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l/M, 

A vogul nyelvjárások szóragozása. i 

A Magyar Tud. Akadémia vogul nyelvészeti tanulmányutam 
eredményeinek kiadását határozván el, szükségesnek tartom addig 
is, míg egy részletes vogul grammatika megírására kerülhet a sor, 
előleges tájékoztatót nyújtani a vogul nyelvjárások - ragozására 
nézve s megkönnyíteni ezzel is gyűjtéseim nyelvészeti használatát. 
Hat, egymástól határozottan különváló nyelvjáráson beszól a vogul 
nép, melyeket szorosabb rokonságuk szerint ismét két főbb cso
portra oszthatni, ú. m. I. é j s z a k i r a, mely a felső Lozva (Lüsm), 
éjszaki Szoszva (Jani' Tolit) s mellékfolyói a Tapés-ja, Sakw-jö, 
(oroszul: Szigva, vagy Lyapa), Mán Ta'it, Vöt-ja (oroszul: Vo-
gulka), továbbá az Ob (Ás) folyam vogul lakosságának a nyelve; — 
II. d é l i r e , melynek ágai: 1. a kiveszés utolsó stádiumában levő 
k ö z é p l o z v a i nyelvjárás Táré^-peél (Persina) faluban; — 2. az 
a l s ó l o z v a i , melyet Pats-pel (Gorníje), Nqlém-pöl (Arja), 
Sint-ja-pel (Szindjej), Telém-tit-pel (Easkini), Jqu^tit-pel (Kuz-
jini) és Tqp'tit-pol (Tanjsini) falvakban beszélnek még; — 
3. p e l i m i a Pelimka (Palm) és Vaglya (Völ'-jö) folyók felvidé
kein; — 4. k o n d a i a Konda folyó (Khöntin) felvidékén az osz
tják határtól, Mut-us (osztjákúl: Mqyét-vo.% oroszul: Nacbracsi) 
egyházas falutól kezdve; — 5. t a v d a i a Tavda (Táut)fo lyó 
alvidékén a kosuki voloszt következő falvaiban: Cpumitár-poul 
(Csandiri), Áyéi-pgv.l (Janjicskova), Ilpén4ö-p. (Sajtanszkaja), 
Ut'éfi'khuli-p. (Kuzjajeva), Saulun-p. (Jepszejkova), Seu-jci-pen-p. 
(Piljkina) és Áli-p. (Gorodok). Mindezen nyelvjárások közül csak 
a kondai részesült eddigelé behatóbb grammatikai ismertetésben, 
jelesen H u n f a l v y P á l «A Kondai Vogul Nyelv» czímű köny
veben (NyKözl: IX. és X.), mely a Popov Gergely-féle Máté- és 
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Márk-evangelium-forditásokon alapszik. Nagy lelkiismerettel dol
gozza fel e mü a forrásából merithető nyelvi anyagot, mely azon
ban oly fogyatékos, hogy pl. az igeragozás teljes schémája sem 
vehető ki belőle s e mellett eredeti orosz orthographiájávál nem 
eléggé megbízható alakban közli a nyelvi adatokat. Illik részben 
ez a megjegyzés ama rövid grammatikai vázlatra is, melyet Keguly 
hagyományai alapján ugyancsak Hunfalvy Pál közöl «Egy vogul 
monda» czímű akadémiai székfoglaló értekezésének bevezetésében 
(1. Magy. Akad. Értesítő. 1859. IV. sz.). Mert bármily elismeréssel 
adózzunk Reguly kitűnő nyelvészeti tehetsége s úttörő munkái 
iránt, ki kell jelentenünk elfogulatlanul, hogy igen meglátszik 
összes följegyzésein a kellő nyelvészeti előkószűltseg hiánya. Kü
lönösen tökéletlen eljárása a vogul hangok jelzése dolgában,x) 
melyre nézve hogy csak pár példát említsünk, felhozzuk azt, hogy 
a y (déli kh) és y hangokat igen ritka esetben külömbözteti meg a 
k-, illetőleg g-tol; pedig ilyen alakok, mint: kani férfi, karígi hág, 
kwmfa hogyan, kösd hosszú, toko úgy, nqnga föl, jág a atyja, poqgen 
mellé (Váta-kum) ezek helyett: yum, yáfíyi, yamle, yqsá, toy, 
nqnyá, jayd, pqyén sehol az egész vogulságban nem hallhatók.2) 
Kegulynál gyakran találunk a szó közepén//, b, z, z zöngés mással
hangzókat, mi pedig jóformán az egész vogulságnak, de különösen 
az éjszaki nyelvjárásnak hangtani alkotásával ellenkezik; így van 
pl. Regulynál: mogeni (Vog. Föld és nép 203. 1.) magzatom e h. 
mokém, égva (144. 1.) asszony e h. ekwá | nobel -hoz, felé e h. nüpél 
(vagy szigvai nyelven: nwmpél), mbiti készít e h. sqpiti, robiti 
dolgozik e h. rüpiti, pubi bálvány e h. pupi' j kázing kedves e h. 
kasin, kvonzin karmos e h. kwonsiü, kinzém keresek e h. kinse'im | 

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

2) V. ö. G o n d a t t y i «CJIÍ»,]I,H asbnecTBa y HHopo^n,eBrL 
C£Bepo-3aTia,HHOM CnŐMpM» («A pogányság nyomai Szibéria éjszak
nyugati részének idegen ajkú népeinél. Moszkva. 1888.») művének 
következő írásmódját: xyMT. «férfi» (15. 1.), xypnni. «alakú» 
(21. 1.). Ha a Szoszván, vagy Szigván e szók kum, kurip haügzá-
suak volnának, mint Reg. közli, az orosz kutató bizonyára így 
írta volna Őket: KyMT,, KypniiT.. 
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raz kavicsos part e h. ráé, aze e h. ásá. Még határozatlanabb a 
magánhangzók jelölése; a déli nyelvjárások e-je nincs megkülöm-
böztetve az á-től *) (mám nép e h. mem, kap ladik e h. khop, vuát! 
rövid e h. vöf) ; az oroszban oly közönséges i hang az i-től (pi fin 
e h. pV, éri ének e h. éri, mail mell e h. ma'il, lail láb e h. la'il) ; 
az é hangot jelölheti o, u. q, a, á, e betű (várem, várom — várém 
csinált, magom, mágum = máyém nép, táláli = tal'éy csúcs, kalah 
j= khqléy nép) stb. Tekintettel e körülményekre helyén valónak 
látszott a még teljesen ismeretlen nyelvjárások mellett a már 
némileg földolgozott kondai és éjszaki nyelvjárásokat is fölvenni 
jelen vogul nyelvi tájékoztató keretébe, a mint kiterjeszkedtem az 
alsó lozvai vogul nyelv ismertetésére is, noha erre A h l q v i s t úti 
levelei nyomán szintén vannak tudósításaink (1. Schiefner közle
ményét a Bulletin de la classe des sciences historiques etc. de l'Aca-
dómie d. se. de St. Petersbourg. XVI. tom. 1., 2., 4. és 5. számai
ban, valamint kivonatát Hunfalvy említett értekezése toldalékában). 

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

*) Csak déli vogul utazásainakvége felé, a pelimi nyelv kuta
tása alkalmával, jut Eeguly e hangok külömbségónek határozott 
tudatára. A pelimi szótári adatokban ugyanis többször találjuk az 
orosz 'h betűt, hol a déli vogul kiejtés o-t hallat, pl. Mű = lel láb, 
ki,p = khop hajó, mwht = mot máj. Az o hang — ép úgy mint a 
pelimiben — gyakori a közép és alsó lozvai nyelvjárásokbau i s ; 
de Eegulynak innen való terjedelmes szótári és textusgyűjtéseiben 
nincs külön jegy számára. 

21* 
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nyernek világos érthetőség dolgában az újonnan szerzett ismeret
anyagtól. 

Az alkalmazott írásjegyek általában ismeretesek nyelvé
szeti irodalmunkban; azért csak röviden ismétlem, hogy az 
a igen nyílt, az é igen zárt (i felé hajló) e-hang; az utóbbinak 
hosszúja (pl. e szóban: veit ,arcz') azonos a magyar á-vel. Az© 
akusztikai benyomása az ö és é közötti átmenettel jelezhető, azonos 
a votják o-vel; de nem — mint e jegyet rendesen értik (1. MUgSz. 
Előszó. XIV.) — az észt ő-val, mely utóbbi hátsó nyelv-íny szű
külettel képződik s a mi jelzésünk módja szerint i, Az p és ö a 
csuvasban, volgai tatárban és kazáni votjákban is észrevett, körül-
belől a magyar 6, fi magánhangzóknak megfelelő rövid hangok 
(1. bővebben NyKözl. XXI: 4—7. 11.); az u vegyes hangzó, mely 
az u és ü közötti átmenet hatását teszi a fülre. A %} f torokhangú 
spiránsok mellett előfordulnak y, f is ; amaz a német ich mással
hangzója, emez a megfelelő média. A vogul s nem a közönséges s 
(magy. sz) palatalizált alakja (minő pl. az orosz cJm> szó kezdő
hangja) ; hanem egy é felé hajló hang. A nyelv hegyének a kemény 
ínnyel való érintkezési pontja mindkettőnél ugyanaz; a külömbség 
közöttük csak az, hogy a s-nél a nyelv érintkező lapja nagyobb, az 
i-nél csak a nyelvhegy legvége érintkezik. A w interlabialis spiráns, 
melyet ezen sajátságáért Reguly s az orosz írók tt-val is jeleznek, 
pl. kuali kél = ktvali, sau sok = sau\ Figyelemre méltó különös
ségek a vogul nyelv s különösen az éjszaki nyelvjárás hangjai 
között a ' jegy gyei jegyzett gégehangok. A szó végén e jegy egy a 
ft-nál er,ősebb, aj/-nál gyengébb hehezetet jelöl; a szóközepén pedig 
ugyan e hangnak médiáját. Ez a hang Eeguly éjszaki gyűjtéseiben 
legfeljebb gyér nyomokban*) mutatható ki; pedig igen gyakori s 
hogy mennyire feltűnő, mutatj a Gondattyi orosz ethnographiai utazó 
eljárása, ki azt fölül vesszővel megkülömböztetett x-val jelöli s úgy 
határozza meg, hogy «alig hallhatólag ejtődik» (»TO X npou3HociiTCH 
tiyrb dMiimo); v. ö. pl. Gond. művéből (1. fönt 322.1. jegyz.) a 
következőket: HHHX'T, (6. 1.) nagy == Eeg. jani = corr. jani' | 
cax'H (15. 1.) hajfonat, hajfürt = Reg. sau = corr. scii | Tax'üTfc 

*) Ilyen nyomok: taileg telire, teli (pl. tölti), aleg csaknem, 
majdoem, mídagi körűi (pl. forog) ezek helyett: ta'iláV, alclV', 
müláV mowlaV. 
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(21. 1.) Szoszva = Eeg. TVíií = corr. Ta'it (ellenben: tájt ujj) | 
xypwx'í. (24. 1.) zacskó = Eeg. kűri — corr. yurV (ellenben: yuH 
alak, kép) | Kya;ibix'T> (24. 1.) kötél = Eeg. kuali = corr. JfcwílZI 
(ellenben : fewáíi kél) | BOŐ3HXi> (u. o.) hímvesző = Eeg. vozi = corr. 
voéi. Ugyanilyen nyomok Szorokinnál (HyTemecTBie KT> Bory-
.iaMi>.*) Kasaut. 1873.), kinek szógyűjteménye a felső Lozva vidé
kéről való : KHTHX'L kettő = Eeg. kitá, kiti = corr. kitett | Tapwxb 
fenyő = Eeg. töri = corr. tarV | Morjit mell = Eeg. maii = corr. 
ma'il | SLarsb láb = Eeg. lail = corr. la'U. A Popov-féle kondai 
evangélium is a feiíöl' «kettő» szót KHTai"£ nak. a ta'il étele» szót 
to#^-nak, a'tí «hinni» szót agt-nak, a duális -í' végzetét -an>-nak 
írja, melyekben a r orosz módra /t-féle hangot jelöl. E gégehan
gok pontos megjelölése annál fontosabb, minthogy a szó gram
matikai bővülésénél erősebb y (illetőleg y) alakban jelentkeznek, 
pl. eri' ének : plur. nom. éryét, eryunkwé énekelni: yuri' zacskó.: 
személyragozva ; yuryém, yuryén, yuryii (s nem : yuriili, a hogyan 
a yuri ,alak' szó harmadik személyi birtokosalakja hangzik); pV 
íiu: dual. plyV két fiú, piyáyém két fiam; v. ö. éjsz. vog. mineim 
megyek és kond.-vog. ményém, vagy ménam. Az összehasonlítás is 
fontos, etymologikus értékűnek bizonyítja ezen — a folyó beszédben 
gyakran elmosódó gégehangot, pl. vog. ma'il mell = osztS. maugel, 
Ip. mialga | vog. vai erő = oszS. vok, lapp vákke, vike | éjsz. vog.. 
Ta'it Szoszva; v. ö. osztj. Tárlat Irtis (vogL. Tait Tavda, vogT. 
Táut id.) stb. — Az itten tárgyalt ' jegy mellett, ennek fordítottja 
' egyszerű hiányjel, melyet különösen szóvégi magánhangzók eli-
siója alkalmával szoktam jegyezni, pl. ekiv'-áús férfi és a felesége (v. 
ö. ékwü asszony), jdy'-ayitá testvére (e h. jayii ayitá atyja leánya), 
akw* sáli egy rénszarvas (v. ö. akwé egy). A kötőjel hangsúlybeli 
egybetartozást jelez különösen összetett szók, hátul járó viszony
szók, kötő- és nyomosító szócskák, továbbá kopott végű határo
zókból alakúit előljáró igekötők s megfelelő föszavuk között. Ha 
három, vagy több szó csatlakozik egy hangsúly-egységbe, a szoro
sabban összetartozó részek kettős kötőjellel (=) vannak megkülöm-
böztetve. Megjegyezzük végűi, hogy a vogulban általában a szó 
első tagjára esik a főhangsúly s a harmadikra a mellókhangsúly. 

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

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

A) Névszó-ragozás. 

1. §, Névszó-tő. 

A grammatikai végzetek alapjául szolgáló névszó-tő az éjszaki 
vogulban rendesen változatlan, pl. kivol ház, ma föld, sáli rén
szarvas: iness. hwolté, mát, sálit, elat. kwolnél, mánél, sálinéi, birtok
ragokkal : kwolém, mám, sálim (házam stb.), kwolá, mátá, sálitá 
(háza stb.). Csak bizonyos hangtani feltételek közt tapasztalunk 
egyes végzetek előtt változott, illetőleg gyengült hangtestű mellék
tőket ; ilyenek: 

aj y spiránssal végződő tők, melyek e mássalhangzójukat a 
nominativusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó -té, -né és -nél 
ragok előtt hehezettel ejtett r-vá vocalisálják, pl. tő vay-: nom. 
va'i erő, lat. va'iné; de birtokragokkal: vayém, vayén, vayá\tő jüy-: 
nom. já'i atya, abl. já'inél; de birtokragokkal :jáyém, jáyén, jaya \ sa'i 
hajfonat: sayém, saya \ pi fiú: plyém, piya \ lei fark : léyém, léyá. 
Ugyanígy alakúi a melléktö, ha a y-t mássalhangzó előzi meg, pl. 
tő éry-: nom. m ' ének, lat. eriné; birtokragosan: éryém, éryén, 
éryci | laváli' kötél: plur. kwályét, dual. ktvályi' \jám nagy: transl. 
janyi | sá?n tetűserke; birtokragosan: éanyém, éányén, sányá | 
finV ángy: aúyém, anyén, anya; dat. aniné. Az analógia hatása alatt 
elvétve kötöhangzóval kapcsolódó rag előtt is fellép efféle melléktö, 
pl. va'i erő: insfcrum. va'il, pl. manérái ti janit va'il ajein? miért 
iszol ily nagy mennyiségben (nagy erővel) ? 

b) Többtagú szók utolsó tagjának a, á hangzója a nominati
vusban s a kötőhangzó nélkül csatlakozó ragok előtt gyakran e;-vé 
gyöngül, pl. tő sétáp-, népák-, matiir-: nom. sétép czérna, népek 
könyv, mater valami; iness. népékté lat. sétépné ; de instrum. sétápél, 
matarél; birtokragosan : népakém, népaká. 
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c) Tővégi mássalhangzó-csoportnak e-vel való szétbontása 
utján is keletkeznek melléktők, pl. tqrém ég, ülém álom, muném 
izzadtság, posém kormány, polé% takony, nqwéX hús: loc. tqrémté, 
posémté, lat. ülémné, munémné, elat. nqwélnél; de instrum. ülmél, 
polyél, nqwXél; birtokosragokkal: munmém, tqrmüw, nqwlánl.— Az 
efféléknél, mint: jüntép tű, vqnyép kalapács, yüntép lapát az 
instrum. jütpél, yütpél, vaypél alakokban mutatkozó melléktő elisió 
és mássalhangzó-gyengülés utján származott (v. ö. az utóbbira 
nézve: lénk ék: lat. liyné, yányi hág: ydymil hágó, hegyhát, Hüns 
siralom: luiiV íünéilém siralommá siratom). A birtokragozás alakjai 
ezeknél: jüntapém, jüntapá. — A latin «beszéd, szó» ragos alakjai 
ugyanily módon: instrum. látyél, birtokr. látyém, latyén, látyd; 
v. ö. plur. nom. latyét. 

2. §. Viszonyragok. 

l . N o m i n a t i v u s . — Különös végzet nélkül, de esetleg 
a tő végnek hangtani megváltozásával képződik (1. 1. §.). A ket
tős szám -áy képzője a nominativusban -V *), pl. amp eb: 
dual. nom. ámpV (de: ámpáyém két kutyám), kwol ház: kivolV, 
pV fiú: piyi\ sáli rén: sálijV, lüw (lü) ló : luwi. Megjegyez
zük itt alkalmilag, hogy a plurális képzője :-t, mássalhangzón vég
ződő szóknál kötőhangzóval (-ét), pl. ámpét, kwolét, piyét, éryét 
(éri ének) | sálit, lítt (lovak), ját (ja folyó), ajkát (ajka gazda, öreg). 
Ezeken kívül van a vogulnak egy v i s z o n o s s á g i d u á l i s (két 
dolognak egymáshoz való tartozását jelölő) számképzője is, mely 
az éjszaki nyelvjárásban -iné alakú, pl. mén rqwn'-utins mi ketten 
rokonok vagyunk (MM ,a,BOe po^HH), tén nüsminéy. úüpiné ők (ketten) 
nászszülők (óira ,n,Boe CBaTOBLa). 

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

*) A páros részekből álló tárgyak neveinél gyakran találko
zunk -á végzettel, mely nyilván a dual. -áy képzőnek egy más
fele hangbeli változata (v. ö. kitáV kettő, e mellett kitV.) 
Ilyenek: vájd egy pár rénbőr-harisnya (de: akwe váj = vájá-pdl 
fél harisnya), úárá, rénbőr-botos, pássá rénbőr-keztyű, yaptá olló, 

josd hótalp. , 

. 
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lomnál | ma föld : loc. miit, ja folyó : loc. ját. — Használatára való 
példák: a) superessivusi értelemben: kivolém já-vátat ali házam a 
folyó partján van | má-yart jáli a föld felületén jár ; — b) inessivusi 
értelemben: yul vitte ali a hal a vízben él | öéém kiválté uuli atyám 
a házban űl; — c) időhatárzó értelemben: ta arémté joyts azon 
időben jött. — d) állapot határzói értelemben: takkat ali magában 
él (caM7> COÖOK) JKHBeTX.). 

3. L a t i v u s . — Ragja -né,-n: kivolné, vitné, tüjtné, ámpné | 
marié, faliné. — Használatára való példák: a) dativus: nqwél 
dmpné mistá a húst a kutyának adta | tawdn lawi neki szól; — b) illa-
tivus: vitné pats beleesett a vízbe | kwolné minés bement a házba; 
— c) allativus : jd-vdtan joyts a folyó partjához ért \jhvné yányés 
áfára hágott | sunémjiwné ta'imati szánom fába ütközött (MOH caHH 
HUR'bjm :?a ^epeBo) \jqmés élém-yqlésné likmdsém jó emberhez ju
tottam (xoporiiOMy ue.iiOBt.Ky nonajii.); •— d) ablativus (főkép szen
vedő igékkel): ai'an rátwés megveretett az atyjától | érin sormin 
ycitélné yatlawém lehet, hogy halál napja virrad reám (ŐBITB M0>Kerri> 
CMepTHOM RQUh őy,u;eTT>) | samém pors-tawrin patwés szemembe for
gácsdarabka esett (B'J. MOÍÍ rjiaírt copnHOTma na.ua); — e) termina-
tivus: vit kit tuta-nak palitné anté* a víz két ujj-ízületnyire áradt 
(Ha AB'd BepniKa npnŐhuia BO ,̂a) |j tarém moééakwan vitné titélma-
tilém kendőmet vízbe mártom (nyomogatom) egy kevéssé (CBOÍÍ 
njraTOKT. MajieHBKO B'L B0,ny MaKiiy) | taw aryán poterti ő sokat 
b e s z é l (OHTb JIHHIH0 rOBOpHTI . ) 

4. E 1 a t i v u s-a b l a t i v u e . — Eagja -nél: Iwolnél, ámpnél \ 
sálinéi, jánél. — Használatára való példák : a) elativus : kivolnél kwon 
minés kiment a házból | sáli vöméi jüiv pösawé a rén haza haj tátik az 
erdőből; — b) ablativus: ánémnél vássV maná' nqmt kinse'in1! én 
tőlem micsoda tanácsot akarsz (keressz) még? manér nan am pajtá-
yémnél vote'in? mit simogatsz te arczomon (tkp. törölsz arczom-
ról; «ITO Tb[ rjrâ ,Hiiir> MOH IH,GKH?) || iiméé pusén pilétnél atinnüw 
a málna minden bogyónál édesebb | taw ánémnél jani' ő nagyobb 
nálam. •— c) eredethatárzó: tás mdnél áli készből (kész helyből) él 
(H3B roTOBaro /KHBCTL) ; sqwél raktnél posyaivé a tűzhely agyagból 
rakatik; — d) okhatárzó: polem vitnél sornéyWim fagyos víztől 
reszketek (OTT, XOJIO^HOÍÍ BO^M c^parHBaio). 

5. T r a n s l a t i v u s . — Eagja-i ,-ái': kivolt',viti \ iáliji',maV. 
— Használatára való példák: a) translativus: jánk vitV jémts a jég 
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vízzé változott | пап put-tawritayts, raiui' minés a kenyér szétmállott, 
morzsákra ment szét (хлъ'бъ измололся) || tolmééaV rqiuné /um tol
mácsságra alkalmas ember (удобный человтлгь въ толмачы) || ti 
rumam-jot alné yätälem yqnäl tuééV ta l'ünsilém, tissV ta tistilém ezen 
barátommal együtt élt napjaimat valamikor siralommá fogom 
sírni, gyászszá fogom gyászolni (объ этомъ веселье нотомъ пла
каться буду, кручиниться стану) || /us täW jémtsém, vagy yüs täi 
nqtpäi' jemtsém húsz évessé (h. év korúvá) lettem || ja tit kityi 
tqwili a folyó itt ketté (kettővé) ágazik; — h) terminativus: /qsäi'' 
jémtés soká lett | kiräW /asäV tarémtawé a kötél hosszúra eresz-
tetik; — c) módhatárzó: toryénüi pol'wasém egész a reszketésig 
megfáztam (до того замерзъ, что дрожжу) | akwai' put-tiisém 
egészen átáztam (я весь перемокъ). 

6. I n s t r u m e n t a l i s - c о mi t a t i v u s . — Bagja -/, mely 
mássalhangzón végződő tőkhöz kötőhangzóval csatolódik: kicolél, 
vitel, ampél \ salil, pérnal (kereszttel). — Használatára való példák : 
a) instrumentális: vas nülél alislaicé a vadrécze nyíllal vadász
tatik | katél рщ-i'stä kézzel fogta ; •— b) módhatárzó : taw tülma/él 
kwon /altémta/ts ő lopva kiosont (онъ крадчи на улицу вытянулся, 
вывернулся) | ti иг él varain! ezen módon csináld! | aw kéméi, 
akw' saivitél misayä egyformán, egy mennyiséggel adott mindkettő
jüknek (въ одну мгвру далъ об^имъ) | Щ lat/él at yöle'im osztják 
nyelven nem értek (hallok) j | ula sultmél né4li a tűz szikrázik (szik
rával jelentkezik; изъ огня искры летаютъ) | nolém kélpél surri 
csorog az orromból a vér || pali' tna'ilél ul álén! meztelen mellel 
ne légy! (пологрудой не будь) j tärwitifi laHlél äli terhes (nehéz 
lábbal van a nő) | kakér-patitél tisttiji szivéből (keble-fenekével) szo
morkodik ; — c) tárgyhatárzó: am nanén nanél miiem én kenyeret 
adok neked | пап aném taréi lausáslén te énnekem kendőt ígértél; 
— d) anyaghatárzó: votä vitel ta'intänti a kártus megtelik vízzel 
(туесокъ напалнивается водой). 

A birtokosragos alakokon bővebb -tél rag fejezi ki az instru
mentális viszonyt s átviteleit, pl. sa/imtél jol lépsayte'im subámmal 
betakarózom (шубою одвнусь) | am supémtél tatapémné ta'ile'im 
ingemmel a ládámba akadok (я рубахой задеваю о ящикъ) | manér 
пап nelméntél saiv rantein mit zagyválsz (fecsegsz) annyit nyel
veddel ? (что ты такъ много болтаешь языкомъ ?) | ti paul-kan 
palitatéi pusén taljasléin ezt a falu terét hosszában egészen fölmér-
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tem öllel | samáyátél rajtéi szemeivel pillog (MHfcaéTL). — Ez a -tél 
rag minden valószínűség szerint a ta'il «teli» szónak mása, mely 
amúgy is használatos comitativ értelemben a vogulban, pl. pusén, 
kwol-ta'iljoyUist mindnyájan, egész házzal (házastul, családostul) jöt
tek (BCÍI ceMLR iipniiuia) \pus üs-ta'il tot alés az egész város, mindnyá
jan együtt ott voltak | taw luwin lütin ta'iljol vjis ő lovastul, holmistul 
együtt alámerült (COBCBMT. CT> Jioma^bio yTOHyjiT.) || man-ta'il üt ali 
kis kora óta (k. korával együtt) itt van | mont-ta'il nanén Vö/wé'im 
régóta mondom neked. Ugy látszik a ta'?7-nak tél alakú összerán-
tása van e szóban is :jofél később (pl. taw jotél joyts ő később jött), 
mely az időhatárzó man-ta'il, mönt-ta'il analógiája szerint jui-
ta'il-nok vehető; v. ö. jui u tó : jui-palt utórész L. Budenz fejtege
tését a magy. -astúl, -estül ragra nézve: NyKözl. XVIII, 158. 

3 . 8. Birtokosragozás. 

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

a) E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

kwol ház jai atya éri' ének tatép ládika potér beszéd 

Egyes számú birtokos. 

1. kwolém házam jayein éryém tqtapém potrém 
2. kwolén házad jáyén éryén tatapén potrén 
3. hvolá háza jayii éryá tcítapti pótra 

Kettős számú birtokos. 

1. kwolémén kettőnk háza jayémén enyémen tatapémen potrémén 
2. kwolén kettőtök « jciyén éryén tatap>én potrén 
3. kwolén kettőjük « jciyén éryén tatapén potrén 

Többes számú birtokos. 

1. kwolüw házunk jciyüw éryüw tqtapüw potrüw 
2. kwolán házatok jáyán éryán tqtapán potrán 
3. kwolánl házuk jcigánl érycinl tqtapánl potriinl 
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luw ló luw csont 

1. lum 
2. lün 
3. luw a 

1. lumen 
2. luiven 
3. luiven 

1. luivüiv 
2. luwán 
3. luwánl 

Egyes 
luwém 
luwén 
luwá 

Kettős 
luwémen 
luiven 
luwen 

Többes 
luwüw 
luiván 
luwánl 

má föld pernii kereszt saii rén
szarvas, 

számú birtokos. 
mám pérném 
mán per né n 
mátá pémáta 

számú birtokos. 
mámén pérnémén 
man pernen 
mátén peruéten 

számú birtokos. 
maüw pernüw 
man pernéiL 
mn.nl pérnünl 

sálim 
sálin 
sálitá 

sálimén 
sálijin 
s álitén 

sáliüiv 
sáliéin 
saliánl 

b) K e t t ő s s z á m ú b i r t o k . 
kivolt] két ház plyV két fiú éryi két ének t^iapV két hídika 

Egyes számú birtokos. 
1. kivoláyém két házam plyáyém éryáyém tqtapáyém 
2. kwoláyén « házad piyáyén éryiiyén tátapáyén 
3. kwoláyá « háza plyáyá éryáyá tqtapáyá 

Kettős számú birtokos. 
1. kwoláyém.en kettőnk 
2. kwoláyén kettőtök 
3. kwoláyén kettőjük 

plyáyémén éryáyémén tátapáyémén 
piyáyén stb. stb. 
piyáyén 

Többes számú birtokos. 
1. kwoláyuw kettőnk pnyáyüw eryáyiuv tqtapáyuH 
2. kwoláyán kettőtök plyáyán stb. stb. 
3. kwoláyánl kettőjúk gt plyáyánl 

luwi 2 ló taivli 2 bőr (sing. tqwét) pernaV 2 kereszt salijV 2 rén 

Egyes számú birtokos. 
1, luwáyém tqwláyém 1. pérnáyém sáliáyém 
'2. luiváyén tqwláyén 2. pérnáyén sáliüyén 
3. luwáyá tqwláyá 3. pérnáyá sáliayá 

stb. stb. 
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c) T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
kwolét házak plyét fiak eryét énekek tatapét ládikák tq,wl'ét bőrök 

Egyes számú birtokos. 

1. kwoldném házaim piydném érydném txytapdném tqwldném 
2. kivoldnén házaid piydnén érydnén tatapdnén tqwl'dnén 
3. kivolána házai plydnd érydna tatapdnd tqivtdnd 

stb. stb. stb. stb. 

Kettős számú birtokos. 
1. kwoldnémén kettőnk 
2. kivoldnén kettőtök 
3. kwoldnén kettőjük 

plydnémén tqwidnémen 
§x stb. stb. 

Többes számú birtokos. 

1. kwoldnüw házaink 
2. kivoldn házaitok 
3. kwoldnl házaik. 

luivét lovak pérndt keresztek sálit renek 

Egyes számú birtokos. 
pérnaném 
pérndnén 
pérndnd 

stb. 

sálidném 
sdlidnén 
sdlidnd 

stb. 

1. luwaném 
2. liiwanén 
3. luivand 

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

igen gyakran -ay és -aw-nak is hallik (pl. éryaném énekeim, yula-
ném ha la im, samayém szemeim), amint a rövid a és a hangzók 
egyébként is számos esetben váltakoznak. 

2. A ív spiránssal végződő tők e mássalhangzójukat a birtok
ragozásban vocalisálják, pl. lékw sógor, a férj fitestvére (^,eBepi>): 
1. lékum, 2. lékun, 3. lekwá \ rakw gallér : 1. rakum, 2. rakun, 3. rakwd. 
Ezek mellett járatosak az ilyen alakok is : lekwém, rakwén. Azékwd 
,asszony' szó ugyanily módon ragoztatik ékum, ékun, ékwatd, vagy 
ékwdrn, ékwdn, illetőleg ekivam, ékwan a lakokban. 

3. Kyum ,férfi' szó tője voltaképen : yumi, mi kitűnik a követ
kező birfcokosragos alakjaiból: yumim, yumin, yuimta • yumimén, yu-
mijin, yumitén; yumiüw, yumidn, yumidnl \ yumidyém stb. | yumi-
dném s tb. 

4. A birtokos személyragokat fölveszik a névutók is, pl. am 
tar dm én mellet tem el, na'h tardn, taw tardtd \ mén tarámén, nen 
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tarén, ten taraten \ man taraüw, nan tarán, tan táránl || am nwpélém 
én hozzám, felém, nan nüpélén, taw niipélá | mén nüpélémén, nén 
nupélén stb. 

5. A ma*és ,miatt' szó személyragos alakjai: am •ma'éslém 
miattam, nan má'éslén, taw maésta \ mén maéslémén, nén maéslén, 
tén ma estén \ man méVéslüw stb. Ugyanígy képződik a voipi, hasonló
minőségű szóból (manii voipi élém-'/alés ? micsoda ember ?): am voi, 
pilém, nan voipilén, taw voipitá stb. (pl. am voipilém nari' katépman 
áyi magamféle zsenge kezű kis lányka. Keg. Numél var lém éri'). 

4. I . Névmások. 
a) Személynévmások. 

Nominativus: Sing. am én, nan te, taw ő 
Dual. mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten 
Plur. man mi, nan ti, tan ők. 

Accusativus: Sing. áném, nanén, tawa 
Dual. ménemén, nénin, fenten 
Plur. marr^ww, vagy: manürv, nanün, tanaid, 

Dativus: Sing. áném, nanén, tawán 
vagy ánéinné, nanénné 

Dual. ménemén, nénen, téntén 
vagy ménéménné, nénénné, ténténné 

Plur. manaivn, nandu vagy nananné, tanánélne 
Ablativus : Sing. ánémnél, nanénnél, tawánél 

Dual. ménéménnél, nénénnél, ténténnél 
Plur. manaünél, nanánnél, tanánélnél 

A költői nyelvben a mén «mi ketten» névmásnak ilyen alakját 
is találjuk: méj-i (pl. Mái'tarmi msyatilém é.), hasonlóképen a 
man «mi» névmásnak is van mm* alakja (pl. T ék-ajka térn. é.). 

N y o m a t é k o s í t o t t s z e m é l y n é v m á s o k (v. ö. jelen
tésükre nézve: sát uj vorin yum amki ti asém hét medvét legyő
zött férfiú, ime én vagyok, nafikin jo/tsén egyedül jöttél, takivitán 
vistá maga magának vette, iakkát jali egyedül, magánosan járkál): 
Nominativus: Sing. amki én magam, nanki, takivi 

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

v agy 
Sing. amkim, nankin, takkat 
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Dual. ménkimén, nénkén, ténkitén 
Plur. mankiwv, nankán, tankánl. 

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

vagy nankin 
Dual. ménkiménné, nénkénné, ténkiténné 
Plur. mankiüwné, nankánné, tankanéiné 

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

tosak : am amkim én egymagam, nan nankin, taw takwi s viszony
ragozva is : amkim anémné (mistá) én nekem egyedül (adta), nankin 
nanénné stb. 

Az önállót b i r t o k i névmások (enyém, tied stb.) a személy
névmások és az ut «holmi, valami, mi» szó birtokosragos alak
jainak összetételéből keletkeznek, pl. ti ktvol yaayá kivol? ez a ház 
ki háza ? (BTOTB mm ^OMT. ?): am kwölém az én házam, vagy am 
utém az enyém, nan utén a tied, taw utci az övé | am utáyém az én 
két holmim | nan utanén tieid stb. 

b) M u t a t ó n é v m á s o k : 
ti ez ; ti-ti,an- ti, ti-nanki ime ez ; titi-k (pl. tarém) ez a (világ); 

akw' ti ugyanez f ta az, ta-ti, an-ta, ta-nánki ime az; tati-k (pl. 
tarém) a más (világ), akic' ta ugyanaz, | ton az, amaz: ton-arémt 
abban az időben, ton mantin azalatt, pedig. 

Birtokosraggal: útim, titin, tititci, tűimén stb. | titidyém stb. | 
titiáném stb. Ugyanígy: tátim, tátin stb. s ezenkívül tájim, tájin 
stb. tajáném azjaim, amaz enyéim (pl. Ték-ajká tern. é.J. — M i n ő 
s é g m u t a t ó k : t&mté ilyen, olyan; ti yurip, ti-kém ilyen, tayurip, 
ta-kém olyan; akw tamté ugyanolyan. 

c) K é r d ő ós v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : yafryd ki, 
a ki; ki ? kicsoda, ya (Szigva) id. (yqnyá tü mini, mnjléptavé a ki oda 
megy, megvendégeltetik; yanyci joyts ? ki jött, ya métélayti? ki sze
gődik bérbe ?) | manér mi j | yoti, manci, manér-sir, mana-sir, mat-
vajpi minő, micsoda? (yoti lq,nyné minés ? minő útra ment? maná 
varmél vári ? micsoda dolgot cselekszik ? maná yul tóti, akiv-müs 
mán a micsoda halat hoz, mind apró) || manéy, man-sawit, mana-
kém, manéy-kém mennyi, hány? (pl. manéy potvislén? hány pudot 
vettél? man-sawit joytsét ? hányan jöttek? tiná manéy-kém jémtit 
mennyire rúg az ára ?) 
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d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : yqtpdvalaki, akw' yatpd 
egy valaki, ném-yqtpd vagy ne-mat yqtpd senki, yoti yqtpd akárki |j 
mater valami, matér-sir mater valami, egy valami (pl. m. s. m. tot 
ta vqmiti valami mozgolódik ott, KTO-TO Tanon T&Wh MeTJie-
IUHTCÍT ; ^aaeKO, BHjiaTL He ÍICHO) || akw'-matér egy valami, ne-mátér 
semmi, matér-kdsifi akármi, bármi, matér-sir inat valamiféle (pl. m. 
s. m. mdn jakwé valamiféle kis folyócska. Polém-taUy uj e.) | kwoss-
manér bármi, manér-sir man minő, micsoda (pl. in. s. in. jam lilém 
micsoda folyóm volt. u. o. | mat bármely (mat varmél! vari, akw'-müs 
l'ül! bármely dolgot cselekszik, egyre rossz) | akw'-mat (yum) vala
milyen [ember], akw'-mat-ért egys-er csak, egy valamikor || ta né
mely (tq yum joyti, ta yum ai némely ember jön, más nem; ta ért 
olykor, néha), tqu (Szigva) némely (tan man ketita némely helyre 
küldi) || mot más, möt-möt egyik-másik,mot yatpd más valaki; mötén 
másik (pl. mot nahk-nor-jiu' sirej taktépdii, supi ta jdktawé, qs 
m öté n jiw ; m ö t é n jiw qs tüp sirej taktépdii, qs mötén jiw az egyik 
vörösfenyő-gerendafát érinti a kard, ime ketté vágatik s ismét má
sik (gerenda) jő ; a másik fát alighogy a kard érinti, ismét másik 
jő. Lqr-üs qtért térn. é.) |j mat-kém, matd-kém néhány, valamennyi 
(pl. matd-kém mir mindst néhány ember elment, H'JdcKo.ibKO joóáeil 
yfexajiH, mat-kém totsüw einiges brachten wir. Reg.) 

5. §. Határozók. 

a) H e l y h a t á r o z ók. 

N é v m á s i tőből származottak: tit itt, tot ott; tit-ti ime itt, 
tot-ta ime ott; akw' tit ugyanitt, akw' tot ugyanott | tü innen, tül 
onnan, ülnél ettől fogva (ülnél vdssi' át'im ettől fogva nincs több), 
akw* ül ugyaninnen, akw' tül ugyanonnan | íl- ide, tű oda, tlíe ide 
felé, tülé oda felé, akw' ti'' ugyanide, akw' tü ugyanoda, ülé-tülé ide-
oda || yot hol, yot-té valahol (pl. yot-té tawjol rosés ő valahol késett, 
OH'L rxfc-HMŐyflh 3aMr],iiiKa.Ticfl), ném-yot sehol | yotél honnan, yotél-
uit honnan, merről (nan yotél-uit kapalém élém-yqlés ? te honnan 
került ember vagy? OTKV^OBL TM B3íuica, OTKy^oB't npafejKÜí 
•feJiOBT.K't Tbi? : Regulynál: yotél-uilt ti yurip-ut am at ti vdsintdsém, 
nan qs yotél-uilt visdyén ?l én ilyesmit még sohasem láttam, ugyan 
honnan vetted te őket?! Vdta-yum 21, 7.), ném-yotél sehonnan \yotd, 
yotal hová, yotd-mos meddig, ném-yotitl sehová. 
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Egyéb névszói tövekből valók : 
1/ (éli-pál előrész, eli avl elővég): elén a távolban, előtt | elél 

távolból, messziről (elél at kinsawé messziről nem kerestetik); elél-
elél: é. e. tüjt-lamtét szétszórva, egymástól távol hódarabok vannak 
(vj\f, ecTb CHÍJJKOKT>, r,a,T> fffeTy) Kdsméy vnor jeri. jegyz. | éld, éldl' 
előre, távolra (éld jamili előre megy; éldnüiv tqwánf evezzetek 
előbbre!), éld-jüw előre-hátra (éld-jüw nupyenti előre hátra sétál, 
Biiepe;i/J» n Hasadt XO^HTIJ, ryjisieTi.). Igekötői alakja: él, pl. él-mini 
előre megy, el-tqwmid'im előre evezek (Biiepe^T, rpeőyci.), él-ünli 
továbbra ül, elül, alném él-jonydslém eljátszottam a pénzem. Mint 
névutó csak az éli-pdl összetételben szerepel: kwol éli-pdlt jiw l'üHi a 
ház előtt fa áll, sdli éli-palné min és a rén elé megyén, sun éli-pálnél 
juw-joyts a szán elől vissza jött. 

ju (jui-pal hátsó rész, utó, jui-aul utóvég, jui Mny vissza 
felé való út. Polém-taléy uj-éri') : juit hátul, után, jüw, jüwl'é hátra, 
vissza, juil hátulról. Mint igekötő «vissza» jelentésben gyakori a 
jüw: jiiw-minés visszament, jüw-joytés visszajött, alnd jüw vistd 
visszavette a pénzét. Néha $ juit is szerepel ilyen minőségben, pl. 
jait-koiliti nyomozza, nyomában jár (Saywdsané é.). Névutós 
alakjai: jwi-palt után, jiá-palné utóra, utoljára, jui-pdlnél hátúiról. 

ju : jun benn a házban, jüw be, a házba. 
kwon (kwoni-pal külrész): kwon künn (kwon ali künn van), 

hwond, kwonal ki, kwonél kivülről. Mint igekötő szerepel a kwon 
(pl. kwon-mini kimegy) és kwonél (pl. kwonél janyilém kikerülöm; at 
jiw-sajnél kwonél-mowéltdln öt fa mögől kerüld ki. Numél vailém é.J. 

nwm (numi-pál v. num-pdl felső rész, nunii tarém felső ég, 
numi aul felső vég): numén fönt, numél felülről, ncihy, nanydl föl, 
fölfelé. Az utóbbi gyakori igekötő is, pl. nany-ydnyi fölhág, nqfty-
joyti fölérkezik, sisdnl iséltankwé nanyé! yul'itayte'it hátukat mele
gíteni fölmerülnek (MdVtarmV sasyatilém é.J 

jol (joli-pdl alrész, joli-aul) : jolén alant, jold, joldl alá, jolél 
alulról. Igekötői alakja : jol, pl. jol-vaili leszáll, jol-pati leesik, jol-
rdti lever. 

al (ali sup a folyónak felvidéke, ali vöt felszél, ali sárié felső 
tenger): alyd, alydl a folyón fölfelé (a. tq.wWim fölfelé evezek, 
KtBepxy norpeőyct), alél, alél-uit (v. ö.yotél-uit) felülről (a folyón), 
álén a folyó felvidékén. 

lu (lui sup a folyó alvidéke, lui vöt alszél, lui sárié alsó 
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tenger): luin az alvidéken, luil az alvidékről, Iqnyd, lányai a folyón 
lefelé (pl. tqwWim). 

puj (pu)i-pdl a folyótól fölfelé eső vidék, tehát az erdő, hegy; 
az ágynak a falfelé eső része; a szobának a tűzhelytől távolabb eső 
része): pujin (taw kw old puj in qli, dtd jd-vátat az ő háza beljebb 
van a folyótól, nem a folyóparton), pujit id. (nan pujit yujén, am 
nalmit yuje'im te aludjál belül az ágyban, ón szélről fogok aludni), 
pujil (ablat.), pá, pdV, palé befelé (a folyótól, ágyszéltől), fölfelé 
(az üstből, tűzhelyről, pl. palé sunse^im, pof püytsémén fölnézek, 
felkapaszkodunk a partra. Sakw-sünt tqrém térn. é. —pdnüw lakwénf 
húzódjál kissé beljebb az ágyban). Igekötői alakja:pa, pl. pd-kiválén 
kelj ki a partra! püt pd-vojdln ! emeld föl az üstöt a tűzről, pd-yuni 
kanalaz (fölfelé) az üstből. 

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

yqsd hosszú : yqsdt messzi, távol (fiaid yasdt qli a falu messze 
van), yqsdn távolra (suji yqsdn sujti híre messze hangzik), yqsit 
hosszában, mentében (quiv yasit yiulén evezz a vízfolyás menté
ben, no CTpyt fc^fc). 

lapd közel: lapdt közelben, l'apd, lapun közelre (Xapd 
rqwunkwé at rqwi közelébe érni nem lehet, nejib3fl iipuŐJiH3HTBca). 

lakw kör, karika: lakwd szét, széllyel. Gyakori mint igekótö 
pl. kivolés lakwd-sasentaw'és a liszt szótöntetett, lakwd-mine'it szét
mennek, lakvd-urtitd szétosztja, lakwd-sakwali szétszakad. 

akivé egy: akw' pdl félre, egy oldalra (akw' fial minénf félre 
innen! takarodj!) | akivdt együtt (a. ilWit együtt élnek), akivdn 
együvé, össze. Az utóbbi mint igekötő is használatos, pl. vél'td 
akivdn-úosérmatéstd összeránczolta homlokát, akivdn-joytdst össze
jöttek, nqmtén akwan-fiatnV egy gondolatra jöttek (ketten), egyazon 
akaratuk jött. 

sup rész, darab (jiiv-sup fadarab, lui sup a folyó alvidéke, 
ali sup felvidéke): sapV keresztül, át; pl. ti ja supV tqsés ez a folyó 
keresztül (teljesen) száradt, kiszáradt (BTR pimica nepecoxjia); 
kwali'' supV jdktéstd a kötelet ketté vágta, átvágta. 

N é v u t ó szerepű helyhatározók: 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 2 2 
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qntsél, ontsél mellett, vlminek a tájékán, közelében, pl. jiw-
antsél tü tül'émte'im a fa mellé állok oda (BOSJIÍÍ ,nepeBa cTaHy) | 
vör-ontsél jqmite'im az erdő tájékán járok (OKOJIO jrfecy xojKy) | déd 
kdtd-ontsél sa'irépéstá atya keze közelében vágta el (OKOJIO pyKi. 
OTii;a nepecfeieb. Lqr-üs átért térn. é.) 

ültté által, keresztül (loc), ultá át, által (lativ.), pl. mdnjákwé-
ultté lüpi-sup yuji a kis folyón keresztül egy fatörzs-darab fekszik 
(parné é.) \ tür-ültté tqwimátá a mint a tavon által evez (Pupyén 
tür ajka é.). \\jdm-ültd jqmsém folyómon át mentem (Polém-tal'éy 
uj-é.). Az ultá ablativus-féle jelentésben is előfordul, pl. Numi-
Tarém asém-ültá réyin vöt réyin jiséentawém. N. T. atyám felől 
meleg szél heve jő hozzám (Numél vallém é. Anjá-pault) \ am ultdm 
joutwés tőlem (OTT> Memi) vétetett meg (Reg.) | am ultdm latin mines, 
tot-té ti sir-ut uj qli részemről (OTT> Meim) üzenet ment, hogy ime 
ott efféle vad van. (Reg.) — L. tül-ult az időhatározók között. 

kiwr «belső» : kiwért belül, benn, khvérné be, khuérnél be
lől, pl. kicol-kiivért a házban, kwol-kiwérné jüw-totitd beviszi a 
házba. 

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

yüt: yütai mögé, pl. ydsép-paal yütái dnkwátásém az ágy 
függöny mögé («hinter den schleier» Reg.) tekintettem. (Saywd-
sané é.) ; jiw-yütdV a fa mögé. 

jot «együtt, -vel» : am jotém velem, taw jotd vele, nét-jot 
a nőkkel. Regulynál még teljesebb jurt alakja is található pl. am 
jurtlém tenkivé ajunkwé qs at kwale in í én velem enni inni nem 
jösz-e ismét? Váta-yum. 19, 4 ; nan jurtlén te veled u. o. 19, 13, 
mén jurtélmén mi kettőnkkel u. o. 19, 15, yqn jurtél a chánnal 
u. o. 19, 8, akiv' jurtél u. o. 19. 16, = akiv' jot együtt. Ez a jurt 
szó «társ, pajtás*) értelemben közkeletű. A jot mint igekötő is szere
pel, pl. jot-totitá magával viszi. 

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

tara keresztül át, pl. as-tdrd a lyukon keresztül. Igekötő is 
lehet, pl. tara-mini keresztül megy, ti erV tara at éryllilüw ezt 
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•az éneket teljesen végig nem énekeljük (ary IIÉCHIO BCK» He npoirfe-
BaeMi) — L. módhatározó jelentését alább. 

tarés: ti kivolt ma'ü-tarés ünle'it ezek a házak egymás mel
lett állanak (BTH ,a;OMa ps^oifB CH^HTT.) | lau tal asit kér-kartd 
ma'il-tarés tara ti sa'iréstén a tíz öl vastagságú vas sánczot egy
más mellett [dolgozva] íme összetörték (pâ OMi> npopyŐHJiH nxHyio 
flecaTH-caaceHHyio TOJIIIJ,HHH uplmocTb. Lar-üs átért). 

tarm fölé, vlminek a tetejébe, tarmél vlmi fölött, pl. akwc-
tarm pindyén! tedd őket egymás fölé! lüw-tarmél ünli lovon űl, 
jdnk-tarmél yalyi a jegén csúszkál, tarm mint igekötő is használa
tos, pl. uj potitd tarm-ünlitd, a medve földbe kapart zsákmányát 
üli (rajta űl). Eegulynál ugyanígy tarmél is, pl. la'ilém tarmél 
jaméséstd lábomra hágott. Közönséges határozó használata van a 
tarmél-nek az ilyen szólásban: tarmélnüiv mindst (vlmely czélpont-
nál) tovább mentek (^ajibrae TIIJIH). — L. időhatározó jelentését 
alább. 

torV ellen, szembe, felé, pl. nanyuml'éyatél-lalt v. tori'' Vül'e'in? 
minek állasz a nap felé ? posin-torV voss sunsiléütv «bei licht sollen 
wir es sehn» Reg. — L. időhatározói használatát alább. 

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

sis «hát» : sisV hátra, mögé, sist hátúi, mögött, sisnél 
hátúiról, mögül pl. aw-sisi'ta minimén a vízfolyás mögé megyünk 
(Sakw-sünt tarém térn. é.) | kwol-sisat yáX l'ül'i a ház mögött 
nyírfa áll (MaV tdrmi sasyatílém é.). — L. időhatározó jelentését 
alább. 

nüpél, a Szigva mellókén numpél felé, -hoz, irányában, pl. 
am-nüpélém lawi hozzám szól | Ta'it nüpél jdWim a Szoszva felé 
utazom | taio-nüpél laiv aúúe'im neheztelek reá (Ha ero 3jiocTb ecTB 
y MeHa) || vdt nüpél akwé harmincz felé egy — huszonegy, nali-
mén-nüpél kitdi harminczkettő. 

pq,y «oldalw : pdyét mellett, oldalt, payén mellé, pqynél mel
lől, pl. kwol-pq,ydt l'ül'i háza mellett áll, dyi-payén mini a leány 
mellé megy. 

pas: pást táján, vidékén, pasné -ig, pasnél tájáról, mellől, 
pasél -ig, táján, pl. nar-past bei dem gebirg (Reg.), vor-pasné mini 
az erdőig megy (#0 jrfccy), éntép-jor-pasél supV ti sa'irépéstd az 

22* 
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ővhely tájékán (no iioncy) ime ketté vágta (Lq,r-üs qtért tern. é.), 
kátém jiw-tqiv lapi pasél joyti kezem a fa ágernyőjéig ér. 

pal, pqal fél, oldal»; éli-p. előrész, jui-p. utórész, numi-p* 
felső rész, joli-p. alsó rész, ktuoni-p. külső rósz : éli-pdlt előtt, éli-
palné elé, éli-palnél elöl, pl. am eli-palémt ón előttem, sun éli-palné 
mini szán elé megy. Ugyanígy jui-jidlt után, joli-palnél alól stb., 
pl. nor joli-palnél a gerenda alól. 

müyél, a Szigva mellékén mowél körűi, pl. sqpdm-moivél yürém-
sos jqnydsém a sírkerítés körül háromszor jártam (Numélva'ilém é.). 
Mint igekötő szerepel az effélékben: müyél-jqmiti körül járkál 
(KpyrOM'h xo^HTt), müyél-jqnyi körülforog (KpyroMT, BopoiiHTCfl). 
A Eeguly jegyzeteiben található mídagi (pl. ma m. um die welt 
herum, m. jangi uvokrug vorotitsan) nyilván a mowél lativ képzése : 
motvlaV. 

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

l'al' «ellenfél» (lü pun jqmés VaVkwé joytipél, séi-ndmpér 
varikdném ha mint a lovon a szőr temérdek, annyi jó ellenségecske 
jön, mint homok-morzsa, úgy aprítom őket össze. Tek-ajkd 
tern. é.) : lalt ellen, pl. am-l!al'tém ellanen, mdyém-Xalt mini a nép 
ellen megy. Mint igekötő használatos az effélékben: Xalt-kwdli 
szembe-kél, laXt-mini szembe-megy. 

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

fogva (pl. til alné yqtél elém-yqlés jisin tqrém téli ezután az ember 
korabeli idő áll elő. Rés-pay-péltafi-yuj é.; til tajéy ennél később)>' 
titil ezzel, ezután (titil kwon-minés ezzel kiment); iV-mos eddigelé, 
ezen ideig (aú tV-mos tVat joytéldle'im eddigelé ide nem jártam, 
^o-cejit. He ÓMBajrL ciojja) | tül azután, tül-ult id. (tül-ult yqtpd at 
va'i, kit yal pattuivés azután nem ismer senkit, megbolondult) | 
tajéy, szígvai tay később, azután | tönt akkor || yqman hol (időh.), 
némelykor (y^qman kuleite'im, yqman saj aje'im hol sétálok, hol 
teát iszom, TOTT. H ryjiaio, TOTTJ 'iaö nbio) | yün mikor, at-yün soha, 
kivoss-yün bármikor, lavoss-yün ta'il mindig, bármikor (kw. y. t. toy 
nqmsumvké pate'im mindig úgy fogok gondolkozni, XOTL Kor^a, 
Bcer,a,a TaKi> őy^y^VMaTb),yünté,yünt amikor; valamikor (pl. Numi-
Tarém dsém yulay-nol solit yol yünt pünsém a midőn N. T. atyám 
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'holló orrát derező reggelt nyitott az égen. Numél va'ilém é.; yuíü 
érmili, nan vöiváln/ a mikor kell, hívd! Eeg.; amyünt nart qlsém én 
valamikor a hegységben laktam. Eeg.), yünt-ta'il valamikortól fogva, 
«seit jeher» (Eeg.); ném-yünt soha || mölál, möl, möl-ti minapában, 
régen, előbb (aú mölál tit als nem régiben itt volt), szigvai möldl 
et = ynrmit ét tegnapelőtt, mölál-tá'il, möl-t. régtől fogva | möléy 
azelőtt, előbb (möléy qlketén mowinti, janyi azelőtt való létükben 
nevet vala, játszik vala. Eeg. Váta-yum, 22, 2.) || mönt régebben, 
előbb, minapában (mönt jim lánya yasit mini minapában idejött 
útja hosszában megy), mönt-ta'il régtől fogva (cm m-t. láwe'im 
nanén, nan áném at a'ite'in én régtől fogva mondom neked, te 
nekem nem hiszel). | matá-kémt qleuw «einige zeit lében wir 
hier», matá-kemt joytdls ? mely időben jött ? (BT. KOTOpoe BpeMH 

. npHxo,a;Hj[T> ?) Eeg. 
I d ő t jelentő alapszókból való határozók: árt «idő, kor» 

(Szigva): ti jui-artát ezután | qrém «idő» : ton-qrémt akkor, ton 
qrém-kémt azon időtájt, taw joyténé qrémté az ő jöttekor | rt : 
akw'ert, akw'-mat-éH egyszer, mos ért rövid idő alatt, gyorsan ; 
tq ért néha (tq ért érptilém, tq-ért kantle'im néha szeretlek, néha 
haragszom); latin ért ritkán (taw l. é. tV jálenti ő ritkán jár ide) ; 
morsin ért id. Eegulynál rendesen értn alakot találunk (1. Budenz: 
Vata-yum közlés. Ny. Közi. XIX, 323. 1.) \jis idő, kor: ti jist ezen 
korban, mai világban, pés jist hajdan; jist régen, hajdan (v. ö. a 
jis speciális «őskor» jelentésót pl. e kifejezésben: jis-yum régi, 
ősember, jis pordt a hajdankorban, éri'-jis az ének őskora) | pora 
kor = orosz (BT. TOH) nopt azon időben: ta pordt akkor, ti pordt 
ekkor, ezen időtájt, taw joyténé pordt az ő jöttekor | kum pillanat: ti 
kumté ebben a pillanatban, ti kumkwél (áld ti joytaslém) ezen pil
lanatban (majdnem hogy utóiértem) | sqs idő, óra — orosz ^aci. : 
akw'-ti-sqs rögtön, ebben a perczben == cefî iacT. || yol reggeli 
idő (subst.): yoli reggel (yoli yanétém yanétapém reggel tanított taní
tásom. Numél va'ilém é.), yolit, yolitdn holnap | ét este (subst.) : 
éti, éiidn este, esti időben; étdl'in (olyan képzés mint toyal'iri úgy; 
v. ö. joldl, éliit stb.) — «ét'i yqtléns-mos» az est a nappalodásig 
(Eeg. Vdta-yum 15, 2), éjen át: étdlin ülémtal yumXé-müséy qle'im? 
hogyan leszek álom nélkül az éjen át? (u. o, 17: 2, 3 ; 18: 2) ; 
etd-yqtélatél mini éjjel nappal megy; éta jqme'im, yqtéld jqme'im 
•éjjel-nappal járok (Numél va'ilém é.) ; éü-páldi' jémts este felé haj-
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lott (az idő) | líi éjjel; iii-yátél éjjel-nappal | ti yatél ma, mol yatél 
tegnap, yqtél-jatté délben, yqtél-jatné dé]re, étin-yqtél v. étin-yqtélá-
tél jáli éjjel nappal jár, aninén yqtélinén toy ti qli (mesevég) mind e 
mai napig úgy él | dlpél korán reggel, álpél-ta'il korától fogva (álpél 
taHl akw'-müs toy tijqme'im üntélmattal kora reggeltől fogva foly
tonosan így járok leülés nélkül. Reg.; álpélnüw korábban || tál tél: 
téli, télián télen, téli-pálaV jémts télire vált az idő | tuja tavasz: 
tüjái', tüjiiyán tavaszszal | tüw nyár: tuji, tujidn nyáron | takwés 
ősz: takwsi, takwsian őszszel | ti tdl ez idén, mol tál tavaly. 

Ö n á l l ó , nem származott szóval fejezik ki az időhatározást: 
aú most, an-ti, an-manin, an malin épen most, an-mönt az imént, 
aninén (1. az előbbi pontban) | us, szigvai iá még most, mógcsak 
most; majd, majd csak, pl. us télém mán áyirié csak nem régiben 
született leányka, is janiméné mán nánk éppen most növekedő kis 
veresfenyő; taw mos nusi-pél, us minéuw ha ő egy kissé megjavul 
(a bajából), akkor megyünk csak; ti yatél at mine'im, yolit us ma 
nem megyek, majd csak holnap; us-ti (joyti) még csak most (jön); 
mönt manér minés, an us mini a minap a mily gyorsan ment, most 
még inkább megy Reg.; us-ta most már, pl. yumin-pált us-ta qlme-
jásém férjem mellett most már letelepedni kezdtem. Jurkin-ékwá é. \ 
in még, in-ét még nem, pl. taw in yuji, in-ét kwals nq,ny ő még fek
szik, nem kelt még fel. | vássV tovább, még, pl. vássi' at kantWim 
nem haragszom tovább. 

H e l y h a t á r o z ó k képes használata mutatkozik a követ
kező időhatározókban: tarmél «rajt» : ét-kwoíélnél tüp tarmélnüw 
minés alig ment az idő t ú l az éjfélnél. Töma-é. \ elá «előre»: éla 
qXné elli nq,mt él ta vissentimén a j ö v ő r e való előgondoskodást 
kezdünk meg (veszünk) immár. Sakw-sünt tqrém térn. é.; áyin 
plyin kwol elöl ta nqmélmataslém család alapításra gondoltam íme 
a jövőben. Jurkin-ékwá e. \ élnin előbb, pl. élnin at tastásém, tül 
tastlaytsém előbb nem mertem (BnepBO He CMÍJIT,), azután neki 
merészedtem. | jotél később, pl. j.joytés később jött, tiljotél ennél 
későbben. 

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

álu át, valamely idő lefolyása alatt, pl. ti ét alu ezen éj alatt,.. 
ti tál álu ezen télen át. 

ültá «át, által*) : yum-uj at et-ültá jékwaivé a hím medvét öt 
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napig ünneplik meg lánczczal | täl-ültä tot yuji a télen át ott fek
szik || yqtél-ült joytäli minden másodnap jön (каждой другой день 
придетъ). Eeg. 

kastél: пап joytnén-kastél am akw'-müs taste'im, manér ät'im 
a te megjöveteledre én mindent beszerzek a mi csak kell (къ твоему 
приходу все приготовлю, припасу, чего надо); sqtér yqtél-kastél 
q,s jamés ulém isten áldjon örökre ! (tkp. ezer napra továbbra is jó 
életet!); sät-punk yqtél-kastél mis «bis sonntag gab er es« (Reg.), 
tal-kastél taw-pält qle'im a télre, télen át nála leszek «на зиму». 
Eeg.; am ti varmél'-kastél qle'im taw-pält én ezen dologra vagyok 
nála, «я за это д-вло у его» Eeg. 

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

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

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

sis «hát» : l'qny kisném-sis m i a l a t t az utat kerestem (пока 
дорогу искалъ), nätnätä-sis úszása k ö z b e n | ti-sisä mäntin 
ezalatt (Res-pqy-p. у.). 

nüpél, numpél «felé»: yatit yqtél-numpél antin uj jamés jirél 
ti l'ülilaivém a hatodik n a p r a szarvas állat jó áldozatával állanak 
előttem. Muun-késin uj é. 

pasnél: jolél jiinlmamém-pasnél taml'in varmél! at väsintäsem 
m i ó t a fölnevekedtem v. fölnevelkedésem ó t a ilyen dolgot nem 
láttam (отъ порождешя не видалъ такого дт,ла); nqtém-pasnél 
a mióta élek, életemben (pl. nem láttam) | mana-pasél «seit wann» 
Eeg. 

lapéi «-ként» : yqtéla-lqpél satpén qln rüpite'im naponként 
hetven pénzt keresek (dolgozom; кажной день семь гривень 
роблю). 

jémt-ke: yqtéla jémt-ke minden nap, tälä jémt-ke minden télen; 
1. alább 349.1. 
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c) M ó d - és á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

N é v m á s i tőből képzettek : to% úgy, toy-ti így; toyin, toyaíin 
úgy, olyan, v. ilyen módon, olyaténképpen, pl. nqmse'im: ul 
kdsélaivém, ydpém yqsit jol-yujipdsém, saséi lap pantépaytsém, úol 
toyal'ifíjdysém azt gondoltam vala, vajha észre ne vegyenek; 
ladikom hosszában lefeküdtem, nyírhéjjal betakaróztam s olyan 
módon jártam körűi a partfokot. Jurkm-ekwik e. / ta úol toyal'in 
jdnyi, vör-vdta sajV jémti az a partfok úgy fordul, hogy az erdő 
széle [a szél ellen] védelmünkre (tkp. möggé) lesz. Vdta-yum. 
14, 6. Eeguly jegyzetei között «tokaV, tokdl'en alakok is előfordul
nak. || tik «így» : vas kasélené yum yard mat ness vanyi, tik dt'i 
ness nori e°y vadkacsát ószrevevö ember nyílt (fától szabad) helyen 
csak úgy vanyi (térden mászik) vagy ha így nem (értsd: ha más 
szóval akarod kifejezni), hát csak úgy nori (csúszik). | ta-kém any-
nyira, oly módon, ti-kém ennyire ily módon, mand-kém mennyire, 
mily módon, pl. dld ydli, ta-kém müwinti majdnem meghal, any-
nyira nevet; am mand-kém pöse'im, taw ds ta-kém pösi a mennyire 
én hajtok, ő is annyira hajt. Tqmpüsém paulin Tarja é. || yum, 
yuml'é ? hogyan ? pl. ds yum! no még hogyan! no persze! taw 
yum yansitdí ő hogyan tudja? (Eeg.) \yum-müs? hogyan, miképpen; 
pl. anyummüs varilém? most hogyan csináljam? yumíé-müséy id., 
pl. ülémtal yumlé-müséy (Eeg. írása szerint: mosah) dWim ?! 
álom nélkül hogyan legyek?! (Eeg.) | yuml'é-kdsin (Vdta-yum 
14, 6), kwoss-yuml'é akárhogyan || yotém valahogyan, valamikép, 
pl. ménki yotém akwdn voss rumalaytnuwémén mi ketten barátkoz
nánk meg valahogyan (HaMt ŐBT CB TOŐOH KaKB-TO OBI no^py-
JKHTBCÍI), yotém-képél dleuw valahogyan élünk (KoeKaKB jKHBeMB); 
moléy-yqjtél at qli: akw'-müs yotém tistimé dli úgy mint előbb nem 
él: valamiképpen folytonosan szomorkodik | yotém-kdsin akár
hogyan (KaKrf.-HHŐy^b), pl. Eeg. Kaltés-mqjt, 15.) | ném-yotém 
sehogysem, pl. n. y. at tai HiraaKB H6JiB3ff. Eeg. | yotém-müs, yot-
müs valamiképpen. || mötdl!: nála mötdl'vdrunkwé érés, taw poyrV 
varitd nyilát másképpen kellett volna csinálni, ő gömbölyűre 
csinálja (Eeg.). A yün «midőn» átvitelesen szintén jelenthet 
«hogyan »-t, pl. nan yuripén nürém kwosspd kwonsin ufó-ke télsém: 
tas yum pdywtné pdkw-pdlét amyün ténüm ? ! ha én magadfóle erős 
karmú karmos vadnak születtem volna: idegen ember hajigálta 
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fenyőtoboz-darabokat én hogyan ennék! (Numél va'ilém é.) ; ménki 
yalmént manér at potértimén kwoss, akic'-müs élém-yqlésné lawé-
pantufikwé yün ?! mi ketten egymás között a mit csak beszélünk, 
hogyan kotyogjuk ki másnak mindig?! Ugyanigy &yotél «honnan» 
is ; pl. akw lumsasém-pél yotél tauli ha egyszer belemelegedtem 
[a munkába], hogyan volna elég; nan-ke at tdriitildn, yotél mine'im? 
ha ti nem eresztetek, hogyan menjek? (Keg.) 

Egyéb névszókból következő ragokkal alakúinak módhatá
rozók : 

1. -is, pl. tákis erősen (t. néyitii erősen köti), pelpii gyorsan 
(p. yajtiti gy. fut) ezektől: tok erős, pelp gyors. Különösen az -in 
képzős mellékneveknél gyakori, pl. tarwitifás nehezen, lülsifiié 
rosszul, yalinis ritkán, sujifás hangosan, aumiftis fájdalmasan. 
Ez utóbbiak analógiájára -inis módhatározó végzet jelentkezik 
esetleg olyan mellékneveknél is, melyeknek -in képzős alakja nem 
használatos, pl. mansi vogul: manéinié vogulúl (taw m. yasi ő tud 
vogulúl), möt más: mötinis másképpen. Különös alakja van e rag
nak ezekben: ulminsin álmosan (ü. ndny sayrdts álmosan föl
ugrott), yqtélinsiií nap szerint (y. jqnyi nap szerint fordul, no 
cojiHuy BopoTHTca). Ezekben az -inéin végzet nyilván az -inis 
összerántásából és -ifi képzővel való bővítésből ered, mi mellett 
megjegyzendő, hogy az -in ilyen rag után föllepő szerepe más pél
dákon is látható, mint: etiiUn, toyal'in; v. ö. toyin, tönin, möntin, 
elnin. Ugyanígy alakúit az -i módhatározó raggal (1. alább 5. pont): 
sqnsi «ferdén, oldalvást)) mely mellett sqiri alak is járja, pl. 
sqnsi v. sqwi tqwlén ! oldalvást evezz ! (na KOCHXI. rpeÖHHCb). jqmés 
«jó» szó módhatározó alakja: jqmééakic (pl. j . yansáln ! jól írd !); 
ez nyilván *jqmésiscikw-{éle alak összerántása. (v. ö. végzetére 
nézve : mos, mossa kevés | mossakwé kevéssé). 

2. instrum. -I, pl. man'urél? minő móddal? (v. ö. ur mód) 
ti urél ilyen módon, ta urél olyan módon (marí urél tV joytasén 
miként jöttél ide?) | soytél egyenesen (tü s. minunhcé eri oda egye
nesen kell menni; v. ö. soyt egyenes) | yap pés jer él yuji a ladik 
oldalvást fekszik, Ha ŐOKT> Jie?KHTT> (v. ö. pés csípő, jer, irány, táj) | 
ti latin kit latéi qli ez a szó kétféleképpen van, BTO CJIOBO Ha ,HBa 
oőopOTa H ,̂eTrf>; jqrén vaj saw latéi jüntyati a szamojéd botos 
sokféleképpen varródik, Ha BCSKÍÍI $opMH, yumita latéi nctá jis 
férjeképpen v. férje helyett neje jött (v. ö. lat érték, minőség) | 
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kdtdyén manérdi'1 ti janit v (i' il puninei kezeid mért oly nagyon 
(tkp. oly nagy erővel; va'i «erő») szőrösek (Taio. IUHÖKO MOXHaTbi) 
ti janit v a il manérdi vinci aje'in í ily nagy mértékben minek 
iszol pálinkát ? (aaqfe&PB TaKt UIHŐKO iiBenib ?) | namél potértdsém 
szándékosan, készakarva (Hapo'iHo) beszéltem (v. ö. nam név) 
lasél mini lassan megy; v. ö. magy. l a s s ú | kepéi «-képpen, 
-ként» (v. ö. magy. kép), pl. yotém-képél aleww valamiképpen 
(KoeKaKT.) élünk; mötén képéi vari másképpen csinálja, Ha ^pyroÉ 
o6pa3T. ^tuiaeTt (Reg.); yqtpd-képél yatpd ndnki mintha valaki lát
szanék [ott], TOHHO KaKi. ^ejioBÉKi. BH^HO (Reg.) | kéméi módon: 
ti kéméi vari ezen módon csinálja (v. ö. kém mód mennyiség); aw 
kéméi misaya egyformán ajándékozta meg őket. Ilyeneknek látsza
nak, bár alapszavuk nem világos előttem: mantél jfimiti gyalogo
san jár (neniKOMTj XO^HTT.) | akw'-ti jol-üsmém püsmél alsém 
csaknem hogy meghaltam (IIO^TH MTO MepTBtiií ŐHJIT>); akw'-ti 
vitné patilém püsmél alsém majdnem, hogy a vízbe estem (no^TH 
irro, Bee paBHO KaKL-ŐH BT. BO^y na^ajiT.). B kifejezések, vaü yal 
joyti gyakran jön, yqsd yal joyti ritkán jön, a mennyiben a yal e 
helyett valónak látszik: yalél szintén e rovatba sorozhatok. 

Ugyancsak ezen -l raggal alakúinak a distributiv számnevek, 
pl. akwél egyenként, kityél kettenként (no ,a,ByMT>), yíirmél hárman
ként (no TpeMi.), nildl, átél, yatél, sdtél, nollowél, qntéllowél, loicél ; 
yüsél húszanként, vdtel, nalimdnél, atpdnél stb. | siipél felenként, 
részenként, pl. pusén akw'-torV totunkwé at vérmawdst, supél-supél 
totwdst mindet nem bírták egyszerre elvinni, részenként vitték el 
(Reg.) | satuéi sokat, nagy számban, pl. vds-say mésin saw ja sawél 
yölteim mint kacsa bélé kanyargós sok folyót nagy számban járok 
be (fogyasztok). Polém-taUy uj-é.; kélp vind saw ta'il sawél aje'im 
vörös pálinkás sok pohárkát nagy számban iszom. Mési-paulin 
Kata é. 

3. lativus -i, pl. ilttV hirtelen, rögtön, azonnal, pl. i. sorémné 
patés hirtelen meghalt, B^pyri, iiOMepT. (v. ö. ilt sőrém gyors halál, 
CKopaa CMepTB) j kasV v. ness kási' hiába, ok nélkül (kas kedv), 
pl. kast ul kantlén hiába ne haragudjál | akwdV folytonosan, egyre, 
mindig, pl. ti úawrém akwdV Xünsi ez a gyermek egyre sír (akivé 
egy). Ilyenek látszanak: rottV rögtön (r. rakivéltayts rögtön meg
eredt az eső; B^pyrT. 3a,a;o20Kajio) | varmélV nagyon, igen (v. saw 
igen sok, v. lunsi igen sír). 
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4. -n raggal alakúit módhatározók: pusén egeszén, teljesen 
(pus egész), pl. pusén aiim teljességgel nincs, ti paul máymand 
pusén yqlést e falu népe teljesen kihalt | törpén derekasan, helye
sen, kellőleg (tori/l helyes, tisztességes), pl. tor-fén at yanstilén 
nem tanítasz helyesen (xopoiueHT>KO, ;ia,nHO He yrauib), nan sáli 
manérdV torién at pösilén? miért nem hajtod jól a rént? torién 
űrkén ! hazudjál csak derekasan ! | vonsáln, vunsaln teljesen pusz
tán, tökéletesen megsemmisítve (vonsálpuszta,éppenséggel semmi: 
sár vontai BOBce H£TÍ> HHTiero), pl. atpén yum vunsaln totipimét 
ötven ember tökéletesen elsodortatott (elhordatott, megöletett — 
50 qejiOB'íiK'L yőiLYL, IIHCTO Bee yHeci.). Lqr-üs átért tern. é. \\ arján 
fölösen, sokat (ari' fölös, a. potér fölös beszéd), pl. taw arján 
potérti ő fölötte sokat beszél (OHI> JIHHIHO roBopHTt), sánim arján 
tayés anyám fölötte szigorú (MOS MaTb CUHUIKOM^ cxporaa). Tqmpü-
sém paulin Anna é. \ tdtélán üresen (tatéi üres), pl. ti kwol tátéldn 
ünli ez a ház üresen áll. 

5. -i módhatározó rag mutatkozik a következő szókban: yqni 
hanyatt, hátra, pl. / . pats hanyatt esett, y. sityats hátra-felé hajolt 
Ha3a î> cruóajiocb; (alapszavára nézve v. ö. magy. hanyatt) \ yqmi 
arczczal lefelé, pl. yápd yqmi-rautsaytés felfordult a ladika, y. pats 
arczra borúit (1. alapszavára nézve Budenz MUgsz. homorú czikkét) | 
jeri oldalvást (jer irány, oldal), pl. polwés jeri yuji a gyertya oldalt 
áll [a tartóban] | sqivi, sáriéi ferdén, oldalvást (1. fent 345. L). 

Más végzetekkel jelentkező módhatározók: jassd egyenesen, pl. 
j . tayénldln! egyenesen czélozd (npaMO HapoBH, HaMeTb)! j . tü mini 
egyenesen oda megy | sqma, soma egyenesen, éppen; meredeken, 
pl. lány sqma tü mini az út egyenesen oda megy; sqma lul'ifi-vdta 
meredeken emelkedő (KpyTofi) part; la'il-talyén soma lüli a lábad 
hegye egyenesen fölfelé áll; kwolájémén akw'-soma tüfaV házaink 
szemben állanak (^pyri. npOTHB'B .npyacKy CTOJITT.) ; möl yqtél soma 
joytné yátélüiv qls harmadnap éppen kellő napja volt megérke
zésünknek (iipaMO BTiepa HaMi, iipn^TH Ha^o öbijio) Eeg. | tárd 
«át, keresztül)) képes; értelemben «behatóan, részletesen*), pl. nanén 
tárd yoltilém részletesen megmutatom neked (no^poŐHO, Ha CKB03B 
noKaaty); tárd potérti «er spricht u n a u f h a l t s a m » (Reg.). | 
yalét-yalét = yalinis ritkán, gyéren (ettől: yal köz) pl. taw y. y. tiy 

joytéli ő ritkán jár ide (p-b̂ KO OHT, cio^a npHxo^HTi.) | tülit = 
tülmayél titkon, lopva pl. tülmay tülit lakwyati a tolvaj lopva búvik 
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(no THXOHbKO, IITOÖM He BH^ajin), túlit mini t i tkon megy || maiéi 
gyorsan» a molémli molémtayti «siető igékhez viszonyítva olyan 
képzésűnek látszik, mint ünléy «ülve» e t tő l : ünl- «ülni». 

I g e k ö t ő kként szerepelő mód-, illetőleg ál lapothatározók: 
yot-, mely olyí'ormán mint a magyar meg, el, ki igekötők a 

vele kapcsolt ige cselekvésének különös intensivitását, illetőleg 
bevégzettségét jelöli. Pé ldák: yulaném yot-saje'it halaim elrothad
nak, éntapém yot-linmés ővszíjam meglazult (ocjiaöt), sorit yot-
sulatast a virágok elhervadtak (IIOCOXJIH), ti tar yot-lqtyati ez a 
kendő megfakul (nojiHHaeT'L), ti saw yot-narmés ez a bőr megkopa
szodott (rojia crajia). Az eredeti eltávolodás, elválás-féle jelentés 
még inkább mutatkozik az effélékben: kasajém sipélanél yot at 
séti késem nem jön ki (He MOHÍHO BMHVTI.) a hüvelyéből; kwáli 
%ot-ojtitá a kötelet leoldja, yur-f-asnél kwolás yot-sulyi a zsáklyuk
ból a liszt kiszóródik, tüjt yot-tolés a hó felolvadt (pacTaHJiT>), naiv
rém éakwnél yot-yanstaivé a gyermeket elszoktatják (0TytiaTT>) a 
csecstől, ayirtés am yot-lilem a követ eldobom. Megfelelőleg ezen 
jelentéssel a deli nyelvjárásokban rendesen kwan «ki» igekötőt 
találunk, hol az éjszaki ^of-ot alkalmaz, pl. kwan qjti leold, kwán-
séti kijön, kwan-nqrmi megkopaszodik, kwán-tali elolvad stb. 
Tekintve a magy. meg- igekötőnek megé, mögé-böl való fejlődését 
valószínűnek látszik, hogy a yot a vogul yütai' «raögé» névutó 
(1. fönt a helyhatározók közt) kopott alakja, melynek alapjelentósét 
a magy. hát «dorsurn» világosítja meg (1. MUgsz. 92. 1.). 

pal- a magyar «szét-, fel-» igekötőknek felel meg, pl. jiw 
pal-yalils a fa széthasadt (pacKOJiojioct), ti sun pal-lqsils ez a szán 
szétbomlott (BTH caHH pasBajrajiHCt), am pal-ványritéstd az ajtó
nak akasztóját fölnyitotta (Kpiô KOMi. OTíiepT,), tüjt pal-tolés a hó 
fel- v. szétolvadt, tqtép pal-pünsita fölnyitja a ládikát. 

lap- a pal- igekötőnek ellentéte ((fölülről való elzárás, befö-
déso-féle jelentésű igéknél, pl. aivi lap-vanyritéstci az ajtó akasztó
ját lezárta (KpKniKOMT. 3anepi>), ti suli jiulpél lap-mayilém ezt az 
üveget dugóval bedugom (3aTbmK0íi saTKHy), tqtép lap-pantésta 
betette a ládika tetejét, ula lap-yarltitd eloltja a tüzet (Reg. Özön-' 
vízmonda), jat süntanl arpil lap voss varawé a folyóknak torkolata 
zárassék el halászó sövónynyel (Reg. Ma yulitém mqjt), 

pul- «szót-, össze-o jelentésű «apró darabokra szétoszlásto 
kifejező igéknél, pl. and pul-sakwalés az edény összetört, nan pul'-
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tawritá a kenyeret szétmorzsolja, népakém pul-mantéstli papirosom 
szétszakította (H3opBajri>). Képes alkalmazásban mutatkozik e pél
dákban : am akwa£> pul'-titsém én teljesen átáztam (a Bect nepe-
MOKT>), pul'-turfim amp megveszett eb (o^ypíaaH coőana). 

sam- igekötő a magyar «agyon»-nak felel meg az «agyonver, 
agyonnyom*)-féle igékben, pl. úam-ratitii agyonveri, éam-alitá 
agyonöli, sam-ajtitá (lüt terpil) agyonitatja v. megmérgezi (rossz 
orvossággal), éam-pőíwéB (élőkről mondva) megfagyott (3aMep:3rL), 
sam-tanértita agyonnyomj a. 

N é v u t ó szerepű módhatározók: 
'/ajtói, szigvai yqjilt -ként, -képpen, -módon, -gyanánt, pl. 

katrd oysér pot-yqjilt püiri ócska rókabőrt adóképpen vesz, amyqj-
télém yot tuti í hol van olyan mint én ? toy ul varén, ti yqjtél varén, 
úgy ne csináld, ekképpen csináld! | moléy yqjiltél at qli nem úgy 
él mint előbb. (Reg. Váta-yum. 22). 

müs «szerént» pl. am yanútaném-müs álén ! az én tanításom 
szerint élj! (Numél vallém é.), ti-inüs sankiréltavé így, ilyen módon 
játszszák a hárfán | akiv'-müs folytonosan, egyre || inuséy : űlémtal 
yumHé-müséy aWim? álom nélkül hogyan leszek el? (Reg.). Ez 
utóbbitól: müsyél: néta vari-müsyél «dem verlangen seines weibes 
gemáss» (Reg.); tkp. a mint neje csinálja; am-müsyélem én szerin
tem (no Moeiny), kit yap-müsyél kivolás totivés két ladik szerrel 
hozatott a liszt (na ,HByx'r> jio^Kax* npnBe3T>) Reg. | mater lawi, 
müsyél latritá a mit mond, helyesen mondja (HTŐ cKaaíeTL, 
npaBHJibHo), müsyél latin helyes, megfelelő szó (HacToanjee, Bfcpnoe 
oroBo), müsyéla ti «a rendje, módja ez» (Reg.) 

Iqpél -ónként, pl. paula-lqptél, akw' kwolá-lapél jiili falun
ként, házanként jár; suna-lqpél kityél kérim szánonként kettő van 
befogva (Reg.); sdmá-sdm-lqpél Tarémnel jór mdyém ti tái'ütawés 
vidékenként hős népet bocsátott alá T. (Reg.) 

Névutói szerepűvé vált ezen igei szerkezet is : jemt-ke, mely 
e helyett való: jémti-ke «ha lesz, ha jön» s mint a Iqpél névutó 
«-onkónt» jelentésben használatos, pl. élém-yqXésd jemt-ke tit qlsét 
minden (Kaat^oii) ember itt volt; yumit jemt-ke akw' salil alésüw fér
fianként (minden férfira számítva) egy rént öltünk (Reg.); úawréma 
jemt-ke mosné paté'it akár hány gyermek van, mind betegségbe 
esik (Reg.). E szerkezetnek eredeti értelme főkép időhatározói 
használatában tetszik ki világosan, pl. yatélá jemt-ke joyti napon-
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ként jön, tkp. a mint egy napja lesz, jön; tála jemt-ke tit qli min
den télen itt lakik, tkp. a mint egy tél jön stb. | afav'-jémt-ke foly
tonosan, egyre, mindig. Eeg. egyszerűbb jemt alakját is jegyzi, 
pl. au yqtél jemt mirtésüw mindennap elmentünk ((KajK^biű ^eHb 
yiHJiH» ; akw' tála jémt jálenti ő telenként megy. 

Megemlítjük itt a ta'il «teli» szónak némely módhatározó 
használatát, mint pl. lilin-ta'il minésV elevenen mentek el | jms-
ta'il qli egészségben van. Idöhatárzói (mán-ta'il kis kortól fogva) 
s comitativusi értékére nézve 1. példákat föntebb 330. 1. 

Egyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: saka 
nagyon, igen, szerfölött, pl. tair aném saka erptitd ő engemet 
nagyon szeret, ti ur saka tutin ez a hegy igen magas | jelpin id. 
(tkp. szent, tisztelendő): jelpin motéy minén ! igen gyorsan menj ! 
ti viná jelpin kort ez a pálinka igen erős \pilisma id. (tkp. félelmes, 
rettenetes): pilis'má yqsá jálsém igen v. rettenetes messze jártam, 
pilismá-saka qln ansi rettenetes sok pénze van | jortal teljesen, 
tisztán, tökéletesen (tkp. nyomtalanul) jortal pásén yqlást elhaltak 
egyig valamennyien (,no miCTa, BCB BbiMepjin); éti séri-pos jortal ti 
yarils az estfény tökéletesen elaludt (megszűnt). Eeg. | voss super-
lativus-jelölő, pl. taic voss jui-aul yqtpá ő a legutolsó, voss vássV pi 
a legkisebb fiú, voss aula a legvége, voss jani' a legnagyobb | sár, 
sar éppenséggel, pl. édr vonsát v.s. át'im éppenséggel semmi sincs, 
sár qlp'i yum éppenséggel megélő ember, szegény e. (KoenaKB 
jKHBeTB, ŐB^HOÍÍ), sar ault legelsőben J| ness hiában, úgy, amúgy, 
ingyen: manérái joytsén? miért jöttél? — ness csak úgy, ok nél
kül; sálitá aném ness mista ingyen adta nekem rénjét; Numi-
Tqrém ásd punká tárátim ness ünli N. T. atyja fejét leeresztve csak 
úgy űl. (Reg. Má yutitém m.), ness lis félrelőtt, elhibázta a czélt, 
ness yqli minden különös ok nélkül, csak amúgy hal meg | vonsát, 
vunéát = vonsátn (1. fentebb): kamkdmt vonsát né-mátér yul 
át'im a varsámban semmi, semmi hal sincs || janés külön, eltórőleg, 
pl. am janés mine'im ón külön (pl. utón) megyek, | pat csak, 
egyedül, pl. pat nanén érptilém csak tégedet szeretlek. 

Az állítás b i z o n y o s s á g á n a k , illetőleg külömböző fokú 
v a l ó s z í n ű s é g ének kifejezésére szolgáló módhatárzók: tél bizo
nyára, nyilván, valószínűleg, pl. pusén tél ti minüst bizonyára mind
nyájan elmentek (BH^HO BCB yniJin), umpi vitén tél totivés a merő
kanalat nyilván a vízhez (folyóhoz) vitték | akw'-ti-pél úgyis, min-
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'denesetre, pl. nan dném akiv'-ti-pél yuíllén te engem úgyis elhagysz 
v. bizonyosan elh. | kéméi körülbelül, pl, sdli-pos kernel minásém 
körülbelül egy rénnyugvót (10 versztet) mentem | alá, didi majdnem, 
csaknem, pl. dia yqli, ta-kém mwwinti majd meghal, annyira nevet; 
ti jiw dia sakwali ez a fa csaknem leroskad; püyérmatsém, nan-
tarmél diái' patsém a hogy felfordultam, majdnem reád estem 
(Reg.) | dla-pél mintha, csaknem úgy: kivon qlsém, alá-pél ul'a 
ndnki künn voltam, mintha ttiz látszanék (((Tairb noKaaceTca, 
KaKT>-Ői>i oroHb ŐMJTI.» Reg.) | jar, jdrpél, jdr-mantik mintha, úgy 
tetszik, pl. kukkukét jar dmpét ütente'it a kakukok mint kutyák 
(poBHO KaKT> coöaKn) ugatnak. Sdt sqrp tülilép ; ula jdr-pél ndnki 
mintha tüz látszanék (poBHO TaKT., orom> BH^aTb); jdr-mönt tit-ti 
qls úgy tetszik, itt volt (poBHO OHT> SR&Gb ÓHJIT>) ; jdr-mantik dtá 
taiv né'ilépdlés mintha nem ő jelent volna meg (poBHO He owh 
ÖHJi'b); jdr-mantik aiérém vitel sásipawasém mintha hideg vízzel 
öntöttek volna le (Reg.) | tüp alig, pl. tüp joytés, él-minés alighogy 
megjött, elment; et-kwotelnél tüp tarmélnüir minés alig ment túl (az 
idő) éjfélnél | tüp-jer csaknem, mintha, pl. tüjJ-jer dmp puli csaknem 
úgy fal (kap az étel után), mint egy kutya (poBHO coőaita xBaTaeT7>) | 
erin talán, lehet, pl. erin joyti, erin-pél a( talán eljön, talán nem | 
erinpi id., pl. erinpi kit yjitél yuje in, erinpi yürém yjitél yuje'in talán 
két napot fekszel, talán három napot (Reg. yqsilgy-e.) \ mat-namin, 
matéllé talán, aligha, pl. Sojin ajka mat-namin v. matéle joyti S. öreg 
-aligha jön (at joytunkwé namsita; joytunlcwé-ke nqmsita, toy lawi: 
•erin joyti azt hiszi, hogy nem jön; de ha azt hiszi, hogy jön ; így 
mondja: «erm» jön); mat-namin nan, erin amf jó ha te, de hátha 
én! (xopomo TBI, a MOHíeTt ÖBITB a!); mat-namin atin, érin-ke at 
atin édes talán? hátha nem édes! (cjia,HKO-jiH? MOffieTt-ŐHTL HÉTI>) | 
vek valószínűleg, bizonyára, pl. pdkw tot vekyqntnüm ott bizonyára 
találnék fenyőtobozt. Polém-tqléy uj-e. Az egyenes «igen» felelet az 
éjszaki vogulban: a-é, pl. am-jotém joyteyén-a? jössz-e velem? — 
a-á, joyte'im igen jövök. Erősgető kifejezések: ossa! hogyne, persze, 
természetesen, pl. kátén aHmélti ? fáj a kezed ? — ossa! hogyne 
(fájna)! (KaKb-aíe He ŐOJIMTT>, He-yati. He ÖOJIHTI. ?!) | qs-yum! 
persze! qs-ti! id. 

A t a g a d á s kifejezője az igei alakok előtt: at, pl. at joyti 
nem jön, at rdtawés nem veretett meg. A «még nem» kifejezésére 
ez az at a comparativus -nüiv képzőt veszi fel, pl. kwottén atnüw 
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joytsüw még nem jutot tunk a közepéig (,n,o nojioBHHbi euie He-
^OIIIJIM); — vagy pedig in-ét a lakban az in *«még» határozóhoz 
csatlakozik, pl . ti dyiriú in-ét taytili ez a leány még nem serdülő 
(9Ta ,a,rBByuiKa He BT. ÜOJIHOMT. pocTy em,e), taw in-ét joyti ő még nem 
jön. Aföltétes szólásban a «ha» jelentésű hátúijáró -ke, -ke kötőszó 
a tagadó szóhoz (at-ke) ; nem pedig, mint rendesen, az igéhez csat
lakozik, pl. taw lawi-ke: mineim; at-ke láwi: at mine'im ha ő 
mondja: megyek; ha nem mondja: nem megyek | din dnse'in? — 
kivoss at-ke-pél dúse'im, nanén manér ! van pénzed? — ha nincs is,, 
neked mi közöd hozzá! 

A «nincsen» kifejezése: atim, pl. úaú atim nincs kenyér, taw 
atim tot ő nincs ott. A kedveskedő -kwé diminutivuramal is haszná
latos, pl. rían mlse'in? — aümakwé van-e kenyered? — nincs éde
sem. A szigvai nyelvben föllép az cifim az dl- lenni ige előtt at 
helyett is, pl. Tomii áéém sat ujV jémtunkwé akw' uja atim als 
T. atyám, hogy hét medve leterítője legyen, még csak egy hiány
zott (nem volt). Tömil-é. | élém-yalés-píkáném susmanl atim dlilálém 
(ott) nem láttak engem emberfiacskáim (tkp. látásuk nem volt). 
Mir-susvé-yum va'Üténé é. Különös alkalmazása van az atim-wák e 
szólásban is : nan joytnén-kastél am akir'-müs taste'im, manér 
atim a te megjöttödig én mindent elkészítek, akármi legyen v. 
a mi csak kell (*ITO TOJILKO Ha,no). 

A «nein»-féle egyszerű tagadás szava: ati, at! (rövid magán
hangzóval), pl. taw jiw-dí — ati v. at ő jön-e? — nem. Ugyané 
tagadó szó használatos, ha közös alanyú összevont mondatokban 
az egyiknek állító igéje, a másikban tagadólag ismétlődnék, de el 
van hallgatva, pl. td yum joytés, td ati (e h. td at joytés) némely 
ember eljött, némelyik nem (t. i. nem jött) | vas kaséiéné yum yard 
mát ness vanyi, tik ati, ness növi vadkacsát észrevevő ember tágas 
(fátlan) helyt csak úgy mászik, ha nem így, hát csúszik. Mint a 
tárgyalásban levő szó érdekes továbbképzése, figyelmet érdemel itt 
aiin-ke, melynek jelentése kiviláglik a következő párbeszédből: 
ti latin aném láwaln, manér-sir latin? — am at láice'im, ésérmá 
nanén láwunkwé. — ul éssémtén! manér éssémtankwé ?! — atin-ke 
láwe'im mond meg (magyarázd m.) nekem ezt a szót, micsoda 
szó? — Én nem mondom, szógyen neked mondanom — Ne szé
gyenkezzél ! minek szégyenkezni ?! — Nohát (ha nem kell, hát) 
megmondom (HC TO, ,a,a CKaaíy). 



ÉJSZAKI VOGUL NYELVJÁRÁS. 353 

A névszóra vonatkozó tagadás kifejezője: dtd pl. üti pqy-
nawrém, ata yumitdnél qlné nawrém ez fattyúgyermek (oldalgy.), 
nem férjétől való gyermek; am Jdni-paulté, dtd yal-paulté qWim 
én Nagyfaluban, nem Közfaluban lakom; maii dyitd, ata jdny'dyitd 
a kis leánya, nem a nagy leánya. — dtd-dta «sem-sem», pl. dtd 
aln, dtd ten'-ut at ansi sem pénze, sem ennivalója nincs. 

A t i l t ó szó alakja a vogulság nagy részében: ul, pl. tü ul 
minén ! oda ne menj! taw ul voss jiw ! ő ne jöjjön ! Ezenkívül hasz
nálatos ez az ul a bizonyosság erősítésére, körülbelöl úgy, mint a 
magy. «hogyne !», pl. sálit l'apdt ale'itl a rének közel vannak? — 
ul l'apdt dle'itf hogyne volnának közel! | taw kivon ali í ő künn 
van? — kwon ul ali bizonyára künn van | Ta'itné jiwén ? jössz-e a 
Szoszvához ? pus-ke qlnüm, ul minnüm ! bizony mennék, ha egész
séges volnék! | taw jani yum! ő nagy tisztviselő ! — ul, ul! hogyne, 
hogyne (volna így)! || ul-pél: tot ul-pél dmp yarti ott alighanem v. 
bizonyára kutya ugat. 

Ezeken kívül előfordulnak, mint a tagadás jelzői ne és nem 
a névmásokon és belőlük származott határozókon (pl. ne-mdtér 
semmi, ném-yatpd senki, ném-yün soha stb.); 1. ezekre nézve az 
illető rovatokat. 

M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — A collectiv «ketten, hár
man))-féle számnevek alakjai: kitdn ketten, yürmén hárman, nildn 
négyen, atné öten, yqtné hatan, sdtné heten, úqllqwné nyolczan, 
(intéllqwné kilenczen, lawné tizen, yüsné húszan, vdtné, nalimanné, 
atpdnné stb. | pusén mindnyájan || sqyd, v. sqyd-ta^l id., pl. sayd-t. 
kwon-mindst mindnyájan kimentek a szobából (BCÍÍ BHIUJIH H3T> 
H3ŐH); sqya-mosd sunseslüw «alle, bis auf allé habén wir sie gese-
hen» Eeg. Megjegyezzük itt, hogy az éjszaki vogulban a bizony
talan collectiv számjelzésnek külön alakja van, így: sdtéy-kém joyt-
sét körülbelül heten jöhettek, kitéy-kem mintegy ketten, yürméy-k., 
niléy-k., atéy-k., yqtéy-k. stb. Ez alakok jelzőileg is szerepelnek, pl. 
kitéy jqnyép jemti körülbelül két hónapja lehet, yürméy-kem sdt 
körülbelül három hét. 

A «hányszor» (manéy-sos) kérdésre megfelelő határozók akw'-
sos egyszer, kit-s. kétszer, yürém-é. háromszor, sdt-s. hétszer stb. — 
A yoti-sos «hanyadszor» feleletei: sar-ault elsőben, először, kitit-sos 
másodszor, yürmit-s., nilit-s., atit-s. stb. jui ault, voss jui-ault utol
jára, legutoljára | kiténtdi másodszorra (pl. kiténtdV ti vari másod-

NYELTTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. 9 0 
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szorra csinálja meg. Lqr-üs qtert tern. é.), yürmintái harmadszorra 
(%, ti mini harmadszorra megy. Rés-pqy-peltan-yuj e.)> nilintái 
negyedszerre stb. 

A distributiv számnevek alakulását 1. fentebb 346. 1. 
Egyéb e rovatba tartozó határozók: qs még; megint; szin

tén, is, pl. aném qs majáin, at tauli adj nekem még, nem elég; 
taw qs joyti ő szintén jön; möléy tit qls, ar'i (is jiw minap volt itt s 
most már megint jön | tll qsa ennél tovább, ehhez még || in még, 
pl. paul in jqmés yqsci a falú még jókora távol van (1. időhatárzói 
használatát és inét «még nem» összetételét fent 342. és 352.11.) 

d) O k h a t á r o z ó k . 

N é v m á s i tőből valók: tana azért, a miatt, a végett, tönin 
id. (pl. tönin tél at ti jis «úgy látszik azért nem jött» Reg.), ti-til 
ezért (pl. ti-til saiv ti vis «ezért vett oly sokat» ; saka aumin ma és, 
ti-til yul'tés «weü er sehr krank war, darum blieb er aus» Reg.) | 
manérái% manri' ? miért? mi miatt? manér-maés? id. manér 
mit? minek? mi czélból? (pl. manér éssémtaytein ? minek szégyen
kezel). 

N é v u t ó szerepű okhatározók: 
ma'és -ért, miatt, végett, pl. am méVéslém joyts én értem jött, 

yumitöb-maés tisti férje miatt búsul. 
ré'il miatt, vlminek következtében, pl. sayl-ré'il ma saryi a 

mennydörgés következtében a föld reszket (OTT> rpoMa seMjia 
,Hpo>K2KHTT>) | aéérém-re'il jiiv-sim pokli a hideg miatt a fa belseje 
hasadoz (OTT, CTVJKH eep^ije ^epeBa TpeuiHTT,) | élém-yqlésakata 
ta-ré'ikicél an-ti yqtél-mos ta ünle'it emberkéi annak (t. i. a Káliéi 
istenasszony kakukjai énekének) erejénél fogva élnek mind e mai 
napig. Mai' tqrmV sqsyatllém é. || re'inél id., pl. aéérém-ré'inél tor-
yúim reszketek a hideg miatt (OTT. cryjKH ^poíKJKy). — V. ö. re'x 
hő, melegség. 

nüivné miatt, pl. püyélné-kwolté punkém re'i-nüwné jol-tajwés 
a fürdőházban fejem a hőség miatt elkábult (BT, 6airB atapito ŐHJIO, 
roaoBa OTT, íKapy oropiuia). 
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e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k 
(kötőszók, nyomatékosítók). 

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

qs «szintén, megint, móg» és «is», pl. taw qs man-jotmo mini 
ő is velünk megy. Használódik a magyar «hát» jelentésében is, pl. 
yymin qs yot qli? hát férjed hol van? v. férjed meg hol van? ti pus
kát manér ünléptawé: viná, man qs manér ? ezen hordóban mi 
helyeztetik el : pálinka v a g y p e d i g mi? Az at tagadó szóval 
«sem» jelentésű, pl. taw qs atjiw ő sem jön. A «sem—sem» kife
jezése: ata—áta (1. föntebb). 

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

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

kwoss 1. «amint», pl. éla kivoss sunsiWim amint előre nézek, 
tü kwoss joyte'im a mint oda jövök; — 2. «habár, akár» pl. qln 
qnse'in? — kwoss at-ké-pél qnéé'im, nanén manér ff pénzed van? 
— ha akár nincs is, mi közöd hozzá ? ! vöwé'im kivoss, at jiw habár 
hívom, nem jön. — 3. ((legalább», pl. üti varunkwé at tanye'in, 

23* 
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kwoss titi várén! ezt tenni nem akarod, «legalább ezt tedd» Reg. f 
kwoss-pél h abá r . . . is, bár, ugyan, pl. kwoss-pél vöwitd, at miy «bár 
ugyan kéri, nem adja» Reg. | ti-kwoss, ta-kwoss bárhogyan, pl. 
ta-kwoss nawláslém, jail at joytáslém bárhogy űztem, nem értem 
utói (a CKOJIBKO He ^oraHHBaji'L, He Mórt ^ocTnqb). Tqmpüsém 
paulin Tárja e. 

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

értem «mintha», pl. taw láwi, am értem tot at qlsém ő azt 
mondja, mintha én nem lettem volna ott («OHI> CKaiKert öy^tTO a 
Taiaí, He ÖHLTL-ŰBD) Reg.) 

Hátúijáró particulák: 
-á? (kérdő szó) -e? vájjon?, pl. üt yujew-á? itt alszunk-e? 

nan jurtén ménki jotmén jiw-á 1 a te társad velünk jön-e ? jqmáy-a t 
járnak-e ők ketten? Megiegyzendö, hogy névszókhoz is csatlakozik 
ez az -á felkiáltó szólásban, mi arra mutat, hogy a kérdő -ü ? 
indulatszói eredetű, pl. yumly-á! hé, férfiak! jiiy-á! hé, atyus ! 
nét-á! nők! 

•ke «ha, midőn», pl. nafi-ke mine'in, am qs minnüm ha te 
mész, én is mennék | Ás-tép, tür-tép pinunkwé-ke, maná jqmés 
sánkivét! ha obi eledelt, tavi eledelt kell beletenni, milyen jó nyír
héjedények ! Lqr-üs qtért térn. é. — Igei alakokkal való használa
tát 1. alább 370. 1. 

-pél «is» pl. taw-pél jiw ő is jön, an-pél vári most is csinálja | 
at-pél «nem is, sem», pl. lakwá minást, at-pél %qntlast szétmentek 
s nem is hadakoztak («ynuiH BT> pasHOMi. H ^aate He BoeBajiH» 
Reg.); akiv' pid-pél at tajépásém egy falatott sem ettem, O,HHHT> 
KycoKT> ^TO ecTL, He CbiiJiT)) | toya-pél ((mindamellett, mégis», pl. 
minunkiré at jémtáls, toya-pél minés nem akarózott neki menni, 
mégis ment (Reg.); vármél toy kwoss qli, am toya-pél at mine'im 
habár a dolog úgy áll, én mégsem megyek | hvoss-pél «habár is» 
1. föntebb. | érin-pél talán, l ehe t . . . is, pl. érinjoyti, érin-pél at 
joyti lehet, hogy jön, lehet is, hogy nem jön (Reg.) | mana-pél 
«vagy pedig» ; pl. nan noysél ojtáln, mana-pél qlnél pináin! «du 
bezahle mit zobel, oder auch mit geld» (Reg.) | jár-pél mintha*) 
(1. fönt 351. 1.). — A -pél használatát igei alakokon 1. szintén 
alább 370. 1. 
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B) Igeragozás. 

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

Sing. 1. 
2. 
3. 

Dual. 1. 

6. 8. Alanyi igeragozás. 

I g e t ő k : min- menni, tot- hozni, vinni. 

1. Jelentő mód. 
Cselekvő alak. Szenvedő alak. 

Praesens Praeteritum Praesens Praeteritum 
minásém, totsém totaivém totwasém 
minasén, totsén totaioén totwdsen 

Plur. 

mme %m 
mineHn 
mini 
minimen 

minijin 
minei'' 
mineuw, 

minüw, 
minijin 
mine'it 

mmés, tots 
minésémen, 

totsémen 
minésen, totsen 
minésV, totsi' 

totómé totwés 
totaivémen totwésémen 

totawen totivésen 
totaiveV totwésV v. iotwéseV 

minésuw, totsuiv totaweuw toticésuw 

minésan, totsan totawiin totwésán 
minasét, totsét totmvét totwast 

% Föltétes mód. 
Cselekvő alak Szenvedő alak 

Sing. 1. minnümv. minnuivém totnüivém 
2. minnün v. minnuwén totnüwén 
3. minnüiv totnmvé 

Dual. 1. minnuivémen totnüwémen 
2. minnuwén totnüwén 
3. minnuweV totnüweV 
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Plur. 1. minnwwüw totnüivüiv 
2. minnuwán totnwwán 
3. minnüt v. minnuwét totnüivét 

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

3. mind /*) v. (voss) mini ! (voss) totaiué l 
Dual. 2. minén! (voss) totawén! 

3. (voss) minei' ! (voss) totawei .' 
Plur. 2. minan ! (voss) totawdn ! 

3. minét! v.(voss)mine it! (voss) totawét? 

7. I. Tárgyas ragozás. 

I g e t ő : rat- verni, ütni. 

a) A cselekvés tárgya egyes számú: 

(taiv ampa ratitii: ő veri a kutyáját.) 

1. Jelentő mód 
Praesens Praeteritum 

Sing. 1. ratilém ratáslém 
2. rátilén rátásléa 
3. ratitá rátéstá 

Dual. 1. ratilémén rátéslémen 
2. rátilén rdtésldn 
3. ratitén rátéstén 

Plur. 1. rátileuw v. rátilüw rátéslüio 
2. rátilan ratéslén 
3. ráticinl rátsdnl 

2. Föltétes mód 3: Parancsoló "mód 
Sing. 1. rátnülém, — 

2. rátnülén rdtdln ! 
3. ratnütá rdtdtd v. (voss) ratitd 

*) A voss mini mellett ritkábban használt alak ; íme példái: 
namténné lut ul alá ! ne legyen rósz emlékezetednek! (Saywásané 
éri') | altén tanypd tanyin yul tatéi sümVéy laydt, tot qlá ! arany hát
szárnyú hal az üres kamara zugában, ott legyen! (Vit-satmil). 
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Dual. 1. ratnülémen 
2. rdtnülén 
3. rdtnütén 

Plur. 1. rdtnüleuiv 
2. rdtnüldn 
3. rdtnuwdnl 

ratélen ! 
(voss) rdtitén! 

ratéldn ! 
(voss) rdtidnl! 

h) A cselekvés tárgya kettős számú : 

1. Jelentő mód. 
Praesens 

(taiv ampayd rdtidyd: 
Sing. 1. ratidyém 

2. rdtidyén 
3. rdtidyd 

Dual. 1. rdtidyémen 
2. rdtidyén 
3. rdtidyén 

Plur. 1. rdtidyüw 
2. rdtidydn 
3. rdtidydnl 

2. Föltétes mód 
Sing. 1. rdtnuwdyém 

2. rdtnuwdyén 
3. rdtnuwdyd 

Dual. 1. rdtnuwdyémen 
2. rdtnuwdyén 
3. rdtnuwdyén 

Plur. 1. rdtnuwayüw 
2. rdtnuwdydn 
3. rdtnuivdydnl 

Praeteritum 
ő veri két kutyáját.) 

rdtsdyém 
ratsdyén 
rdtsdyd 
rdtsdyémen 
ratsdyén 
ratsdyén 
rdUdyüiv 
rdtsdydn 
rdtsdydnl 

Parancsoló mód 

ratdyén ! v. rátáin ! 
(voss) rdtidyd 

ratdyén ! 
(voss) rdtidyén ! 

rdtdydn! 
(voss) rdtidydnl! 

c) A cselekvés tárgya többes számú: 
(taiv ampdnd ratidnd: ő kutyáit veri.) 

1. Jelentő mód. 
Praesens Praeteritum 

Sing. 1. rdtidném ratsdném 
2. ratidnén v. ra,tidn ratsdnén v. rátsdn 
3. ratidnd rdtsdnd 
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Dual. 1. ratidnémén ratsdnémén 
2. rdtiánen v. rdtidn rátsanen v. ratsan 
3. rdtiánen v. rdtidn rátsanen v. ratsan 

Plur. 1. ratidnüiv rdtsanüw 
2. rdtidn ratsan 
3. ratidnl ratsdnl 

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

2. rdtnuwanén v. -nuwán ratdn ! 
3. ratnuwdnd (voss) rdtidná! 

Dual. 1. rdtnuwdnémen — 
2. ratnuwanén v. -nawdn ratdn ! 
3. ratnuwanén v. -nmvdn (voss) rdtidn.' 

Plur. 1. rátnuivdnüw — 
2. rdtnnivdn ratdn! 
3. rdtnuwdnl (voss) ratidnl! 

A vogul igeragozás itten felsorolt alakjaihoz csatlakoznak 
mint külön k e d v e s k e d ő , illetőleg precativ mód kifejezői a dimi-
nutiv -ris és -Javé (-ke) képzőkkel alkotott igeformák. Példák: jatél 
rumakém efsén, nan at ansirisém kedves barátom vagy, nincs kenye
rem szegénykének | nalmét karaplit yujirisém lenn a parton, a ha
jóban fogok szegényke aludni (Vata-yam) \ minérisén jüw ! menj 
kedvesem, haza! (u. o.) || sa'irépa tot ta yujildlikwé fejszéje ott 
fekszik, a kedves (yüperi-yü erV) \ nm manérV söptal ujkwé ünlikén 
ti ketten minek ültök kedveseim, mint valami néma állat ? (Polém-
tal'éy q,jkd térnin éryd)\ydr-nelm pdywénautdg,linétnéynml'étoyyaj-
taivdkéu ? a kik jávorbika nyelvével egyszélességű kopjával vannak, 
azoktól hogyan lehet úgy [büntetlenül] körül futkostatnod magadat 
[medvécskémj (^oli-erV) \ awréy pdl-ke yantikeu rasV ratililü ha me
redek partmagaslatot találunk, mi [derék hősök] lapos kavicsparttá 
veregetjük (Ték-ajkd térn. é.) \ nuj-piüt ti unlésakén íme [édes 
medve] posztós fészekben ültél (parné é.) \ pd-jdldkén sar jer föl, 
[kérlek] a partra! (Sakiv-sünt taréin térn. é.) || jdy'-dyidnl kdtd-ke 
ássd sorkivé tárd püivilikdlém, kai' tülmay vdt'i üsilakivél tara vant-
tikdlém húguk kezének gyönge száracskáját [gyöngéden] átfogom s 
nőstény borznak apró lépteivel [szépecskén] keresztül vezetem 
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(u. o.); süt ndlpiném samin tautkém kátén voss pattnükdlém száz nyíl 
rakta szemes tegezkémet, kezembe ha keríthetném (u. o.) | jqmés 
jonV ti sunséskdlén szép játékot nézdegéltél [medvécske] ; nan yöld-
kdln! halld csak ! 

Megemlítendő mint az optativusnak a rendestől eltérő kife
jezése a praeteritumnak voss és mönt «hadd, bár, vajha» szókkal 
való szerkezete, pl. Tqrém satém jqmés yqtél éld voss püssén, éld 
voss üntsén! Isten teremtette jó napot bár derítenél (nyitnál) föl 
[számunkra] a jövőben, bár alkotnál (ülepítenél) számunkra a 
jövőben! (Polém-tqrém kástuld) \ man ti pojkéné noys-pojkú oss yö~ 
Idslén! ezen mi imádkozó nyuszt [-bőr áldozatos] imádságunkat 
bár meghallgatnád! (Mir susné yum kaja Muun-kést) | sqrni sérmiit 
tV voss püívdslén mönt bár ide fognád az aranyzabolát (u. o.). 
Ugyanígy fejezhet ki optativust a praeteritum jelzésére használatos 
-ém nomen acti birtokragos alakja is (1. alább 8. §.), pl. ásénnél 
nan voss pojkilamén! könyörögnéd bár atyádtól! (PásétpupV kaj-
sqwj. Különösen alkalmas e szerkezet az optativus praeteritumának 
(magy. «írt volna») jelzésére, jA.jdrém, dnkwém at-ke sakwdtawés-
mönt : an kwolénné ness vajllénüm mönt ha apám, anyám nem szidal
maztatott (töretett) volna [tőled], most én [medve] egyszerűen 
[minden veled való harcz nélkül] leszállanék a te házadba (Tomit-
éri7) | tür-tép, Ás-tép ta'ilin sömjéy yqntsén : ma'iléntél totdslén ; nan 
yürém jiwürtém sajnél kwonél voss janydslén, an dsén yanétém yans-
tapd nan voss nqmdslén ; an akiv' nirné, akwc pumné at lapnün tavi 
eledellel, obi eledellel teli erdei kamrát találtál : te [medve] mel
leddel elvitted azt; neked három fa-köznyi távolságból (három fa 
elválasztotta mögből) kellet volna körüljárnod, atyád tanított 
tanítását neked akkor eszedben kellett volna tartanod s akkor most 
egy vesszőág, egy fűszál [lesoványodott, gyönge testedet] föl nem 
emelné. (Sas ndrdn yum Turém-pV miméi va'ilém ér-fii). 

Analóg alkotás az itt tárgyalt szerkezettel a költői nyelvben 
néha előforduló kapcsolata az -s praeteritum- és -nüiv optativuskép-
zőknek, pl. mol'éy patné rakw-sam qtér, tV voss p at s én u tv é n mönt 
mint gyorsan hulló esőszem, esnél óh ide [egedből], fejedelem ! 
(Mir-susné yum kaja Muun-kést) | 'nan áyi-pV ti ciúnén, né asnén 
nan qs manéri' dném at láwein ? ! am nan én möl kétsénülém ; árin-
plyén ti tqtunkivé manéri1 at táji ? ! hogy neked lányod, fiad van, 
feleséged van, miért nem mondod vala énnekem ? én téged rég 
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elküldtelek volna; lányod, fiad ide hozni mért nem lehetséges?í 
fReg. Vdta-yam). Ezen alakot Hunfalvy ((föltételező múlt»-nak 
veszi, («Egy vogul monda» 306. 1.), de mint az itt idézett első pél
dából kitetszik, von átkoz hátik a vele jelzett óhajtás a jövőre is, 
amint az előbbi pontban is volt alkalmunk látni, hogy a praete
ritum képzővel való szerkezet jelenre, vagy jövőre czélzó óhajtást 
fejez ki. A vogul praeteritum képzőnek ilyen szerepe eredetibb 
intensiv (momentánféle) jelentésén alapszik, a mely oknál fogva 
esetleg praesens, vagy imperativusi alakokon is föllép, pl. lunt-la'U 
lul'ifl pasán ycin. üntse'in lúdláb magasságú trónt (asztalt) ülsz meg 
óh khán ! (Mir s. y. kaja Muun-kést); Numi-Tqrém jáyén pupV sdt 
piséntél nan lüUdln! Numi-Tqrém atyádat bálványka hét fogásoddal 
álld (értsd : állj előtte fogásaiddal kierőszakolva tőle azt a mit mi 
kérünk. Reg. Sqrni-qtér kaj-sqw) ; pdnkd tot lautsdln.' piszokját 
ott mosd le! (v. ö. lauti, lüti mos. Reg. Tqrém-sdtmél) \ Wilá-ke 
mékés qls : kér la'ilél tot natdsdln ! ha lába erőtlen volt : told meg 
azonhelyt vaslábbal (v. ö. nati, natdsi HacTaBHTL. u. o.); ellenben 
egy másik változatban • tot natüdtd toldja meg azt! Nomen ver-
bale-val való továbbképzésre is alkalmas a praet. -s képzője, pl. 
érV-jis yum l'ül'sém jiriií kanté kdstaivén hol az ének őskorának 
embere állott (tkp. ember, állotta), azon az áldozatos téren idéztetel 
íistenke] (Vit-jelpin sdtmild JdnV-pault) \ dtém yalné va'ilsém dé-
plréídn az emberek közé leszállott atyátokfia (Saywdsané-éri'') L. a 
vogul -s moment. képzőnek egyéb példáit: Budenz, Ugor alaktan 74. 

8. §. Igenevek és gerundiumok. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -unkivé és -ankwé, pl. minun-
kwé menni, totunkwé hozni, rdtunkivé verni, | janytankivé és jqny-
tankivé forgatni, maléslankwé tapogatni, tolméslankwé tolmácsolni, 
taltankwé fölrakni (vlmit szánra v. csónakba), janitlankwé magasz
talni, tatlémtanhvé kiüresíteni, patémtankwé lőni, posimtankwé 
füstölni. 

Nyilván azonos az infinitivus képzőjével azon -ufikivé, -ankwé 
módjelölő, melyet a költői nyelv néha a nyomatékosabb felszólítás 
kifejezésére használ s az imperativus módjára személyragoz, pl. 
motéy patné rakw-sam ti kwol-sdmné patufikwén ! mint sebesen eső 
esőszem essél ezen háznak szögletébe [istenke]! (KRKT. ^OJK^B *ITOŐM 
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ripnlixajíTj!) Mir-susné-yum satmild Jani pault. \ awi jamés lüw-nol 
tot pünsunkivii7 a jó ló orra nyissa meg ott az ajtót! (Tarém-
satmü. Reg.)- A középlozvai nyelvjárásban ezen alak gyakori a 
közbeszédben is mint a conjunctivus p a s s i v i kifejezése, pl. saj-
men untiwen, vuotné ul khqjqnkhivqu.' üljünk egy félreeső helyre, 
hogy a széltől ne éressünk! (Ha Tiixoe MIÍCTO cHRQWh, 'ITOÓLI noro,na 
He xBaTHJia !), dm saj-mön untém, vuotné ul khqjqnkhém é n . . . ülök, 
hogy ne éressem, táu... unti.. .ul khqjqnkhwd ő ül hogy 
. . . n e éressék. A tavdai nyelvben is járatos a fölszólitás ilyetén 
kifejezésepassivformában,pl. itss am lilungém! hadd veressem én! 
(nycKaü MeHa ŐI>IOTT>), uss nou dlungwén! hadd veressél te! stb. 
Érthető ezen analógiák után, hogy az éjszaki énekekben található 
példák között is előfordulnak passiv értelműek, mint: (lüw) viyir 
qlpd alpén na'irél tot úapitunkwa ! vörös festésű nyereggel szerel
tessék fel ott a ló! (Reg. Tarém-satmü) \ yul yajtpii sat Hcirly úrén 
sat kasáj tal'yél, sayá talétankwét! a kór futó hét út hét oldalas kés 
hegyével, mindnyája metszessék! (u. o.) | né patné ma-éaylén ma 
alés-ke : jamés lüw-tanypiinél, tot sastéltankwá! ha nőnek estét 
okozó földhalom volt: jó lópatájútól ott hadd egyengettessék 
simára! (u. o.) | kisjanyéinsMtm-émtonjui-pdltjánytankwét/ a hét 
abroncskerék alakra forgó ég azután hadd forgattassék! (u. o.). 

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Rendes képzője: -né,. 
pl. minné yum menő ember, sa'iréné jiw levágni való fa | namd 
lawéltané, sujd sujteltané 'Séé-jdm, taw ti além a neve beszélt, hire 
hangzó sés folyóm, íme az volt (Polém tal'éy né-uj éri). Concessi-
vus-féle mellékórtelemmel lép fel az efféle szólásokban: nalmét, 
karapliwit yujirisém, ta laivné jamés lenn a parton a hajómban fogok 
aludni, azt jónak lehet mondani v. az okos lesz (Reg. Vdta-yum) \ 
möliil at tdrdtdné jdyém-dnkwém nan aúné dyinné manéri Vautawés 
a minap — mit meg nem lehet engednem — apám, anyám miért 
szidalmaztatott a te szülött leányodtól? (Tömil-érV) || tdrdténé 
kiüoss tdrdtilém bocsátani bár bocsátalak (Numél va'ilém érV).. 
Fölvéve a birtokragokat a f o l y a m a t o s j e l e n kifejezésre szol
gál, pl. tll kwoss sunsi: paul ndnkndtd aztán, a mint nézi: hát egy 
falu látszik (Ákw-éri1) \ rusin tar piném ndj tit Vül'üéndtd rojtos 
kendőt öltött hölgy áll itten (yant-tárém térnin é.) \ ery aul jani 
saw ta tottlaném nagy nyomorúságot viselek el íme, a milyen csak 
az énekben lehetséges. (Numél va'ilém é. Anjd-pault). Ugyanilyen 
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alakban gyakori szerepe a n o m e n a c t i o n i s i s , pl. lány kisném 
sis mialatt az utat keresem (út keresésem alatt) | manau roytéptanén 
ma és mivel bennünket megijesztettél (tkp. megijesztésed miatt). 
TömiÍ-é. 

3. Egy másik, a közbeszédben elavult participium praesentis 
képző: -p, -pd, pl. Sqrni-atér mát jqypá yum, hvdlpd yqtél sayin 
{ftér! Arany-fejedelem, a földeket körüljáró férfi, kelő napsugaras 
fejedelem (Beg. Sqrúi-átér kaj-saiv) \ ti vqy sir pá sirin kivol-tarmél 
ünlép jiréü mailpd akw siíén ezen vas rúdú rudas házon ülő 
áldozatos mellű egy magzatocskád (u. o.); mol urtpá né-áyi vagyon
osztó leány asszony (Eeg. Tqrém-sátmil) \ yut yajtpá l'any betegség 
futó út (u. o.). Az eredeti participialis jelentés világosan kitetszik 
az efféle vele képzett tárgynevekben is, mint: jüntép tü (jünt-
varrni), yányéltép hágcsó, lépcső (yány- hágni), éntép őv (ént-
övezni), tíitép ládika (tat-, tot- viselni, tartani), sa'irép fejsze (scCir-
vágni), tép táplálék (te- enni), yajtpá híd (yajt- futni); — úgyszin
tén -fi Dom. possessoris képzővel való összetételében, minő pl. 
(ispin yum jó módú, tehetős ember (ecTemnoü lejiOBiiirb), innen : 
ané- habere. Nomen acti szerepe van pl. ez idézetben: am ti ét'i 
yanútém, yoli yanstém jqmés y a n s tápé m jqméédkw yöntláln ! ezen 
este tanított, reggel tanított jó tanításomat hallgasd meg jól! 
(Numél vd'ilém érV). 

4. A költői nyelvben gyakran található alakja a participium 
praesensnek az indicativus prsesensének harmadik személye, mely 
ilyenformán — mint sok más nyelvben — egyszerű igenévnek 
bizonyul. Példák : jüntép p ü y i, ü r i náj tű fogó, tartó hölgy (bók
szólás) | yansá jiikti jqmés kasdj hímzés metsző jó kés | kis 
jqnyi sát tarém mint abroncskarika forgó hét ég (Eeg. Tqrém-
sátinil) | yul'yajti sát lány-tqivip kór futó hét keresztút (u. o.) | pV 
jonyi jonyéné kivol vári, (áyi káún Lásifi ktvol vári) fiú-játszó 
játszó házat csinál, (leánymulató mulató házat csinál) (Pupyén tár 
qjká uj-é.) | kátd peri, la'ilá peri jqmés joni keze forgó, lába 
forgó jó játék (medvedalok). 

5. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i . — Eendes képzője -m 
(-ém) pl. miném Iqnyá ment útja, totem sálitd hozott rénje. Allit-
rnányi szerepére való példák : Numi-Tqrém ásém sorúi sayip jqmés 
yqtél ti punsém N. T. az én atyám aranysugaras szép napot nyi
tott meg íme (S akw-sünt ajka térn. é.J \ kátém éqmtal ta-porát almi-
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lém kezem erőtlen volt abban az időben (yqnt-tqrém tern. é.) \ ta 
yqntlunktcé -pattiamét most harczolni kezdtek, (u. o.). A birtokos
ragokkal mint állítmány kifejezheti az alany személy viszonyát is, 
pl. nan ti yqtél at témén te ma nem ettél | yotél nen totmén sar ? 
ugyan honnan hoztad nődet (Sakiv-sünt ajka tern. é.) \ ásikém 
kér qlné yányéltép ti tárátamá atyuskám vasból való hágcsót eresz
tett ime alá (Muun-kesin uj e.) \ járém tqrémné y qj ilalmü Ínsé
ges időtől érettünk (i. idő érkezett reánk) Pasét-pupV kaj-sqw \ 
manci talin nqul! tqlné yqjémiin í minő kóros hús kórjától vagytok 
érintve? (u. o.). — A locativus -t raggal gerundiummá alakúi, pl. 
manci jarémné y qj a mén t jale'in? micsoda Ínségtől érintetvén 
jársz ? (Sakiv-sünt q. tern. é.) \ üsérisémné joytmémént a mint ketten 
beérkeztünk a városunkba. (yqnt-tqrém térn.é.). Hasonló kifejezés 
az efféle : nqny s aj kélam,é m-kémt a midőn felébredtem (Tqrém-
pV va'ilténé é.) | jü éaltmém-kemt ur-mis naj-ank yot-möwélálém a 
midőn beléptem, a hegyi tündérke elmosolyogta magát. — Kapcso
latban a nom. possessoris -n képzővel különös praeteritumi jelen
tése elhomályosul s a part. prses. -né képzővel válik egyértékűvé, pl. 
mán né t o t m i n (v. totné) yqtél lakodalom napja (,a;em> cBaTaHÍa) | 
taiv-yal jalmin mán tqrmi' yün jémtmü? ágak közt járkáló kis istenné 
mikoriettünk? (Pásét pupi kaj-sqwa) \jir yoltmin jirin Sorúi áldo
zatot fogyasztó áldozatos Arany-fejedelem. 

6. A p a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i egy másik képzője -im, 
mely azonban ilyen értelemben ritkább használatú az előbbinél. 
Példák: posimél minlim nqwél' füsttel járatott hús (Komieimoe 
Mflco) | yot t üj i m má-lqmt hava olvadt földdarab (6e3CHríiacHaíi 
iioJiflHKa) | akwc kwálin nérim sát jir egy kötélre kötött hét áldo
zat-Irén] (Sakw-sünt tqrém tern. é.) \ yot a Hm yum tot alimé a hol 
leölt ember ott öletett le (értsd: a hol érte az embert, ott ölte le — 
Lqpin-üs ajka kaj-s.J. Mint az előbbi képző állítmányképpen is 
használatos, pl. jelpin yáVén-titén Numi- Tqrém ásénné joltilmén 
szent nyírfád tövéhez vagy rendelve N. T. atyádtól (Polém tqrém 
kástulá). A létigével kapcsolatosan a prsesens passivi («megvan 
írva») egy mellékformája, pl. kér-link tákis jol rátim qli a vasszeg 
erősen le van verve (rB03^B Kpfcimo saKOJio^eHa). 

Nyilván egybetartozó e képzővel az -imé gerundium, mely a 
birtokragokkal az alany személyviszonyát is kifejezheti, pl. ti yürém 
urkém tistim é ünle'it, lünéimé yulte^it ezen három hegyecském 
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szomorkodva fog állani, sírva fog hátra maradni (Tampusém 
paulin Tarja e.) \ sálikéiném jui-pált j a mimé nárákáfém pqsléseV 
rón szarvaskáim után járkálván czipöcskéim elkoptak (u. o.) | 
ér fim a t a namél ti namtsanéi éneklése közben névvel nevezte 
őket (Lqr-üs átért térn-é.) | yqsá n a t i m a t yalt hosszas hajózása 
(úszása) közbea (Ákw-é.) \ toy ünlimátii a mint úgy ül | toy 
yqntlimanl am nüpélémjoyte'it a mint így hadakoznak ón felém 
jönnek | éta sát, yqtélá sát toy jamimém, akw'-mat ért yöntlilém 
hét éjjel, hét nappal így járván (én), egyszer csak hallom (Numél 
va'ilém é.) \ jolci v or atimén poréit midőn lefelé akartál minden 
áron jönni (u. o.). | tit amkém qlimém saka tqysétásém itt egymagam 
élvén, nagyon meguntam magam. — Allítmányi szerepben is elő
fordul ez az alak, pl. yot alim yum tot aliíné (1. az előbbi pont
ban) | am yapriéém kit palnél piuvimé az ón ladikocskám két oldal
ról meg van fogva (Sakiv-sünt tqrém térn. é.) 

7. Az ének nyelvében egy -n (~in, -én) alakú melléknévi ige
név is járja, hol végzett, hol folyó cselekvés értelmével, pl. sat ja 
yum-pi tust én nolii siltém sát párén hót folyó vidék férfia állí
totta orra hasított hét csikó (Reg. Twrém-sátmil) \ qsmán y qjtén 
kivol járii párnájára kórral feküdt családatya (u. o.) | térén-képél 
réytén suj a kórszellem ruhaaljának rázkódó (réyti TpeceTT>, ráz) 
hangja (u. o.) | sakwné vqytén nál a földbuczkára hajított nyíl (él 
vqyti 6pocHTt>, hajít) (u. o.) || yár-nelm páywén autá q> l i nétné 
yuirité toy yajtawákén ? kiknek bikanyelv szélességű kopjájuk van, 
azok miképpen futkoshatnak téged körül [medvécske] ?! (yoli-é.) || 
yuj-noys sülinél voss süHpáli, kál'-noys lusinél tot luspálá mint 
hímnyuszt ugrándozik, hadd ugrándozzék; mint nőstény nyuszt 
kúszva ereszkedik, ereszkedjék ott alá (Reg. Tqrém-sátmil). 

8. I d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u m . — Egyik gyakori alakja a 
névszói személy ragokkal s locat. -t raggal kapcsolatos ké, -ke képző, 
pl. úürém-uj sayin punkém qs jqnytálkémt: ywrém uj ositi' 
jémtmém réti állat (medve), midőn fürtös fejemet egyszer ismét 
hátrafordítom: hát három állat vastagnyira nőttem (Numél 
va'ilém é. Anjá-pault) | möléy nanén kástélékeut a minapában, midőn 
téged idéztünk (Mir-susné-yum kaja Muun-kést) \ mölcil nanén 
jármélékeut a minapában midőn reád szorultunk (u. o.) | kwol-kan 
sánkéüékét midőn dobogtatja a szobapallót (Reg. Éri' sujtsén' 
ans é.J. A locativus -t helyett a «-kor, időben» jelentésű ért szó is 
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járja, pl. ta/tékem ért midőn fonok (Kor^a npa^y) | tmvlém tatkém 
ért midőn szárnyamat hordozom (Jütim-sqs qtér-pi kaj-s.) |j 
mujlunkwé minkén értén midőn vendégségbe mész (Reg. Vdta yum) \ 
tumai kinsunkwé jiken-értén ha tanácsot jöttél kérni (Reg. Ma 
yuUtém mqjt). A gerundialis -ké-nek puszta személyragos példáira 
is akadunk, mint: anémnél nqmt kissken: am vássV nanén yuml'é 
láwilém ?! ha én tőlem tanácsot kérsz : én hogyan mondjam neked 
még?! (u. o. 18.) | möléy qlkétén möwinti, jonyi: előbbi létükben 
(dual.) nevetgél vala, játszik vala (Reg. Váta-yum). 

Az idő, illetőleg állapot igével való meghatározása egyébként 
a verbum finitum alakjaihoz csatlakozó -pél, -ke szócskákkal is 
történhetik, pl. joli mán j oyt eyén-pél ha az alsó földre érkezel 
(Numél va'ilérn é.) | tü m i n ey é m -pél ha odamegyek, m i n e y ét-
•pél ha mennek \ takwsi-pél, váü %qtél vári-pél midőn őszszel 
(N. Tqrém) rövid napokat csinál (medvedalok) | áéém j oyt ip é l ha 
atyám megjön | akiv' l u m s a s é m-p é l, yotél tauli ? ! ha már egy
szer belemelegedtem Fa munkába], hogyan volna elég (hogyan 
hagynám abba) ? ! || jol-ke yale'im ha meghalok | áném má-kiivérné 
ünttilén-ke: ta ünttilén; lilim álmilén-ke : ta almilén ha engemet 
a földbe helyezel: hát [oda] helyezel; ha fölemeled lelkemet: hát 
fölemeled. 

9. Ritkábban használt gerundiumszerű módhatározók az 
effélék: y aj tél yajti v. totéltayti futván fut v. hordja magát 
(6troMí> öiaíHTt v. HeceTca) | lüw sültél sülinti a ló nagyot szö
kik (citaKOMT. CKaTieTT>) \yumim sis-pál qlné ta'ilin yülél ta yülás-
lém férjemet egész hátralevő életre való teljes elhagyással elhagy
tam (Jurkin-ékwáé.) || ünléyqlén! maradj ülve! \ él ünléy qli 
továbbra is ülve marad (Pupyén túr ajka é.J. Úgy látszik ez utóbbi 
alaknak analógiája van a mol'éy «gyorsan, sietve» határozóban, 
mely a moHémli, mol'émtayti «siet» szókkal együtt közös *mol'- igei 
alapszóból származtatható (v. ö. Budenz MUgsz. bolyog czikkét). 

9. §. Változó tövű igék ragozása. 

ml- «adni»: ind. praes. mlyétn, miyén, miy; mlymén, mlyin, 
miyi'; miyww, mlyin, mlyét | pryet. misém, misén, mis; mismén, 
misén, missV etc. | opt. minüm, minün, minüw etc. | imp. májén/ 
taw voss miy ! • nén májén ,• nan maján ! || passiv alak : prtes. mlwém, 
mlwé etc. | praet. majwásém etc. |j Tárgyi ragozás: Egyes tárgy 
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ind. praes. milém, miién, mltü ; miiémén, miién, mitén ; milüiv, milán, 
mlyánl | príBt. mislém, mislén, mistd etc. | opt. minillém, minidén, 
minütd etc. | imp. majáin ! nén majélén ! nan majélán! — Kettős 
tárgy: ind. praes. miydyém, miyayén, mlydyd etc. | praet. misdyém 
etc. | opt. minuwdyém etc. | imp. majdyén! nén majdyén! nan 
majdydn ! — Többestárgy: ind. praes. mlydném, miyánén, miyáná 
etc. | praet. misiiném etc. | opt. minuwáném etc. | imp. maján ! nén 
maján! nan maján! || infinitivus: minkivé, part. miné, mim. 

vl- «venni» : ind. praes. viyém, viyén, viy • viymén, viyin, 
viyi; viyüw, viyin, viy ét | praet. visém, visén, vis • vismén, visén, 
vissV | opt. vinüm, vinün, vinüw etc. | imp. vojén ! nan vojdn ! || pas-
siv alak: viwém, viwén, viwé etc. | praet. vojwwém etc. || Tárgyi 
ragozás: Egyes tárgy. ind. praes. vilém, vilén, vita; vilémén, vilén, 
vitén; vilüw, vüán, viyánl \ praet. vislém etc. | opt. vinülém etc. | 
imp. vojáln! nén vojélén ! nan vojélán ! — Kettős tárgy: ind. praes. 
viyáyém, viyáyén, viyáyá etc. | praet. visáyém etc. | opt. vinuwáyém 
etc. | imp. vojáyén ! nén vojáyén! nan vojdydn ! — Többes tárgy 
ind. praes. viydném etc. | praet. visáném etc. | opt. vinuwdném etc. \ 
imp. voján ! nén vojdn ! || infinitivus: vinkwé, part. viné, vim. 

li- «vetni, lőni» : ind. praes. Hyém, Ilyén, Uy; liymén, liyin, 
UyV ; liyüw, liyin, liyét \ praet. lisém etc. | opt. linüm etc. | imp. 
lajén ! nén lajén ! nan laján ! || passiv alak: liicém, liwén, liivé etc. | 
praet. lajwdsém etc. || Tárgyi ragozás: Egyes tárgy, praes. lilém, 
lilén, litá etc. | praet. lislém etc. — Kettős tárgy: liyayém etc. — 
Többes tárgy: liydném etc. (mint a két előbbi ige) || infinit. linkwé, 
part. liné, lim. 

te- «enni» : ind. praes. téyém, téyén, té'i; téymén, iéyin, teyi; 
téyüw, téyin, téyét \ praet. tésém, tésén, tés ; dual. 3. sz. téssV etc. | 
opt. ténüm etc. | imp. tájén \ nén tájén, nan táján ! || passiv alak: 
téwém, tétvén, tétvé etc. | praet. tajwiisém etc. || tárgyi ragozás: Egyes 
tárgy ind. praes. téllém, télién, téltá; télimén etc. praet. téslém etc. | 
opt. ténulém etc. | imp. tajáln ! etc. — Kettős tárgy: téydyém etc. — 
Többes tárgy: téyaném etc. || infinit. ténkwé, part. téné, tém. 

vá- «látni» : ind. praes. vcCém, vaén, vá'i; vá'émén, váyin 
vdyl'; váyüw, váyin, va'ét \ praet. vásém^ etc. | opt. vánüm etc. | imp. 
vajén! nan vaján! \\ passiv alak: váwém, váwén, vaivé etc. | praet. 
vajwásém etc. || Tárgyiragozás. Egyes tárgy, praes. vailém, vá'ilén, 
valta etc. | praet. váslém \ imp. vajain! —Kettős tárgy: praes. 
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váráyém etc. | imp. vajárén etc. — Többes tárgy: praes. váráném 
etc. || infinit. vánkwé, part. váné. 

jiw- «jönni» : ind. prses. jiwém v. jium, jiwén v. jiun, jiw ; 
jiwmén, jiwén, jiwi1'; jiwüw, jiwán, jiwét v. jiut | prset. jisém, jisén, 
jis ; dual. 3. sz. jissi etc. | opt. jinüm etc. | imp. jajén ! nén jajén.' 
nan jaján || infinit. jinkwé, part. jiné, jim. 

ql- «lenni» ige ind. praesensének szabályos q,léim, áléin 
alakja az «élni, lakni* jelentésre szorítkozott (am tit qléim én itt 
élek, itt lakom, yqsá at áWim soká nem élek), míg a «vagyok, 
vagy» kifejezésére egy továbbképzett (Is- (nyilván e. h. *áls-) tő 
szolgál, pl. tit qsém itt vagyok, nan jqmés yum qsén te jó ember 
vagy ; de 3. személy; áli, pl. tatv %ot ali ? ő hol van ? 

Éjszaki vogul nyelvmutatványok. 

1. 

Ás-k w oíl ajka, Ajás-tárém tér ni n ér rá. 

í Mana namin átér namém namejawé! 
maná sijin átér sijém sijejawé ! 
akw' pál vitém: vita '/ara, yard Ás ; — 
Numi-Sorni ön ásémné 

5 Ajás-tq,rém q,jka ti joltwásém. 
akw' pál vitém : jelpifi vit aumán jelpin tür ; — 
Numi-Sorni ön ásémné 
Ajas-tq>rém qjká tV sátivásém. 
ti ünléné yotál q,lné sát sám, 

10 ti ünléné yotál q,lné sat má-lqmt, 
pusén am jq,rémtél ünléit ; 
sawin sáyip saw kunárém, 
pusén am jiirémtél ünléit. 

Maná namin q,tér namém totawéf 
15 maná sijin qtér sijém totawé ! 

NYBLTTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. fl| 
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akw' pdl vitém sunsilém : 

jelpin vit dumán" jelpin tür sunse'im,, 

vas napmin yqt yönyélt ünlé'im, 

lunt napmin sat yönyélt ünle'im. 

20 akti' pdl vitém sunsilém : 

tépin Ás yard vit ünle'im, 

yulin Ás yard vit ünle'im. 

ti ünléné mamt 

sawin sayip saw yumim, 

25 sawin sayip satc nem 

tqlin nqul tqlné-ke yöjawét, 

mosin lu mosné-ke yöjawét : 

am pdltém pojksunkwé joyteHt. 

ti vita yard, yard Ás-vdtamt, 

só nájin-ke sat sdm 

pusén dném sunsidnl, 

atrin-ke sat sdm 

pusén dném sunsidnl. 

ét'i vöwné jirém-aul 

35 yolin at joytidnl, 

alpél vöwné jirem-aul 

ét'in at joytidnl. 

akw' kwalyén néyim sat jirél 

tan totüe'it, 

40 akw' kwdlyén néyim yqt jirél 

tan totile'it, 

kémplin sayi kém,plim pojke'it, 

tajtin sayi tajtém pojkeHt. 

tér én-ke yulilés: 

45 térén-kémplinél nciny vlydném, 

yut-ke yuíllés: 

yul'-kemplinél nqny viydném. 

yoti ma la^iUmosné-ke yajné yum, 

yoti ma kdt-mosné-ke yqjné yum 

so am-paltém pojksunkwé joyti-ke nany vilém, 
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la'U mostál, kát-mostal, pusén tárdtilém. — 

möt-möt sámét rlanrd tarémné ünlawét, 

möt-möt samét váyin tarémné ünlawét: 

sát nálpd térén qsné yum, 

55 yqt nalpá térén qsné yum, 

am num-palémt né-mat taivlin tqrém at vá'ém, 

am num-palémt né-mat la'ilin papi' at va'ém 

Ponsém sosi' kiti' sam sunsentálei'-ke : 

sát tür ültei sunseV, 

60 sát Ás-mési ültá sunsei' ; 

yoti jer-numpél tü-ke pattidyém : 

manér vármél, manér nak akw'-müs nánki, 

akw'-mat-ért toy susném yalté yumlé sunsilém: 

Ás álém pálnél, yoli pálnél 

65 mir ta'ilép ta'ilin yáp ta jinát nánki. 

lapd joytémá-kémt 

ponsém sosi' kiti' sam yumlé sunsilém: 

'Nárés-náj ekwá yqnt-yápd ti joytilálém. 

ti yard vitép yará Ás-vatan 

70 taiv qsné ajan yum saw piyá 

páV ti püytast, páV ti kwálsét; 

tajui-pált 'Nárés-náj ékwá qs pái' ti jami, 

Ajás-tqrém qjká, tép téné tépin nqmtém 

yumlé nqmési : 

75 ((ti kem árt máyum má'és 

mand jqut vinkivé éri, 

maná nál vinkwé éri ?! 

kivon kwále'im,, saynil rátiánemn. — 
áwin kwol áwim kivoni-pálén 

80 kivon kwálsém, saynil rátianém. 

mötán junite'im: tllé rdydti, 

mötdn junite'im: tülé rdydti, 

vátém pil yqjilt pusén vátsaném. 
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vátém pil yqjilt vátmém jui-pált 
86 an 'Narés-náj ékiva til ti jqmi. 

'Narés-naj ékwd yuml'é laivi: 
«Ajas-tarém ajka jqmésmaytimén ! 
vdssi ydntV at lape'im ; 
tajtin sdyin tajtén pojké'im, 

90 kemplin sdyin kémplin pojké'im : 
áném lilin-tá'il tdrdtaln !» 
Ajds-tqrém ajka tép téné tepin nqmtém 
yuml'é páti, yumlé lawe'im : 
«am nanén enkajil sapitilém, 

95 am nanén yusél sqpitilém ; 
nan ünléné kwonsin Win yantal üsén, 
nan unléné punkin Win yantal üsén 
'Ndrés-naj ékwd akw' toy totawén.» 

Sdt tqrém yaldt, 
100 yqt ttjrém yaldt 

Numi-Sorúi dsém lawsém 
vita yard, yard Ás-payémt 
jelpin md-lqmtém elét ta ünlilém. 
toy ünléné yalémt 

105 érV totné érV-atér, 
mbjt totné möjt-qtér 
Ajas-tarém ajka toya-ta-pél 
éta sat, yq,téld sat 
sdt tür ültd kwoss sunse'im, 

no sdt Ás-mési ültd kwoss sunse'im, 
akw'-mat-ért ponsém sosV kiti' sam 
yumlé sunsilém: lui aulnél 
mir ta'ilép ta'ilin ydp ti jiw. 
vdűnü, yasné pasné dia joyti, 

ii5 sunsilém: kwottin ydp kwot'ldt, 
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Ték-átér, taio ünlénát nánki; 

kelj) oysér törpá yum, 

sernél oysér törpá yum, 

taw jinát nánki. 

120 taltin üs taltémné joytémánl-kémt, 

nqlt turpá turin rany pusén rqnymét. 

páV ti püytásét, 'páV kiválmánl-kémt 

nq,lt turpá turin rany as ti ranymét. 

tül-ülté kanin paul kanémt, 

125 kanin üs kanémt, 

mater vámé sij ti sijti. 

sirej-sisin jamés kátéi 

kwon ti kiválsém, 

ponsém sosV kitV sam 

130 yuml'é sunse'im: 

an Ték-qjká yáp-táltét l'ül'i. 

toy Xülnátá kantin yum kantém ti joytém, 

lawin yum lawém ti joytém. 

sir éjim tllé totipilém: 

185 ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi, 

sirejim tül'é totipilém : 

ur-pum, vör-pum yqjilt mir raupi. 

an mir yqlémü jui-páU 

Ték-ajká-pált nalu ti jqme'im 

140 nqmsékémt: ti sirejim 

ti Ték-qjká tármél puXV ti sa'irilém. 

nalu-joytémémt Ték-qjká láivili : 

«Ajás-tqrém ajka ! am nanén sa'irunkwé 

maná nqul' anséim, 

145 maná lu qnseHm ? ! 

nan as áném lilin-tail 

oss tárátáslén mönt! 

noys-pojkél pojkilém, 

uj-pojkél pojkilém, 

150 áném ültá oss tárátáslén möntf» 
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A jds - tqrém qj ka 

tép téné tépin namtém yuml'é nqmési : 

taw til alkemt mand namtém soytémli ? !' 

ti tárd Tqrémné lilin-ta'il oss qnéawé f 

155 tül Ték-qjkd satjanV saW ta vislém. 

Ték-qjkd an qs yumté pojksi : 

«Ajds-tqrém ajka! am amkim jdnitél 

yotd jü joyté'im t» 
Ajds-tqrém qjkd yumté lawe'im : 

i6o «Ték qjkd ! nanén jü totunkwé 

ne-mat ajdn yum at qnse'im ; 

nan oysér-yuril jcmye'in, 

jü toy ti minilén !» 

an Ték-qjkd sirejd dném ti mujléstd, 

165 taw ta oysér-yuril ta minés. 

aú sirej-numpél kiross sunse'im : 

ajdn yuin-piydném posydnl tot tüteit. 

ajdn yum plydnémné ywmté lawe'im : 

ati tatyin sir ej sijin ndri 

i7o jelpin vit qumdn türémné totéldn, 

posyd, yot loutéldn !» 
an tatyin sirej sijin ndri 

loutunktcé ta totwés. 

loutémd jui-pdlt am paltém ti totwés. 

175 ti sunsililém: tamté jqmés 

tatyin sirej sijin ndri qlildlém ! 

Ajds-tqrém qjkd an yumté lawe'im : 

nélém-yqlés jisin tqrém üntndtkd jui-palty 

élém-yqlés notin tqrém üntndtkd jui-pdlt, 

180 ti tatyin sirej sijin ndri 

jir viné jirin pupyV él oss ünti, 

puri viné purin pupyV él oss ünti! 

toy sdtmém jui-pdlté, 

ta mqrtés jarém tqrém-ke téli, 

185 ta martéi monéém tqrém-ke téli: 
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yoti manél yqnt-ke joyti, 

kát-qntés, la'il-qntés oss vari.')) 

An éta sat jol yujasém, 

yqtél sat jol yujasém ; 

190 akw'-mat-ért nq,ny sajkélüsém. 

tép téné tépin namtém 

akwái' at soytémli; 

vit ajné vitin namtém 

akwáV at soytémli. 

195 nqmsé'im : am ti palit yujasém, 

paulém érin paul-supV varwés, 

üsém érin üs-supV varwés. 

ponsém sosi' hüi* sam 

sat tür ültá yumlé sunsiláWim, 

200 sat Ás-mési ültá yumlé sunsilále'im : 

akiv'-mat ért sat yáp-ta'il tajinat nanki; 

yq,t yápémté akw'-müs antin ujit lüle'it, 

sátit yápémté yansán lü lüli. 

yqsá jimánl jui-pált, 

205 váíi jimánl jui-pált, 

ti táltin üs táltémné ti püytüst, 

an antin ujit pái ti totwásét; 

an yansán lü qs páV ti totwés. 

am áwin ktvol áwim kit pálné 

210 yár ne iné tok kwályél 

ti' ti né'iwást, 

uj né'iné ták kwalyél 

ti ti né'iwást. 

an tan cisné najt-yumiánl 

215 pénywhkwé ti ünttuwés. 

Ajás-tárém ajka ré'il ti pináslém, 

ti jisém, yamlé ti láwe'im : 

nsawin sáyip saw kunérakáném, 

kátán tortái pus-ta'il alán, 
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220 la'ilán tortái pus-tail alán ! 
ti jui pált akwdn ne'im 
yürém sat dntin ujin alélan, 
ta jui-palt ti yansdn luwán alélan ! 
tül-ülté alav{ nurpá sat put taydtdn! 

225 sénkivin dni sénkwd viyém, 
posimin dni posirnd viyém. 
tül ti yürém sat dntin ujim sqwáná 
jüpéX jánimém man jiw tqwén nany-taydtdn, 
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtéldn ! 

230 Numi-Sorni áéán portifi saru sunsi, 
Numi-Sorni jdydn yamin sam sunsi. 
ti jui-palt nan ünléné najin ktvol sdmdnné, 
nan ünléné qtrin kwol sdmdnné 
Tqrém jot yürém pasii mindn, 

ass Tqrém jot kit pasa mindn.h 

yürém sat dntin uj ti alwés, 
ta jui-palt aú yansdn lü ti alwés, 
tül ülté akiv' nurpá sat püt taydtawés ; 
sénkwin dni sénkwd vislém, 

240 posimin dni posimá vislém. 
tül ti yürém sat dntin uj sqwáná 
jilpél' jánimém mari jiw tqwén nqfiy-tayátawást, 
ti yansdn lü sqwd qs tü nqny-taydtawés. 
tül nalu ti tálsét. 

245 jelpin vit quné jelpin tűr, 
kwoüin tür kwoŰdn joytmanl-kémt 
nqlt turpd tnrin rqny ti rqnysét: 
n Numi-Tiirém ásüné rqny-sijü nany oss yolawé, 
Numi-Sorni jáyüné rqny-sijü nany oss yölawé /» 



ÉJSZAKI VOGUL NYELVMUTATVÁNYOK. 377 

Az O b k ö z é p ö r e g é n e k , Aj <i s -1) i s t e n n e k ' 2 ) h ő s 
é n e k e . 

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

5 Ajás-isten öreg ide rendeltettem. 
Más felől való vizem: szent víz folyta5) szent tó ; — 
Numi-Sorni fölséges atyámtól 
Ajiis-isten öreg ide igéztettem. 
Ezen elterülő (űlő), mindenfelé levő hét vidék, 

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

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

Egy felől való vizem [ha] nézem: 
szent víz folyta szent tavat nézek,7) 

' vadrécze bukdácsoló hat folyócskát lakom (ülök), 
vadlúd bukdácsoló hét folyócskát lakom. 

20 Másfelől való vizem [ha] nézem: 
a tápláló Ob tágas vizét lakom, 
a halas Ob tágas vizét lakom. 
Ezen lakó helyemen 
nyomorúságos subájú sok férfiam, 

25 nyomorúságos subájú sok nőm, 
kóros 8) hús kórjától ha érintetnek, 
beteg csont betegségétől ha érintetnek, 
ón hozzám imádkozni jönnek. 
Ezen vize tágas tágas Obom partján 

so istennőcskét9) [szolgáló] hét vidék, 
mind engemet tisztel (néz); 
istenkét [szolgáló] hét vidék, 
mind engemet tisztel. 
Este követelt áldozatomatSi) 
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35 reggelre nem halasztják (juttatják)1 0) ; 
reggel követelt á ldozatomat 
estére nem halasztják. 
Egy kötélre kötött hét n ) áldozatot 
hoznak ő k ; 

4o egy kötélre kötött ha t áldozatot 
hoznak ők. 
Szárnyas 12) subám szárnyát imádják, 
ujjas subám ujját imádják. 
H a ragadós kór t ámado t t : [őket ; 

45 a ragadós kór ruhaszárnyától n) fölemelem (fölveszem) 
h a emésztő betegség t ámado t t : 
az emésztő betegség ruhaszárnyától fölemelem őket. 
Bármilyen tájék (föld) lábkór érte férfia, 
bármilyen tájék kézkór érte fórfia, 

50 ha ón hozzám könyörögni j ö n : fölemelem; 
lábkór nélkül, kézkór nélkül, egészségesen bocsátom el. — 
Más-más vidékeket [is] ha ta lmas istenek lakják, 
más-más vidékeket [is] erős istenek lakják: 
[de] én, hé t nyilas fegyvert viselő fórfiú, 

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

* * 
* 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

105 ének híresztelte 21) énekhős, 
monda híresztelte mondahős 
Ajas-isten öreg amint ugyancsak úgy [mint előbb] 
hét éjjelen át, hét nappa lon át, 
hét tavon keresztül nézek, 

110 hét Obkanyarulaton keresztül nézek, 
egyszer csak érett ribiszke két szemű 
ím hogyan n é z e m : [Az Ob] alvidéke felől 
íme néppel telidesteli hajó jön. 
Közelebb, fölismerhető távolba alig jő, 

ii5 n é z e m : közepes hajó közepén 
T'e/c-hős,22) ő ül ot tan, [úgy] látszik; 
vörös rókaprémes 28) [sapkájú] fórfiú, 
fekete rókaprémes [sapkájúj férfiú, 
az ő jövetele látszik. 

120 Kévés városom révére a mint megérkeztek, 
éles 24) hangú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan. 
A par t ra fölkapaszkodtak, a min t följöttek, 
íme ismét éles hangú hangos kiáltást kiáltottak. 
Azután téres falum terén, 

125 téres városom terén, 
íme, min tha valamit csinálnának, olyan zaj hallik. 
Kardlapos jeles kézzel 
kimentem most ; 
érett ribiszke kétszemü 

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

135 mint hegyi fű, mint erdei fü hull a n é p ; 
kardomat arra viszem: 
mint hegyi fű, mint erdei fű hull a nép . 
Most, a nép elpusztulása u tán 
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íme Xc'/c-öreghez megyek le a partra, 
140 úgy gondolván: ezen kardomat 

ezen Ték- öregen apróra fogom törni. 
Midőn leértem Ték-öreg szól: 
«.4/tt's-isten öreg! nekem, számodra vagdalni való 
micsoda húsom van, 

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

i5o óh bocsáss engem szabadon (tkp. által)!»> 
Ajás-isten öreg 
táplálékevő táplálékos elmém ím hogyan elmélkedik: 
«Ha őt ezennel megölöm, ugyan mennyire fog lelkem csilla

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

155 Azután Ték-öreget rendkívül megsajnáltam.26) 
Ték-öreg most ím hogyan könyörög ismét: [val) 
«Aj a s-isten öreg! én egymagamban (tkp. magam nagysága-
hogyan (hová) jutok haza» 
Aj cis-isten öreg ím hogyan szólok : 

i6o « Tek-öreg! nekem, hogy téged haza vigyen, 
semminemű szolgám nincsen; 
te változzál el róka alakjára, 
haza úgy mendegélj!» 
Most Ték-öreg kardját nekem ajándékozta, 

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

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

175 lm nézdegélem : olyan jeles 
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hegyes kard, híres szablya vol t ! 
4jas- is ten öreg most ím hogyan szólok: 
«Az ember korabeli világ beálltával (tkp. ülepedése után) , 
az ember idejebeli világ beálltával, 

i8o ezen hegyes kard, híres szablya 
véráldozatot fogadó véráldozatos istenkévé változzék/28) 
ételáldozatot fogadó ételáldozatos2 Í )) istenkévé változzék 
Miután így elbűvöltem, 
ha afféle 30) Ínséges világ áll be (születik), 

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

Most hé t éjjelre lefeküdtem, 
hét nappalra lefeküdtem ; 

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

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

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

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

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

215 íme varázsolni ültették. 
Ajas-ieten öreg lelki31) réülést bocsátottam (tettem) reá, 
ezzel eljöttem [kozzá] s ím miképpen szólok: 
((Nyomorúságos subájú sok szegénykém, 
kezetekben tökéletesen egészségesek legyetek, 

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

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

280 Numi-Sorni atyátok éles 32) szemmel fogja nézni, 
Numi-Sorúi apátok kegyes 33) szemmel fogja nézni. 
Ezután a magatok lakó, istennővel levő házatok szögletébe, 
a magatok lakó, istenkével levő házatok szögletébe 
menjetek Tqrémm&\ (istennel), két üdvözletem [adom], 

235 menjetek Tqrémmal, három üdvözletem [adom], 

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

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

245 A vízzel folyó szent tó, 
közepes tó közepére a mint eljutottak, 
ime éles hangú hangos kiáltást kiáltottak: 
((Numi-Tarém atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg, 
Numi-Sorni apánk kiáltásunk szavát hadd hallja meg!» 
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Följegyeztem a szigvamellékiMimfi-fces faluból való S emi 
Roüvon Rompant'op (Род1онъ Семеневъ) közlése után Berjozov-
ban, 1889. márczius 7-ikén. 

J e g y z e t e k . 1. Sät yar-sqw sarin ta4l ajkä Ajas-tqrém (Щ 
latyél Asik) jelpin mätä Ajäs-paul sis-pält pvjin, Äs-väta tapat 
ali. — «A hét rénbika-bőr irhájából készült ruhás öregnek, Äjäs-
istennek (osztják nyelven: Asik-nak) szent helye Ajäs-falu mögött 
az erdőben, az Ob partja közelében van». Ez a falu (osztjákúl Ajäs-
kort, oroszul Непкинсмя юрты) a kis Obon van Ш versztnyire 
lefelé Berjozovtól. A határában álló bálvány a közép Obvidék 
urának képe, ki Numi-Tqrém (Felső-Ég) hét fia*) közül való 
s egyike a leginkább tisztelt, szükség idején leginkább keresett 
mythologiai személyeknek az éjszaki voguloknál és osztjákoknál. 
Nagy tetteit és hatalmát dicsőíti ez ének, mely, mint a medvedalok
ban történik, magának a hősnek ajkára van adva. | 2. Hogy mit 
jelent a vogul énektudomány ezen műszava «ternin m '» arra nézve 
a következő magyarázatot adja egyik közlőm: yqntléné jistjör qtért 
alislayte'it; jqutél-nalél kaperte it; mir alawé,jor akw'-kityum yuXti; 
taw lus-érya ternin егуг lawawé : Щ äsä, ta jä4-p%yä alawé, ta marés 
taw tunsi, tus-sqwä ti — «a hadakozó korban a hős fejedelmek öldö
sik vala egymást: íjjal, nyíllal ügyeskednek vala; a nép megöletik, 
hős is csak egy-kettő marad meg; az ő siralmának éneke «ternin» 
éneknek mondódik; majd az atyja, majd a bátyja öletik meg, azért 
sír ő, siralma szava ez» (v. ö. Regulynak hasonló tartalmú jegyzetét: 
Hunfalvy «Vogul föld és nép» 136. 1.). Tényleg a ternin erV min
denkor valamely szent hely mythologiai hősének nagy tetteit, külö
nösen harczait zengi; azonban korántsem mint valami gyászének 
(tué-sqw) az elesettek siratásával, hanem egyedül a hős dicsőítésé
vel. Azért legalkalmasabban « h ő s i én ek»nek fordíthatjuk, mely 

*) Numi-Tqrém hét fia egy relatió szerint: 1. Polém-tqrém 
(Pelim-isten). 2. Tek-qjkä (Т. öreg az Obon), 3. Lüsm-vit jelpin 
qtér (a Lozva vizének szent fejedelme), 4. Ta'it-kwott äjkä (a Szoszva 
középvidékének örege), 5.Ajas-tqrém; 6. Lopmüs-qjkä (más nevén: 
Sakw-sünt tqrém-pV äjkä Szigva-torkolatbeli istenfi); 7. Mir-susné-
yum («a világra ügyelő férfi», más nevén Ekivä-pV píris «asszonyi! 
fiúcska», vagy: Sqrúi qtér «aranyfejedelem», vagy egyszerűen 
%ах Ŝ Ô TTJV : qtér «fejedelem») 
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elnevezés amúgy is megfelel az ilyfajta énekek eposzi hangjának 
és tartalmának. Egyébként a térnin szó eredeti értelme szerint 
«fegyveresw, ettől: térén «fegyver» (pl. ti sir ej rus varém térén ; 
manéi manér terén vari? ! ez a kard orosz csinálta fegyver; a vogul 
micsoda fegyvert csinál?!); térnin éri' tehát «fegyveres», vagy 
« h a d i ének», synonymja a mellette használatos ycintlaytné éri' 
kifejezésnek (v. ö. yantlayt- hadakozni) | 3. yard gyér, ritka; yard 
yulp ritka szemű háló (pt^Kaa Mepeaca); jhud yard ma olyan hely, 
hol kevés a fa s a tér tágas, yard vit tágas, téres víz | 4. Numi-
Sorni a Numi-Tq,rém (Felső-Ég) egyik mellékneve; szószerint: 
«fennt levő aranyos*) | 5. ön nyárin latin; manéi latyél: jani'*) — 
«osztják szó; vogulul: j.» (nagy). Az ének nyelve gyakran alkal
maz különösen epithetonokban és gondolatismétlések esetén osztják 
szókat, midőn megfelelő vogul szók is vannak az illető fogalmakra, 
pl. a medve neve néhol önle vojl'e = jdnj' uj «nagy állat»; alább ezt 
olvassuk: talyin sirej, sijin ndri «hegyes kard, híres szablya» (nári 
osztják szó = vog. sirej) ; a Pasét-istenke idézetében : mand lány cin 
uj lány anse'im, mand kéldn uj kél cinée'im minő hírtvivő állat 
hírem van, minő üzenetvivő állat üzenetem van (osztják kel = finn 
kiéli nyelv = vog. lányéi, potér hír, beszéd) | 5. auman «folyású)) 
e h. aumin,- a szigvai nyelvben gyakran váltakozik az -in képző 
-dn-vel, v. ö. pl. fönnt a 4. jegyz. | 6. sawin — saw totné ((nyomorú
ságotviselő »; teljesebb alakja ezen epithetonnak: sawin sdyip, sawin 
údrdp élém-yqlés nyomorúságos subájú, nyomorúságos bocskorú 
ember | 7. yünyalt, szigvai yönyélt lassú folyású, füves folyócska; 
«posdl voipi pumin vit yőnyélti ldivau» (folyóérhez hasonlóan füves 
víz^.-nak neveztetik); «akwe janii sát yünyalt süsi mm, O,HHOH piî KH 
ceMb p-fê KH pa30injracB» (egy folyóból hét folyócska ágazik szét); 
sat tür-patitté somi vdnsin sdt yünyalt hét tó tövében arany gyepes 
hét folyócska. Mir-susné-yum satmild. Ajds-tarém jelpin tűrd pciydt 
yönyaltét ale'it (Ajás-ieten szent t iva oldalán folyócskák vannak) | 
8. tql, mos : «aum latinn (kór, nyavalya szava) | 9. naj-atér = pupV 
«istenke»; nőj női bálvány, átér férfi bálvány | 10. sietnek rögtön 
teljesíteni a mit tőlük követelek | 11. az áldozatul hozott rének 
szarvait egy kötélre kötik f 12. kémpli suba, vagy kabát szárnya a 
ruha aljának előrésze (vorderschoss, nojia) | 13. a kór személynek 
van képzelve, mely rátette már ruháját a betegre, hogy elragadja 
őt; ámde a kegyes istenség még a kór ruhaszárnyából is fölemeli, 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXI. C)K 
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megmenti hívót | 14. kitV sam «kettő szem» (t. i. az én két sze
mem) e h. kit sam kivételes költői kifejezés, mely a medveénekek
ben is található. | 15. 'Nárés-naj ekwci Kasém-pupy'-ékwa; jelpin 
matti Kdsém-tal'éy-üsté qli. — «Narés fejedelemhölgy a Kdsém 
[folyó] istenasszonykája; szent helye e folyó forrásánál levő város
kában van». A Kásém (Ü3i3uwh) az Obnak keletről jövő mellék
folyója, melynek torkolata Berezovon alul van. Gondattyi könyvé
ben azt olvassuk, hogy a Kasém-íöi istenasszony eredetileg Ajas-
isten menyasszonya volt; de ez utóbbitól elszökött j 16. ajánymn-pV 
fegyveres szolga apród J 17. értsd: táplálókról gondoskodó elmém. 
Az istenség mint az ember táplálkozik, vadászik, halászik stb.; 
v. ö. Numi-Tqrém egyik epithetonját: vör sat lésin yum asém, ur 
sát lésin yum asem eredeti hét fajdhurkos férfi, az én atyám; 
hegyi hót fajdhurkos férfi, az én atyám (Numél va'ilém é.) \ 18. 
pusén ratsaném «mindnyájukat [agyon] vertem» | 19. nqmtém pats 
kedvem kerekedett (esett), tetszik nekem j 20. Win nqny-ke yanyi, 
kwonsaná at yaneit, sqma Xülin ha az evet fölkúszik [a városfalra], 
karmai nem ragadnak meg; igen meredek | 21. v. ö. fentebb namém 
totaicé, sijém totawé «nevem, hírem v i t e t i k » ; érV qtér «a kit 
az ének [szárnya] hord, az énekhős» | 22. Ték-qjkd Ásnél ktoalné 
Ték-jd qnsi yálp üsnél lányát, Ték-pault — Ték öregnek Óbból kelő 
(Óbba ömlő) Ték-nevű folyója van Berjozovtól aláfelé Te/c-faluban 
(TeKHHCKia iopTbi). — 0 mint fentebb láttuk, egyike Numi-Tqrém 
fiainak. Nőrablását s ebből eredt kegyetlen háborúit énekli gyűjte
ményemnek egy másik hőséneke | 23. tőr : kéntd pqyd muwéltayi 
akw'-mus oysárél jüntim ali • töri' ti lawau — sapkájának oldala 
köröskörűi egyre rókaprémmel van várva; íör-nak ez neveztetik | 
24. talyiii turél, vouta turél rqnyaivé hegyes hanggal, vékony hang
gal kiáltatik | 25. t. i. nyusztbőr-áldozattal kisórt imádsággal imád
lak. Bőrök, kendők, az áldozati állat szarvai, esetleg koponyája stb. 
a bálvány szent fájára fölaggatódnakj 26. tkp. sajnálat nagy sajná
latául vettem — saka saUtdslém nagyon megsajnáltam J 27. poséy:' 
kélp latin «vér» | 28. ti sirej jirin pupri' oss jémti — ez a kard áldo
zatos istenkévé változzék; él üríti tkp. «elüljön» ; mert az istenke 
(pupV) midőn az igézetre megjelenik, rendesen űl, pl. az áldozat
téren felállított nyírfa-ágon | 29. püri: pupy'éli-palné ünttém ten'-ut, 
ajn'-ut az istenke elé helyezett étel, ital; az áldozattor j 30. mqrt, 
mört mérték, mörtunkwé mérni, mqrtés, mörtés: ta-m. annyi; afféle 
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ti-m. ennyi; efféle, akw( m. egyforma mennyiségű, am-mörtsém oly-
íéle, mint magam, yqn-mörtés puunyum atim a khánhoz hasonló 
gazdagember nincs (Eeg.) | 31. ré'i hőség, hév. — Midőn a sámán 
(najtj&z istenkét varázsszavával idézi, ájulásszerű extasis lepi meg 
(régi nyelv szerint: lelki r é ü l é s ) , melynek műneve: tcfrém-ré'i, 
«isten heve»: íajt tcfrém-ré'inéjoytaivé,pupi'-r&'iné joytawé;—Numi-
Tqrém ásém ültei réyin vöt refinjiééerdawém «N. T. atyám felől meleg 
szél heve jő hozzámw mondja az istent idéző medve (Numél va'i-
lém e. Anjá-pault) j 32. port: ti-kwoss te'i, p. at qnsi, habár eszik, 
nem tud jól lakni (cnopy, CHTHOCTH H^Ty); portin pül szapora 
falat, melytől jól lehet lakni; porttal tép szaporátlan étel, melyből 
sokat kell enni, hogy az ember jóllakjék; —portin sam olyan szem, 
mely élesen lát, messziről is kivesz mindent: samém port at qnsi, 
yqsá ma at nanki szememnek nincs meg a kellő élessége, jólátása, 
távoli hely nem látszik | 33. pamin sam: jqmés sam, sqtin sam 
(pupV latin) — «jó szem, szerencsés szem (istenke szó)». Az 
utóbbi meghatározás azt jelenti, hogy a pamin csak az ének nyel
tében, de nem egyszersmind a közéletben használatos. Egy női 
dalban is előfordul: tqrém-isvéska pamin kátéi luHe'im szentgyer
tyát fogó jeles kézzel állok (menyasszony az oltár előtt); a pamin 
•kátéi itt jqmés hatéi értelmű (v. ö. fentebb sirej-sisin jqmés katél) \ 
34. A jirém-aul összetételnek utórószében az aul «kezdet, vóg» szó 
előttem nem eléggé világos átviteles jelentésben alkalmazódik. 
Fordítása helyett pár hasonló példát idézek gyűjtéseimből: yoli 
vöiuné púrim-aul étin at ti joytilém reggel kórt ételáldozatomat 
estéig nem halasztóm (Pupakwé-tűlilép) j saiv totné saiv künéranén 
sawin tus - aulén l'ünsawén, sawin poj k-.aulén pojkawén nyo
morúságot szenvedő sok szegény embered nyomorúságos siralom
mal sír rajtad, nyomorúságos imádsággal imádkozik hozzád (Mir-
susné-yum sátmilá Lüsm-jat) \jui aulpojküw- aul ti qlém utolsó 
imádságunk ez volt (Polém-tqrém kástula) j áyi-lili-aulikwé 
nqny voss qltilálnülén mönt, pV -lili-aulikwé, nqny voss almi-
lénülén mönt! a leány lelkét vajha fölcsatolnád, a fiu lelkét vajha 
fölemelnéd (a kór ruhaszárnya alól)! (Pasét-pupV kaj-s.). Úgy
látszik mind e példákban az aul szónak diminutivszerű, kedvessé
get kifejező functiója van, mire nézve világos adatunk van a követ
kezőben. Egy bohózatban (Pupakivé-tülilép) így szól a játszó alak 
a közönséghez: latcin nqmét aul-jer nan ul qnsán ! kantin nqmét 

25* 
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aul-jer nan ulqnsán/ dühös gondolatotok ne legyen reám, hara
gos gondolatotok ne legyen reám! Az aul-jer (v. ö.jer «irány») értel
mét éhben így határozza meg a közlő: m á n laivin nqmtkwé ul qnsán !• 
«kis haragos gondolatkátok ne legyen!», mi mellett megjegyzi, 
hogy: érit qlné latin «énekben használt szó». Analóg eset ehhez,-
hogv a sup «rész, darab» szónak szintén van diminutiv alkalma
zása, pl. ebben: eri'-sup «kis ének» A következő példákban az aul-
nak «-féle, -fajta, -beli» jelentése tetszik ki : a-m jui-pálémt ti jqmés 
kwolkém yoti aul nérisné qnsawé? én utánam mif é 1 e (mi faj
tájú, mi végbeli) nőé lesz ez az én szép házacskám (KaKOft őaöeniK'B 
.HOCTaHeTca) ? Tqmpüsém faulin Tarja. e. \érr-aul jani* saiv la 
totUanem az ének b é l i (minő csak az énekben van) nagy nyomo
rúságot szenvedem el íme (Numél va'ilém e. Anjá-pault) \ an sári 
peni jqmés aul taw penyélti most igaz varázslatot, j ó f é l é t 
(melynek meg lesz a hatása) varázsol ő. (u. o.) | sári satu jqmés 
aul mölál ti sátaslém igaz igézettel, jófajtával igéztelek ón téged 
minapában (u. o.) | am kansém lu jqmés aulém kansés, am kan
sém, nqioéljqmés aulém kansés az én száradt csontom, a nekem 
kedves (t. i. csont), elszáradt; az én száradt húsom, a kedves, elszá
radt (u. 0.) j ta'ila sültem néyinkwol sultém sopér tinin jer am éultép-
tiáném ; ta'ila saltém yumin kwol sultém sopér tinin aul am sultép-
tiáném a nőkkel teli szállott házat [bohóságaimmal úgy mulattatom] 
hogy bámulnak reám, mint a mereven elbámult fajd a drága*) 
(Pupakivé tülilép). Az aul-nak «-féle, -fajta» jelentése az eredetibb 
diminutiv functiónak átvitele, minő átvitel közönséges dim. képző
kön is kimutatható (1. Budenz «Ugor Alaktan »-ában a dim. név-
szóképzéshez való bevezetést, 233. 1.). Megjegyzendő e mellett, 
hogy SL jqmés aul, tinin aul, yoti aul nérié kifejezésekben a ((ked
vesség)) momentuma is kiérezhető. 

*) A jelzett szó után appositiószerüleg hátravetett jqmés,, 
tinin jelzőkre nézve v. ö. a következő emphatikus kifejezéseket: 
jár én tinin, ankwén tinin, yqlá-uj ! azt az édes apádat, azt az édes 
anyádat, te dögállat! | ampirisém künér! szegény kutyuskám! f 
plrisém jatél! kedves fiacskám! | asém möjtin seléstá megboldogult 
(mondában élő) atyám szerezte. 
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Kuí-qtér kaj - s qw. 
I. «Numi-Tarém dsém-pdlt lnntildné kdíém-nak luntilawé. sat-

pis ker-tumanén kwol-kiwért qnsawém, Numi-Tarém asém mdt-sdm 
sat sam jqnyi, vitet yqt sam jqnyi. am ti sdt-pis kér-tumaném nuwél-
tilém: jüntép-pup janit pás sildti. am kul sdt-pisémtél kwond siláte'im, 
taw ti kanén paul kand kanitilém. jqmés pdl sqpdk-pdlém jol-ojmati. 
jol-sunse'im : jolén qlpd la'ilén pupi' la'ilén-ke sat apér totawé, namén 
qln, jqmés püri tan vlyét. Numi- Tqrém dsémné jold-ke tardténüwém 
mönt: namén qln, jqmés püri akw' toy vlnüm.» 

II. Numi-Tarém déd joyti. asiskét, manér vasén h) — «am 
vdsém: jolén yajtpd la'ilén pupV la'ilén-ke sat apér totaivé, namén 
qln, jqmés püri viivé ; aném jold-ke tar dténülén mönt! •» — taw lawi: 
«%qnal élém-yqlés üntém nqtén tqrém jemtmdt: élém-yqlés tépd 
somién Űtpi jol yuml'é tardtilém ?'/» — «at'i, dé-d ! namén qlnél, jqmés 
püril vdrunkwé patawém: élém-yqlés qlné jisén tqrém él sankém-
tilém.n 

III. Kantmawé. la'il-paldn püyémtim jol saltémtita ; lentén 
sdrés simdn páti. — adném-ke éri' éld mini: tVakiv'yum yujné janit 
séi-nol naritayti.y> akw' yum yujné janit séi-nol naritaytés. éta sat 
yatéld sat tot yuji. qln süppd kukkuk ne-akwd lujfi: «yolit yqtél, 
aráén yqtél naj-dnküw jdyd kwol-patitdn lapné qrémté, ti sdrés lui 
quldnél vöt páti ,• akw' yum yujné janit séi-nol Tqrémné yajtémlawé. 
vöt yotdl mini: tül'é ujin !» 

IV. yqsd, man vad ujfi, ti almaivé. Numi-Tqrém dsd-pdlt 
nqny dia joyti ; ti sunsitd: tump ta nanki. mand vdyd joyti, mand 
at joyti, tü jassd ujwhkwé taw vordts. pd-kwalés, yqmi yujés. din 
süppd kukkuk né-üpd lujfi. lawi: «yqsd, man vdt'i yuje'in? / 
ndny kwalén! tarinéi yusdtané pdl punkén-yqnyd édltamténJ nild 
sdmpd nor-kwol ti üntéyati. ti Ás-tumpén lakwa jqmdln ! jqmés-pdl 
éépénné kisyatén, akw! nurpd sat qln [yqnte'in *]; ti akwe nurpd 

*) A [ ] rekeszben foglalt szavak nincsenek benn Eeg. kéz
iratában, hanem saját magam kiegészítései. 
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sát qln páyivtén: kér jqutén sát yum til téle'it, kér nálén sát %um tll 
téléit, qulá joyttal üs ünti.» 

V. Mát JQXpá Sujin-qtér mát jq,nynát-müs jola sunsi: urnán 
lawtalüiv, qulá vátal üs üntéyats.» — jüiv ti sálti, Kut-q>témé látt ti 
kwálaivé; láwi: «vápsákém! namtén-ke páti: lq>yén pál Iq/yán pá 
-ünttén/t) taw ness éssémawés Kul'-qtér upátél. áji téné püri áíim, pV 
téné püri át'im. — Taw pupV sát pisatél takwi ünléné üsanél sát 
nárppá ámpér sámánéi ti* nirémtitá. pV téné jqmés püri tijoyti, [áyi 
tené jqmés püri ti joyti], püri téwé, püri ajaivé ; Kut-qtér upátél an 
ti fii, yanal ta qli. 

Az ö r d ö g f e j e d e l e m 1 (Kul'-qtér) h y m n u s a 2 . 

I. uNumi-Tqrém atyámnál izmosodó3 kezem íze izmosodik. 
Hétszeres vaslakatú házban tartatom 4. Numi-Tq,rém atyám földvi
dékek hét vidékét járja körül, vizeknek hat vidékét járja körűi. Én 
ezt a hétszeres vaslakatom megmozgatom: egy tűfoknyi hasadék 
támad5 . Én ördögi hét fogásommal [e hasadékon] kipattanok, az 
ő (t. i. atyám) téres faluja terét tapodom6: [egyszer csak] jobb 
oldali félcsizmám leválik7. Lefelé nézek: lenn lévő lábas istenke 
lábbeli hétféle ügyessége vitetik végbe 8, [ezért] jeles (neves) pénzt9,. 
jó áldozattort10 vesznek. Hogyha11 Numi-Tqrém atyámtól lebocsát
tatnám : jeles pénzt, jó áldozattort én is ép úgy vennék*. 

II. Numi-Tqrém atyja jön. ((Fiacskám12, mit láttál?» — «Én 
láttam: lenn futkosó lábas istenke lábbeli hétféle ügyessége vitetik 
végbe: jeles pénzt, jó áldozattor vétetik [érte]: vajha engem lebo-
csatánál!» — Amaz szól: «Midőn egykor beáll a kor, melyben az 
ember megteremtődik s életet fog élni1 8 : emberevő, nagyszemű 
Ütpi-tu (ördögöt) már ugyan hogyan bocsátanék le?!» — «Nem 15

r 

óh atya16, jeles pénzzel17, jó áldozattorral fognak megajándé
kozni (tenni): [s akkor] az ember életkorának idejét hosszabbá 
teremtem 18.» 

III. Megharagszik (Numi-Tqrém). Fel lábánál megfogván 
aládobja; [Kul-q.j a tápláló19 tenger közepébe esik. — [Kul'-q, a 
tengerben szól:] «Ha énekem folytatódik20: egy homok-domb 21 

emelkedik22 ki ide [a vízből], olyan nagyságú, hogy egy férfi rajta 
elfeküdhetik». — Egy férfi fekvésére alkalmas nagyságú homok
domb emelkedett ki. Hét éjjel hét nappal fekszik ottan. Ezüstszájú: 
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kakuk nónje-asszony23 énekli: «holnapi napon, midőn a tüzes u 

nap a mi fejedelmi anyánk25, atyja (Numi-Tq,rém) házának pal
lójára emelkedik26 (értsd: midőn a nap az ég határszélén meg
jelenik), ezen tenger alvégéről szél kerekedik; az egy férfi fek
vésére alkalmas homokdombot Tqrém el fogja önteni27 (hirtelen 
befutja vizével). A szél a merre megy: arra felé úszszál.» 

IV. Hosszú vagy rövid ideig úszik, egyszer csak fölemeltetik 
[a hullámoktól]. Csaknem Numi-Tqrém atyjához28 (értsd: az égbe) 
jut fel [a hullámok hátán]; hát nézi: íme egy sziget látszik29. 
Ahogy telik erejéből, ahogy nem : egyenesen oda iparkodik 30 úszni. 
Fölment a partra, hasra8 1 feküdt. Nénje-asszony32, az ezüstszájú 
kakuk énekel, szól: «soká, vagy rövid ideig fogsz-e még feküdni33?! 
Kelj föl! Fényűből hasított34 forgácsot35 dobj fejeden által! Négy
szögletes 36 gerendaház fog majd támadni. Ezen Ob-37 szigetedet 
járd körűi! Keresgélj jobb oldali zsebedben; egy karikára fűzött 
hét ezüstpénzt38 fogsz találni. Ezt az egy karikára fűzött hét ezüst-
pénzd hajítsd el: vas íjjas hét férfi fog ebből születni, vas nyilas 
hét férfi fog ebből születni, vége érhetetlen89 város fog támadni.» 

V. A földet körűijáró «Híres-fejedelem40», a mint4 1 a földet 
körüljárja alánéz, [látja a Kul-qtér varázsolta várost s így szól:] 
«a mi rendeletünk nélkül vége láthatatlan város támadt 42». íme 
be megy43; Kull-cítér-től fogadtatik (szembe megy vele), emez szól: 
(fvőcskóm, ha tetszik, ülj be a zugbeli44 szobarekesz45 zugjába!» 
0 (a «Híres-fejedelem») csak úgy elszégyelte magát Kut-atér ipjá-
val46. Sem leánynak enni való lakodalmi étel47 nincs, sem fiúnak 
enni való lakodalmi étel nincs. — 0 istenke hét fogásával a maga 
lakó városából hót ajtótámasztóval48 zárt hambárját [egyik] szög
leténél fogva ide rántja49. Fiúnak enni való lakodalmi étel jön, 
leánynak enni való lakodalmi étel jön. Lakodalmi ételt esznek, 
lakodalmi italt isznak; Kul'-atér ipjával most is él s mindörökké 
fog élni50. 

E szöveg eredeti alakját Reguly jegyezte föl a Lozva mellé
kén, melyet fordítással együtt kiadott Hunfal vy «Vogul föld ós 
nép» művében; éjszaki nyelvre átírtam T a t j a n a A l e x e -
j e v n a S z o t y i n o v a magyarázatai alapján Tq,ré%-paul-ba,n, 
1888. deczember 26-ikán. 

J e g y z e t e k . 1. Kul'-atér, vagy mint a Lozván szintén ejtik 
%ul-q,tér a betegségek és halál kútfeje, kit Numi- Tqrém az elszaporo-



3 9 2 MUNKÁCSI BEENÁT. 

dott emberi nem pusztítására rendelt le a földre (1. Reg. Ma yuti-
tém mqjt). Nevének alkotó részei: yuXkór, betegség és qtér fejede
lem, istenke. 

2. Kaj eredetileg indulatszó, körülbelől «hé, hallod» jelen
tésű, pl. kaj, yölilén? hé, hallod-e? minimén kaj! menjünk, hé! 
kaj-wéssl nyugodj-no! Midőn a medvedalokat befejezik, kajajuj 
kiáltással kiáltanak föl az égbe Numi-Tarém-hoz. Kaj-squ; mint a 
sat- ((isteni szóval rendelni* igéből származó satmil és satil műsza
vak, istenidézetet jelent, melyet a sámán úgy ad elő, hogy minden 
két-három szó után egy izgatott zúgást tesz; vagy felkiált, hogy az 
istenség figyelmét az idéző szókra reáirányítsa. Erről a zúgásról, 
illetőleg felkiáltásról mondják, hogy najt kajji a sámán istent idéz, 
tkp. izgatott hangokat ad. Alkalmazzák a kaj-saio műszót áldoza
tok alkalmával énekelt hymnusokra is s ilyen a jelen közlemény 
is, melyről azt írja Reg. «es wird gesungen wenn ihm (dem KuV-q,.) 
geopfert wird, dass er die kult (kul = yul kórterjesztő szellem) 
nieht auf die menschen lasse». Ellentétben a KuH-(ftér-nék egyéb 
mondákban és énekekben található gyűlöletes és furfangos alak
jával : e hymnus — mivel éppen kérlelni akarják vele — sym-
pathikus színben tünteti fel az ő egyéniségét és Numi-Tqrém-mal 
való küzdelmeit. Fiatal korában, míg «izmosodó keze íze izmoso
dik vala» Numi-T. atyja hétszeres vaslakatú házban bezárva tartja. 
Egyszer alkalma nyílik kiosonni fogházából s a mint atyja udvarán, 
az égbolt felületén járkál: az egyik csizmája, mint ha mély hóba 
hágott volna, leválik lábáról. Lenéz az égbolton a csizmája alatt 
támadt nyíláson: látja, hogy Numi-T. egyéb fiai, az istenkék (pup-
%ét) az emberektől mindenféle ajándékokat és lakomákat kapnak. 
Egész jogos alapon arra kéri most atyját, hogy bocsássa el őt is a 
földre s részesülhessen szintén az emberek adományaiban. Atyja 
nem akarja teljesíteni kívánságát; «emberevő, nagyszemű szörnye
teget)) — úgy mond — «már ugyan hogyan bocsátanék le az 
emberekhez!* Kuí-a. jóhiszeműleg válaszol: «óhnem, atya, ellen
kezőleg: ha az emberek nekem is nyújtanak áldozatokat, én meg
hosszabbítom életüket*. Dühbe jön erre Numi-T. s Kul'-q,tér-t a 
tengerbe dobja, honnan ez csak úgy menekül, hogy egy fekvő 
ember nagyságú dombot bűvöl maga számára. Numi-T. ezt is 
elönteti a hullámokkal s Kul-q,. nónje-asszony, a kakuk tanácsára 
egy szigethez úszik, hol várost varázsol elő. A «Világot néző férfi» 
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(Mir-susné-xum), vagy más nevén «Híres fejedelem*) (Sujin q,tér) 
A mint a világot körűijárja, egyszer csak észreveszi a Kut-q. váro
sát. Bemegy oda, hol Kut-q,. annyira jól fogadja, hogy minden 
formaság nélkül felajánlja neki hálórekeszében ülő leányát. Bes
teili a «Híres fej edelem» ezt a mindenféle szertartást mellőző hir
telen házasságot; de Kut-qtér-nek nincs miből lakodalmat csapni; 
mert hiába van a földön, Numi-T. rendelése nélkül nem hoz
nak neki áldozatot az emberek. Segít a bajon a vő, ki saját élés-
hambárját rántja oda a lakodalmas házhoz s «fiúnak enni való 
lakodalmi étel jön, leánynak enni való lakodalmi étel jön». 
A kegyes isten, a «Világot néző férfi» ipjához jönnek most a 
hívek áldozatukkal, kérvén, hogy Numi-T. atyjának tett Ígére
téhez képest hosszabbítsa meg ez áldozat jutalmául az ő életüket. 
Ez röviden foglalva tartalma ós czélja az itt közölt hymnus-
nak; ehhez még csak azt kell előzetesen megjegyeznünk, hogy 
csakis az első rész — a hol Kut-q. maga beszól magáról — tekint
hető a hymnus valódi hű szövegének; a többiben — a hol Kut-
qtér-xol, mint harmadik személyről van szó — maga a közlő 
saját szavaival s kivonatosan adja elő a hymnusnak tartalmát. 

3. Iwwém, úqwtém lunti csontom, húsom erősödik, izmosodik 
(KptnjiaeTca, 3aK0mrf>eTrE, KptinKOH cTaHeTi.); pori' luntwés a fűszár 
megfásodott, kemény lett Uy^Ka saKO^miuia, TBep^aa cTajia). Eeg. 
így magyarázza e szót: «csont rostjoU (pocTeTt = nő); hogy 
miért fordítja Hunf. « b i l i n c s e l t kezem tagja meg van b i l i n 
c se ive l ) előttem homályos. Jegyezzük meg, hogy a medve menny
ből való leszállásának éneke is ugyané gondolattal kezdődik, pl. a 
Beg. féle följegyzósben; Nwmi-Tcirém asém ünléne kiuöl-kiwértá 
jdnimené katém-nak, aj, jánimi N. T. atyám lakó házában növekedő 
kezem íze, ej, növekedik (Hunf. Vog. Föld: 200. 1.) 

4. A medve is sát-pis tumanin kivol-lo&n őriztetik (pl. u. o. 
201. VI.). Beg. tumanem kvál e h. tumánén kv.; 1. alább 44. jegyz. 

5. Mint a medve, Kut-q,. is föltöri atyja távollétében a hétsze
res lakatú ajtót. A sildti szó jelentése: «pattan, szökik», pl. amp 
kwoná silátals az eb kiszökött, kiosont a házbői (coÓaKa He npn-
MÍJTHLIMT. OOPA30MTBHCKOQH.IT> Ha yjraiiy); pas sildti meab CBBTHTT., 
c^íuiaTca, hasadók világlik (be a Kut-q. lakó házába), tkp. szökik, 
pattan elő. Beg. az alább következő siláte'im-hez ezen fordítást 
írja: viskocu (BHCKOIV, kiszököm). Hunf. apoas (Beg.) szót «árr»-



3 9 4 MUNKÁCSI BEENÁT. 

nak fordítja, nyilván a pásiltép, pásilép «fúró»-ból követ
keztetve. 

6. paid-kaná kanitilém ero yjiiiny Topio, tapodom ucczájáL 
Hunf. közlésében e hely: kaneng paul kánetem; kánitilm; 
de Eeg. eredeti kéziratában: kannetem kannitilm, melyből az első 
szó az alsó lozvai kan tér» szó 3. személyű birtokos alakja az acc. 
-m raggal, a másik pedig a Eeg. szótári jegyzeteiben is megtalál
ható kaniti vtopcu, tretenw. H u n i az éjszaki xqnt- «tekinteni» 
igének délies alakját látja e szókban s így fordítja e mondatot: 
«o 11 téres falut l á t o k ; (azt) n é z e m». 

7. canort npopBeTca, npocKO^HTí), npocTyiiHTca na 9TOT"E 
CB^TT. : a csizma leválik (a lábáról), kicsúszik, hibásat lép az égen 
(úgy hogy az égbolt mint valami gyönge jégfelület áttörik s egy 
lék támad rajta, melyen Kul-q>. lenézhet a földre). Eeg. magya
rázata szerint: «durchgetreten den himmel». Jegyezzük meg ismét 
a medvedallal való párhuzamosságot: jüw-yultém la'ilá latkdtané 
asá pünsilém: joli máyjm ünléné sarui ql'ppá játéi ma nánkein 
hátra maradt lába csuszamlásának nyílását fölnyitom (az égen): 
az alsó nép lakta arany festésű kedves föld, te látszol (XVI.). 

8. pupyét BCHKÍH xpaőpocTH B.ecjT'b, 3a TO OHH xopomis 
êHeíKKH nojiyqaioTTb, óepyTT.: az istenkók mindenféle hősiséget 

visznek végbe, azért ők jó pénzecskét kapnak. Eeg. magyarázata: 
mudrosti djelajut (ügyességeket csinálnak). — ápér ügyesség: kát-a,, 
la'il-á. kézbeli, lábbeli ügyesség; ápér tóti olyan kifejezés, mint 
pqyátur tóti ügyességet, hősiességet «visz, visel», azaz: «tesz, gya
koroló. — Hunf.: «alant levő lábas báb lábas hót aper vitetik», 

9. qln ezüst; pénz. Eeg. jegyzete: priklad. így nevezik oro
szul a bálványok mellé fogadalomból helyezett tárgyakat, pl. pénzt, 
kendőt, bőrt stb. pupiné namejim (kástim) tqrné qln neye'it az 
istenkének ajánlott kendőbe pénzt szoktak kötni. — Hunf. a tár
gyalásban levő szót «czompó hab-nak fordítja, de ez utóbbi: álén 
(Cyprinus tinea). Eeg. is megkülömbözteti írásban az qlln, qln 
«ezüstw és aln, qaln «cyprinus» szókat. 

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

11. Eeg. az ajmqntd szó fölé ezt jegyzi: jesli-bi (hogyha). 
Alakilag az éjszaki vogulban an-mönt felelne meg e szónak; csak-
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hogy ez «imént, előbb» jelentésű s mint mondatszerkesztő nem-
szerepei. Használatos ellenben éppen feltételes mondatokban az; 
ige után vetett egyszerű mönt (1. fönt 361. 1.) 

12. ^HTHTKO MHJieHLKoe, TH qero BH ;̂,fejirb? -— s'isket olyan 
diminutivféle (kedveskedő) képzése a éié ,magzat, gyermek* szó
nak, mint plket fiúcska, apiket jmokácska ezeknek: pV fiu, api' 
unokaöcs, unoka. 

13. nocjrE, ecjiH ^ojrroBBqHbiií, qe.iOB'&iiecKÍÉ BÉKI> őy^eTt: 
KaKi. a Mory Te6a nycTHTL KT> Hii3y HCKycHTb cBoero ^ejiOBÍKa ?! 
később, midőn hosszú korú lesz az emberi élet: mikép bocsáthat
lak le én téged, hogy te elcsábítsd, megrontsd az én emberemet ? ! 

14. Ütpi, vagy Üt ép (pelimi nyelven Vutép) HCIHCTEIH ^yxi>: 
gonosz szellem. Reg. szerint «teufel». Eendes jelzői: saruin Ü., 
süpin Ü. nagyszemű, nagyszájú U.; vagy: samifi Ü., punin Ü. 
nagyszemű, szőrös Ü. Egy szoszvai közlő szerint: 9TO cep^e«iHoe 
CJIOBO (simin latin) ; Me^Bí^a, Kor,a,a Ha ero ocep^aTca, Ha3HBaK>TrB 
9TaKi>: ez haragos szó; a medvét nevezik így, midőn reá meg-
haragusznak. Tényleg az Ütpi, a hol énekgyűjtéseimben előfordul, 
az embert ölt medvének gyalázó megnevezése (pl. Tomil'-éri', 
Khqis jerij s látván, hogy a Kul'-a. története egyébként is hason
lít a medvéhez, érthetjük, hogy Numi-T. bosszúságból őt is így 
nevezi. Megjegyezzük, hogy egy ilyen medvének más gyalázó meg
nevezése: ámp-uj «kutyaállat», miből az sejthető, hogy Ütpisbzüt-
«ugatni» igének participiuma, a medvére gyakran alkalmazott 
tüjtné látin-ga\, titkos kifejezéssel. 

15. Eeg. aata alakjának jobban megfelelne ugyan az éjszaki 
vogul ata, mint az itten írt aii; ámde amaz a jelen mondatszerke
zetbe nem illik alkalmasan (1. fönt 353. 1.). Hunf. úgy látszik a 
magyar atyá-m gondolva az aata szót a reá nyomban következő 
aéa synonymjának tartja s egy szóval fordítja: «atya!» 

16. Az as-a alak utórésze felkiáltó indulatszó («óh, hé!»); 
ugyanígy van: san-á! óh anyám ! piy-a! óh fiú! (1. fönt 356. 1.) 

17. Eeg. kéziratában e hely : náming alln jommas puri voarun-
gue pátaum, melyben a namin q,ln a jamés pü?'i jelzője volna, ilyféla 
értelemmel: «jeles pénz jó áldozattal)). Ez előttem nem világos, 
minthogy a püri csak ételnemű, vagy ital lehet (1. fönt 386. 1. 29. 
jegyz.); de az istenségnek ajánlott tárgyak, pl. pénz nem püri, 
hanem pupiné neyém aln. «pürilpürlaytawé, aln néyaiüé\y püri-yal 
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lakomát csapnak; de a pénz az istenség számára kendőbe kötetik 
{ez t. i. nem püré) — magyarázza az átirat közlője. Igen lehetséges, 
hogy Eeg. qlln írása dinéi helyett való, hiszen efféle hibák bőviben 
vannak följegyzéseiben; v. ö. pl. itt is: juont-pop e h. juontep-pop 
(I), Tqrom kajtemlqu e h. Tqromne k. (III.); 1. alább a 39. jegyzetet. 

18. HBTB, MOH OTeirB, MHB atepTBy npHHecyTB II a W-HOBB-
qecKiit BBKB ,nojiBine TBopio, ^TOÖBI őojitine ÓBIJIB. Eeg. jegyzete: 
po dolse sla£u. Hunf. e fordításában: «atya, a híres czompóhal 
jó adományával szeretnék élni, az ember korbeli nagy földjét ellö
köm)) — a Eeg. tarommá -t tarom má-ie osztotta el, tarom-ot át-
viteles «nagy» jelentéssel vévén; a sankémtilém (Eeg. sqngomtilm) 
szót meg a sánywi, sánywási «rug» igével hozta kapcsolatba. 

19. Untén: tépén latin «tápláló» ; v. ö. osztják lant, tant étel, 
gabona = vog. tep ; osztják lantin Ás, yulin Ás ==s vog. tépiftÁs, 
Xulin Ás tápláló Ob, halas Ob. 

20. dném-ke eri' éld mini Hunf. fordításban: «ha énekem 
s i k e r ü l » ; noha Eeg. jegyzete : jesli pesni posle (ül) pajotsa : ha 
az ének azután is énekeltetik, vagyis előbbre megy, folytatódik. — 
Az átirat közlője így magyarázza e helyet: ecjin MOH HECHA 
Bnepe^í) H ^ T B (ecjiH-ÖBi OHT> yMepB TaMB, Tor^a 8Ta nBCHa He 
ŐBijia ŐBI ^ajr&nie; TaKB KaKB OHB JKHBB ocTajica, IIBCHS Bnepe^B 
H^eTB) ha az én énekem előre megy (hogyha ő t. i. Kul-ci. meghalt 
volna ott a tengerben, akkor ez az ének nem folytatódnék tovább ; 
minthogy a bűvölet következtében továbbra is élve marad, az ének 
előre megy). 

21. séi necOKB, homok; úol MHCB, földnyelv ós kimagasló 
hegyorom (v. ö. Vog. Föld. 81.1.); alapértelmóben: orr. — A Eeg* 
sí-nqll írása alapján gondolhatni bár a sV menyhal (gadus lota) 
szóra is, mint Hunf. teszi («meny hal -orr sziget támad»); de hogy 
itt mégis «homokdomb »-ról van szó — mint az átirat közlője 
magyarázza — bizonyítja a Mir susné-yum-nak egy tőlem följegy
zett mondája, melyben elbeszéltetik, hogy őt egy óriási madár föl
kapta a levegőbe, azután: yqsd totwés, man vdíi totivés, sárisné tot-
ivés. saris sár simén tárátaivés. Sernél uj-sqw raywin ta'il masém qtér 
Sorni-Kworés ásán taw namélmati: aeryém-ke elá mini, möjtém-ke 
éld mini: am jol joytném eli-pált, yum patné séi-kan v oss 
_yulili/» yum patné jani' séi-kan ta yuUli, taw séi-kan tármél tü 
ta pats. Hosszú, vagy rövid ideig vitetett, a tengerhez vitetett. 
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A tengernek éppen közepébe bocsátatott. A nyusztprém galléros 
ruhát öltött istenke-fejedelem Sorni-Kworés atyjára gondol: «ha 
az én énekem folytatódik, ha az én mondám folytatódik: mielőtt 
én lejutok, egy férfi esésére való homokterület (azaz: oly nagy 
homokterület, melyre egy férfi rá eshetik) emelkedjék ki (a tenger
ből). Egy férfi esésére való nagyságú homokterület emelkedik íme 
ki; ő ezen homokterületre, oda esett. 

22. nari nexHeTT. KT. Bepxy, fölfelé tol; naritayti, narémtayti 
fölfelé tolja magát, meredeken kiemelkedik. 

23. akw nagynéne, anyóka; ne-ákum, m-üpém nénémasszony, 
ne-áyi leányasszony, ne-sanim anyámasszony; tehát kukkuk ne-
akwá nem «nőstény kakuk», mint Hunf. fordítja, banem : «nénje 
asszony, a kakuk». A medvedalokban is gyakran találjuk, hogy 
a medvének ínségében vorap ne-üpci a magtörő holló az ő nénje 
ad kisegítő tanácsot. 

24. árés tűzhely (oraiime); áréé-nelm tűzláng (iuiaMa orHa) ;: 
pelimi nyelven oqrés ítiz, oqrééin, oqrsin tüzes, forró. Eeg. az 
arsing kqtél fölé e jegyzetet írja: akrasni solniskon, piros nap. 

25. ánktv anya, náj fejedelmi, előkelő asszony; náj-ánkűivf 

mélyebb tisztelettel fejezi ki ugyanazt, mit a ne-sánüw (1. 23. jegy.). 
A nap egyéb énekekben is az élők anyjának van nevezve, pl. az 
alább közölt medveköltő énekben: yoli-seri sá'ipii náj sáriin kars 
jiw lápin ti pats a reghajnal sugaras fejedelmi asszony a te anyád 
( = nap) ime a magas fa ágernyőjéig ért már (magasra emelkedett). 

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

27. séi-nol Tarémné yajtémlawé Eeg. magyarázata szerint: 
zaliot vodoju, (Tqrém) elönti vízzel (a homokdombot); tkp. yaj-
témli hirtelen fut, siklik, pl. yáp vátan yajtcimlés JTO^KÜ Ha Őepert 
cŐfeKajia, cKaTHJiacL, a ladik a parthoz siklott. 

28. ((Numi-Tarém atyja» itt eredeti «ég, menny» értelmében 
mondódik. Ugyanígy szól a medvedal; Numi-Tárém ásém takwsV 
ti jemtés, páyivén sampá samin tüjtci ti patili. N. T. atyám íme ősz-
szé vált, széles szemű szemes hópelyhe íme hull; vagy másutt: 
N. T. ásém tüjimálém N. T. atyám íme kitavaszodott. Egy női dal-
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ban fordul elő: Numi-Tqrém jdikém postilémd samél uraslém N. T. 
atyuskám hajnalodását szemmel (ébren) vártam. 

29. Reg. így írja e helyet: ü sunsitd tumptd nanki, Hunf'. 
pedig talán a tá nanki-i ténki («ők ketten») névmásnak nézve — 
így fordítja: «itt ketten nézek a szigetet». Az átirat közlője szerint: 
CMOTpHTT. : OCTpOBT. BH^aTB. 

30. Reg. kéziratában a déli alak: varráts található; míg 
Hunf. vorets éjszaki alakot ír. — E mondat fordítása: cnjia xBaTHTB, 
He xBaTHTt, Ty,na npaMO MBITB CHJIBHO xo^eTB. 

31. Reg.-nál: kame koiss s föléje jegyezve: niz tog. Hunf. 
fordítása: hanyatt fekszik le. Ámde Reg. szótári jegyzeteiben is 
megvan: Kami kujji (corr. %qmi %uji) liegt umgekehrt, den rücken 
aufwárts auf dem bauch. «Hanyatt» éjszaki vogul nyelven xqni. 

32. Hunf. kiadásában e hely: kukoh né luí; ámde Reg.-nál: 
né-uopte található Hunf. erre vonatkozólag így ír a jegyzetben: «a 
kakuk nő ipja». De ki az? mi az? én elhagytam az uopte szót. — 
A dolog abban áll, hogy van az éjszaki vogulban: üp nagynéne és 
up ipa. Reg. jegyzeteiben is van : űb schwiegervater és őbe, uoba, uo-
pekva tante von seite des vaters, áltere schwester, fremdes álteres 
weib. Más helyen (Vog. Föld. 112.1.) Hunf. is idézi az utóbbi szót. 

33. Hunf. így fordítja e helyet: sokáig, nem sokáig f e k ü d -
j él . Ámde Reg. írásmódjából is meg lehet külömböztetni a pras-
sens (futurum) és imperativus alakokat; kujén (ez nála praes.); 
ellenben a reá következő imperativus alakok: nuk kvaln, kiskátén. 

34. pbl '/usdti m;enKH OTm,enHeTB, forgácsot hasít; ma vdtanél 
Xusmats 3eMjia OTB Őepery OTCTajia, BB Bo^y najia; a föld lesza
kadt, leomlott a vízpartról. 

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

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

37. Reg. e helyen Aas tump-ot ír, melyben nyilvánvaló, hogy 
a nagy betűvel írott szó az ismeretes Ás «0b» folyónak neve. Hunf. 
•ás-t olvas s igy fordítja a helyet: «azután . . . . a szigetetw (v. ö. 



ÉJSZAKI VOGUL NYELVMUTATVÁNYOK. 3 9 9 

$s még, megint). — Ne keltsen megütközést, hogy előbb tenger
ről, most pedig obi szigetről van szó; hiszen az Ob-nak deltája 
valóságos tenger. Egyebütt is történik említés róla, hogy Kut-cLtér 
birodalma, a halottak országa a jeges tengerben van. 

38. Hunf. fordítása: «hét sima czompóhalat találsz». Hon
nan ered a nurpli szónak «síma» fordítása, nem értem. Eeg. e for
dítását jegyezte: «zusammengebunden»; de valójában a nur karikát 
jelent, melyre a textus szerint hét ezüstpénz van felfűzve. Kari
kára fűzött ezüstpénzek nagy divatú kar- ós nyakékességek min
denfelé az éjszak népeinél is. Az átirat közlője így fordítja e 
helyet: Ha O^HOH .HVJKKÍÍ ceMb ^eHeaceKi. HaüneniL. 

39. Hunf. Eegulynak első följegyzése szerint aula johtaln 
alakban közli e helyet; de a «-talán» jelentésű vogul -toí-nak 
sehonnan ilyes bővebb alakját nem igazolhatom. Ki is javította 
maga Eeg. első följegyzésónek ezen íráshibáját tisztázott második 
kéziratában. Ezen alapon kell megítélni az alább következő Eeg. 
féle man lautaln, aula uotaln följegyzéseket is. Az első e helyett 
való : man lautalü; a második pedig a fönntebbihez hasonló írás-
lúbának gondolható, mely Eeg. figyelmét a másolásnál elkerülte. 

40. Eeg. szerint ez a Sqrni-qtér (Arany-fejedelem), kinek egyéb 
nevei: Mir-susné-%um, Ékiva-pV piris (Asszonyfia fiúcska), vagy 
egyszerűen: gitár, illetőleg «neves, híres» jelzővel: namin átér, 
sujin qter. 0 Numi-T. legkisebb és legkedvesebb fia, kit minden 
isten fölé helyezett. Szent helye Trojiezkoje egyházfalu fölött van 
az Obnak egy partfokán. 

41. mat jcfTípiát-müs: Kaiíi OJETE 3eMJiio OÓXO^HTT.; müs tkp. 
szerént (1. fönt 349. 1.); igenevekkel időbatározói jelentésű, pl. am 
jálném-müs mialatt v. a közben, hogy oda járok. Hunf. fordítása 
«a földön való járás v é g e t t " ; pedig a «végett» szó Eegulynál 
mdes (ma'és), míg itt muoss van írva. 

42. 6e3% uamero npHKa3y, no3BOjieHÍa, KOHua He BH^aTb, 
r o p o t t nocTpoHJicff. — Eeg. is ilyenformán fordítja: neprikazali. — 
Hunf. a man «mi» szót man «földön» szónak olvassa s fordítása 
ennek alapján: «a földön meghagyás nélkül» stb. 

43. Eeg. kéziratában e hely: Jűte tui, melyben jü-tui «be 
megy», te, ill. té a közelre mutató névmás «íme» jelentésben. Eeg. 
szótári jegyzetei közt is megvan: tui, jü-tui «bemegy, polez v isbu». 
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Az éjszaki vogulban e szó nem használatos, azért az átiratban a-
megfelelő jelentésű salt, szóval helyettesítem. 

44. Eeg.-nál e hely: lahom poal laguén, melyben lahom e fa-
való layéjí a következő szó kezdő labiálisa miatt. Ugyanígy mondó-
dik: yqrém-paul e h. yqréfí p, (yqrén osztják), Lqpmüs e h. Lqpin 
üs, Páym-tit paul e h. Paywén-t. p. (payivén széles). 

45. joáí-nalv nevezik a vogul jurta nyílt, csupán egy deszka
fallal elválasztott, páholyszerű rekeszeit, melyek külön szobák
nak felelnek meg. Az ajtó mellett legközelebb van az awi-sunt pal; 
az ajtóval szemben levő oldalon a szélső, legvilágosabb és leg
kényelmesebben berendezett rekesz a muli-pal (hová a vendégeket 
ültetik); a rekeszekkel épített falak szögellő sarkában van egy szű
kebb nyílású, sötét zúgrekesz, ez a Iqy-pal. Ide különösen a fiatal 
asszony, menyasszony vagy a fiatal házaspár telepedik. Midőn 
tehát Kul-ci. arra szólítja föl Sujin-qtért, hogy üljön be a lqy-pál-b&, 
neki rövid úton az ott ülő leányát (Eeg. megjegyzi: da sass die 
tochter) nőtíl adta s őt vejének fogadta. Azért mondja tovább a 
hymnus : «0 csak úgy elszégyelte magát Kul!-q. ipjávab. 

46. esiy CTH^HO cTajio CT. KvX-á. TecTeMi.. — Hunf. «Az. 
hiába szógyenkezék. Kulyaternek, ipa létire (nincsen egy falatja). »> 

M.püri szóra Eeg. ezt írja: CBa^eÓHoe KymaH&e, lakodalmi 
étel; szótári jegyzetei közt i s : puri, pori hochzeitsopfer (1. fönt 
10. jegyz.). 

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

49. OH'h (Sujin-qtér) HST> cBoero ropo^a aMÓapi. CBOHMH 
XHTpOCTHMH 3a yrOJIT. XBaTHTI. H ClO^a ,U;OCTaBIlTT> Kí> TeCTK). — 
Eeg. kéziratának e helyét: qnpoarmá sqamdtén ti nirmtit, melyre 
rá vannak írva az értelemre nézve eligazító «ambar» s «uglu» 
jegyzetek (azaz, hogy «a hambárt szögleténél fogva ide rántja») 
Hunf. így alakítja: an poar mii sao ma tén íi nirmtit s így for
dítja : hambár nászáldozati hely, sok evő hely legott támadnak. 

50. Tenepb sKUBeTL H #0 BBKy aíHTTb őy^eTTb. — Eeg. cint qli, 
kunalt qli, Hunf. kiadásában art tali, kunal tali s ez utóbbi alap
ján a fordítás: Kulyater, ipa létire, most elválik, a mikor elválik. 

MUNKÁCSI BEKNÁT. 



A M. T. AKADÉMIA NYELVÉSZETI KIADÁSAI. 

NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK. Kiadja a M. T. Akadémia Nyelv
tudományi Bizottsága. Szerkeszti H u n f a l v y P á l , I—XIV. köt . ; szer
keszti B u d e n z J ó z s e f , XV—XX. köt. 1862—1886. Ára köte tenként 
I I—X-ig 1 frt 50 kr., Xl - tő l fogva , . 3 frt. 

N Y E L V E M L E K T Á R . Régi Magyar Codexek és Nyomtatványok. Kiadja 
a M. Tud. Akadémia Nyelvtudományi Bizottsága. Szerkesztik : B u d e n z 
J ó z s e f , S z a r v a s G á b o r és S z i l á d y Á r o n . 1874—86. 8-adrét. 

I. kötet. Bécsi Codex. Müncheni Cod. Közzéteszi: V o l f G y . 
I I . kötet. Weszprémi C. Peer C. Winkler C. Sándor C. Gyöngyösi C. 

Thewrewk C. Kriza C. Bod C. Közzéteszi: Vo 1 f G y. 
III . kötet . Nagyszombati C. Szent Domonkos C. Virginia C. Közzéteszik : 

K o m a r o m y L. és K i r á l y P . 
IV. V. kötet. É rdy C. Közzéteszi V o l f G y. 
VI. kötet. Tihanyi C. Kazinczy Codex. Horvát Codex. — VII. kötet. 

Ehrenfeld Cod. Simor C. Cornides C. Sz. Krisztina élete. Vitkovics C. 
Lányi C. — VII I . kötet. Sz. Margit élete. Példák könyve. A sz. 
apostoloknak méltóságáról. Apor C. Kulcsár C. — IX—X. kötet . 
Érsekújvári C. — XI. kötet. Debreczeni C. Gömöry C. — XII . kötet. 
Döbrentei C. Teleki C. — X I I I . kötet. Fesztetics Cod. Pozsonyi C. 
Keszthelyi C. Miskolczi töredék. — Közzéteszi V o 1 f G y. 

Ára kötetenként 2 frt. 

R É G I MAGYAR N Y E L V E M L É K E K . V. kötet : A Jordánszky-codcx biblia
fordítása. Kinyomatta T o 1 d y ; a Csemesz-töredék szövegével kiegészítette 
és előszóval ellátta V o l f Gy. 1888 Ára 6 frt. 

RÉGI MAGYAR KÖLTŐK TÁJRA^ (Corpus poetarum.) Szerkeszti S z i-
1 á d y Á r o n. I. kö te t : Középkori magyar költői maradványokl877.II.—V. 
k ö t e t : XVI . századbeli magyar költők 1880—86. Ara kötetenként 2 frt. 

CODEX CUMANICÜS bibliothecae ad templum Divi Marci Venetiarum. Jegy
zetekkel s glossariumokkal kiadta gr. K u u n G é z a . 1880. N.8-rét . A r a ö frt. 

UGOR FÜZETEK. Adalékok az ugor nyelvek ismeretéhez és összehasonlításá
hoz. I. szám. G e n e t z A. Orosz-lapp nyelvmutatványok. 1879. Ara 60 kr. 
I I . sz.Zűrjén nyelvrnutatványok. K ö z i . B u d e n z J . s Halász 1.1883. Ára60kr . 

I I I . szám. H a l á s z I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok 1881. Ara 60 kr. 
IV. szám. Máté evangéliuma moksa-mordvin nyelven. Tyumenyev fordí

tásából közölte B u d e n z J . 1881 Ára 60 kr. 
V. szám. M u n k á c s i B e r n á t . Votják nyelvmutatványok és nyelv-

tanulmányok I. 1884 Ára 60 kr. 
VI I . szám. H a l á s z Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I. Lule- és Pi te- lappmarki 

nyelvmutatványok és szótár 1885. Ára 1 frt 20 kr. 
VIII . szám. Halász Ignácz. Svéd-lapp nyelv. I I . Jemtlamli lapp nyelv

mutatványok. 1886 Ára 60 kr. 
(Különnyomatok a «Nyelvtud. Közlemények*-böl.) 

R É G I MAGYAR NYELVÉSZEK Erdösitől Tsétsi ig. (Corpus Grammatico-
rum linguae Hungaricae veterum.) Kiadta T o 1 d y F . 1866. Ára 2 frt. 



REGÜLY ANTAL HAGYOMÁNYAI. A Vogul föld és nép. Kidolgozta, 
H u n f a l v y P á l 1864 Ára 2 frt.' 

MAGYAR-UGOR ÖSSZEHASONLÍTÓ SZÓTÁR.irtaBudenz j . iára—sí; 
Ára 5 frt. 

A MAGYAR IGEIDŐK. Irta S z a r v a s G á b o r 1872. . . . . . Ára 1 frt. 

A HELYES MAGYARSÁG ELVEI. Irta P. T h e w r e w k E m i l . 1873. 
Ára 1 frt. 

A MAGYAR NYELVÚJÍTÁS óta divatba jött idegen és hibás szólások birá-
lata. Irta I m r e S á n d o r . 1873 Ára 1 frt. 

KALEVALA. A finnek nemzeti eposza. Fordította B a r n a F é r d . Ara 1 frt. 

Sí MONY"! ZS. A magyar kötőszók, egyúttal az összetett mondat elmélete. 
I. kötet. (A mellérendelő kötőszók.) 1881. . . . . . . . . . Ára 1 frt 20 kr. 
II. III. köt. (Az alárendelő kötőszók) 1882—83 Ára 2 frt 40 kr. 

KAZÁNI-TATÁR NYELVTANULMÁNYOK. Irta Sz. B á l i n t G á b o r . 
I. füzet. Kazáni-tatár szövegek. 1875. II. füzet. Kazáni-tatár szótár 1876. 
III. füzet. Kazáni-tatár nyelvtan 1877. Egy-egy füzetnek ára . . 1 frt. 

ÉRTEKEZÉSEK A NYELV- ÉS SZEPTUDOMÁNYOK KÖRÉBŐL. Kiadja 
a M. T. Akad. Az I. oszt. rendeletéből szerk. G y u l a i Pá l , osztály titkár. 
I—VIII. köt. 1867—1880. Ára 20 frt 20 kr. — IX. köt. (1 —12 sz.) 1882. Ára 
3 frt 20 kr.—X. köt. (1—13 sz.) 1882. Ára 4 frt. - XI. köt. (1—12. sz.) 
1883. Ára 3 frt 70 kr. —XII. köt. (1—12. sz.) 1885. Ára 4 frt 60 kr. — 
XIII. kötet. (1—12. sz.) 1886—87. Ára 3 frt 40 kr. — XIV. köt. (1—7. sz.) 
1887—88 Ára 2 frt. 

SZINNYEI JÓZSEF. Finn-magyar szótár 1884. S Ára 3 frt. 

AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. I r t a B u d e n z J . 
Első tüzet: Igeképzés. 1884. (Különnyomat a Nyelvt. Közi.-bői.) Ára 1 frt. 
Második füzet: Névszóképzés. Ib87 , . . Ára 80 kr. 

A PHONETIKA ELEMEI, különös tekintettel a magyar nyelvre. 
Irta B a l a s s a József dr. 1886 ' Ára 70 kr. 

VOTJÁK NÉPKÖLTÉSZETI HAGYOMÁNYOK. Gyűjtötte és forditotta 
dr. M u n k á c s i Bernát 1887 Ára 2 frt. 

OSZMAN-TÖRÖK NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNY. I. kötet: Oszmán-török 
népmesék. Gyűjtötte dr. K u n o s Ignácz. 1887 Ára 2 frt 30 kr. 

HÁROM KARAGÖZ-JÁTÉK. Török szövegét följegyezte és magyarra fordította 
dr. K u n o s Ignácz. 1886. (Különnyomat a Nyelvtudományi Közlemények 
XX. kötetéből.) Ára 1 frt. 

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMDÁJA 
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