (két) 
ajakát. 5, 2. —jole tuncpam Isus vovelesan tinme i laves; narne 
nin amnanel nurine ? megállván Jézus híva őket (kettőt) és monda : 
ti tőlem mit akartok ? 20, 32. — tin tóul kümen pümtsi ojguchv 
latem: akilimlan minmen ők (ketten) annál inkább kezdenek kiál
tani mondván: szánj meg minket. 20, 31. — os Isus akiltnat jejm 
sartitesa tin samenan 's Jézus megszánásában jővén megilleté ket-
tejök két szemét. 20,-8-4. — kit sampaltal tav jejtápalt cisgeset i 
latset: akilimlen minmen két vak kiabála utána és monda: szánj 
meg minket. 9, 27. — lati tinane: jejan am jejmpalt, am vargám 
ninen alislachv elemcholeset monda kettejöknek: jöjjetek utánam, 
én teszlek titeket fogni embereket. 4 ; 19. 

Az első példában chotsa, a' másodikban vovelesa, a' harma
dikban pussa az ötödikben sartitesa múlt időbeli alakok a' kettős 
számbeli tárgyi raggal. A' negyedik példában vovelesan többes 
számbeli tárgyi raggal van. De a' második példában chontes, a' ne
gyedikben akilimlan, 's a' hetedikben vargám tárgyi rag nélküli 
alakok. Az akilimlan és akilim^n külömbsége onnan lehet, hogy 
az első talán nyomtatási hiba; mert habár a' jelenidőben varem és 
varam-féle alakok előfordulnak is, de a' parancsoló módnak ragja 
mindenkor en. 

73. Az igeragozást ekképen állathatjuk össze: 

N é v i m ó d o k . 

achv 
ajel-achv 
alpt-achv 

7*̂  

l ) chv uchv 
u-chv aj-uchv 
jej-chv al-uchv 
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te-cbv alm-uchv alisl-achv 
tu-chv onc-nchv ampl-achv 
ví-chv unt-uchv kvalkt-achv 
mi-cliv ur-uchv chajerl-achv stb. 

2) p ep ap 
te-p a]-p agmelt-ap 
vi-p alm-ep alpt-ap 
mi-p ol-ep erg-ap stb. 

3) ne fejne ane 
jej-ne agt-ne -^ akiliml-ane 
te-ne al-ne agmelt-ane 
vi-ne at-ne erept-ane 
rni-ne ol-ne urel-ane stb. 

4) m em am 
u-m acht-em agmelt-am 
jej-m ol-em olmi-am 
te-m onc-em utel-am 
tu-m unl-em kacel-am 
vi-m kval-em kvalekt-am 
mi-m choí-em - cholil-am stb. 

A) Alanyi igeragozás. 

74. I. B e n h a t ó és k i h a t ó . 

Jelenidő. 

Egyes szám: 
jejv-em v. jejg-em teg-em mig-em vig-em tuv-em 
jejv-en jejg-en teg-en mig-en vig-en tuv-en 
J eJv 

Többes szám 
JeJg teg míg víg tuv 

jejv-ov teev (teve) mig-ov vig-ov tuv-ov 
jej-ne te-ne mig-ne vig-ne tuv-ne 
jejv-et te-t mig-et vig-et tuv-et 

Egyes szám: > 
var-em v. var-am v. varg-am men-em v. men-am osg-em v. oneam-
var-en var-an varg-an men-en men-an osg-en oncair 
vari vari vari meni meni osgi ? ónéi. 
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"Többes szám: . 
jejmt-ov 
jejmt-ine 
jejmt-at és 
jejm-tet 

Kettős szám: 
agt-imen ketten hiszünk 

var-ov 
var-ine 
var-at 

kvalov picel-ov 
kval-ine (kvalne) picel-ine 
kvalg-et picel-at 

lat-imen ketten szólunk 
agt-ine 
agt-a 

hisztek 
hisznek 

lat-ine 
lat-a 

Múlt idő. 
Egyes szám: 

u-s-em 
u-s-en 
u-s 

Többes szám 
u-s-ov 
u-s an 
u-s-et 

te-s-em 
te-s-en 
te-s 

te-s-0Y 
te-s-an 
te-set 

lat-s-em 
lat-s-en 
lat-es 

lat-s-ov 
lat-s-an 
lat-s-et 

szóltak 
szólnak. 

var-s-em 
var-s-en 
var-es 

var-s-ov 
var-s-an 
var-set 

-Kettős szám: 
ol-sai kettő volt mene-s-i kettő ment pümt-s-i kettő kezdett 

Föltételező mód. 
Egyes szám : 

1-ni volna 
'Többes szám 

oi-n-ov volnánk 
ol-n-an volnátok 
ol-n-at volnának 

Parancsoló mód. 

lyes szám: 
ol-en légy maj-en adj 
ol-e legyen maj-e 

Többes szám: 
ol-an legyetek maj-an 
ol-et legyenek maj-et 

Kettős szám f 

vaj-on vigy 
vaj-e 

vaj -an 
vaj-et 

taj-en egyél 
taj-e 

taj-an 
taj-ef 
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IL S z e n v e d ő . 

75. A' szenvedőséget kifejező képzők, mint a' 31-beh láttuk,, 
következők : ov vagy v ; kj kv vagy ku (eh, ehv); nk, nchv; végre; 
kt vagy cht. Előforduló alakok tehát a' 

Egyes_ szám 
Jelenidőben 

rastovem vagy rastvem 
rastoven rastven 
rastove rastve varkti 

nobbes szám : 
rastovov rastvov 
rasíovan rastvan —. 
rastovet rastvet varktat 

A5 mi-chv adni igé nek szenvedő alakjai: 
majvem és miktem és miglalenkvem 
majven mikten miglalenkven 
majve mikte miglalenkve 
majvov miktov miglalenkvov 
m aj van miktan miglalenkvan 
m aj vet miktet miglalenkvet 

Ezen alakok nem minden személye van meg ugyan az evan
géliumban, de a meglevőkbül úgy lehetne az egész sort kiegészí
teni. A' mikti adatik, vikti rétetik, úgy látszik, kedvelt alakok; 
nirktet szaggattassank, varktat tétetnek. — Ar majv alak szerint a* 
tajv évődik, vajv vevődik is lehetséges. — A' mig mutatja, hogy a' 
mi-chv adni, te-chv enni és vi-chv venni igék a' szenvedőben a' tő
nek magánhangzóját a-vá változtatják, tehát: majv adatik, tajv 
évődik, vajv vétetik. A' miglalenkv-nek tője miglal = addogat. A^ 
michv igének még egy negyedik alakja is megvan, a' mellyböl 
minkun adatol találtatik az 5, 25-ben. E' szerint lehetne: minkum? 

minkun, minku, vagy minkve is stb. 

Múlt idő. 
Egyes szám: 

var-v-es-em csinálódtam maj-v-es-em adattam 
var-v-es-en stb. maj-v-es-en stb. 
var-v-es maj-v-es 
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Tóbbec szám: 
var-v-es-ov adattunk 
var-v-es-an stb. 
var-v-es-et 

Kettős szám: 
erkel-ov-es-i ketten eltiltattak 

maj-v-es-ov adattunk 
maj-v-es-an stb. 
maj-v-es-et 

Föltételező mód. 

Ennek az egyes számnak 3-dik személye van meg: pert-
n-ov-e eladatnék, urt-no-v-e osztatnék, a' melly szerint a' többi sze
mélyeket is képezni lehet. 

76. Vannak két szóbul összetett igealakok is, mint már a' 
á9-ban megemlítettük ; de azokrul bővebben a' mondattanban (102.) 
lesz szó. 

B) Tárgyi igeragozás. 

77. I. E g y e s s z á m b e l i t á r g y 

a) a harmadik személyben. 

Jelenidő. 
Egyes szám: 

vari-1-em teszem őt 
vari-1-en teszed őt 
vari-tá teszi őt 

Többes szám: 
vari-1-ov tesszük őt 
vari-l-an teszitek őt 

Ivar-anel 
vari-anel teszik őt 

fvar-ganel 
Kettős szám? 

vig-l-em veszem őt 
vig-!-en veszed őt 
vig-tá veszi őt 

vig-l-ov vesszük őt 
vig-l-an veszitek őt 

vig-anel veszik őt 
? 

Múlt idő. 
Egyes szám. 

vares-I-em, varis-1-em 
vares-I-en stb. 
vares-tá 

vis-l-em 
vis-l-en 
vis-tá 
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Többes ssám : 
vares-I-ov vis-I-ov 
vares-I-an vis-I-an 
vars-anel vis-anel 

Kettős szám: 
vares-ten ketten tették azt 

Föltételező mód. 

Egyes szám: 
var-ni-1-em tenném azt vi-ni-1-em venném azs 
var-ni-1-en tennéd azt vi-ni-1-en vennéd azt 
var-ni-tá tenné azt vi-ni-tá venné azt 

Többes szám: 
(var-ni-I-ov tennők azt \i-ni-l-ov vennők azt 
var-ni-I-an stb. vi-ni-1-an stb. 
var-n-anel vi-n-anel) 

» Parancsoló mód. 
Egyes szám: 

vara-1-en tedd azt vaja-1-en vedd azt 
vara-tá tegye azt vaja-tá vegye azt 

Többes szám: 
vare-1-an tegyétek azt vaje-1-an vegyétek azt 

— ? — ? 

b) Az első és második személyben. 

Ugyan azon alakok állanak, a' mellyek a' liarmadik sze
mélyben. 

78. II. T ö b b e s s z á m b e l i t á r g y . 

a) A' harmadik személyben. 

Jelenidő. 

Egyes szám: 
varg-an-em teszem azokat — 

(varg-an-en teszed „ ) ? — 
varg-an teszi „ tusíi-rm állatja azokat 
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Többes szám: 
varg-en-ov tesszük azokat vig-en-ov vesszük azokat 
varg-an teszitek „ vig-an veszitek „ 
varg-anel teszik „ vig-anel veszik „ 

Múlt idő. 

Egyes szám: 
vars-an-em tettem azokat vis-an-em vettem azokat 
(vares-an) ? (vis-an) ? 
vares-an tette azokat vis-an vette azokat 

Többes szám: 

vares-en-ov tettük azokat vis-en-ov vettük azokat 

vars-anel tették azokat vis-anel vették azokat 

b) Az első és második személyben. 

Ugyan azon alakok állanak, a' meliyek a' harmadik szemé-
lyü tárgygyal. 

79. III. K e t t ő s s z á m b e l i t á r g y . 

Múlt idő. 

chot-sa taláía kettőt; pus-sa nyita kettőt, vovele-sa hiva 
kettőt. 

A' n é v v i s z o n y í t ó k a z i g é k m e l l e t t . 

80. Mint a' magyarban, úgy a' vogulban is a' névviszonyítók 
az igék mellé is járulnak, 's viszonyítják jelentéseiket: azomban 
a' vogulban a' viszonyítok még ragosan járulnak az igékhez; mint 
a' régi magyar nyelvben, p. o. kvane menés régiesen: kivé ment, 
most: kiment; ménen ele menj el; jole tunőpam megállok, régie
sen : mege állott; pali urtem felosztok, elosztok, mintegy felé osz
tok; pali latem nyilvánítok; keurne menés bement, tulajdonképen 
belé ment. A' keurne azonos a' belé-vel. — A' vogul nyelv tehát 
arra nézve nagyon becses tanúságot nyújt, hogy a'névszókbul mint 
lesznek névviszonyítók 's ezekbül továbbá igeviszonyítók. 


