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9. Egyéb hangváltózásokbul említhetők az X és j meg az infini-
tivus uh, ah, uhv} ahv. L' és j váltakoznak, s csak az egybesonlítás 
mondhatja meg, mellyik az eredetibb p. o. ul (uV) és uj vad; kuV 
és kuj fekszik, hál; talán hoj is a' hol-tvl származik, tehát lenne 
hoVt betegen fekszik, hoV és hold betegség, láz. 

Az igének infinitivusa nagyon vegyesen van irva. Sokszor ta
lálunk csak ft-t v nélkül, p. o. punuh tenni, funuhv helyett, aluh 
ölni, aluhv h. uttuh ültetni, uttuhv h. Másszor meg menuhvü is van 
menuhv h. — Az u a' v után ilyenkor az éjszaki minungve alakbul 
fejthető meg: mégis elhagyhatónak tartom, mert a' menuhvti alak 
mellett gyakoriabb a' menuh alak. En tehát miudég menuhv-et írok. 
Az u egyébiránt egyebütt is a' v után következik, p. o. juvit be, 
haza, juv h. tuvü bémegyen tuv h. menovü megyünk, menov helyett, 
mi nyilván mutatja, hogy az u jelentés nélküli seva. Hogy a' v u 
helyett is van, világos, igy ríolout = 8-dik és nolovt. 

10. A' Márk evangéliumának orosz irása többi közt egy je
les tanúságot szolgáltat nekünk, mert a' szók hangsúlyát mindenkor 
kiteszi, 's az kivétel nélkül a' szók első tagjára esik. Eddig elé azt 
csak Reguly szóbeli értesítésébül tndtam: most a' jelen fordítás is 
ugyanazt tanítja. Erre nézve a' magyar és vogul nyelv között csak 
az a' külőmbség van, a' melly a' nyelv alakulásábul foly. Mi az el, 
ki féle szókat már összeolvasztjuk az igékkel, és azt mondjuk: el
megyünk ; kimegyünk; a' vogul még ma is ele meni (elemegyen) 
kvane meni (kivé megyén): nálunk tehát azok összókká *) (compó-
sita) lettek már, azért egy hangsúly alá esők; a' vogulban még két 
külön szók, azért mindenik szó a' maga külön hangsúlyával bir. 

8 z ó -1 a n. 
Tárgyszók. 

11. Felsorolom részint az új, részint a'más alakban előforduló 
tárgy-szókat vagy főneveket, a' melly ékkel a' Márk evangéliuma 
a' szótárt bővíti. Első helyre teszem az eredetieket, azután követ
köztetem a' származottakat. 

Tehát az eredeti új vagy más alakú tárgyszók ezek : 

*) A' composiíutn kifejezést összetétel szóval fordítjuk, Brassai az esetlen 
szerkezeit szót használja, Kresznerics ösz-szónak nevezi. 
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ejn íny, állkapcza, orcza 
es ész 
ul, uj vad 

jea, a leány 
jort, jurt társ 

ajp-jort vendég 
lel, lil lélek 
lomét darab 
l'anb beszéd 
ner tajték 
rialem nyelv 
nal nyél 
cag'tr fosvény 
sau bokor 
soj, suj szó, hir 
sünt száj 

sovel, sóul, sul gyolcs 
íuV, Suli morzsa 
rekv part 
tóul, tani tallu, bőr 
tog ág 
tonc féreg 
tuV ujj 
tur torok 
pajp kosár 
pas sor, rend 
pat ösvény 
jpále 
pic böjt 
pos fény 
pupijunttp pup tti foka 
ver ifjú 

au-sunt ajtó nyilasa 
Különös figyelemre méltók, jea leány, es ész, lel, lil lélek, tur 

torok, sünt száj, ver ifjú. — A,;ealeány többször fordul elő; a' 
szó olvasása világos, tehát nincs kétség arrul, hogjjea. Eddig csak 
a, áj (leány) alak volt előttem ismeretes, 'a föltetszőnek látszott, 
hogy a' pi, piiv (fi, fiu) szó mellett nem találunk a' leány szónak 
jobban megfelelőt az aj,a-néd, íme & jea a' jobban megfelelő, melly 
alkalmasint más szók hasonlagos alakjárul Ítélve (ul és uj, kul' és 
huj, (Vea is lehet, mint megforditva a' magyar leány-t lyány-nak, 
jdny-nafc. is ejtik. 

Az es ész, mellyet esznek is ejtenek, mint eszre-venni, azért 
nevezetes, hogy épen megegyez a' magyar szóval, mint az éjszaki 
sem szem, a' deli meri meny stb. Es-tdl esztelen. 

A lel, lil lélek, meg tur torok az ureh fogság mellett azért ne
vezetesek, mert a' Sírbeszéd korára emlékeztetnek, a' mellyben még 
fesz (fészek) a' turuch (torok) mellett divatozik vala. Igazán a' Sír-
beszédbeli tur-uh épen azon fokon áll, a' mellyen a' kondai vogul 
ureh fogság. 

A' sünt hangszerint is a magyar szdd-n&k felel meg. Érde
mes tudni, hogy a' magyar szój-nak. a' vogul sop és finn suu felel
nek meg, a' magyar szád-naik pedig a' vogul sünt és a' finn suute-h. 
A' finn hosszú hangú suu két w-bul áll, mellynek egyike a' vogulban 
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p (so-p = su-u). A' magyar száj szóban az egyik magánhangzó a, a' 
másik megj1', melly helyett más esetekben rendesen v szokott lenni, 
p. o. finn kuu magyar hav (hava). A' hol pedig a' magyarban vagy 
u vagy v van, ott a' vogulban p = (azaz v helyett kemény ajak-
hang) fordul elő, p. o. szemű, kezű, torkú a' vogulban aerap katp 
vagy katep, turp; hágó e' helyett hágava, háló (halászó eszköz és 
fekvő ember,) e' helyett hálava stb. a' vogulban kangep, hulp és 
kuXep. A' vogul sop tehát hangszerint is megfelel a' finn suu-nsik 
és a' magyar száj-n&k. — Tegyük ide a' vogul vápa, vap» szót is. 
A' magyar vb' (veje) a' finnben vavy (vávu) a' vogulban vóíps (csak 
az éjszaki alakot tartván meg). Az s-et elhagyva marad vdp, ez 
pedig azonképen megfelel a' magyar vev (vej) és finn vciv-y-nek, 
mint a' sop a' száj-nak és suu-n&k felel meg. A' vogul s a' vap-s-
ben gyakori vogul képző, mint mart-s mérték, hale-s halandó, 
ember, a' kondaiban hoVis, vagy holes stb. En ezt a' képzőt a' magyar 
merész, tavasz, ravasz, régi csendesz, csendesség szókban találom 
fel. Elég az ahhoz, hogy a' vogul vap-s = finn vav-y, magyar vej, vev. 

A' magyar száj mellett a' szád is van, p. o. hordó szád-ja, ke-
mencze szádja; valamint a' finnben a' suu mellett simf-(ehe), a' vo
gulban is a' sop mellett simt van. Ebben az n hasonlagos más szók-
beli n-hez, p. o. a' finnben ant a' magyar ad, 's a' vogulban hurrnint 
nílint a' magyar harmad, negged. A magyar főneveknél mutatkozó 
d képző gyakori, mint vár, vár-ad, *) diós, diósd, kigyós, kigyós-d 
stb. illyen a' szá-d is. 

*) A' Századok 1872. novemberi füzetében (641—645 lapjain) Cséplő Pé
ter, N a g y-V á r a d-ot mint helynevet fejtegeti, azt állítván, hogy a' várad szó
nak eredetijét wavta specula szóban találjuk meg, bizonyságul hiván fel »Deut-
sche Alterthiimer, Georg Phahler 715. l.« Se Cséplő' se Phahler nem találják el a' 
dolg&t. A' magyar vár-ad nem a' német warte, hanem vár{-a-)d mint diós-d, ki
gyós-d, Köves-d, Er-d stb. Ahlquist is (De vestfinska sprákens kulturord, 163 
lap.) a1 vár szót a' germán var wehr szóbul hajlandó eredeztetni. De a' vár és ó'r 
szók eredeti ugor szók, mit a1 vogul bizonyit, a' hol ur vár ó'r-z, urhat várakozik 
és őrködik, urep őr, mintegy örv, úreh fogság stb. A' várad-n&k vogul megfe'elője 
urent volna, melly azonban, tudtomra, nincs meg. Sőt az er-t = szeretet hasonla-
gosságán ur-t is lehetne, mi aztán igazán megfelelne a1 vár-a-d szónak. A vár
nak egyik származéka tehát várad, másika vár-os, vár-as, azaz ollyan hely, a' 
mellynek var-a van, mi a' városoknak keletkezésibül világos. Ahlquist a' várost 
ösz-szónak vél i : vár és os-bul, minthogy a1 vogulban os, uS várost teszen. De oS, 
it5-nak jelentése kerítés ; a' vár-é is alkalmasint ugyanaz. A' váras, város ollyan 
származék, millyen : láh-sta vagy láb-os meg sok más. 
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Még a' ver-t, ifjút, akarom kiemelni, a' melly Mr. 14, 51-ben 
fordul elő, így: verhum ifjú ember. Talán az ember szót ebből: elm 
(ég) és ver ifju-bul lehetne származtatni, úgy gondoltam az előtt, 
a' mire a' vogul elm-pi, elm-kals szók Ösztönözhetnek vala, mellyek 
hitregei forrásra visznek. De immár eltaláltam, úgy gondolom, 
hogy ember = elm-ger, em-gyer. *) 

12. A' származott tárgynevek : 
asem, osem főal, vánkos cah'il menydörgés 
ojmeh rokon vartuh csinálmány 
nuvces tisztesség vap-s, vő 
cag'ir fösvény puv'ts por 

pos'im hajó far, hajó hátulja. 
v'ihlap hebegő. 

A' nalem éjszaki vogulban nelm, nyelv, is származék-e? A' 
magyarban a' nyelni szótul ajánlkozik a' nyd-v-nek származtatása, 
de nagyon nem hihető; mert bajosan nevezte volna a' beszédet is 
nyelvnek, ha nem akarjuk feltenni, hogy a' történelem előtti időre 
emlékezik, a' mikor az ember még nem beszéllhetö (homo alalus) lé
vén, csak űyelő vala! Inkább lehet a' nyelv, nelm szót a' finn kieli-
hez hasonlítani, melly nyelvet teszen. A' finn megkülömbözteti a' 

*) A' finn Urna ég, levegő, vogulban Ura és elm, A' vogul hitrege szerint a 
fő isten, Numi Tarom, fent ül az égben. Ezüst bölcsőben egy férjet és asszonyt 
ereszte le. Ezeknek születik egy fijok, kinek neve Eím-pi vagy Ilm-pi azaz lég-fiú. 
Ez toremti azután az dm, ilm-hals — embert, a' halakat, vadakat, 's tanítja az em
bert halászni, vadászni, szerzi a' házasságot, sőt a' halált is stb. Tehát a' vogul 
hitrege szerint elm-fi és elm-halan-dó van. — A' nagy közösség mellett, a1 mellyet 
a' vogul és magyar nyelvek közt találunk, épen nem volna hihetetlen, hogy az 
ember szó is eZm-bül származik. S én azt gyanítottam vala, hogy a1 ver ifjú 
szó járult az e/m-hez, úgy, hogy elm-ver-bül vált volna ember. Ámde az m -\- v = 
m -f- b ellen tanúskodik a' hammas mi hamvas (hamu, v. hamv) helyett van; ehhez 
hasonlagosan tehát emmer, de nem ember volt volna. Igaz, az idegen ingwer-h'á\ 
lett a' magyar kiejtésben gyömbér, s Vadnai Rudolf tanúsága szerint (Nyelvünk 
hangolvadásárul, 22. lapján) a' nép a1 Kába mellett a1 gyöm-vér, vízi madarat is 
gyömbér-nek hijja : mégis em-ver-hül nem válhatott ember. De válhatott ám az 
em és ger, gyer-bül, a' melly utóbbi a' magyar (hajdan mager, moger az az föld 
embere) szóban is megvan. Ger, gyér férfit teszen, kicsinyítő gyerek. Ennek tője 
ger, vagy gyér a' magyarban már nincs meg, de hajdan meg kellett lenni, külön
ben a1 gyerek szó se volna. Valamint már az idegen ingwer- és a' hazai gyöngy-vér-

• bül gyömbér : úgy lett az : elm, em és ger, vagy gyer-b'ú\ is ember. (A hangha-
sonitás törvénye is az, a' magyar nyelvben, hogy az értelem súlya hasonit.) 
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nuol nyal, niel nyel és kiéli nyelv szókat; a' niel-nék származéka 
nielu (nyelő, torok) hangszerint Í3 azonos a' nyelő szóval. De a' ha
sonhangú szók igen gyakran összeolvadnak: fel lehet tenni, hogy 
valamikor a' magyarban is a' kieli-xiek és nielu-n&k külön-külön 
megfelelője volt, mellyek azután hasonhanguságok miatt egygyé 
váltak. 

Ösznevek: unip'iv lócza, nyoszolya, melly nagyon homályos; 
kurp-jejv = kérges fa, láda vagy pénztartó. Hozzájok tartoznak 
illyenek is: ereptane kolis felebarát (szerető ember); juvt/im kolü 
rabszolga (vett ember), kval'in kolis házas ember, junt'ip pup tüfok, 
norce sctu csipke bokor, ha jól olvasom a' norce szót stb. 

Idegen tárgynevek talán a' segü láncz, mellyet a' perzsa zen-
zir-nék lehet gondolni, 's a' melly mint a' török-tatár nyelvbül való 
kölcsönvét áll a' szótárban; a' lomét darab, melly orosz. A' többi 
orosz szók is ki vannak jelelve a' szótárban. 

13. a) Új eredeti tulajdonság-nevekkel nem igen szaporítja 
ismeretünket a' Márk evangéliuma: csak a' kétséges norce já
rulna ide. 

De szármozott több van, mint : es-tal esztelen, hal-tal nem 
közös, titkos, jol-tal haszontalan, nalm-tal néma, sajt-tal vad, p. o. 
sajttal mag vad méz; — rastal mindjárt, oHal nem biró, pos-tal 
fénytelen stb. 

Föltetsző az ol-h külön, p. o. olh pák külön sor, külön rend, 
Mr. 6, 20; — mot'ih másik, tatih az egyik (ázik). 

Még megemlítjük : pián jámbor, tulaj donképen bőjtös; tagl'in 
teljes, pojt'ip beteg. 

b) A' számnevek már ez által szaporodnak, mert a' fejezetek 
számnevezve vannak, tehát: 

elöl pank első fejezet ontollovt pank kilenczed fejezet 
motít p. másod f. lovt vagy ]out p. tized f. 
hurniít p. harmad f. akukujplovt p. tizenegyed f. 
nilít p. negyed f. kitkujplovt p. tizenketted f. 
at'it p. ötöd f. hurumkujplovt p. tizenhármad f. 
hot'it p. hatod f. nilekujplovt p. tizennégyed f. 
sat'it p. heted f. atkujplovt p. tizenötöd f. 
áollovt p. nyolczad f. hotkujplovt p. tizenhatod f. 

A' lovt helyett vagy kétszer Zowí-ot, egyszer lovit-ot, (hotkujp. 
l&v'itpank) találunk. A' 40. nalmen? Mr. 1,13. tau öles ton har mat 
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nalmen hotil ő vala a' pusztában negyven napot: holott Mát. 4, 2. 
így olvassuk: piceles nilmen hotel i nilnienjej böjtöle negyven na
pot és negyven éjt. 

A' többi hozzájáruló számnevek közt van: atpín 50. 
A' számnevekhez tartozó cw-nak itt egy érdekes szófüzése 

fordul elő: % utsit ólh paéi §at cuv'il i atp'in cuv'ű és ülének külön 
sorba (sorokba), százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 

14. Új viszony ragokat nem mutat a' Márk evangéliuma. 
De a' me rag néhányszor ma, (nag'inma Mr. 5, 7.) miért is azt 

hiszem, hogy azt is ma-nek kellene írni, mint Ahlquist írja a' vo
gul közléseiben. 

A' hangegyezésnek némi hatása lehet, hogy jole (alá, le) he
lyett jolo is van. Mr. 4, 7. 

Mr. 8, 31. a' hol a' kézirat így szólván: i pümtes hanctahv 
tanin, iéto elimholes püvne sau kareh muctahtuhv i jejmtuhv ele arti-
mag jjeé har'ifü i arkip'itil i nepekinitil ('s kezdé tanítani őket, hogy 
az ember fijának sokat kell szenvednie, 's el fog vettetni az öre-
gektül, főpapoktul és irástudóktul) nyilván haritriil, arktp'üriil, nepe-
Icinitnil helyett harittil, arkipirtUl, nepekinittil kellett volna írnia a' 
fordítónak, a' riil nel w-jét a' többesi í-hez hasonítván. De mint
hogy egyebütt is a' betűk kettőzését elhagyta, itt sem tette ki. En 
a' hasonítást, mellynek másutt példáját nem találom, mellőzvén, a 
tn (triil) tettem vissza. 

Az irásra nézve tudjuk már, hogy a' nel, (e)l ragok, 's a' töb
besi rag előtti e itt legtöbbnyire nil, 'il és i. Egyébiránt a' IX. gram, 
19. szám alatti megjegyzések itt is állanak. — A' 20. szám alatti 
megjegyzés, hogy az egyes és iker magánhangzó után a' többesben 
t áll, az csak az a után bizonyos; ma föld, hely, többesben mat. 
De már az e a' többesben Ví-re szeret változtatni, mint: pimitpe 
parancs, pim'itp'it, mi azonban egyet teszen, mert i (BI) annyi 
mint e. Az aj\ ej} ikerhangzók után nem kell-e et vagy it írni, az 
orosz irás nem mondja meg világosan. De valamint az igének egyes 
számú harmadik személyét j>í-vel fejezem ki Qcuji a' kuj helyett): 
úgy írom itt az asraj, judej, farizej stb. többeseit: asrajit, judejit, 
farizejit. Egyébiránt azt, hogy agem a' többesben agmet (ágim, 
agmtt), nem is kell átvetésnek hívni, mert a' tő voltaképen agm, 
's az utolsó tagnak e vagy V-je csak betoldott hang, melly ismét ki-
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esik. ;S mint a' magyarban teher van és terek: úgy van a' vogulba;; 
is pohhs és polhes} többesben polheset. 

A' IX. 21. szám 4. alatt a' kettős számnak i és ag képzőjéről 
az áll, hogy az i nem, de az ag fölveszen viszonyragokat. Ezt a' 
Márk evangélium nyelve is igazolja, 's a' kitag alakot a' kitagil 
vagy kitag el példával szaporíthatjuk. Vovsan kitkujplov hanctahti-
pan, i pümtes tanin ketahv kitagil elhívá tizenkét tanítványát 's 
kezdé őket küldeni kettejével. 

Az a és i végűek hogy â  viszonyragok előtt visszaveszik az 
elejtett g-t (IX. 20.), azt a' Márk evangéliuma is igazolja. Leg-
gyakoriabb példákat mutatnak a' ma és ne szók, sőt amaz ösz-
szóban is, mind külön, mind ragosan, p. o. mag-jat hely-közép, kö
zép, magi-jatne középre. Eti kerep öles saris mag-jatt estve a' hajó 
a' tenger közepén vala. Mr. 6.47. toncuvt ark'ip magi-jatne tuncpam 
kitép estei Jisusme akkor a' főpap a' középre állván kérdé Jézust. 
Mr. i4, 60. — Filip ne mos, tonmos 'iUo negi vistii Fülöp neje miatt, 
merthogy nejévé vette. Mr. 6, 17. 

15. A' tulajdonság-nevek- ugyanazon ragokat veszik föl, 
mellyeket a' tárgy-nevek, ha magokban, tárgynevekül, állanak. 
Mert mint jelzők rag nélkül előzik meg a' tárgyneveket, a' magyar 
nyelv szokása szerint. 

A' fokozó képző nuv vagy nou-vxú. a' IX. gram. 39. lapján a' 
21. szám alatt meg van jegyezve, hogy lazul ragad a' tőhöz, a' 
mennyiben a' viszonyragok és többesi képző után is járul. A' Márk 
evangeliumábul következő példák álljanak itt: tinin becses, tininag 
becsesnek, becsesen, tinlnagnou becsesebben. Mr. 14,5. hoca messzi, 
liocat messziben, hocatnuv messzebben, messzebbrül. Mr. 14, 54. 

N é v m á s o k . 

16. Az alanyiak vagy személyiek ragozása ezen külömbsége-
ket mutatja : 

nagen téged helyett van nag'inme ebben: soho kisgan'il nag'inme 
mind keresnek téged. Mr. 1, 37.; sőt nagínma Mr. 5, 7. — A töb
bes nanen is mind naríin mind naninme titeket, ebben : hon at tidgan 
nanin i at pümti hontlahv naninme a' ki nem fogad el benneteket 
és nem fog hallgatni benneteket. Mr. 6, 11. 

A' nak ragosaibul nakvnan'il is előfordul, arthaten nakvnanil, 
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hon ríuri jomuhv am jitimpalt fordulj el magadtul (tagadd meg ma
gadat), a' ki akar jöni utánam. Mr. 8, 34. 

A' tav és takv új rágósai: 
tavane mellett tavnane, mint: Jisus tavnane sunspamerte vistál 

tavamé i laves tavane Jézus reá nézvén, szeretetbe vévé (megked
velté) őt és monda neki. Mr. 10, 21. 

tavanel mellett tavnaríil, taunaníl, mint: s'aris lats'in nag} isto 
oli aku tor'im, i mat ati taunaníl targe igazán mondod te, hogy van, 
egy isten, és semmi nálánál kívül. Mr. 12, 32. 

tavamé mellett taoea. Mr. I I , 12. 23. Ellemben takvame mel
lett van takvín =r magát, mint: mat hárít jáltiptal'is, os takv'in vata 
at johti jaltiptuhv másokat megmentett, de magát nincs ereje meg
menteni. Mr. 15, 31. 

tanme őket, helyett taninme, még többször tan-ín, mint: m'ir soho* 
jomes tau pohane i tau taninme hanctes sok nép méné ő hozzá, 's ő> 
tanítá őket. Mr. 2, 13. — tav jolesestá tavame} istobi at ketsan tariín 
kvane ton pdln'il ö kére őt, hogy ne küldené el őket azon vidékrüL 
Mr. 5,10. 

így a' tin (ketten), tinme és tinin kettejöket. Mr. 10, 6. 
tavatel vele ; ennek többese íanatanil, mint: pümtes latuhv 

tanatan'il} i laves tanane kezde beszélleni velők és monda nekik-
Mr. 6, 50. 

17. A' mutató névmások sorát így kell kiegészíteni : 
ti ez ta ez az, ta, to az. 
tit ez, tit mos azért, tat, ton, tot az, p. 0. tat-

cuv annyi. Mr. 8, 7. mint mat-cuv egynehány. A' t helyraggal te
hát ezek: titt, tatt, tott. A' íaí-nak tat'ih ( = ázik) képzőse van. Mr-
10, 1. mint motih stb.; tat'ih pal amaz oldal. 

A' tit többese titet azok, titetme azokat, p. 0. Mát. 4, 9. titetme 
soho miganem nagnane ezeket mind adom neked. 

A' to többese tot némellyek. tot lats'it: tit Hij, os tot latsit: tit 
najt némellyek mondák: ez Illyés, de némellyek mondák: ez egy 
próféta. Mr. 6, 15. 

A' ton többese toríit azok. öles tan paltaml tat-cuv hul, tau 
laves urtuhv i ton'it vala nálok néhány hal, ő parancsolá elosztani 
azokat is. Mr. 8, 7. 

A' tat és tot többeseire nem találtam. 
A' IX. gr. 31-ben tévedésbül mondtam, hogy a' ti magában. 

HYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. X. 1 3 
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aem fordul elő. Pedig előfordul, még pedig nemcsak ösz-szókban, 
millyenek ti-cuv annyi, ti-mil illyea, hanem ollyan szólásban is, 
melly ez az féle, p. o. hon hontli ti ta am l'anhem a' ki hallgatja ezt 
az én beszédemet. Mát. 7, 2-1. A' ti-nek rágósai: tit itt, tig ide, tigil 
innen. 

A' ío-nak rágósai: tat ott, tov oda, tovul, tóul onnan; továbbá 
tolio és tokve úgy. A' íou-hoz pil is járul, tovpil, vagy toupil arra 
el. Mr. 11, 20. 

18. A' kérdő és visszamutató névmás hot is gyakran h képző
vel fordul elő, így: hotth vagy hoth; tehát hot'thhar a' ki. — A' hot-
uak ragosa hoto a' míg. Mr. 1, 13. 

A' ne és mai, úgy látszik most nekem, egyaránt fölveszik az 
r képzőt, 's azt gondolom, a' nar mi? szó, ebbül lett: ne-r. A' we-nek 
á-je tehát úgy változnék a-vá a' rag vagy képző előtt, mint azt itt 
általában látjuk. Tehát ne, nar ; niat, matir fmatr). 

A' határozatlan névmás mot itt gyakran mat is; képzőse a' 
moten, motm kívül, motih = másik. Új határozatlan névmás az ol, 
olh külön, p. o. utsit olh pasi sat cuv'il i atpin cuv'il ülének külön so
rokba, százával és ötvenével. Mr. 6, 40. 

• 

V i s z o n y s z ó k . 

19. A' viszonyszók mennyiségét alkalmasint nagyobbítani 
kell : 

al ja t noh pari 
el tö nup pil, pel 
OS jol num poh 
uj jort nu vat 
kas jot sar mant 
keur ju CUV mont 
kvan jurt taré mos 
hal lah tarm mos 
hojt lat 

lat 
pal 

Eredetök és természetök felvilágosítására osztályozzuk ollya-
nokra, mellyek I. legtulajdonképen viszonyítok 's a' legegyszerűbb 
viszonyító ragokat veszik föl; II. mellyek tárgynevekül és viszo-
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nyítókul szerepelnek, 's a' tárgynevek közönséges viszonyító rag
fait veszik magokhoz; I l i . ollyanokra, mellyek l raggal lesznek 
•viszonyítókká; IV. mellyek magokban, rag nélkül is viszonyítok. 

Az I. csoportot teszik: al} el, os, kvan, jej, jol, jot, ju, noh, 
<num, úu, sar, pal, mos. 

1. al fel, rajt. Csak hová-raggal jár így: al-i vagy al'ge. iont 
at tahnan kav ali lajhntel akkor nem ütközöl kőbe, kőre, lábad-
><laL Mát. 4, 6. — humpit vohtes'it kerep ali a' habok csapkodának 
-a' hajóba. Mr. 4, 37. — tav al'ge hozzá. — Osz-szókban fordul elő 
.gyakran, p. o. hot-al' merre,^'oí-a? lefelé, el-al' elfelé. Ezekbül látjuk, 
hogy a' szónak eredeti alakja al, 's hogy al' csak a' ragos ali-hul 
"való ; minélfogva al'ge-hen a' hová-rag kétszer van kitéve al (alt) 
*és ge által, meliy ge az egyszerű t-nek teljesebb alakja. 

2. el magyarul is el; ragosan: el-e, el-ol, el-t elé, elől, előtt. 
JBirtokosragokkal különösen az el és eü szerepelnek, tehát elem, 
'elén, ela, elov, elán, elanil, meg: eltem, elten, eltei előttem, -d, -e 
stb. Mint viszonyító a' pal viszonyítóval társul és számos alakokat 
•alkot, mert a' birtokos- és viszonyragok hol az egyikhez, hol a' má -
sikhoz, hol mind a' kettőhöz járulnak. Lásd IX. gram. 55. lapot és 
a' szótárt. 

Mint igehatározó el't'n, elén távul, kívül-t, túl-t jelent, meiíy 
azután ismét n ragot veheti fel: elnen, e' helyett elm-en, lásd a' 
szótárakat. 

Az ösz-szók: el-al előre, előfelé, rajta; el-har idegen, más, ét-ma 
távol, túlsó föld stb. ismeretesek. A' szótárakban el-k-et is felvet
tem, p. o. el-k torim túlsó világ. 

Az el szó nálunk is mint viszonyító, de ösz-szókban is diva
tos, ü, y képzővel, így elü, elv, ely. Innen Erei u-elu ma Erdély és 
Erdély = erdőn-túli, Ultrasilvania, Szék-ely a' birtokolt földön-túli, 
anarchia; Ha Kas-el-föld (Havas-elv-föld) Transalpina, a' mai Oláh
ország ; Kolozsváratt egy város része: hid-elce. 

3. os meg, és; csak os-e és os-ne mege, megint, ragos alakjai 
fordulnak elő. Magában az os mondatviszonyító: és, de. 

4. Kvan ki. Ennek viszonyragosai: kvan-n kün, kvan-e ré
giesen kivé, kvan-el kívül. Eddigelé azt gondoltam, hogy kva a' tő, 
•de a' hová ? hol f kérdésre felelő viszonyragok világosan mutatják, 
Jiogy a' tő kvan, tehát hcl ? kérdésre felelő viszonyraggal kvan-n, 
kvann. Világos a' kvan tő a' kvan-pal szbhvX is. 

13* 
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5. jej utó. Rágósai jejt után, jej'il, jejol utol. Birtokosrago— 
kat vészen föl a' jej, tehát: jejm, jejn, jtjt utánam, megettem stb.; 
azután megint a' jejt is, így: jejtem,jejten,jejta, jejtav,jejtan, jejta--
ml, jóllehet nem mindenik alakot találom meg a* két evangélium
ban. Ezek a' pal viszonyítóval egyesülvén, sokféle alakok állanak 
elő, lásd IX. gr. 56. és a' szótárakat. 

A'j(j$ y&gy jejol =: utol. De a'vogulban vannak jol és ivolt 
is. Ezt a' két alakot a' jejol-txü származtatom. A' jej, jij, sőt ij is,. 
tehát ijol, 's ebbül lett egyfelül jol (az i elhagyásával), utol, és jolt 
utoljára, másfelül ivol, melly csak a' t raggal, (ivolt, utoljára), van 
meg. Mint eZ-bül elöl, és elolt, úgy lett j'jr ij-hül (ijol) jol és jolt' 
meg ivolt. Lásd IX. szótár. 

Az éjszaki vogulban jej helyett juj van, ezen ragokkal: juj-e, 
j'tij-t, jvj-l = meg-é, meg-(e)tt, meg-öl. Láttuk, hogy a' jujt-nsik 
megfelelő kondai jejt birtokosragokat vészen föl, jejtem, jejten,. 
jej'Li; azt teszen az éjszaki is, így: jujtem, jujten, jujtá. 

6. jol al. Szokott ragosa jole s\éa, meg, joVit vagy jolt alatt.. 
jole vajles leszállott; jole alesanel meg- leölék őket; Petr hvann öles 
jolit Péter kün volt alatt, alsó helyen. Mr. 14, 66. 

A' jol is pal-lal egyesül és sokféle viszonyítót ereszt. Lásd-
IX. gr. 57. lapján, meg a' szótárt. Fölveszi a' k, h képzőt is, mint 
el, teh&tjol-eh. 

7. jot vei, aku jot együtt; jota vele, jotov velünk, jotanil velők. 
8. jot ut, jot'in után j jot'il, jotel utol, utóbb. 
A' vogul jot és a' magyar ut, továbbá a' vogul jot'in és a r 

magyar u4án aaonosok. Az wían-hoz járulnak a' birtokosragok: 
után-am, után-ad} utdn-a stb. Valamikor az után viszonyítót az 
vt, vogul woní-bul tartottam kifej thetőnek, de nyilván tévedek, 
vala. 

9. ju be. Ennek két ragosa divatos: juv és juj belé, haza, 
jun ben, hon. jestli taretaganim tanin juj tetal, pasti'mtat Vonht ha 
eleresztem őket haza étlen, elfogyatkoznak az úton. Mr. 8, 3. — 
juv johti megjő, haza jő ; — juv nalt benyel; — hus am paltem jun 
kuji a' szolga nálam hon fekszik. Mát. 8, 6. — Juv helyett juvü m 
van. ménen juvü nakv haran pohne menj haza a' tieidhöz. Mr. 5,19-

10. noh fel, többnyire nonh. Mint noh azt is jelenti: meg, p. o. 
Pilat pakses, isto tau noh holes Pilátus csudálkozék, hogy ő meg
holt. Mr. 15, 44. 
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Mint nonh egy viszonyraggal j á r : nonho felé, p. o. nonho 
jaltne feléledés, feltámadás. 

nonh-al' felfelé. 
Egyébiránt a' num divatozik, azért a' noh és nonh -gyérebben 

alkalmaztatik. 
11. num fel; rágósai: num-en fen, num-el felől, 's a' hová kér

désre: nonho, nongo felé. A' mim is a' pa.l-h.oz csatlódik, 's úgy 
ereszt viszonyitókat. Felveszi a' birtokosragokat is : numem, numen} 

numö, és numta ; tehát numapalt felette, numtápalent felettök. 
Mint jelző, num fel, felső, p. o. num masne felruha, felső ruha. 
12. ríu? úuta magában. — A' nuv} melly a'tulaj donságnevek 

^okozója, nem viszonyszó, mert van úuv nagyság, tehát a' v nem 
rag, hanem a' tőhöz tartozó rész. A' magyar ny, a' melly a' nyi, 
nyut, nyal viszonyitók tője (pap-nyi = paphoz, pap-nyut — pap
nál, pap-nyul = paptul) nyilván azonos a' vogul tővel. 

13. sar el. Minthogy a' sar azt is teszi, mit aul azaz első, te-
liát ollyan természetű szó, millyen el, azért lehet a' viszonyszókhoz 
számítani. Csak egy ragosa van meg, sar-e el. Lásd a' szótárt. 

14. pal fel, oldal. Viszonyragosai: pal-i felé, fel, pal-t nál. 
A' palt a' birtokosragokat felveszi: paltem, palten, palid nálam stb. 
patecVj paltan, paltaríil nálunk, nálatok stb. 

A' pal más viszonyszóval egyesül 's akkor igen sok viszo-
nyítót ereszt, p. o. el-pal el-fel, j ej-pal utó-fel, kvan-pal ki-fel, num-
pal föl-fel(-é). A' kvanpal egyszer jelző gyanánt is áll, kvanpal 
'mater külső holmi, at laves, istobi tates mat holes tor'im kval mant 
kvanpal materme nem engedé, hogyr valaki az isten házán keresztül 
Jkülső holmit (nem oda tartozót) vigyen. Mr. 11, 16. " 

A' pali alak igékkel társul, p. o. pali punsem fel-meg nyitok ; 
pali punem felteszek, nyilvánítok. Lásd a' szótárt a' IX. és itt. 

15. mos vég, mos-e ig; toses tarán mose elszárada gyökeréig. 
Az ezen csoportbeli viszonyszók a' legeredetibb, legegysze

rűbb viszonyragokat veszik föl; a' hol- viszonyiak : n, t ; a' hová-
viszonyiak: e, i, j , v ; a' honnan viszonyiak 1 (el, ol). 

II. A' második csoportot teszik: keur, hal,jat, Val'} poh, vat. 
16. keur bél, nyilván a' kaher, kaher, has, szónak alakja, ?s 

azért talán kaur-nék kellene írni. Ebbül lesznek viszonyitók: keur-t 
ben, heur-ne belé, kevr-nel belől. A' birtokosragokat a' keur veszi 



198 VISZONYSZJK. 

föl: keurem, keuren, keurii és keweta,keurov} keuran}kevrariil.'Láls&, 
IX. a' szótárt. 

17. hal köz; hal-t között, hal-ne közzé, hal-nel közöl. Fö l 
veszi a' birtokosragokat: halem, halén, hala, halov, halán, halariil 
közöm stb. Lásd IX. a' szótárt. 

18. jat köz, közép; jat-t középen, jat-ne középre, jat-ntl k ö -
zéprül. Birtokosragokkal nem fordul elő a' két evangéliumban. 

19. VaV ellen; VaVt ellen. Ez veszi föl a' birtokos ragokat: 
VaVtem, VaVten, Vatta ellenem stb. — A' tő a' h képzőt is felveszi, 
így: VaVh ellen, elő, p. o. Voriht VaVh hojesanel az úton előtalálának. 
Mát. 27, 32. us kvales Jisus VaVh a' város mene Jézus eleibe, elle
nébe. Mát. 8, 34. 

20. poh oldal. Mint viszonyító: poh-t nál, poh-ne hoz, poh-nel' 
tói, ról. A' birtokosragokat a' poh is fölveszi: pohem, pohen, poha 
okialom stb. 's ezekbül is lesznek viszonyitók, mint: pohemne hoz
zám. A' poht ragos alak új viízonyragot vehet fel, pold-i mellé,, 
mellett el, eikelesanil pohti jómat aku műterme kényszerítenek el— 
mentiben egy valakit. Mr. 15, 21. 

21. vat szél, part. Mint viszonyító vatir vati és vatge közel 
hozzá; a' vata széle,partjaszóbul lesz vatat nál, vatane hozzá, vata-
n'il, vatanel tőle, róla.— Vonk vati hontes az út mellé (mellett) látott;; 
nile Sottr vati négy ezerhöz közel; tav vatge ő hozzá; Petr unles. 
taut va-at Péter üle a' tüz mellett; Jisus untes saris vatane Jézus-
iile a' tenger partjára, tenger mellé. 

Ezen csoportbeli viszonyszók inkább tárgyszók, a' mellyek 
jelentése azonban viszonyra is vonatkozik. 

III. A harmadik csoportot teszik azon tárgyszók, a' mellyek. 
úgy lesznek viszonyszókká, ha / (el, 'ií) ragot felvették. Ide tar
toznak : uj, kas, hojt,jort,jurt, nup, tarm, mont. 

22. ty'-nak előttem még homályos a' tője: de ragosa uj-lr 

uj-%1 látatot, pillanatot, okot, időt jelentő viszonyítót képez, melly 
igésnevek után járul, p. o. jolaV vojlenanel uji lefelé mentőkben; 
ölne ujl volta miatt stb. Lásd a' szótárt itt és a' IX. 

23. kas kedv, akarat, kas'il, kasel végett, ért. Lásd a' szó
tárt a' IX. 

24. hojt mód, hojtel, hojt'il móddal, aku ton hojtel azonképen;: 
takv hojt'ilat ő szokása szerint. Mr. 10. 1. 

tb. jort és jurt társ, jortel és jurt'il vei; azután jortelem... 
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jurfilém, — en vagy m, — a velem, veled, vele: jortelov és jurt'ilov 
velünk stb. De van am jort'im, én velem, is. Mr. 14, 20. Lásd a 
szítár IX. és itt. 

26. nup fel (nap ?), nup'il felé, jonhes m'ir nup'il fordúla a' nép 
felé. A' nup'il fölveszi a' birtokos ragokat: nup'ilem, nup'ilen, nup'ilar, 
stb nupilan. Lásd itt a' szótárt. 

27. famw rajt; tarmel és tar mii rajta, keresztül rajta. Ez veszi 
föl a' viszonyragokat, mint: tarmel-t vagy tarm'il-t rajta, tarmelne, 
— írátfne reája. De fölveszi a' birtokos ragokat is: tarmelem, tarme-
len, tarmela és tarmeleta rajtam, rajtad, rajta stb. 

28. mont kor, idő, montel, vagy mont'il j . o. visne montil kis-
kortul fogva. 

A' IV. csoportba helyezem azokat, a' mellyek viszony ragok 
nélkül is tűnnek elő, legtöbbje a' birtokos ragokat sem veszi föL 
Ezek : cuv} lat, pari, pelf pil, taré, tari, mant, mos. 

29. lat kor, idő. ton latt azonnal, takv latetat idejében. 
latne annyi, teles hus latne termett húsz annyit. A' lat-hoz na

gyon hasonlít a' 
30. ct*»','mellyet a' határozatlan számokhoz foglaltunk, mert 

mennyiséget jelent, de ide is tartozik, mert időt, kort jelent. 
vata cuv tehetsége, ereje szerint; aku cas cuo egy órányi; 

aku cuv egyenlő, ale cuv néhány, ne-cuv mennyi, tat-cuv annyi, mat-
cuv néhány. 

Rágósai: cwví, cuvne, cuv'il, p. o. Noe hotelét lat cuvt Noe nap
jainak idejében, ríicuvne mennyire, atpin cuvil ötven annyi. 

31 pari vissza, visszont. Isus laves tanane pari Jézus feleié 
nekik, viszont monda;pari joldi vissza jő. Más alakban nem for
dul elő. 

32. pel p'il. Jelentése szerint mondat kötő is lehet, mert kötő
szó, p. o. am pel jejgem pank huteltuhv én is megyek fajét hajtanig 
vakv pankentel pel ul líulten a' te fejedre se esküdjél. Mr. 11, 20 ezt 
olvassuk: hol kes top'il jom'im hotsan'il isto smokovnica toses tarán 
mose reggel arra menvén láták, hogy a' figefa elszáradt gyökeré
ig ; itt a' topil vagy tou-p'il tov-p'il oda felé viszonyító értelmű. 

33. íare, és tari keresztül, által, ellen, kval lep pali pussariil 
i taré saji'im taretesanil hujeptane palkanme a' Láz tetejét fel nyit
ván és által törvén, beeresztek a' nyoszolyát. Mr. 2, 3. —Mgneúow 
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verhVudne taré menuhv junt'ip pupn'il könnyebb tevének általmenni 
a' tű fokán. Mr. 10, 25. — Fölveszi a' birtokos ragokat: targem, 
targen, targa ellenem, ellened stb. 

33. mant szerint, mellett p. o. mat mant helyek szerint, so
rokban Mt. 6, 38. manói at'im honi'in mant a' vogul n4p a' iTonda 
mellett, mentiben; torira kval mant egyházon által Mr. 11. 16. 

34. mos mód, szerint, ért. sam mos sam szemért szem; tonmos 
azért, — Fölveszi a' birtokos ragokat: mosem, mosen, mosd stb. ér
tem, felőlem stb. 

Jegyzet. Összefoglalván a' névmásokat és viszonyszókat, a' 
helyesírásra nézve jobban eligazodhatunk. Tudjuk, hogy a' kéz
irat sokszor kettőzteti a' mássalhangzókat, a' mikor a' szóisméret 
szerint annak nincs helye, viszontag nem kettőzteti azokat, a' mi
kor a szóisméret szerint bizonyosan kettőztetnie kellene. Ezt kü
lönösen a' következő szóknál látom szükségesnek: 

hot a' ki, a' mi; ragosan liot-e hova, hot-el, -il honnan: tehát 
a ' t helyraggal hot-t hol, a' hol. 

kvan ki, ragosan: kvan-e kivé, ki, kvan-el kívül; tehát az n 
helyraggal kvan-n kin. A' magyar kinn vagy künn írás csak ak
kor helyes, ha a' tőt kiv-nek gondoljuk, a' mi mellett a' régies kiv-e 
<és mai kiv-ül tanúskodik, mert akkor Hv-n} küon helyett írnánk 
kinn-t, künn-t. A' kiv mellett szól az osztják kem, kim is (kémen = 
kiv-n), a' mivel az éjszaki vogul kvon és a' kondai vogul kvan =z 
ki, megegyez. Hogy igazán kvan (kvon) a' tő, mutatja a' kvan-pal 
is ki-fel, külső, kvan-pali kifelé. 

A' mutató névmások kettős tőjüek: ti ez, to az, és tit ez, tat, 
tot az. Mellyik tőt gondoljuk már a' helyragos alakban, a' ti vagy 
a ' tit, a' to vagy a' tot félét? Minthogy a' hová kérdésre a' nyelv 
tig ide, tov, tov oda, 's a' honnan kérdésre tig-'il innen, tov-ul, tou-l 
onnan felel: azt tartom helyesebbnek, hogy ezen rágósoknak meg-
felelőleg a' hol kérdésre is tit, lot kell felelni. Tehát : 

ti ez ti-g ide tig-'il innen ti-t itt. 
to az to-v, to-u oda tou-l, tov-ul onnan to-t ott. 
A' tit itt, tot ott, meg tit ez, tot az külsőleg egynek látszanak 

ugyan, de amazok í-ragosak, ezek meg magokban tők. 
Néha tote fordul elő, akkor jelentésben. Ezt úgy fejtem meg, 

hogy: tot (a' to, az, tőbül) ott, akkor, a' mihez az e mintegy érie
lem nélküljárul. 

IGESZÓK. 
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Mégjat közép, jot vei, lat idő, jöhetnek kérdésbe. Minthogy 
*' hová kérdésre jat-ne középre, közzé, felel a' nyelv, a' hol kér
désre jat-t, közepett kell felelnie. De a1 jot magában jelent társat, 
tehát annyi, mint vei; arra tehát a' hol kérdés nem alkalmazható. 
Ezért aku-jot együtt, nem aku-jott. 

lat idö. Ez nagyon hasonlagos a' cuv szóval; azért úgy hi
szem, ton lat-t kell írni, mint ton cuv-t van. 

En a' Márk szövegében ezen jegyzet szerint fogom &' kérdés 
alá eső szókat írni. 

De illyenekben is, mint: kvaleptanat lat = kikelte kor, a' lat 
szónál ki kell-e tenni a' t ragot ? valóban nem tudom. A' szóisméret 
szerint talán nem, mert a' kvaleptanat szóban a' vég t már illyen-
iele rag, úgy hogy kvaleptanat lat tulaj donképen annyit jelent, 
mint: kikeltében kor. Az illyenekben maradjon tehát a' lat, 's nem 
írom latt-nsik. 

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. 

20. A' származottakhoz, a' mellyek IX. 60. lapján fel vannak 
-hozva, következők járulnak: 

ratg'in mindjárt (ratem ütök, török), voncin azonnal, mindjárt, 
tője még ismeretlen előttem. 

A'visszonyító féléktül származottak: alpel előbb, jot el utóbb ; 
elin, elén távul kivül, elnen régen, taré keresztül; mantzm de, azonban. 

Tulajdonság-nevektül származottak sav'in egészen, hoca hosz-
szú, messze. hoSat régen, messze, hocariil messzirül, hocetag által; 
líogris erősen, simetiis indulatosan, sujn'is hangosan, mar'inis 
nagyon. 

A' vinct-nek értelmét (1. IX. 61. lapját) itt a szótárban a' 
mofim, idő, alatti jegyzetben igyekszem megfejteni. 

I g e s z ó. 

21. Az eredeti és származott igék körülbelül ezekkel sza
porodnak : 

alt enged l'uket káromol 
olt ölt najgelt vagy 
ut ül líaígelt ráz 
utt ültet ríalt nyelez, felszúr 
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kul' hál, fekszik 
kuvrisl irigykedik 
jinkant, jejnkant sötétedik 
juliht történik, nyilvánossá lesz 
lavt mos 
lipet ölel 
simeg bátorodik 
rac ras, késik 
reht tör, szaggat 
tal száll 
tagét akaszt 
tagilöt fojt 
torg reszket 
torget reszkettet 
tuselaht sóz 
tumeltar márt 

A' samhor etuj így taglalható 

sag sző, fon 
suh dorgál 
sajl tör 
samhore tuj bemegyen 
sivet háborgat 
pitv, petv árnyékoltatik: 
pimel álmélkodik 
pojt betegl 
ponit szorít 
puvtm kicsap, kiváj, 
varét versenyg 
voht csapkod 
vortp fordul 
moncíl szűkül. 

sam-hore-tuj. 

S z á r m a z o t t i g é k . 

22. Névszóktul lesznek 
1.) I képzők által. A' IX. 39. 1. alatt felhozattakhoz csak: 

huc szolga, hucl szolgál tartozik. De ide kell számítani azon l kép
zős igéket is, a' mellyekben más képző egyesült az Z-lel, p. o. as 
dolog, asl, aslet dolgozik; is hév, hő, isi\ isil-taht melegszik.. 
Az as tárgynév Máté 10, 23-ban ast igét képez, de némileg más. 
jelentéssel, mert at aHine multahv nem végzitek bejárni — a' bejá
rást nem teljesítitek: ellemben a' Satigin fordításában asletahv dol
gozni, munkálkodni jelent. 

Az orosz szók is felveszik azt az l képzőt p. o. sluzit-biü leszt 

sluzitl szolgál, vinit-biA lesz vinitl vádol. Ezek sluzit, vinlt az orosz
ban infinitivusok (— szolgálni, vádolni), de vélek úgy bánik a! 
nyelv, mintha névszók volnának. 

2) t képző által. A' IX. 
oc harag 
kühci rósz 
ner tajték 
nal nyél 

39. 2. alattiakhoz teendők : 
oct vagy os-t haragszik 
kühc-t boszús lesz 
nerit támad 
íial-t nyelez 
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sip nyak sipit (nyakal) ölbe vesz 
tag ág tagét akaszt 
tus baj tust aggódik, szomorkodik 
per rósz, perit kisért. 

A' Máté fordításában (Wiedemann kiadása szerint) oces ha-
ragvék, haragudott áll (Mát. 2, 3. 16; 22, 7.). Lehet, hogy ott 
Wiedemann otstes-t írt, mit én Mreértésbül igy: oces (oc-tes he
lyett) irtam, a könyvecske már nincs kezemnél. De világossá lesz 
előttünk a' Márk fordításában előforduló oct-el, oct-alt, — oct-'ipt 
szókbul, hogy ezek tője octr a' melly meg az oc (ocí) névszóiul lett. 
Ezt már az éjszaki vogul osti, uosti bizonyítja, melly a ' IX. szótárá
ban az igének gondolt oc szó alatt fel van hozva. 

3.) Ht képző által, mely nemcsak tulajdonság, — de tárgy — 
sőt viszonynevekbül is képez igéket. A' IX. 39. c. alattiakhozs 
teendők: 

is hő is-m isim hevül 
et est et-m étim esteledik 
jejp éjü jejp-m, jejpim éjjé lesz 
éar igaz sar-m, sarím igazzá lesz 
suj hang suj-m hangzik, hirlik 
sovt szelíd sovt-m, sovtim szelíddé lesz 
pali fel palim nyilvánná lesz. 

A' két utolsó szó csak további képzésben, mint sovt'im-t sze
lídít, pal'imt nyilvánít, fordulnak elő, de ezek okvetlenül fölteszik.. 
a' sDvtinij pal'im alakokat. 

4.) s képző által, mint lep fedél, lep-s fed; numt elme, numt'is 
emlékezik 

5.) i képző által, lásd IX. 39. 5. alatt. Ezekhez sorolom a* 
jejnk sötétedik szót, mellyet igy alakultnak gondolok: jej éj, jeji 
éjjé lesz, nk (szenvedő) képzővel: jejinh, vagy jejnk \ — és aT simeg 
bátorodik, szót, mellynek </-je az z-bül való lehet. 

23. I g e s z ó k t u l lesznek: 
1.) t képző által, a' melly 
a.) benható jelentésű igékbül kihatókat képez, mint: sujm. 

hírlik, svjmt hirdet; torg reszket, torget reszkettet; ut ül, utt ü l te t ; 
kalem ismerettessé lesz, kalemt kérdés; hciúc tud, kanct tanit stb. 
lásd IX. gramm. 40. 1.) a.) alatt. 

Ezen i szeret különösen a' p képzős igésnevekhez járulni, V 
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kiható igéket alkotni, p. o er kell, erp kellő, erpt szeret, lásd a' IX. 
39. 2.) alatt. De nem minden pt ige kiható, p. o. joht jő, johtapt 
jő, kval kél, kvalept kél. 

Továbbá l képzősökhöz, mint sújt szólit, hirdet, sujt'ilt pré
dikál ; c>rit rágalmaz, coritalt csúfol; kiné ébredt, kinsilt ébreszt; 
cet haragszik, octalt boszant, haragít; éarmilt bizonyít stb. 

2.) I (al, lal, el, il) gyakorító jelentésű képző, mint: 
alt enged altel engedez rast vet rastel 
etm eseteledik etelal esteledik rat tör ratil 
onc bir oncil viselni szokott ret csal retelal 
hont talál hont'ü találgat "• tarét ereszt tartel 
haril elalszik a' 

tüz harilal telil fogódzik telilal 
hol vész holilal pacel köszönt pacelal 
jejmt lesz jejmtel pat esik patil 
jeht vág jehtel perit kisért pergetal 
nort térit nort'il ponit szorít ponítl 
íisg kiált cisgel var csinál varel 
sir hajt sirel vi, vig visz vigi 

• manit szakit manital 
mi, mig ád migl 

Föltetszők: tuj (tuhv) bémegyen, tu-tel bemegyen; pun tesz, 
pun- tel teddegél. 

Egynéhány épen azt a' kölcsönös viszonyt tüntetik elő, a' melly 
a' magyar úl és it képzőket jellemzi, mint: boldogul és boldog-ít. 
Hlyen jovl morzsává lesz, íov-t morzsol; illyen telil fogódzik és 
telit akaszt, botránkoztat. 

3.) nt (ant, ent) képző, úgy látszik, ném gyakorító jelentésű, 
mondám IX. gr. 40. 3. alatt. Lehet, hogy csalatkoztam, 's talán in
kább inchoativ jelentésű, mi a' gyakorításhoz közeledik. Az ott 
felhozott példákhoz a' következőket tehetjük: 

kval kél, kvalept kél, kvalent kél ? indul ? Hlyen volna a' 
kaslemant, zsendül, is, — hun tau tóga JcaHemanti i tareti lupt'if, 
hancilan Uto tuj vatg'in mikor annak ága zsendül és leveleket ereszt, 
tudjátok, hogy a' nyár közel. Mr. 13, 28. — Hlyen éarment teljesül, 
éarm igazzá lesz. Végre illyenek: tauint csendesedik. Mr. 6, 5 1 ; 
jolint kér. Mr. 6, 56. 7, 32; tujentane har bemenő. Mr. 7, 18,' voj-
lant száll, leszáll Mr. 9, 9;jomenU megyén. Mr. 10, 1. 
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4. az s képzőnek jelentését is bajosabb kiérezni, p. o. erept, 
erptes; jol, joles; jom, jomes, nerges (annak tője nincs az evangé
liumban, de jelentése: dolgozik, tehát gyakori tó); nums és numsaht, 
junt ölt, junts varr ? juntsaht stb. 

Általában a' vogul igét csak azután, teljesebb összefoglalás 
után, fogom sikeresebben értelmezni. Például a' jalt éled, gyógyul; 
de az éled-jelentés talán az előbb való, mert jaltne, vagy jaltne as 
feléledés, feltámadás az evangéliumokban. A' jalt ige nem eredeti tő, 
hanem jal, minek igésneve jal-p. Jcilp vit (élő víz) azon víz, a' melly-
ben a' halak télen elélnek, az ellenkező a' káli, hali vit (holt víz), 
a' mellyben a' halak télen nem élnek. A' jal igető tehát annyit je
lent, mint a' magyar él: és jal-t igazán = éled. Ennek igésneve 
jalt-p, vagy jajtip éledő, melly azután a' kiható jelentésű í-t fölvé
vén, jalfipt éleszt, gyógyit, igét képez; ennek újabb származéka 
jáWiptal gyógyitgat. Tehát: 

jal, jál-t jáltip-t, jáltipt-al; 
jál-p jál t ip; 
jálp'in(g). 

N é v i m ó d. 

34. A' hv (chv), p} ne, és m igésnevek itt is vagy a-val j ár
nak, vagy nem; de itt sem tartatik meg a' következetesség. P. o. 
sunspuhv Mr. 8, 28. de sunspam Mr. 9, 8. Néhány a és u példa: 

artuhv jolesahv 
eruhv juntsahv 
numtisuhv lepsahv 
nultuhv sluzitlahv 
molituhv pacelahv 

pesetahv 
varetahv 
vinitlahv 
manitahv 
miglahv 

acintap asentane 
sujmtap kvaleptane 
vihlap hajerlane 

hujeptane 
sirelane 

etmam 
octaltam 
ketam 
jonhtam 
levetam 
coritam 
sarmíltam 
torgetam 
(torgim) 
puntlam 
vatmam 
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Igeragozás." 
A : tárgyatlan (alanyi) igeragozás táblája (a' 14. alatt) követ-

í kezö alakokkal egészíthető k i : 
Jelenidö. hojam méltó vagyok, 1, 7; tajg'ít 4, 32. A' kettős 

számban: vovelimen 10, 35. hancinan 10, 38. 
Múlt idő. Többes számban (ov helyett) visve (visov) 8, 16; 

1 uőintesvü 2, 12; jomesvü 10, 28; — azután tatesne 8, 19, visne 8, 
17. tatesan, visan helyett. 

Föltételező. A' többesnek második személyében pümtnine. 
Mr. 12, 7. 

Kettős számban i helyett ag, mint: menesag 1, 20; 11, 4. — 
hotsag 11,4. — latsag 11, 6. — sussag 15, 47. 

A' 75. alatt a' szenvedő jelen idejének többes számú 3. sze
mélye varktít 2, 6. Szenvedő infinitivus is van; varktuhv 13, 4. 

A' tárgyas ige alakjaihoz, a' múltban us-ta 16, 11. sorozódik 
a1 vista-hez és vahnitesten Mát. 21, 44. a' varesten-hez. 

A' többes számbeli tárgy kifejezésében az a többnyire a, te
hát így: varsanem tettem azokat, varesan tette azokat, varsanel 
tették azokat. Ez az éjszaki vogullal is megegyez, 's azért meg is 
tartom itt. 

A' parancsoló mód-hoz pedig tehetők: vilan vigyétek azt, 14. 
44.— ele pesetűan oldjátok el. 11, 5. 


