
A vogul nyelvjárások szóragozása. 

IV. 

A k o n d a i v o g u l n y e l v j á r á s . 

Századunk első negyede nevezetes idő a vogul nép művelődósé
nek történetében. Lezajlottak már 1715-ben a hittérítés harczai, de 
a nép szellemi életének ezen eseménytől remélt áldásos fejlődése 
még sokáig nem következik be. Az egész múlt századbeli hosszú 
korszak alatt alig történt valamely jelentékenyebb lépés a nép 
vallásos fölvilágosodásának és művelődésének elősegítésére s a 
régi tudatlanságban fentartották magukat nemcsak a hagyomá
nyos hiteszmék és szokások, hanem — különösen a közlekedési 
vonalaktól félreeső helyeken — részben az ősi pogány szertartá
sok gyakorlata is. A jelzett időben indul meg az első nagyobb sza
bású kísérlet, mely ez állapotok javítására lett volna hivatva. 
F e l i ez in P é t e r tobolszki protoierej és székesegyházi kulcsár áll 
az ez irányban kifejtett munkásság élén, kinek meghagyásából és 
vezetése alatt a Konda- és Pelymvidék egyházas falvaiban egész 
kis gyűjteménye készült a vogul nyelvű fordítmányoknak oly czél-
lal, hogy majd a tervbe vett népoktatás alapeszközei gyanánt szol
gálhassanak. E munkák közül hiteles tudomásunk van azokról, 
melyeket a Konda középvidókón fekvő Nachracsi (Mut-us) és Leusi 
(Lous-poul) falubeli P o p o v , továbbá a felsőpelymi E y c s k o v 
káplánok készítettek s melyek tartalmuk szerint a következők: 
1. A négy evangélistának könyvei; % Eövid katekizmus; 3. Eövid 
bibliai történet; 4. Eövid erkölcstan; 5. A keresztyén ember köte
lességeit leíró táblázat; 6. Imádságok: Miatyánk, Hiszekegy, 
OjiaBa Teö1> Eoace HaMí>, YnoBame Moe Őreire, 50. zsoltár stb. 
7. A nemzetiségekre (HHOPO^;U;H) vonatkozó törvény. 
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A vogul irodalom ezen első zsengéiből összesen csak kettő
nek, jelesen a Popov-féle Máté- és Márkevangeliumoknak jutott a& 
a szerencse, hogy nyomtatásban kerülhetett a nyilvánosság elé;, 
azonban ezeknek kiadása sem történt ama czélnak megfelelő mó
don, melynek szolgálatára eredetileg szánva voltak. A Mátéevan
géliumot Wiedemann gondozásával Bonaparte Lucián adta ki 
1868-ban Londonban s mint tudvalevő, Hunfalvy Pál ismét ki
nyomatta a «Kondai vogul nyelv »-ről írott könyvében. Ugyancsak 
Hunfalvytól származik a Márkevangelium első közlése, melyet ő 
Sjögrén, illetőleg Schiefner másolatai nyomán szintén nyelvészeti 
földolgozás kíséretében eszközölt. Midőn Ahlquist 1877-ben be
utazta a Konda vidékét Leusi faluban s később Tobolszkban sokat 
fáradott Pursin Makszim írástudó vogul közreműködésével ez 
evangélium-kiadványok helyesebb átírásán és javításán s így kelet
kezett az angol bibliai társaság költségén 1882-ben megjelent leg
újabb kiadásuk, melyek czíme : OTT> MaTeea H OTT> Mapica CBaTbis 
EBanrejiia no BoryjibCKH, H3 âHHi»ia EpnTaHCKHMT> H ÜHOCTpaH-
HHM-b EHŐJiefiCKHM'b OŐUI.eCTBOM'L. MaTIlÍHH3JI H MapKH3.I EjIIlHRT 
EBaHreJiiH MaHLCHHrHin (Máté és Márk szent evangéliumai vogul 
nyelven, melyeket kiadott a britt és külföldi bibliai társaság. Mat-
piinel i Marknel jelpén jevangel'iji mansénés. Helsingfors. 8°, 142.1.) 
Tekintettel a könnyebb gyakorlati alkalmazhatóságra e könyvecske 
orosz bettikkei van kiállítva, mely azonban ilyen alakban sem 
terjedhetett el a vogul egyházközségekben; mert midőn erre nézve 
a bibliai társaság részéről kellő intézkedés történt, — mint érte
sültem — 1887-ben az egyházi hatóság parancsából kiosztott pél
dányait összeszedték és fölégették.*) 

*)Ez eljárásnak okául korántsem kell valamely fordítási vét
séget, illetőleg abban rejlő eretnek színezetet gondolnunk. Az egy
részt ama féltékenység kifolyása, melylyel az orosz papság a kül
földi bibliai társaságnak saját területén való működését mindenütt 
fogadja; másrészt egyes új betűk (ci ós y) alkalmazása, valamint 
régieknek (pl. az 9 ós H betűknek) szokatlan használata miatt 
támadt ingerültség eredménye. Bármily csekélységnek lássók is ez 
az utóbbi ügy, nagy és kellemetlen harczoknak volt az előidézője 
Ilyminszki ellenében is, ki — mint gúnyolni szokták — először 
kezdte észrevenni az inorodczy-k nyelveiben «a finom hangbeli 
árnyéklatokat» s «csempészett be» azok kedvéért új jeleket, tehát 
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A mi a kéziratban maradt fordítmányok további sorsát illeti, 
azoknak egy része hallomásom szerint a tobolszki püspökség levél
tárában hever, másrésze pedig elkallódott a vidéki papság kezén, 
melyhez úgy látszik tanulmány czéljából küldöttek. A szerencsés 
véletlennek köszönhetem, hogy egy ily enyészetnek indult iro
mány-nyalábot megmentenem sikerült, midőn az 1888. év novem
ber havában a felső-pelymi egyházkerületben utaztam. Mint a 
borítéklap jegyzetéből kitetszik, ez 1864. augusztus havában került 
ide Djukov Vaszilij paphoz s eredetileg a fenti jegyzék 1—6 szá
mait tartalmazta, később azonban, mint meg nem becsült értékte
len holmi *) a lomtárba kerülvén, egyes darabjai elvesztek, vagy 
fölhasználódtak. A megmaradt s jelenleg birtokomban lévő rósz 
tartalma: 1. Máté és Márk evangéliumai, melyeknek fordítása, 
egészen eltérő a Popov-félétől s valószínűleg a borítékon megneve
zett Bycskov káplántól származik; 2. Lukács evangéliuma az. 
utolsó fejezet hiján; 3. a jegyzékben jelzett 4., 5. és 6. sz. iratok. 

Azonban «a kő, melyet az építők megvetettek, a háznak 
sarkoszlopa lett!» A Popov-féle evangeliumfordítások az európai 
nyelvtudósok kezéhez jutva, nagy értékre tesznek szert s talán ép 
ugyanakkor, midőn a szerencsétlen szerző a világ legfélreesőbb 
zugába, Szatigi faluba internálva, elhagyottan küszködik inségé-

reformot a hagyományos ortograíiába kiadványaiban. Ez az iro
dalmi harcz nemcsak egyetemeket s a tud. akadémiát foglalkoz
tatta, hanem annak idején magának az oktatásügyi miniszternek, 
Tolsztoj Demeter grófnak is kihívta beavatkozását (1. részletes 
leírását Ilyminszki ((1131. iiepenucKH no Bonpocy o npHMtHemH 
pyccKaro ajia>aBHTa KI. iraopo^ecKHMf. H3HicaMT> (az orosz ábéczé-
nek az oroszföldi idegen nemzetiségek nyelveire való alkalmazta
tása tárgyában fölmerült kérdésre vonatkozó okmányok). Kasain.,. 
1888.» czímű füzetében. 

*) Menysenyin felső-pelymi pap állítása szerint a vogulok,. 
midőn e kéziratokból egy ízben kísérletképpen részleteket olva
sott fel előttük, kijelentették, hogy szavait nem értik. Ezt a 
tényt igen könnyen megmagyarázhatja az a körülmény, hogy a 
pap tájékozatlan levén a nép nyelvében fölismerhetetlenül ejthette 
ki az amúgy is fogyatékos ortografiáju szavakat, másrészt meg 
az evangéliumoknak sem minden része felel meg az egyszerű vogul 
ember értelmi fokának s különösen nem, ha nem éppen korrekt 
fordításban közlik vele. 

23* 
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ben, a nyugati társadalom oly kiváló férfiai, mint Sjögrén, Wiede-
mann, Schiefner és Hunfalvy hónapokon át ülnek iratainak má
solatai mellett s drágakövekként vizsgálgatják azoknak minden 
egyes szavát. Minthogy a Keguly-fóle hagyományoknak Hunfalvy-
tól kiadott részeit sem rendszeres nyelvtani, sem szótári feldolgo
zás nem világosítja, a Popov-féle evangélium-fordítások alapján 
készült nyelvleírás és szójegyzék teszik mai napig is jóformán az 
egyedüli forrást, melyből a külföldi tudósok a vogul nyelvre vonat
kozó adataikat merítik: alkalomszerű lesz tehát ennélfogva is, ha 
e helyen kissé közelebbről veszszük szemügyre e forrás tudományos 
értékének fokát, illetőleg nyelvészeti czélra való használhatóságát. 

Mindenesetre bizonyos, hogy a kondai Popovok alaposan 
értették s elég jól beszélhették a vogul nyelvet. Állítólag mé^ a 
múlt század közepe tájt telepedtek le Nachracsi faluban, hol mint 
kereskedők lassanként meggazdagodtak s ma is urai a vidéknek. 
Magamnak is volt alkalmam e család vendége lehetni s meggyő
ződni róla, hogy annak úgy idősebb tagjai, mint fiatalabb nemze
déke teljes folyékonysággal beszélik nemcsak a vogul, hanem a 
kondai osztják nyelvet is. Ugyanezt kell föltennünk az evangé
liumfordító Grigorij Gavrilics és Georg atyafiakra nézve is, kik
nek beható nyelvismeretéről egyébként tanúskodik munkájuknak 
minden részlete, különösen a Máté-fordításé, mely meglepő öntu
datossággal kerüli az idegenszerűségeket s alkalmaz gyakran a 
fordítói hűség föláldozásával is a vogul nyelvszellemnek megfelelő 
szólásokat ós fordulatokat, nem vétve — s ez a nyelvtudás fokának 
jellemző kritériuma! — a tárgyas ragozás használatában sem. 
Természetes, hogy mindemellett sem lehet e fordításoknak min
den jelentés- s különösen mondattani tanúságát hitelesnek tekin
tenünk *) s hogy a tollra csúszott nyelvkocsintásokkal szemben 

*) Világosan hibás helyek pl. a szórend szempontjából: Joan 
perne punep Keresztelő szent János (az orosz I. KpecTHTejit min
tája szerint) e h. perne punep J. Mát. III. 1. Ugyanilyen: sochen 
jejv at telap jomas urlech minden fa, mely nem terem jó gyümöl
csöt (BCAKoe ,nepeB0, He npiraocamee ^oöpnro írnoka) e h. sochen 
jomas urlech at telap jejv. u. o. 10. || jejentap am jejmpalt az utá
nam jövő (rpa^ymii 3 a MHOIO). U. O. 11. j vatá jochti torem ta 
kavetnel pel püvet pel'tachv Avraamne istennek ereje telik, hogy e 
kövekből is fiakat támaszszon Ábrahámnak; e h. torem vatá jochti 



KONDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 357 

itt is ép oly tanácsos az óvatos kritika, mint pl. midőn régi ma
gyar bibliaforditásainknak használjuk fel ilynemű adatait. Azon
ban az e rovatba sorozható hibáknál sokkal fontosabb s a szóban 
forgó forrásmű nyelvészeti használhatóságára nézve döntő jelen
tőségű az a fogyatékosság, melylyel a szók hangalakja jelezve van. 
Egy oly változatos hangrendszerű nyelvnek, mint a kondai vogul-
nak bangképleti visszatükrözósére igen kevéssé alkalmas az orosz 
ortográfia, a mint ez kitetszik pl. szövegünk magánhangzós betűi
nek alkalmazásából is, melyek közül az a jelölhet: 1. a-t, pl. asraj 
ördög; chanc-, helyesen: kkans- tudni; oncam, tuncam: helyesen 
dúsam habeo, tunsam állok; — 2. a-t, pl. sajren, amert-: h. sqiréft 
fehér, qmért- meríteni; — 3. ea-t, pl. at, arent, var-: h. oat nem, 
oqrént adósság, voar- tenni; — 4. a-t, pl. fánk, pal', pánt-, kval: 
h. pánk «fej» és «fog», pal' fül, pánt- fedni, ktvál ház; — 5. a-t, 
pl. marék, at, at-: la. maré/ szárny, at szag, at- szedni; — 6. oa-tt 

pl. a, atem, sat: h. oá leány, oátém népség, soát hét ; — 7. e-t, pl. 
av: h. eu ajtó; — 8. ö-t, pl. ach, anchvs-, chap, ma: h. ey hegy, 
enyws- vetkezni, khöp hajó, m& föld; — 9. g-t, pl. jomas, telap : 
h. jqmés jobb (oldal), telep termő; — 10. ó'-t, pl. lati: h. lön jő, 
helyes. | Az e-nek hangértékei: e, e, á, é, e ós ie, pl. eserem, perne, 
neg-, el: h. ésérmá szégyen, pérná kereszt, ne'/- kötni, iel év | az 
o betűé: o, ö, q, q, o, o és a, pl. oter, chocá, tóul, vonchá, pojte, 
pojl, nogre, jovt-, onci: h. ötér fejedelem, khivqéá hosszú, tqul toll, 
vqnyé gödör, pont pofa, poul falu, nguré erős, jgut- vásárolni, ánsi 
habét | az a-é : i, l, é, ji és jé, pl. inki, isem, is, ini : h. inki szol
gáló leány, ésém forró, jés régi, jeni tövisbokor | az y-é: u, ü, p és ö, 
pl. juntuchv, chum, l'us, jur, jurt, cukv : h. jüntgy varrni, l'gs sira
lom, khom férfi, jör áldozat, jöry társ, sök anya | a néhány szóban 
alkalmazott y jegy hangzása: ö és o, pl. pümt-, kür, kiichci, püv: 
h. pömt- kezdeni, kör kemencze, Ügyéi indulatos, pou fiu. —A más
salhangzók betűi közül különös a r- (ö)-nek használata, mely ha 
szótagzáró í-nak, szó végén erős hehezettel -í'-nak, ha pedig 
szótagkezdő f-nek hangzik, pl. agt-, tigleh, negli, tigil, kigne : 
helyesen ciiti hiszen, néili előtűnik, téiléli röpdös, téli innen (éjsz. 

stb. (MoaceTi Bori, H H3L KaMHeü CHXt etc.) u. o. 9. | mirme 
chontem tav changes achne meglátva a népet, ő a hegyre hágott; 
e h. taw achne changes {owb B30inejii> Ha ropy). u. o. V, 1. 
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lenül a kh és k megkiilömböztetését, úgy hogy pl. khotél nap, khun 
midőn, tokho úgy, khöftkh- hágni, i t t : kodsl, kun, kőnk-, toko ala
kokban jelentkeznek, holott az eredeti szöveg ily esetekben chotel, 
chun stb. Írásmódot használ orosz x betűvel. Általában a legújabb 
vogul evangélium-kiadás csaknem szószerint követi a Popov-féle 
szöveget; a javítások benne még könnyen fölismerhető tökéletlen
ségek esetében is igen ritkák s így sem mindig sikeresek, pl. az 
eredetiben egész helyes szórenddel olvassuk Mát. 1, 18. versét a 
következőképpen: Isus Xristos telem asá öles timil amelel (J. Kr. 
születésének dolga ilyen módon volt), míg vele szemben az 
Ahlquist-féle változtatás: tdlum ás Isus Xristos otes tsmil' amshl 
botránkoztató oroszosság (poac^ecTBO-ace iHcyca Xpncra ŐHJIO 
TaKT.); hasonló hiba Ahlquistnál: tdná kara táü olss akriddt (az ő 
étele vala sáska), holott Máté 3, 4. versének ezen részét az eredeti 
helyesen fordítja az orosz szórendtől eltérőleg, imígy: tav tene 
chara öles akridet (nnma ero óbuia anpa^H). Tekintve ezen, vala
mint különösen a hangjelzésben fönmaradt számos fogyatékossá
got, az Ahlquist-féle kiadás szövegét sem lehet nyelvészeti szem
pontból föltétlenül megbízhatónak elösmernünk: adatainak értéke 
az előbbi kiadásokéval egyetemben főképpen igazoló, bizonyságuk 
más hitelesebb nyelvészeti források tanulságainak megerősítésére 
és kiegészítésére szolgálhat alkalmasan. 

* 
A) Névszó-ragozás. 

1. §. Névszó-tő. 

Hasonlóan a többi vogul nyelvjárásokhoz, találkozunk a 
kondaiban is a névszó-tövek oly csoportjaival, melyeknek alakjain 
bizonyos ragozási esetekben változás, illetőleg hanggyöngülós 
megy végbe; ilyenek : 

1. A r végzetü tövek, melyeknek e mássalhangzója a gyön
gülés alkalmival vagy nyomtalanul enyészik el, vagy -V (i), ille
tőleg i magánhangzói végzetté minősül. A gyöngülésnek előbbi 
módja főkép hosszú magánhangzó, vagy vele egyértékü diftongus 
"után jelentkezik, így : voq, erő (ójsz. vog. va'i, középlozv. voqi, 
alsólozv. vq,)•: birtokosragokkal: voqm, voqn, voát; voamén, vodn 
stb., vagy: vqyém, vayén, vqyát; vajamén, vqyan ; dat. voqné \ oá 
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TOgi alt-, né'il-, til-, til), kéina könnyű | kitag, jeg, nag, rig, tig: 
h. kitaV kettő, jái' atya. ncii' te (éjsz. vog. nan), réi' hőség (éjsz. 
vog. réi'), téi' ide (éjsz. vog. ti') \\ negam, maganel, ergi, vargán : 
h. neyam kötök, moyanl földjük, eryi énekel, voqrydn teszi azokat. 
Ezek: nogre, tagle, cagti, sagrep hallomásom szernt így hangza
nak: nguré erős, tani tele, sauti örül, squrp fejsze (éjsz. vog. 
nanra, ta'il, sa'iti, sa'irép). Föltűnő a Popov-féle evangéliumok
ban, hogy nincs megkülönböztetve a n az w-től, holott ilyen szók, 
mint kenés, jdlpen, sajren tényleg így hangzanak: kenés tanács, 

jelpén szent, sairén fehér. A eh értéke a szó elején mindig kh, a 
szó végén többnyire y; a c betűé pedig rendesen s, esetleg s, 
tehát chul, chotel, kinsuchv, almech, lich, lach, l'onch : h. khul 
hal, khotél nap, kénsgy keresni, alméy, bal, l'iy szög, l'áy beszéd, 
•tq>ny út (de: örökh pálinka, parékh törzs, ngkh föl stb.) j canes, cisgi, 
éinkli, onci, tunci: h. senés veréb, éiéyi sivít, éinkli szülemlik, 
foganik, áriéi, túriéi (de : cach, cak, cagti: h. sáy só, sakw csecs, équti 
örül.) Hiányos a jésítés jelölése i s : nile, nilm, nilmec-, nir, nir-
tulajdonképpen így hangzanak: néla négy, nilém nyelv, nilmené-
üzelegni, nir vessző, nir- szakítani; hasonlóképpen helytelen 
följegyzések: pitém, vati, vit ezek helyett: petém ajak, vei közel, 
vií víz; továbbápolechs, poli, akilim ezek helyett: pql'yés saru, pöl'i 
fagy, oqkél'ém irgalom stb. 

A Márk-fordítás írásmódja annyival tökéletesebb társáénál, 
hogy a zárt é jelölésére külön jegyet alkalmaz, t. i. az Li-t, mely 
külömben orosz szóban (pl. iétobu) az I kifejezésére is szolgál, pl. 
úajtut, piivnul, torum, jochtshit; lul, pulsut, mur, muchv, vusta, 
tug, tugul: h. najtét jósok, pounél fiútól, törém isten, joytsét jöttek; 
léié lélek, pélsét féltek, mér nép, méyw adni^ véste vette, téi' ide, 
téti innen. Ugyané jelzésmódot követi Ahlquist is, ebben azon
ban, mint több másféle hangjelzésében nem jár el kellő következe
tességgel; meg van pl. nála is torum, lul, de ezek mellett: ?nar, 
msms, joytast, koddl (—khotél), abl. -A3Z,nohaez utóbbiak magán
hangzója ugyancsak é. Egyébféle javításai a tőle rendezett kiadás
nak: az á megkülönböztetése az a-tól, az ö jegy többszöri alkal
mazása ö értékkel, továbbá az 9-féle irás e helyett, mely utóbbi 
•orosz módon egyszersmind az előtte álló mássalhangzó jósült vol-
voltát is kifejezi. A c helyett rendesen cb-t alkalmaz; de megtar
totta változatos értékével a g jelzést s megszüntette czélszerűt-
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leány (éjsz. vog. áyi, középlozv. oqi) : birtokosragokkal: oqyém v_ 
oám, oqyén, oqydt; felsökondai oq, a: birtokosraggal: qum, qyény 

qté; ayam, qyán stb., plur. oqt \ ne nő : ney-oq leányasszony, dual. 
neyi, translat. néyV, birtokosr. 1. sz. néyém (FKonda); de plur. net, 
instrum. nétél \ mö föld (éjsz. vog. ma, középlozv. mö): birtokos
ragokkal : mom, men, meté v. moyém, m&yén, moydt; memén v. 
meydmén, meydn, weydtén; moyqu, moyán, moyánl; acc. merné, loc. 
met. Eövid magánhangzó után mutatkozik ugyané hangjelenség e 
szóban: lg ló (éjsz. vog. lüw): birtokosragokkal: lom, Ion v. Igyén, 
löydt; löyámén, löyán; löyqu; felső-konűai alakjaiban: Igyém,. 
Igyén, loté; Igyam, Igydn stb.; plur. Igt, dat. Igné. Megelőző más
salhangzó mellett történik a tő végi y kopása ezekben: sas nagy
bátya (anyai részről) és ön nagynéne (anyai részről), melyeknek 
birtokosragozott alakjai: sasyém, sdsyén, sásyát; öríyém, önyény 

öúyát. Megjegyzendő azonban, hogy az utóbbi szónak öni alakja 
is járja, mely az éjsz. vog. qni'' «ángy» szabályos megfelelője. 

A tővégi y mássalhangzónak V, í-féle gyöngülése tapasztal
ható e szókban: jái' atya, sdi' hajfonat, léi' farok, rét hőség (vidé
kenként: ját, sdi, léi v. li, rét), melyeknek birtokosragokkal való 
alakjai: jáyém, jdyén, jáyát; sdyém, sdyén, sdydt; léyém, léyén, 
léyát, illetőleg a felső-kondaiban: Uyém, Ilyén, liyé v. lété; ellen
ben : dat. léiné. 

Mássalhangzói kapcsolatban a tővégi y gyöngült alakja: i, 
pl. seri kard: plur. séryét, birtokosr. séryém, séryén, séryat, FKond. 
séryém, séryén, séryat \ éri ének: éryém,éryén, erydt, FKond.eryém, 
erfén stb. | kwqli kötél: kwqlyém, kwqlyén, kwqlydt | jeni csipke
bokor : plur. jényét \ soqni serke: plur. soqnyét \ pupi bálvány: 
plur. pupéyt (éjsz. vog. pupyét). 

Különös módja mutatkozik a tővégi y gyöngülésének e szó
ban pou, FKond. pgu «fiú» ( = éjsz. vog. pV t ő : ply-; középlozv. 
pü), mely a tv-s tövek analógiájának hatása alatt következőleg; 
ragozódik: poum, poun, podt; podm, pedn stb.; FKond. pgyém,. 
pgyén, pöydt v. pgivá (ugyanitt: dual. pöwi; jái-pgyins atyafiak); 
Talán szintén eredetibb y tövégzetnek külömbözö hangfejlődését 
tükrözik a rqéi «selyem* szó és melléknévi képzése: rqswin 
(r. tqul' selyemszövet). 

2. Az interlabialis tővégi w is ki van téve bizonyos esetekben 
a gyöngülésnek, a midőn alakja: u, pl. tqu galy (éjsz. vog. tgw) :• 
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plur. tq,wét, FKond. towét; birtokosr. tqwém, tqwén, tq,wát stb. | eu 
ajtó (éjsz. vog. áwi): plur. out; birtokr. oum, oun, owát; owq,uy 

owán, owánl \ káu malomkő; dual. káwi \\ jékwé asszony: jekum, 
jékun, jekwát; jekwéná'mén stb. | oakw anyós: oqkum, oqkun, oq,kwat 
stb. Dejiw «fa» birtokosragozott alakjai: jiwém, jiwén, jiwát stb. 

3. Tővégi j nek tapasztaljuk gyöngülését ebben: kási «kés», 
v. ö. küsjim, kásjin, kásját v. kasiját, kasjqu stb. ragos alakjait és 
éjsz. vog. kasej megfelelőjét. Az utóbbival egyező végzetü az éjsz. 
vog. sirej «kard» s tényleg megtaláljuk Szatigiban ennek is sérjim, 
sérjin, sérját v. serijeit ragozását, miből az tetszik ki, hogy az 
egyéb vidékeken használatos séryém, séryát-iéle tőalakulat csak az 
éri «ének», tári «fenyő»-féle (eredetileg is y töves) szók ragozásá
nak analógiái hatása, melyekkel t. i. a seri, kási nominativusala-
kok a tővégi ; gyöngülése következtében egyenlő végzetüekkó 
váltak. — Az éjsz. vog. énkaj (tő: enkaj-) «szolgáló leány» szónak 
megfelelő kondai Inki ragozása azonban eltérőleg az előbbiektől: 
inkém, inkén, inkát ép úgy mint a léié (éjsz. vog. lili) «lélek» szóé 
is : lélém, léién, lelát. — Figyelemre méltó a khpm «férfi» szónak 
szabályellenes 3. szem. birtokosragos alakja khgmté (e h. khgmüt), 
mely a magánhangzós végű tövek mintájára van alkotva (pl. lg-
ló : 3. sz. Igté, § leány : 3. até) s az éjsz. vog. yumim, %umin, yumitá 
ragozott alakokban mutatkozó -i tővógzet (nom. yum) elisiójából 
magyarázható. Az dk «nagyapó» szónak szabályos 3. szem. okét 
alakja mellett is van a felső-kondaiban akté (pl. ákté-tq,ri loqtti; 
instrum. áktétátél), mely jelenségnek szintén az a nyitja, hogy — 
a mint éjsz. vog. aki (ragozva : akim, akin, akita) másából is ki
tűnik — valamikor magánhangzós végű töve is járta. Elő is tűnik 
még helyenként a lappangó i egyes ragok előtt; ilyen alak pl. a 
jevravidéki khgmijan (Vog. Népk. II. 241.); v. ö. még khgmijáyw 
«férjhez menni.» 

4. Sajátságos módja észlelhető a kondai nyelvjárásban a 
mássalhangzóval kapcsolt t gyöngülésének e szókban: moy mese 
(éjsz. vog. möjt) : plur. moitét; birtokos«ragozva: mojtém, mojtát 
stb. | jöry társ (éjsz. vog. jurt) : jörtém, jgrtén, jörtat; felső-kondai 
translat. jorfi (társul) | vil! homlok: vil'tém, vil'tát stb. 

5. A tő belsejében történő gyöngüléseknek egyik gyakori 
esete a nasalis elenyészte a tővégi mássalhangzó előtt, midőn ez 
utóbbi szőtagzáró, pl. l'áy szó: plur. l'ányét; Uányém, Hányat \ l'iy ék t 
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instrum. linkéi] két sapka: instrum. kmtél; kentem, kenteit \ khüt háti 
bátyú: khuntém, khüntát \ nis haltej : khul ninsat | lös siralom : tönsi 
sír | khqp hullám: plur. khgmpét. Ugyanígy alakultak: niy pinus 
larix=éjsz. vog. nank \ niy-vuj nyű, féreg=éjsz.vog. nirík | saywböd 
(soymén ködös); v. ö. éjsz. vog. séfiyiv köd | inf. -uy, -uyw és -áyw= 
éjsz. vog. -unkiüé és -ankwé \ khgs-vit' húgy; v. ö. éjsz. vog. yuné. 
Ezekkel ellentétben többször találkozunk hasonló hangalkotású 
tövekkel, melyeknek nasalisa minden körülmény közt változatla
nul megmarad, minők pl. khönt had, l'önkh út (éjsz. vog. lq>ny, 
középlozv. l'oy), sünt torkolat, szád (éjsz. vog. sünt, középlozv. sut), 
kwáns köröm (éjsz. vog. kwons, kwoss-kér, középlozv. kwás), sgns 
bolha (alsólozv. sus), töns giliszta, kámp földhalom stb. 

6. Egy másik módja a tőbelseji hanggyöngülésnek mutatko
zik a következő szókban : lel láb, pot, pout arcz, töt ruhaújj, möt máj, 
melyeknek teljesebb tövét tüntetik a következő 1. sz. birtokosragú 
alakok: tqilém, paitém, tqitém, maitém. Ugyanilyenek még maid 
mell és poul falu: v. ö. mailém, pailém. Ellenben püt v. pűyét 
kebel, melynek alsólozvai mása változó tövű (nom. pot, birtokosr. 
petém, petát), itt a ragozásban változatlan : pütém, pütát stb. 

7. A tővégi mássalhangzó-csoportnak é hangzóval való szét
bontására is találunk több példát a kondai nyelvjárásban, ilyenek : 
khul'ém hamu : khul'mém, vatém arcz : vatmém, képéi ruhaelő : kép-
lem, törém isten: tormém | atéyíiáő: átkhém, khöléy nép: khölkhém, 
vgréy sarló: vgrkhém, ngrtéy híd: ngrtkhém stb. Az ar'isuy «öreg 
férfi» szónál is találunk hasonló viszony lássál 3. sz. birtokos
ragú qnskat (középlozv. ansékwat) alakot ezek mellett: qnsukém, 
qnsukén. 

2. §. Viszonyragok. 

1. N o m i n a t i v u s . — Egyes számi alakja rendesen azonos 
a szótővel s a mennyiben ez változó, annak gyöngült, vagy magán
hangzóval bővült mellékalakjával (1. 1. §.). A t ö b b e s s z á m 
képzése ugyanazon törvények szerint történik, mint a vogulság 
egyéb területén; példái: kwdl ház: kwalét, Iont lúd: Igntét \ éri 
ének: éryét, kwqli kötél: kwqlyét, moy mese: mojtét, lay beszéd, 

-szó : l'ánkhét, törém isten : törmét \ jékwé asszony : jékwét, khgnyé rén
szarvas : khgnyét || oa leány: oqt, né nő : nét, me föld : möt, lg ló: 
Igt, peu fiú: pout, eu ajtó: out, tqu galy: tqwét, towét. — A k e t t ö s 
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« z á m képzője: -äi és -i (illelőleg: ·αγ, -γ) úgy látszik attól füg-
gőleg, hogy a képző közvetetlenül a tőszótag után következik-e, 
vagy nem, pl. pqlyés csizma: pal'/ésaV pár csizma, posméy czipő: 
posméyaV \ úöra gázló csizma (бродни): neräi j säm szem: samt, 
päl fül: päl'i, peut arcz : pouti, voqj harisnya: voqji, kwäli-sgmUkäi'' 
ház ós kamra (sing. sgmü"/), sgn-l'äl'i szántalpak (birtokosragokkal: 
ΐαΐγφη, täl'yqn, ΐαϊγα) \ tet-sunti qsjäi a ruhaírj jak torkai szűkek 
(sing. asjé), mäse% i oqmp äkwe maunpäi at ölä a macska és eb 
nem egyalakuak (не noxoaria), pqfyésai' visi a csizmák kicsinyek. 
A kit «két» mellett a «kettő» megfelelője: Híaí 'súgy látszik ennek 
analógiájára mondják a számolásban az «egy»-re is : äkwäi (khus-
SkwäV 21, vuQt-äkwäV 31.), bár jelzőileg: äkw( (pl. äkwe lg).— 
A v i s z o n o s s á g i d u á l i s képzője itt is -ins, pl. ja-pgyiús 
atyafiak, kiske-äkins a macska és az ő nagyapója. 

2. A c c u s a t i v u s . — Ragja határozott tárgyat jelölő szó
kon: -m, -mé, pl. о q η ä m pasén-tarmélné vgttélén helyezd a csészét 
az asztalra (поставь на столъ чашку)\ \ nqrтё oqlentité emeli а 
gerendát J khöléymé té erwéstésan a népet kérdezgette (Vog. Népk. 
II. 225.) | leíéft pupéy^tmé éarné roqtsän az eleven istenkéket 
agyonütötte (u. o. 231.). Birtokosragok mellől a tárgyviszony 
külön jele rendesen elmarad, kivéve az egybirtokú egyes 3. sze
mélyt, mely mellett azonban szintén elhagyható, pl. от ёкит 

•naj? ont kaséloqlilén ? az én feleségemet nem láttad ? (u. o. 226.) | 
s ér ij i η kiutelen I köszörüld meg kardod! (u. o. 229.) | polwés-t qи t ü η 
jqlé khqritän eloltják gyertyájuk lángját \jütpän-serjän nönkhwé 
mäsesän pánczélját, kardját felöltötte (227.) || ekwétam ketité 
feleségét küldi (229.) \j gut ét am khqrtélésté fölvonta íjját (228.) | 
Igtet am nérémtésta megragadta lovát (239.); ellenben: sérjat 
ktvané leutésté kardját kivonta (237.) | tökhat toqré pütlésté 
keresztül döfte torokcsutkáját (234.) | khölkhät ertvéstésan népét 
kérdezgette (220.). A többeskópző mellől is elmaradhat a határo
zott tárgy ragja, pl. vétkesét sqgrg*/ té pgmtésan vagdalni kez
dette a vizi manókat (226.) | Inkät vgsét ngnkhwé néremtésan 
szolgálója fölragadta a ruhákat (225.) Különös alkalmazásai a tárgy
ragnak: vuj-qúsw/me úgltésté a medvére esküdött j tété vusmé 
ngkh-khenkhilém ezt a várost megmászom, reá fölhágok (224.) — 
A határozatlan tárgyviszonynak külön jele nincsen, alakja ugyanaz 
min t a nominativusé, pl. ρ an к pgnés fejet hajtott, tett (köszönt) | 
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cls khöntés egy lyukat talált (224.) \ réi qjyés hőség é r t kiáltott 
(föl az égbe; u. o.) | tösém púmét kwoséltam száraz füvet suhog
tatva (u. o.). 

3. L o c a t i v u s . — Ragja -t. Használatára való példák: 
vitet oqlá sépésém majd hogy el nem merültem a vízben | s á m a n t 
ölné oqmél'itmén oq,t'im nem birunk megállani szemeid előtt (Vog. 
Népk. I. 169.) | molém el-pértilém, tori térit lg jgutam árum el
adom, azon az áron (Ha rry iríiHy) lovat veszek. 

4. L a t i v u s . — Ragja: -né, -n. Használatára való példák : 
a) dativus: vuj-ansuyné nolti a medvére (tdk.-nek) esküszik | 
ndV lány cinné at áitam a te szavaidnak (TBOHMT> cjiOBaMri>) nem 
hiszek\törémné asintamistenb en reménykedem (Ha^K) Ha őora) | 
sémétán nar müsti, ton téi, áji a mi szivének tetszik (*ITO cep^iry 
3a Ji&R'h), azt eszik, iszik. — b) illativus: tété kwalné sgkhg oat 
loapíwe ebbe a házba nem férünk be mindnyájan ; — c) allativus: 
kwáli-somViy a. n té joytsei egy házhoz s egy éléskamrához ér
keztek (Kiské-ákins moy) \ jaján kwciné s a m n é jertek ki szem 
e l é ! (Vog. Népk. I, 169.) | scimné páts megszületett (szem elé 
jött); — cl) superlativus: síikét sétépné kerqm a gyöngyöket 
czérnára fűzöm (Ha HHTKy) | oampém ser né vottilém kutyám 
lánczra (Ha ITEÜL) verem (helyezem); — e) ablativus: tau 
oysérné néüépqus róka jelentkezett eléje (tdk. rókától megjele
nésben részesült, megjelentetett; Ha jiHCHuy nonajrt.) | tau 
oysánné soaryaivé, oqném oqt míté ő sajnálja pénzét (tdk. szive 
égettetik pénzétől, ^eiitra Hiajrf»eTT>), nekem nem adja; — 
f) egyébfélék: né-sérjol tété asné mi haszna van ennek a dolog
nak (nTo-3a no.ii.3H BT. aTOM'L flfcjrii) | soqtén taulép tené egy hétig 
tartó étel (Vog. Népk. II, 241.) | tété vis ne né namtém oqt páti ez 
a leány nekem nem tetszik (tdk. ezen kis nőhöz nem esik elmém, 
kedvem) \khürém m öné vortité három részre (v. f e l é , Ha Tpn 
xiacTH) osztja j tété saor nar né khojif lau s elkovin khoji ez a 
tehén mi b e kerül ? tíz rubelbe kerül. Essivusi használatára 1. 
példákat a határozók közt (5. §.) 

5. E l a t i v u s - a b l a t i v u s . . — Ragja, mint az éjsz. vogul-
ban: -nél. Használatára való példák: a) elativus : vii kwoalti jenét 
vizet hoz a folyób ó 1 (H3T» PBKH) | vis-kharém nokh-oalméslém 
o apa nél kisdedem fölemeltem a bö lcsőből ; —b) ablativus: 
pásén metánéi el oqt seti az asztal nem mozdul ki helyé b ő i ; — 
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<c) comparativus : jiwnél tonsén, pgmnél tdlkwd a fán á 1 ma
gasabb, a fűnél alacsonyabb (a nyíl) | tdu qmndnél dri köm 
dnsi ő néki több ereje van nálamnál; — d) instrumentális 
(vlminél fogva): pdnk-khojémnél puusté üstökomnél fogva 
fogott meg | pqrkhdtdnél ngnkhtcé khwgstqus törzsénél fogva 
fölrántotta (a fát) ; — e) tété két khgmnél dkw'-mát perjelén ezen 
két férfi k ö z ü l válassz egyet! 

6. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s . — Ragja: dV (-di), -i 
ugyanazon föltótelek szerint, melyeket a duális képzőnél is tapasz
talunk (1. fönt 1.). Használatára való példák: a) translativus: 
•qmpoum jdnyi jémts az én fiam nagygyá lett | Ull'-khari kwoqls 
csúnyává lett (hószámban van) | kiutkdtné eywtésdV télén! teremj 
köszörűkővé! (Vog. Népk. 223.) j | Igntét an aiidV dytyatdt a 
ludak most falka b a gyűlnek; — b) essivus (-úl, gyanánt): tdu 
pdnki ölg% jq.rli ő vezér ű 1 (lenni) alkalmas (BT> roaoBaxi. CJiy-
íKHTb y,a;oőeHT>) | törémaV oqt khanséstén nem ismerték föl, 
hogy ő az isten (isten gyanánt; Vog. Népk. I, 166.) | vuot-khur 
i'quléy-tépi kwdné vuotémtésté szél-széli ocsu g y a n á n t fújta el 
őt (u. o. II, 228.) || muji ménqm vendégül (vendégségb e) me
gyek | qmjqtlém n üp ijorfi oqt jdlrén ? nem jössz-e velem nász-
társúl (u. o. 223.) | khönti ménnén ment midőn h a d b a (had
k é p p e n ) mész (u. o. 236.) || oqném oysdl oqréntdi mdjdn! adj 
nekem pénzt kölcsön b e ÍBT> ROnvb) l \ tété Igmé törémné jgrpindV 
mllém ezt a lovat istennek áldozatul adom || qm vötpi khgl'tsém én 
árván maradtam | tdu qm odm erpi véste ő megszerette (szeretőül 
vette) leányomat | tdu oqném tdfav-vdipdi jqltité ő engem magához 
(maganemüvé) hasonlít (OHT> Meira cpOBHaeTi, BMIJCTO ceőfr). 

7. I n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i v u s . — Ragja kötő
hangzóval kapcsolt -l, birtokosragok után -tél, mely utóbbi alak 
némely ragozatlan névszóhoz is csatlakozik, pl. nqjér király: 
nqjértél, ötér fejedelem: ötértél. E rag használatára való példák: 
a) instrumentális : vuj nqlétdtél nekhwi a madár orrá v a 1 (HOCOMT>) 
kopácsol, szed (táplálékot) | khöléymé jütpdn-s é rj é n d n t é l séréy-
tésdn a népet pánczéljával és kardjával megijesztette (Vog. Népk. 
II, 239.); — b) comitativus: nqjértél sgnsg/ menései a király-
lyal megnézni mentek (Vis nqjér-pöu moy) \ oqyén-pöyén kwdié
tát él (v. kwdlén ta'il) menés leányos-fias házával együtt (COBCEM'B 
•CI> ceMeHCTBOMi>) ment el | kwdl tqulémtél nqlwé voqntliwe csalá' 
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dómmal (teli házammal) együtt a folyóhoz utazunk | jiiv toqr é-
tátél ngnkhivé mdniteslém a fát gyökeres t ü 1 fölrántottam || vuor-
pupi vis öt ér tél alkata az erdei istenke a kis fejedelemmel 
verekesznek. (Vog. Népk. II, 233.); — c ) módhatározó: janté-
tatél piits egész nagyságában (egész termetével) elesett (CL n,f>-
JIHMT> pocTOMri>) | naméntél kitiliya nevükön kérdezte őket (Vog. 
Népk. I, 169.); 1. több példát alább a határozók közt;— d) tárgy
határozó: oq/ném oyúdl péltelén válts föl nekem pénzt(MIJHHM MHT, 
^eHert!) | törémsiskwé oywtésél rdkivés a jó istenke követ (jég
esőt) esőzött | oaném sgjél voarité hirt ad nekem | Pitr ndmél 
majwé Péter nevet adnak neki; — e) anyaghatározó: noq, n é l 
tq,ul téktésém jóllaktam kenyérrel (Hat>Jica ,no CMTM X-TBŐOMT.) | 
kwdl toqntés elémkholésél a ház megtelt emberrel (H3Öa Haiioji-
HiraacL nio^bMH) | kit k haIs él toqlém khöp két emberrel meg
szállt ladik | poqkhwdtél khivaltal poakhwén vuor czirbolya-
tobzá b a n (-val) kifogyhatatlan czirbolyatobzos erdő (IHHIIIKH ne 
KomiaTca BT> TÖMI. ypMairfc. Oqs-lgnt eri). 

3 . 8. Birtokragozás. 

Eagozási példa: kwdl ház. 
Alsó-kondai alakok. Felső-kondai alakok. 

a) E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. kwdlém házam lavdlém 
2. kvodlén házad kwdlén 
3. kivaldt háza kwdldt 

Kettős számú birtokos. 
1. kivald'mén kettőnk ) kwdldm 
2. kwdldn kettőtök Lg kwdldn 
3. kwdlatén kettőjük kwdldtén 

Többes számú birtokos. 
1. kwdlqu házunk kwdlq-u 
2. kwdldn házatok kiodldn 
3. kivaldnl házuk kwdldn 
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b) K e t t ő s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. kwálám két házam kiválom 
2. kwalán két házad kiválón 
3. kiválá két háza kwálq. 

Kettős számú birtokos. 
1. kwáloámén kettőnk] * kwáUim 
2. kiválán kettőtök 1 r^ kwalán 
3. kwalán kettőjük "S kwalán 

Többes számú birtokos. 
1. kwálqu két házunk kiválau 
2. kwalán « házatok kwalán 
3. kwalán « házuk kwalán 

c) T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
1. kwáláném házaim kiválám 
2. kiválán házaid kwalán 
3. kwalán házai kwalán 

Kettős számú birtokos. 
1. kwálénaménkettőnk 
2. kwálénán kettőtök 
3. kwalán kettőjük 

kwálénám 
•r-i 

N kwálénán 
^ kwálénán 

Többes számú birtokos. 
1. kwálénán házaink kwálénqu 
2. kwalán házaitok kwálénán 
3. kiválán házaik kwálénán 

Elvétve — különösen a Felső-Konda vidékén — előfordul 
az egyes birtokra vonatkozó egyes számú 3. személyű birtokos
ragnak egyszerűbb -é alakja is, mely az éjsz. és középlozv. -á 
megfelelője, pl. ás dolog: ásé dolga, vit' víz: vit'é, peul falu: pqilé, 
Xe,% szó: lonkhé, li fark: liyát v. lijé. — Az < át végzet következő 
rag előtt rendesen < étá alakban gyöngül, pl. kwálát háza: kwálé-
tám a házát, kwálétátél házával. L. az ilyen eseteknek, valamint a 
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birtokosragozás alkalmával jelentkező tőváltozásoknak példáit az 
előbbi fejezetekben. 

4. 8. Névmások. 

a) S z e m é l y i n é v m á s o k : 

Nominativus: Sing. q,m, FK. om, em én, ndi te, tdu ő. 
Dual. mén mi ketten, nen ti ketten, ten ők ketten; 

FK. min, nln, tin. 
Plur. mq,n mi, nq,n ti, tcin ők. 

Accusativus: Sing. oaném, ndyén v. ndn, tátva v. tdutdm, FK. 
tdwdm. 

Dual. ménqmén, nénán, tendn; FK. minqm, nlnan, 
tinan. 

Plur. mqnau, nqndn, tqndn. 
Dativus : Sing. qmnán, ndinán, taundn ; FK. omnan, ndinqn, 

táundn. 
Dual. ménán, nénán, tendn; FK. minqn, nlnan, 

tlnqn. 
Plur. manán, nqndn, tqndn; FK. mqnan, nqnan, 

tqnqn. 
Ablativus: Sing. amndnél, náinánél, táunánél; FK. omnqnél, 

ndinanél, táunanél. 
Dual. méndnél, nénánél, téndnél; FK. mlnqnél, nlna-

nél, tlnanél. 
Plur. mandnél, nandnél, tqndnél; FK. mqnanél, na-

nanél, tanqnél. 

Különös használatát tapasztaljuk a 3. személyű névmásnak 
az ilyféle szólásban: tété ás, tdu khun jql-khwqli? mikor végző
dik ez a dolog (icor^a KOH^HTCH 9TO ^ÍJJIO ?) Ep így halljuk a vulgá
ris németben: diese sache, wann wird sie ein ende nehmen ? vagy a 
francziában : cetté chose quand sera-t-elle finie ? 

N y o m a t é k o s í t o t t s z e m é l y i n é v m á s o k : qmk, FK. 
omk én magam, nankw te magad, tdkw ő maga | m'énk mi ketten 
magunk, nénk, tenk; FK. mink, nink, ünk; \ mqfík mi magunk, 
nq,nk, tqnk; vagy az egyszerű névmásokkal összetéve: qm-qmk, 
nái-nánkw, tdu-tákw stb. Eagozásukra példák: tdu ménkém erptiyd 
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*ö szeret mi kettőnket (OH'L HacL ,n;ByxrL JIIOÓHTL) | tákwnqnél squ 
nqmsi magáról sokat gondol. 

Az ö n á l l ó b i r t o k o s n é v m á s o k , mint a középlozvai-
ban, a személyes névmások és a khqr szó összetételével képződnek, 
így: am-khq,rém, nai''-khqrén a tiéd stb. (V. ö. vis-khar kicsiny, 
tqrén-khq,r értelmes, mdsné-khqr öltözék stb.) 

bj Az « e g y m á s » kondai vogul kifejezése : ngu-, nü-, illető
leg ennek adverbialis alakja: nouté, nüté, pl. ekiv'-qnsuy nouté loat-
yata az öreg asszony és ember egymás között beszélgetnek (Vog. 
Népk. I, 166.) | nouté verétaytd egymással veszekednek (,a,pyrL.cL 
vtpyatKOH cnopaTca) | molti nüté sémtaytsét, an jql-söplést előbb 
haragudtak egymásra, most kibékültek (npea^e cep^HJiHCL, 
TenepL CMHpujiHCL) | nüté lalt-pesi vonla szemben űl egyik a má
sikkal (.npyrL npoTHBL jípyaíKa CH^STL). Önállósított határozói 
minőségben jelentkezik e szó következő följegyzésemben: Un nüti 
érpta'/ta ők szeretik egymást (ottfe ^pyrL ^pyatiia JHOÓSTL). A pro-
nominalis alaptőt világosabban föltüntetik a középlozvai nowám-

j)és «egymásunk közt», noivan-pes «egymástok közt* szerkezetek 
(1. erre vonatkozólag Ny. Közi. XXII, 413. és XXIII, 344. 11.). 

c) M u t a t ó n é v m á s o k : té ez (pl. té khwal e reggel, té jé 
ez éjjel, té tgji e nyáron, té sér efféle stb.); szokottabban ikerített 
alakkal: tété, tét, (önállóan) tété khqr e*" (pl. tété as ez a dolog, 
tété né ez a nő ; tétjiiv ez a fa, tét luxul ez a hal). Nyomatékosítva: 
aú-té v. té-nqnki ím ez (pl. an ti ielt ezen v. ugyanezen évben, 
mari jdyau té-nq,nki a mi atyánk ím'ez v. ím ez, látszik) | tqté, tat, 
(önállóan) taté-khar az (pl.tqikhgm az az ember); nyomatékosítva: 
tqtéy amaz, ím az (pl. tq-téy kwdl amaz a ház, szomszéd ház; tqtéy 
kicál khgm szomszéd) | ton az, ákivc ton ugyanaz (pl. sémétán nar 
müsti, ton tél a mi szivének tetszik, azt eszik); nár ári tq,tdn, ton 
lön mennél (ami) többet hozol, annál (az) jobb (̂ TÍÍML óojiLine npn-
HecemL, TÉML ayiime); kwqs-khot-pél vogré, oqmndn akwe ton akár
hol tegye, nekem mindegy (Bee paBHo). A mutató névmások ragoz
hatok, pl. téténántél ölán ! éljetek ezekkel (ezen ruháztokkal; Vog. 
Népk. I, 169.) | töndntél ölmejésré ezen esetük után (tovább) élde
géltek (u. o.) | áriné aiéltésém, tonné khgipe oq,t véslém többet 
dolgoztam, annyit érőt (annak megfelelőt) nem kaptam. 

M i l y e n só g m u t a t ó n é v m á s : téml'é ilyen; (önállóan) 
téml'é-khqr id. (pl. témlé vgr ilyen ügy; témté-khqr oqt üsintés ilyet 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIII. 2 4 
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nem látott). Az «olyan» kifejezésre való szólások: tán vaipcit khgm 
olyan ember, mint ő, tákw vaipcit, ákw' taa váipát ugyanolyan,, 
mint ő. 

cl) K é r d ő és v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khon, FK. 
khuqn ki;*) kicsoda? khon-nar, FK. kicqnár kicsoda? pl. khicqn 
lg-voqnt voqnéptíné kinek lófalkáját vezetitek? |ma/is oqtém khwqné 
vgrétawé ? ki fogja őrizni a vogul népet? (Vog. Népk. I, 170); khwqné 
khqswé t ! ki tudja ? ! (u. o. II, 225.) | khwqnárt témlé-khqrt joytést f ! 
micsoda-félék, tdk. mi effélék—jöttek?! | khon-nar jiw : am-né 
kasén, am-né nánhv ? ki fog jönni, öcséd-e vagy te? \\ nár mi, 
ami; mi ? (jelzőileg) né mi, meiy; mi? ; ikerítve: ná-nér, né-né mi,-
micsoda ? né-sér-nár, FK. né-sé-nár id.; khwqn-né-sé'nár kicsoda-mi
csoda ? Példák : nár qln-surérí khüntgy noran, khüntán! a mi ezüstöt 
aranyat hátadon elvinni akarsz, vigyél! | qm náinán né inki ösém ? ! 
micsoda szolgálód vagyok én neked?! (iT0-3a ciyataHKa a TeŐf> ? !) 
né maun tau áúsi í! mi szépsége van neki ? ! törém jql-poqlt né téné 
oqtí, sqkh üli a világon a mi étel csak van, minden van (qT0-3a 
irama no^rJ> HeöOMi. He öbijia, Bea ecTb). KisUé-akiús moy \ na-nér 
khgmét jémti ?! mi a pokol lehet ebből?! (Vog. Népk. I, 168.) | 
né-né té-sér ténépglan ? micsoda enni való bogyóid ezek? u. o. \\ 
né-sér-nar égulétán ? mit dolgozol (1ITO poÖimib ?) né-sé-nár koqréy t 
mi kell ? | náV kkwqn-né-sé-nár ősén, kitilité te kicsoda, micsoda 
vagy, kérdi. (Vog. Népk. II, 232.) || né -ser minő, milyen, pl. né-sér 
jol tété ásné ? minő haszon van e dologban? né-sér oqmélél voqruyj 
minő módon csinálandó ? || né-iga mennyi, pl. né-sgu mgké ánsání 
mennyi liszted van? (ti sqwét ennyi). 

e) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : ql-khon-nár, FK. qlé-
khwqn'nár valaki | ql-nár, FK. oql-nar valami | qlé-né-sér valami
féle; oqlé-né-sér-nár valamicsoda. Példák : qlé-né-sér mgjifi khgmné 
joytwé-sémén valamifele vendégember érkezett hozzánk. (Vog. Népk. 
I, 166; vgsám-kiné qlé-né-sér vuj tüs ruhámba valamiféle állat bujt. 

*) Az evangélium-fordításokban széltében használt «ki, 
mely» értelmű chot-char, illetőleg chothich-char-féle visszamutató 
névmást saját kutatásaim alapján nem igazolhatom; ez azonban 
nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kondai vogulság legalsó 
szélén, pl. Nachracsi közelében e szó mégis használatos. Megvan 
t. i. a tavdai-vogulban is: khot-khor, khot-khar «ki, aki; ki?» 
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u. o. II, 225 ; tánér oalé-né-sér-nár lokhiui az egér vlmit zörget, 
(qTO-HHÖy^B cTVKaeTT.) | oal-né'sgu-nár valamennyi, pl. né-sgv, 
khul ánséní mennyi halad van? oal-né-égu-nár öli valamennyi 
van. || kwqs-khon-nár bárki, kwqs-nár bármi, pl. kwqs-nár áV-pél ölé, 
an lőni jémtni bármi légyen, most jól jönne. || khon—khon némely— 
némely, egyik—másik, pl. khon khgm náléwál, khon lön khgm 
némely ember hitvány, némely ember jó ember. || tö—tö v. tö-
khqr—tö-khar id., pl. tö-khqr tokho loqtti, tö-khqr motifds loqtti 
egyik igy beszél, másik máskép beszél || mát, maté, mater valami ;. 
(tagadó mondatban) semmi, pl. mátérné ju tqjwés valami állat 
fölfalta | téné mátér tqtkén! hozz ugyan valami enni valót! | maté 
pupi-iör oqt voqryán érin! ? vájjon nem fogsz-e valami bálványhan-
got adni! ? (Vog. Népk. III, 127); mátspj oqtim semmi hang sem hal
latszik; (u. o. I, 168); mátér oqt voqrsém semmit sem tettem, u. o. 
240.) || kliwqtéy-mátér valamelyik, pl. tété kitáinél khivqtéy-mátérmé 
vájin! ezen kettő közül vedd valamelyiket (B03BMH KOTOpbrii-
Hiiőy^b) || ákw'-mát egy valamelyik, egyik, pl. tété két khgmnél 
ákw'-mát -perjelén! válaszd az egyiket ezen két férfi közül! || oaii-
khon, oqti-khon'-nár senki, oqtí-nár, oqü-né-sér-nár semmi, oq(i-nér 

oqü-né-sér semminemű, semmilyen, pl. oqü-né-sér át tét oqt pasi 
semminemű szag itt nem érzik, oqii-né jol tété ásné semminemű 
haszon ebben a dologban. || soye'n khqr mindenki; sokh, FK. sqkhwé 
sokho mindnyájan || mát sérép valaminő, valamilyen, pl. oqném mát-
sérép termel tqtelán! hozz nekem valaminő edényt) | soyén-sér min
dennemű (pl. s. s. vuj-khul m. állat) | hvqs-né váip bárminő || mot, 
mai khqr más, másik, mot-mot más-más, pl. mot-mot sér pglél 
tqtwésyé másmás nemű bogyókat hozott nekik (Vog. Népk. I, 167). 

5. §.. Határozók. 

a) H e l y h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i tőből származottak: tét itt, tat ott; ákiu'-tét 
ugyanitt, ákw'-tqt ugyanott j téi', tV ide, tqu, tou oda; ákiu'-tV 
ugyanide; ákw'-tqu ugyanoda, tl-tqu ide-oda; tUé v. tllay erre 
felé, tül'é v. tutay arra felé (pl. til'ay ménén! errefelé menj!) | téllt. 
Ml innen, ákw'-til ugyaninnen; tqul, tóul onnan, ákio'-tqul ugyan-

'24* 
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onnan; Ült innen kezdve (pl. tómén kúrát ült öli a tó kezdete 
innentől van, Határié TVMaHa OTCio^a); til-tqnkhél: tqjepoqlén 
tíl-tankhél egyél egy keveset ebből (Vog. Népk. I, 128.) || khot 
hol, kwqs-khot bárhol., ql-khot valahol, khoté id. (pl. orn ekum 
khoté oqt khansilén ? nem tudod-e valahol feleségemet? Vog. Népk. 
II, 227.), oq(i-khot sehol | khotal' hova, kwqs-khotül bárhova, ql-
khotáívalahova, oqt'i-khicqt sehova (pl.oqt'i-khwqt vél mén! HHKyAa 
H e x o p ! ) | khotél honnan, kwqs-khotél bárhonnan, ql-khotél vala
honnan, oqü-kluuqtél sehonnan (pl. oqü-khwqtél at vesém HH OTKyfla 
He nojry*iHjrb). — A tau «oda» határozó gyakran szerepel, mint a 
magy. oda is igekötői minőségben, pl. sama tqu-püntsa lehunyta 
(tdk. oda fedte) szemeit (saEptuit rjiaaa) | iqilam tqu-tánértawei' 
lábaimat szorítja (odasz.) csizmám (canorn Majibi, Horn &BSHLfTh) \ 
koátém tqu-taytüém odanyújtom kezem (pyiíy Ty,a;a npoTHHy) | kér 
tqu-sémwés a vas megrozsdásodott (jKejrkBO pacaBbMii.) | khölém noul 
tqu-kqrti a holttest (hús) megmerevedik \tqu-kholtésünl m egmu
tatták (Vog. Népk. II, 239.). 

II. Egyéb névszói tövekből képezett ö n á l l ó (nem névutói) 
alkalmazású határozók: 

e l (el me távoli, idegen föld | el-ol, FK. el-ql első; el-ol khqtél 
első nap; el-oli élém-khols első ember, nepBofl): elén a távolban 
vlmi előtt, pl. naV jit-kwdjilén, elén joytilén-két: joytilén te kövesd 
őt, ha a távolban utoléred, hát utóiéred. (Vié-najér moy) \ elt előtt, 
elől, pl. elt jüli elől jár (Bnepe^OMT. xo,prrb) | elüt, elálay előre, 
előfelé || eXé-nou, el-nq,u előbbre, pl. tété nqr el'é-nqu lakwtén! 
mozdítsd előbbre ezt a gerendát! (uo^ajibme no^BHHb STO öpeBHO !); 
elnqu mén! menj előbbre! (^ajibme H^,H!) || elé-pári előre-hátra, 
össze-vissza, pl. vuor-kiwért elé-püri sositayjc az erdőben össze
vissza kószálni; jiw vuotné elé-pári s&tqu a fát előre-hátra ingatja a 
szél (BívrpoMb maTaeTTj aa^i. H Biiepe^'b). — Nóvutói alkalmazás
ban az el-poql összetétel járja: qm eltém-poqlémt vgnli énelőttem 
űl (személyragozva : eltén-poqlént, elté-jjoaltüt; eltam-poqlamént, 
eltün -poqlánt, eltün-poalünt; eltqu-poqlqut, eltán-poqlant, eltün-poq-
lánlt) | el-poqlné vlmi előtt előre, vminek elejére, pl. ötér khöntét 
el-poqlné menés a fejedelem a hadak előtt előre ment (Vog. Népk. 
II, 231.) | el-poqlnél elölről, vminek elejéről (önálló használattal is), 
pl. el-poqlnél pürijájin ! jer vissza elölről! (&h nepe^a Ha3a^b TÍRU !) 
Az el (illetőleg teljesebb alakjában elé) igekötői szerepére példák: 
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el-khqiti elfut, el-téilémli elröpül, el-qips elszabadult, el-pértilém 
eladom | el-tölpés leszakadt (оторвался), el-pesti l eo ld (pl. köte
let, развязать), el-enywsaytqm levetkőzöm (раздеваюсь) | el-tüls 
v. el-tuitpqyts elrejtőzött (спрятался) | qm kér ekém el-voqréslém én 
bűnömet meggyóntam (tdk. elcsináltam, исповедался) || tuúsém 
memnél elé-lökémésté álló helyemből eltaszított (оттолкнулъ меня 
съ м'ьста) I oqjfél-söuné elé-oqlémwés egy kiáltásnyi (versztnyi) 
távolságra emelte] el (Vog. Népk. II, 228.) | vupansu-/-kwasmé 
elé-sqorita a medvekörmöt megvágta (Medveeskü). 

Az el határzói alapszóval ellentétes értelmű ji (éjsz. vog. 
jui) «utó, hátsó rész» (pl. ji-pqal utófél, jiw-ol utolsó) ragozott 
alakja, jit «utói, hátúi» főkép mint igekötő használatos, pl.jp/-i-
khgmém jit-kwqlilém v. jit-jalilém társamat kisérem (tdk. utói ke
lem, utói járom, провожу) | o/sérmé jit-kwajilém a rókát üldözöm | 
jit-vvjti kerget, üldöz. — Vele alkotott névutó: jitém-poqUmt 
utánam, jité-poqlat utána stb. — A jit-nek megfelelő lativus ós abla-
tivus alakok (minők: éjsz. vog. jüiv, jüwlé vissza, hátra, juil hátul
ról) a kondaiban hiányzanak. Más azonértelmü névutók: 

pciri vissza, hátra (pl. niéa pari!). Gyakori igekötői alkal
mazása, pl. tqitém päri-säkwentilem ujjamat fölgyűröm (рукавъ 
загну) I vis-khqr rösi, päri-loqtteln / a kisded sír, csendesítsd le 
(tdk. szóld vissza, утиши его) ! | vonséy päri-khäulets a palló oldalt 
fordult (повернулась на бокъ); 

sisin hátra, möge (ebből: sis «hát»), pl. sisin jalné sis-
törém mögöttem (hátra) járó mögbeli isten (Vog. Népk. II, 380.). 

jpn, FK.jén benn; otthon a házban, jöjil belülről; hazulról, 
a házbó], ju be; haza, a házba, pl. jon öli benn van, jöjil jésém 
belülről, hazulról jöttem, ja jäjin! jer be v. haza \jén vqsét-kit benn. 
a ruhákban (Vog. Népk. II, 225.) — A ju lehet igekötő i s : ju-
úalijésté elnyelte (проглотилъ) \úaú-lqmét ju-toqjpéslém a kenyér
darabot meget tem (съ'Ьлъ) | lométné ju-tqjwés a láng fö l 
emésztette. 

к tv an künn, kwané, kwänäl, FK. kwqné ki, kifelé, kwanél 
kívülről (pl. kwän öli, kwané mérni, kwanél jés). — Igekötői alakja t 
kwän, kwané, pl. kwan-ménésém kimentem, khul jqlmémnél kwän-
qiteslém a halat kiszalasztottam (опустилъ) gyalmomból, lepte jiw-
saunél kwän-tels a levél kifejlődött (вышелъ) a farügyböl | okhéé 
Jcwan-rqssém a pénzt eljátszottam (проигралъ) || pqlkhén kwané 
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néils taknyod kijött (COIIJIH BBHUJIM) | lofikh kwáné rqwélés az út 
fordulatot vett (topóra noBepHyjiacb). 

ngm: felső (pl. nom qnkivél felső ajtógerenda): nőméit 
fölött, fönn, pl. mqilát-tármélt nőméit vgnli melle fölött fönn 
űl (Vog. Népk. II, 233.) | ngnkhé, ngnkhwé, ngnkhal! föl, föl
felé. — Igekötöi kopott alakja: ngkh-, melynek használatára 
példák: vii yigkh-kwqli a víz árad, emelkedik (npnóbiBaeTt) | 
ngkh-khütémyati fölköti háti bátyúját (Ha^tHeTi. KOTOMKV) | tété 
Igmé törémné ngnkhé-jgrlilém ezt a lovat istennek áldozatul föl
ajánlom (6ory acepTByio) || vii ngkh-ésils a víz fölforrt (crpíuia) || 
vuot ngkh-ngurémés a szél megerősödött (CHJÍBHOH CTast) | ngkh-
pojtés m e g gazdagodott; v. ö. alább: jqlé-jörlitáyw leszegényedni |j 
jáni-khnl ngnkhé pájwé a nagy halat szeletekre szabják föl (cnjia-
CTeTCfl) || nén-at n g k h-telmi még nem állott be a tél (eme HtTy 
3HMBI); v. ö. alább: jqlé tüjimi beáll a tavasz, jqlé tgjmi beáll 
a nyár. 

j'• q, l «al» (jql-alpöu a fiatalabb fiú, Mjia^raiii CBIHT>) : jqlén 
lenn \ jqlé, jqlál le, lefelé, jqláll-tqri lefelé, jqlé-mqs lentig, pl. jqlé-
mqs ályatqu míg csak le nem terítjük egymást, verekedni fogunk 
(Khers-qnsuy éri) \ jol-mqs áléslám egészen megöltem (,11,0 CMepTH 
VŐHJTB). — Névutói alkalmazásra való összetétele : jql-poql, illető
leg ragozottan: jql-poalt alatt, pl. jiw-és-jqUpoalt vgrdqu az árnyék 
alatt ülünk (3a CTÍHBIO CH^HMT.) | jql-poqlné alá, pl. ey-jqfcpoqlné 
nalwé vqjlgy neram a hegy alá akarok alászállani (cnycKaTBcs 
xoiiy no^'B ropy) | jql-poqlnél alól, pl. sernél m& jql-poqlnél me-kán-
tármél ngnkhwé kwqls a fekete föld alól a föld színére jött fel (Vog. 
Népk. II, 230.). — Igekötői alakja: jql,jalé ; alkalmazásának pél
dái : jql-rámgy eltemetni (uoxopoHHTB) | vii jql-rqyi a víz apad 
(y6BiBaei"&), jql-vgnts rendes mértékfokán áll (Ha M-fcpfc CTajiT.) | 
jql-khgiyélqm lefekszem (Jiary) || jql-qjivés e 1 aludt (ycHyjri), vis-
khqrmé jql-qiltilém a kisdedet elaltatom (peÖemta yctinjuo), jqlé 
jinémtqwésém elszenderedtem (c^peMaJiT.)| jql-khölés v. jql-sökérlés 
megha l t v. elpusztult (nponajii.), jql-álgy megö ln i (yÖHTB) || 
jqlé-örtés elfáradt (npncTajii) | jqlé ölmijayw letelepedni (noMÉc-
THTBCH Ha M-fecTt) || tét uj-ansuy jalés, jql-loqsilém itt medve járt, 
m e g lesem (no^Kapayjuo) || kwánsán jqlé-kkwqlniét körmeinek le-
koptával (Vog. Népk. II, 224.), tété ás jql-khwqli ez a dolog bevég
ződik, elmúlik (KOHOTTCH), jonkhép jqlál! khivqli a hold fogytán van 
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«(на ущербъ идетъ) | polwés jql-pesyélayw a gyertyát elfújni 
(задуть свечку) || sémém jql-tqls szívem lecsillapodott (сердце 
утишилось) у jqlé jörlitäyw ν. jqlé mqúsgy leszegényedni (обед
нить) || jqlé-tüjimi beáll a tavasz (весна стаетъ), jalé-tgjmi beáll a 
nyár (л-Ьто стаетъ). 

ä l a folyónak fölvidéke (pl. äl vöt fölszél): cilyé, älyäl fölfelé 
a folyón. 

I и i a folyónak alvidéke (pl. lui vöt alszél) : lányé, Ιαηχαΐ ν. 
Iqnkhal aláfelé a folyón, pl. khul Iqnyé täräti a hal aláereszkedik a 
víz folyása irányában (спускается). 

puj a folyótól, tűzhelytől, ágyszéltől távolabb v. feljebb eső 
tér: puj in a parton, hegyen, távol a tűztől stb. | рё fölfelé a 
folyótól, tűztől stb., pl. öy-pankén рё ménqm fölmegyek a hegy
csúcsra (на гору иду) I oqt meni рё vuorné nem megy föl az er
dőbe. — Névutós összetételére példa: pasén-puj--poalné vgtsét az 
asztalhoz (за столь) ültek. 

no φ lm én lenn a folyónál, tűznél stb. | nqlwé (lativ), pl. 
lométné nqlwé poqltésté a lángba vetette (Vis nájér moy), nqlwé 
voantliwé leköltözünk a folyóhoz (на р!>ку вьгЬдемъ), nqr eynél 
nqlwé pars a gerenda legurult a hegyről (покатилась подъ гору). 

ΰίέχ ajtóküszöb: Шуе, utyät a küszöb irányában (къ по
рогу) У mgl (kwäl mgl-poqlät a ház előrésze szemben az ajtóval): 
mgljé, ηιοίγαΐ a ház előrésze, a vendéghely irányában (въ перед
нюю сторону), pl. ΰΐγ-é khqrtém, mglyé khqrtém a küszöb felé is 
van húzva, a ház előrésze felé is van húzva (a falgerendák réseit 
betömő moh). Tal. mese 105. 

khivqsé hosszú: khwqsät messze, a távolban, pl. tat, khwq
sät poul keli ott a távolban falu látszik (тутъ, далеко деревня 
видна) I khwqsän, khwqséné a távolba, messze, pl. khwaséné jälsqu 
(далеко ходили). 

vei rövid: vetén v. vefyén a közelben, pl. tau, veién öli (близко 
живетъ) I vofyé közelbe, közel, pl. veíyé jäjin! (приди ближе!) 

topét közel*), pl. topéi öli közel lakik (близко живетъ) | 

*) Ε határozó valószínűleg névmási alapú s mint ilyen szo
ros mása lehet a teljesen ellentétes értelmű magy. távol szónak. 
A mi hozzánk «közelebb», az a viszonyítás pontjától «távolabb» s 
midőn pl. valakit magunkhoz közelebb hívunk, kifejezhetjük azt 
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todl töpél té pátsa, tél közelre jutot t (6JIH3KO craeTi>), töpél jájin !* 
jer közel! 

khami arczczal lefelé (HHIKOMB) || khani háttal lefelé, ha
nyatt, pl. khqmi p'its arczra borúit, khöp khqni punsánl fordítsd 
föl (pa3Bajin) a ladikot (hogy t. i. a hátán hanyatt feküdjék)! 

ákw é egy: akivét együtt, pl. jönkhép-sgu ákivét ülsét egy 
hónapnyi időt voltak együtt | ákwán együvé, pl. oátém ákwán 
áytyatát a nép együvé gyűl. 

Iqywé, Iqyii «szét; körül» főkép igekötői használatban, pl . 
Iqywé tgusán szétszórta, Iqyu-ménést szétmentek (\m3ji;hjimmch),. 
Iqywé-mgknám l'ónkh szétágazó út (BHJiOBaTas ^opora) | am poul 
Iqyu-mültayw ngram én körül akarom járni a falut (a oÓOHBy 
,nepeBHio) | pánkém Iqywé sámli fejem forog (szédülök; rojiOBa 
KpyatHHTca). 

lápé, láp igekötői használatban «bevonás, befödés, bere
kesztés »-féle értelmű igéken szerepel (v. ö. láp fedél), pl. j&mé áréi 
lápé tustilém a folyót elzárom halászkerítéssel (3anopoMi> saropoasy) \ 
khotél tglné láp-láywés v. láp-tqtilsa, napot elborítja a felhő (cojmu,e 
MopoKOMi. samjio) | körém láp-sártilém kemenczém bemázolom 
(BLIÓ'BJIIO) I láp-tosjéytqus beszállotta a piszok, por (KonaTB Hacjuia) [ 
qm éoqrmé láp-jáléslém én bejártam az egész világot (a CBETT> Becb 
nepef>3^HJii>). 

tqryé külön-külön, szétválasztva, pl. tqryé-tqryé öld Y. kit 
rqnkh ölá külön-külön laknak (nopo3HO, Ha ,a,Boe, OCOŐJIHBO mn-
ByTi) | tan-pali-vortyats tqrjé-tqryé ők különváltak egymástól,, 
mindegyik más-más felé (OHH ^pyri. OTT. ,a;pya;Ka pa3^,tjiHJiHCb). 

sgp «darab, rész» : sgpi ketté; át, pl. poárt sgpi ngrs a deszka 
ketté tört (Ha,a;jiOMHJiacL) | sgpi sqjémtité ketté töri (no nojiaM'L 
jiokaeTTE.) || tétéjömé sgpi sgsilém ezt a folyót átgázolom (nepeópe^y). 

III. N ó v u t ó i s esetleg egyszersmind igekötői minőségben 
alkalmazott helyhatározók: 

kitvr «belső»: kiwrt, kéurt, FK. kit -ben, pl. unj jiw^saw-
kiwért pit'émli a madár a bokorban fészkel (riTMua BT> KycTaxi* 
rH'B31HHTi>); siswé pumét-kiwért sütyeli a nyúl a fűben futkos, vör-
kéurt az erdőben, kwál-kit a házban | kimérné, FK. kiné -be, pl.. 

úgy is, hogy jöjjön eredeti helyéről távolabb. Vö. e dunántúli szó
lást: «oda adta nekem» e h. «ide adta». 
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kwal-kiwerné jälkämen! menjünk csak be a házba! vgsdm-ktné 
ruháimba (Vog. Népk. II, 225.) | kiwér-poql, FK. kinél -bői (pl. 
kwal-kinél kwän jim kliom a házból kijött férfi; u. o. 237.). 

je t közép: jötét, jet vminek közepén, pl. soqrés j&t a tenger 
közepén | vüs-jet vgnlép a v á r b a n ülő (Vog. Népk. I, 131; II, 
232.) | jetné vlminek közepére, pl. kwäkkän-jetne joyts a szoba 
terének közepére jött (Kiské-akiné то/). 

khql «köz»: säm-khqlt szemben, szem előtt, pl. s. kh. latién 
mondd szemembe (въ глаза скажи)! 

к hűti mögé, pl. jiw-khuti vgnli a fa mögé tíl (за сосной: 
сидитъ), kwäl-khuti ν. kwal-sésné tunspésém a ház mögé álltam | 
khutél mögül, pl. jiw-khutél jis a fa mögül jött elő (изъ-за сосной 
пришелъ). 

saji mögé, mögött, pl. vuot-sqji vgnli a szél mögött (tőle 
megvédve) ül (за вЪтромъ сидитъ). 

khqnkhé át, keresztül (vminek a felületén), pl. ey-khqnkhé 
ménqii a hegyen át megyünk (черезъ гору поидемъ). — Lehet ige
kötő is, pl. khqnkhé-ilkhatné те (két folyó közti) vontató út (воло-
чекъ, перетаскъ изъ р1ши въ рЪку). 

toaré át, keresztül (vminek a belsején, tartalmán), pl. me-
toaré mén! menj a földön keresztül! (átokszó; скризъ земли 
провались!) j sä%w-vit' näritäyiv elé~/-toq,ré tejet szűrni a szitán 
által (молоко цедить черезъ сито). — Igékkel való szorosabb 
kapcsolatára példák: toqré-putg-/ keresztül döfni | toqré-kholtilayiü 
bebizonyítani (tdk. átmutatni), noysät jql-älem khgm toqré-pats 
kiderült (nyilvánvalóvá lett), hogy ki volt az a férfi, ki az ő nyuszt-
ját megölte (Medveeskü). 

mänt, mantél vmi mentében, hosszában; vmin át, keresztül, 
pl. vU-mant vuji víz mentében úszik (по водъ· плаветъ) | tönkh-
mantél jömi az út hosszában jár (по дорогъ идетъ) | kwgsnäs-män-
tél ju vqytwés bedobták az ablakon keresztül (Vog. Népk. II, 231). 

jgry társ: qm jqrtélém v. jqtlém velem (со мною), täu-jqtlät 
ővele I mgké vii-jot rautité lisztet vízzel kever (муку водою мъ-
шаетъ). — Igekötői alakja jqt-: jqt-tqtyänl tqnk vüsánné elvitték 
magukkal a maguk városába (Vog. Népk. II, 231.) | qmjqtélém 
jqt-jiyw oqt tanyi velem együtt jönni nem akar (не хочетъ со 
мною идти). 

í arm él fölött (pl. kwäl-tärmel-jiw a tető felső gerendája); 
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fölé, -ra pl.? jiw-tarmél•- ngkh-khenkhqm fölmászom a fára, на 
лисину ползу; sansé-tcirmél jql-rayéts térdre esett (палъ на 
колени) I tarmélné id., pl. qanäm pasén-tarmélné vgttelén ! tedd 
a csészét az asztalra (поставь на столъ чашку!) | tarmélt fölött, 
pl. sisät-tärmelt пёр khunti hátán batyútartót hord (котомку 
носитъ на снинв); joqnk-tarmélt jqlé-repésém a jegén alábuktam 
{на льду провалился скрозъ ледъ). 

äli vlminek tetejére, fölületére, színére, pl. koqtätäm qm 
vqiném-ali vöfr/ésté kezét az én vállamra csapta (билъ рукой мое 
плечо) Ι ть''кап-äli samé-testé a föld színéhez vágva agyonütötte | 
koqt-päu'a äkiv'-äli νοχχα tenyereit egymáshoz csapja | iqilä oywtés· 
äli kerilésya lábai kőbe botlottak (запнулся о камень). — Személy-
ragosan: alyém, alyén, äljät stb. 

t α r i ellen; vmi irányában, felé ; -hoz, pl. oqmp khwqrtné-
tqri tqu menés oda ment a kutyaugatás irányában (felé) || jwwii пег 
ärlsi qm-tqryém nagy haragja van ellenem (шибко сердится на 
меня); täu-tqryät osyüqm haragszom rá (на его сержусь) || oysér-
tqri loqtti szól a rókához \\ jqläl'-tqri lefelé stb. 

l'qlt szemközt, szemben való (pl. Iql't vuot szemközt jövő 
szél, противный вЪтръ): am Iqltém jömi szemben jön velem (на 
встречу идетъ) || IqU-peúi szemben egymással, vis-á-vis, pl. sernél 
nqjér ja sqirén nqjér l'qlt pési sgssé/Ja a fekete és fehér király szem
ben néznek egymással | úüté l'ql't-pesi vonla egymással szemben 
ülnek (другъ противъ дружка сидятъ). 

pökh oldal: pöyén -hoz, pl. ötér-pö/én té menés a fejedelem
hez ment (Vog. Népk. II, 229.) | qm-fö'/émné jiw hozzám jön (ко 
мяв идетъ). 

poql «oldal, fél» : poqlt -nál; -hoz, pl. qm-poqltém öli nálam 
van ; ekwétam ja-pgyöt-poalt kétité feleségét bátyjához küldi (Vog. 
Népk. II, 228); vet-khql jälqm tau-poqlté gyakran járok hozzá (часто 
хожу къ нему) \ poqli felé, pl. tönkh tét kit-p>oqli tqwi az út itt 
kétfelé ágazik (дорога здъхь развилится) | jütmél poqli kholpés a 
varrás fölrepedt (ketté v. szétrepedt). Egyéb nóvutói szerepét 1. fönt 
az el, ji, jal ós puj határozók tárgyalásánál. — Igekötői alakja pali 
a láp igekötőnek ellentéte «szét»-féle értelemmel szétválás, föl
nyílás stb. jelentésű igéken, pl. tan-poqlänl pali-vgryänl ők a ma
guk felét kiosztják (они половину раздвляютъ) I tét met je pali-
tqivi ν. pali-to%lepti ezen helyen a folyó kétfelé ν. szétágazik 
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(pa30M,a;eTCfi) || emn pali-junsiléyn ajtóm kinyitom (v. szétnyitom, 
OTBopio) | joqnk noumtés, jö pali-pátili a jég megmozdult, a folyó 
fölnyílik (oTKpoeTCfl) | pali hhujép mö szabadon álló (jég nélküli) 
tér (nojioe MÍÍCTO Ha JiL^y). 

b) I d ő h a t á r o z ó k . 
I. N ó v m á s i tőből valók: té most, erre, pl. nölél pöywtgy 

té nqmvés most nyíllal kezdték lövöldözni (Vog. Népk. II, 240.) | 
toni-poqlt azután, tondtél id. || tqkhél' azután, később (éjsz. vog. 
tájé-/, középlozvai t'ayél), pl. tqkhélnü jájin ! jer később! |j khun 
mikor, amikor, kwqs-khun bármikor, oqü-hhun soha || moléy a mi
nap J molti tavaly || mqnté régebben, pl. mqnté loqttésém megmon
dottam régebben (^aBine roBopHJiL) | án-mont a minap, azelőtt, pl. 
án-mont jql álém khgm a minap leölt ember || mqntél, FK. mantél 
vmely időtől fogva, óta; vmely idő folyása alatt, pl. sernél mö 
sonfémlém-mqntél a fekete föld teremtése óta; visén mqntél viinél 
pélsém kis koromtól fogva féltem a víztől (CL H3L Mana BO^,H 
öoHJica); pés-mantél tit öli régtől fogva van itt (CL HS-L crapn S^ÍÍCL 
JKHBCTL) I pes ielt-mqntél ékw'-qúsuy ölsei a régi években (évek 
alatt) volt egy öreg asszony és ember (Vog. Népk. I, 166). 

II. I d ő t jelentő alapszókból származók: éöu «idő» (közép
lozvai éi) : ton-söut akkor \jönkhép-süu akivét ülsét egy hónapnyi 
ideig éltek együtt | piíelénén sönt midőn böjtölsz | khotél-jet-sit 
délkor, dél idején | ákwé-máist egyszer csak (középlozvai ákw'-
mat-sit) ; tü jimét-máiét a mint oda jött (KaifL OHL npumejiL) || 
rqn «idő» : kwqlén ton-rqn menéseimén éppen egyazon időben men
tünk el (TOJKHO BL O,HHO BpeMH ynura) | khwqsá rqn tét at ölsém 
hosszú ideig nem voltam itt (AOJiroe BpeMa He 6LIJTL a 3,HÍ>CL) | 
ton rqnt abban az időben, akkor || lat: ton-lat akkor, ákw'-ton-lat 
ugyanakkor || pös: ákw' pöst menéseimén egy időpontban (BL O^HO 
BpeMfl) mentünk el. || khotél «nap» (dies): tg-khotél (e h. té-kh.) 
ma, molyaí, FK. molkant khotél tegnap (Bliepa), khwqlét khotél hol
nap (saBTpa), eléy khql holnapután (IIOCJI* 3aBTpa) | khotélátél 
naponként (pl. kh.kuleiti KaacHoií ^eHL ry^aeT^) || jé é j : jé jáli éjjel 
jár, jé khtvojam az éjjelen át alszom, té jé sql's ez éjjel dér esett | 
ji-kivátélné joyts éjjelre jár az idő | jitélatél éjjelenként, pl. nqjér 
khölkhé jitélatél khivqté-khivqlilciyw té pömtsét a király népe éjjelen
ként elveszni kezdett (Vis nqjér moy) \ ji té khqtél éjjel-nappal || 
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khwql reggel: khwqlt, kiváltán holnap (saBTpa), té khwql ma reg-
gel (pl. té khwql oqlpél menés ma reggel korán elment), khit:ql-tqur> 
v. khwql-kés reggel, reggeli időben (yTpoMT,)|| it' est: Ifi este (Be*ie-
poMi>), iti-tqur id. | it-poaláV páts este felé áll az idő (Belépt 
CTajit) | it'ilátél estenként (pl. Wilátél tét öli OHT> KaaíHOü BeiiepT> 
3,nt,c:b) || teli télen, tuja tavaszszal, toji nyáron, tdywsi őszszel | té 
tpji a mostani nyáron (HMHíimHoe JTÍJTO) ; tét toj pqtét oqlpél el-téi-
lémlést ezen a nyáron a réczék korán elröpültek || iel év: áú-ti ielt 
az idén, ezen évben, mol-ti ielt tavaly, a múlt évben, motielt a jövő 
évben | kkurmét ieltdt v. toqltdt Öli harmadik évében van (BT> 
TpeTLeMi. ro,a,y). 

III. Sajátos időhatárzó szók: ári most, pl. táu ári tét ő 
most itt (OHT, ceíuiacb sji^ch) \ áú'té íme most, pl. ári-té pömtiléni, 
(ceöiiaci.HaqHy)||üs, FK. ös még; ismét, pl. tán UH tét at öls ő még 
nem volt itt (ero eme ne ÖBLÍT, a^icb) | us ákwcpor lattéri! mondd 
még egyszer (eme pa3T> CKajKn)! \us té néyélst most már látszanak || 
vénét, vinét csak ekkor v. akkor, pl. tété ás vériét pömtwés voqroy ezt 
a dolgot csak most (TOJKHO Tenepb) kezdték csinálni | jutpán-sérján 
tV máján, vinét léém méiném adjátok ide pánczélruhátokat, kardo
tokat, csak akkor adom oda húgom (Vog. Népk. II, 238.) || errq,. 
FK. ira örökké, mindig; (tagadó igével) soha, pl. errq, löri öli min
dig jól él (Bee xopomo JEHBeTT.); errq lol-poqli jemtén sánta leszel 
örökre (xpaMOH őy^emt Ha B'BKT.); vuj-arisuyné ira ngltgy oqt 
koqréy a medvére sohasem kell esküdni | errq-mqs örökkétig, min
denkorra, pl. tdu errq-mqs sótén ő szerencsés mindenkorra (OHT> HR 
Bcer^a CTacTJiHBT.) || voqríéén később, aztán, pl. oqném mdt-séréjh 
térmél voqríéénnü tqtélán hozz számomra valami edényt később 
(noro^a, nocjiti) | oqlpél korán, előbb (pairfee) j | jérté rögtön, pL. 
tán jirté joyti (OHT> ceíiifacT. npH,a;eTT>) | jértél gyorsan, pl. jertél 
mqUmam gyorsan sietek (cKopo TopoiiJiiock) | ákwé-jért egyszerre, 
egy időben ( = éjsz. vog. akw'-ert) || süss v. dkwé-sáss (FK.) egy
szerre, pl. khorém kholés süss v. ákwé sáss menést három ember 
egyszerre ment el (BT. paea yuijin). 

Különös idöhatározó névutó: vuil, uil, illetőleg loc. raggal 
uité, uit, mely főkép nom. verb. képzésekhez csatlakozik. Példák : 
táu páilnát-uit mialatt ő fürdött (Vié nqjér moy) \ tété loymé khöl-
müt-uii a mint ezt a szót meghallotta (Medveeskü). | tqjepémát-uité 
a mint megette (Vog. Népk. I, 168.) || táu ripltnát-vuil foypéltáyic 
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•at narés miután ő megesküdött, nem akarta szavát szegni (meg
változtatni) | tan opiél jal'vojléncinél-vuil oyéd-khuri khotsét a mint 
ők a hegyről leereszkedtek (iíaieb OHH CT> ropbi cnycKajmcb), pénzes 

•zacskót találtak | voqntértmé viinél nokh-néilpémdt-vuil ujjrislém 
a vidrát, a mint a vízből fölbukkant (Kani. BbiHbipHyjia), meglát
tam | vaj jiw-tqu-tarmél vptmat-vuil tqu khűtsi a midőn a madár azr 
ágra ül (Kor,a,a nTaniKa Haca^HTca Ha cyirb), az ág meghajlik. Más 
alkalmazásban szerepel az uil e szólásban: ákw' uil ((hirtelen,rög
tön » (pl. akiv uil oqlmejésté hirtelen fölemelte, B,npyri> no^Hajit). 

IV. T é r v i s z o n y t jelölő határzók képes alkalmazása mu
tatkozik a következő időhatározókban: elt előbb, korábban, jqtél 
utóbb, később (pl. tau elt lünsés, jqtél máj'intayw pömtés ő előbb 
sírt, aztán nevetni kezdett, OHT. npesK^e miaKajii., noTOMT CMÍiíiTbca 
-CTajrb) || el-olt kezdetben, előbb, ji-olt végre, utoljára (pl. tété lg 
•el-olt terén ölés ez a ló előbb szilaj volt, npeac^,e ^HKaa ÓbiJia; vuj-
aúsuy ji-olt taiitam elé-khwoltéptésté a medve őt végre elhagyta 
(Medveeskü) l| kJncqsdt régen (pl. khw. öls ,a,aBHO óburb), khwqsd, 
FK. khicqiéé soká, sokáig, sok ideig (pl. pés jés khöléy khwqsd ölést 
a régi korabeli emberek soká éltek, .jjojiro JKHJIH) | vei, FK. vuei 
rövid ideig | vei khql rövid időközökben, gyakran (pl. tau vei khql 
ti jiw OHT. qacTo XO^HTT. cro^a). 

Névutói alkalmazásuak: khwqétél ((hosszában, vlmely időn 
át», pl. tén öInátén-khwqétél az ő egész életükön át | pált id. (éjsz. 
vog. palit), pl. ölnen pdlt \ ji pqalt vlmely idő után, leteltével, pl. 
-mqrééköU ölnén ji-'pqalt jajin! kevéskét várva (levén) gyere ! (He 
MHoro rioro^H npH^a!) | mdntél vmely idő letelte alatt (pl. qm tét 
vonléném-mdntél nqn soqj djdn mialatt én itt ülök (noKa a 3^ticb 
cHaty), ti igyatok theát! pisélenén-mdntél örokh vél djdn midőn böj
tölsz (Kor.ua iiocTyenib) pálinkát ne igyál! 

V. Az dkwé «egy» számnév alapja a következő időhatáro
zóknak : dkén, FK. ákwéfí hirtelen, egyszeriben, pl. dkén khölpés-
lém egyszeriben meghallottam (cpa3y ycjibixajn.), akivén v. tqlkhél 
menés egyfolytában, minden megállás nélkül utazott tova (Ha npo-
XO^T. yfexajn.) | dkwéps egyhamar, pl. ákwéps pari at jiw egyhamar 
vissza nem jön (Vog. Nópk. I, 166.) | dk-mqs egyszerre, hirtelen, 
pl. dk-mqs ju-úaltésté egyszerre lenyelte, cpa3y nporjiOTHJi'b | dkivé-
pél egyre, mindig, pl. ekwdt dkwé-pél oqii felesége egyre csak nincs 
(sehol); Vog. Népk. II, 235. L. még fönt dkwé-jért, dkwé-sdss. 
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e j M ó d - é s á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

1. N é v m á s i tövek származékai : tokh, tokho, FK . tokhwé 
így, úgy (pl. tö-khar tokho loatti némelyik így beszél, MHOÍÍ TaKh 
roBopHT'b) | tokhát id. (pl. tokhál' oqt tátyi így nem lehet, Tani. 
HejiLtía) | tokhátin id. (pl. t. pátsém úgy estem) || khomét, khgmté 
hogyan, miképpen, ahogyan (pl. táu khgmét Iquicé í hogyan hívják 
ő t ? | tété-khqrmé khomét sonátilén? ezt mire becsülöd ? Kani, T H 
írBHHniB 9TOro? | oqt ngri-pél khgmté érkélqwe ? ! ha nem akar, mi
képpen kénjszer i tenök? ! ecjin ne xo^eTt , KaKT> ero 3acTaBHnn> ?! J 
nortékhán lütsén khomét kerstésán ? ! hidatokat ugyan hogy is csi
nálhat tá tok oly rosszul ?! (Kiské-ákiné moy) \ khomét ngrán, tokh 
teltqytén! ahogyan akarsz, úgy fizess!) || khqtém akárhogyan, vala
hogyan (pl. khqtém voqrén ! KaKTb-HHÖy^b xfcjiaü !) 

II. M ó d h a t á r o z ó i r a g o k : 1. <Céú, pl . saréé loqtti iga
zán, őszintén (B'J&pHo) beszél (sár khgm becsületes, igaz ember ; 
necTHOíí, BtpHOíí). Többnyire a melléknévi <én képzőhöz csatla
kozva használatos, pl. rgúénés oroszul, mqnsénéé vogulul, moténés 
másképpen | qsénés vastagon, sűrűn (soqj qsénéé qli a thea sűrűn 
van főzve) | sgjénéé oqjyi hangosan kiált (rpoMKO wpwiwrh) \ vis-
khqrat toqrwéténéú anséste gyermekét nehezen szülte meg | pásifiis 
tötéytáyw könyökkel támaszkodni (OŐJIOKOTHTI>CH ; pás könyök) | 
moqréfiés tat ölés késedelmezve, időt töltve volt ott CnaBHO BpeMa 
npo^ojiacajit TyTi.) || jitéhéé éjszak felől, khotélénés dél felől, p l . 
jlténés soqt por sümilitá éjszak felől (CT> cíiBepHoií CTOPOHBI) két
szer ugrik feléje (Kiské-ákiné moy). 

2. -I, p l . loqséU Iqéél lassan | oqmpém perel jémtés ebem meg
veszett (o^,ypT,Jia; per görbe, rézsútos). — V. ö. úoár Iqilél öli 
mezítláb van, toqrwétén iqilél öli terhes, őpeMemiaa | vgr mód (éjsz. 
vog. ur): vgr él szerint, -képpen, pl . kit vgrél v. vgrné loqttau két
féleképpen mondják (Ha ,a,Ba c;iOBa roBopaTt), nqbsámat-vgrél 
khanséslém arczárói megismertem (no Jimry ysHajiT.) | jántétátél 
páts egész nagyságában elesett. 

3. -né, •«, pl. táu méngy toasné öli ő kész menn i ( O H Í roTOBt 
fcxaTt; toaé kész) j noqrén öli meztelenül van (noqr meztelen) 
pgsén, squné ölén ! légy egészséges ! (Őy^b s^opOBi.! köszöntő szó
lás ; pgs khom egészséges ember ; tatár sol id.) | palén öli szabadon 
van (CJIOÖO^HOH neJiOBÉKi.) | tqryán junitéslém jól v. a laposan meg-
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vertem (хорошенько ударилъ) | rqttén ngkh-manémtéslém rögtön, 
hirtelen fölrántottam (съ разу выдернулъ); rqttén ngkh-vuoíémlés 
hirtelen szél kerekedett (вдругъ вътръ подымался) | lélénné öli 
elevenen van J inkámén voqrsém titokban cselekedtem (тайно 
дЪлалъ; гпкет то titkos hely, тайное мъхто). — V. ö. voqné 
véste erőszakkal vette el (силой взялъ). 

4. <.i, <.äV, pl. tau soyti vuor-kiwérné menés ő egyenest 
(прямо) az erdőbe ment (soyt egyenes) | peri sgnsi kancsalúl néz 
(криво глядитъ; per sämp kancsal, косой) | lőni loatti helyesen 
szól (вт.рно говорить); lönkäi junitéslém jól megvertem | kwälem 
jälpeläV lapéslém házam njból (съ нова) befedtem (jalpél uj) | 
mari hitvány módra, közönségesen (éjsz. vog. móri) : mari oaném 
toqré khgmüé putilén, ncii от lélém Nom-Torem jafénmé ngnkhal 
qji'än! te engem hogyan szúrsz le amúgy hitvány ember módjára, 
kiáltsd te föl az én lelkem Fönséges-Ég atyámhoz. (Vog. NépK. 
II, 283.). 

III. Mód- ós állapothatározó i g e k ö t ő k és n é v u t ó k : 
khwaté, khwqt (éjsz. vog. yot), pl. от iijmérn khwaté léméés v. 
khwqté töslés v. khicqté-rapéés az én ruhám összerongyolódott 
(моя лопатина въ лоскутьи разодралась); khwqté-térs szétmál-
lott, szétfoszlott (издряхла) | kwälem khwqté-seis házam tönkre 
ment, elkorhadt (испортился, изгнилъ) | iailém khwqté-sélts lábam 
meghasadt, hószámban vagyok (моя нога раскололась) | törätäm 
khwqté-khwqltilésté kendőjét elvesztette (иотерялъ) | klisi khwaté· 
mansés a kés megtompult (затупился) | roasén khwaté-sqytésté a 
madzagot összekuszálta (путалъ) || khwqt-nqlttaus megkoszosodott 
(паршивой сталъ); koätäm khwqt-mtquseV kezeim megrühesedtek || 
vuor-kiwrt khwqt-tépsem az erdőben eltévedtem | tété laymé khwq,té 
jqruloqléslém ezt a szót elfelejtettem (забылъ) | khwqt-roytés meg
ijedt (испугался). 

pgli: iailém pgli jeswés lábamat feldörzsölte (a csizma) | vis 
lomti v. pgl'i sqgrlésté apró darabokra vagdalta || ρ о r t i : masném 
porti mänitayti ruhám darabokra szakadt | porti manitité szétmar-
czangolja || s ä m é, säm: samé nqyéiteptésté megfojtotta (его зада-
вилъ) Ι тё-kän-äli samé testé a földhöz vágva agyonütötte (Vog. 
Népk. II, 227) | nirél oq,ném sam-khqintésté engem megvesszőzött 
(нрутьемъ застегалъ меня) | пап lőni samé toytilém én téged ala
posan jóllakatlak (я тебя до сыта накормлю) || säma-mas poaté-
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téslém agyonlőttem (до смерти застрЪлилъ) | samé tqrts v. samé-
mqs tqrts nagyot kaczagott (шибко захохоталъ). 

khqitél, khoitél -ként, képpen, pl. tau qm-khqitlém voqri ő 
úgy cselekszik, mint én (онъ такъ-же дъмаетъ, какъ я) | khul-
khoitél vuiti mint a hal, úgy úszik (какъ рыба плаваетъ). 

т q s (éjsz. vog. müs) szerónt, -ként, módjára, pl. loqséy khgm-
mqs täkw Iqsyenti lassú ember módjára vánszorog. (Vog. Népk. 
III, 131.). 

jqr «hely» : qm-jqrém näV ménén! menj te én helyettem 
(вместо меня)! | am täutäm jayém jqr^mänt jqrlilém én őt atyám 
gyanánt (внъсто отца) tisztelem \\pgu-jqrtli vém pgu fiú gyanánt 
fogadott fiú (npieMHbifi). 

(A helyhatározók mód- és állapothatárzói átvitelére 1. példá
kat azok tárgyalásánál fönt). 

IV. Sajátlagos módhatárzó szók: säk nagyon, igen, szerfölött, 
pl. säk ésém igen forró (очень жарко), säk koqsät khivqli igen ked
vetlen (много тоскуетъ); tau jorlilqyél säk öli ő nagyon küszködik 
(él) szegénységével (у него нужда большая) | säk-mqs id., pl. säk-
mqs tüíémtésté nagyon szidta, шибко ругалъ; säk-mqs tqrtili 
nagyon kaczag) || vqs, vos leg-, pl. vas el-ql pöyém a legelső fiam, 
vas vis pgyém legkisebb fiam, vos jorén téné legkitűnőbb étel | vqs-
mqs id., pl. tau vqs-mqs l'ül'-khqr Ő a legrosszabb, онъ самой 
худой Κ qsé, qs «hiába, ingyen, czéltalanul» stb., pl. qs v. qsé-mqs 
méilém ingyen (даромъ) adom | yéskéncm qs éoréktoqlés puskám 
csütörtököt mondott (обсвкалось); qs qiteslém eltévesztettem a 
czélt, nem találtam (обстръмшлся, звъ-рь не попалъ) | när-mas 
köréénlan ? miért búsulsz ? — qs v. qs tokh csak! v. csak úgy! | 
vuj-qúsuyné ju-tenkum em qsé perilesem-két! egyen meg engem a 
medve, ha én hazudtam (hiábavalóságra fordultam; Medveeskü) | 
asé v&rspité nirél gyöngén veregeti a vesszővel (легонько шлепа-
етъ) I tatéi seléy qsé temsi az üres hordó kong | qsé olyém-khar 
szabad, független (слободной) || tqrvoj hiába, haszontalanul, pl. 
tqrvoj maitlésém, oqü-när at khötsém hiába (папрасно) fáradtam, 
semmit sem találtam (az erdőben) | tqrvoj minän,jol at jemti hiába 
mész, haszna nem lesz || äkw-sol jäli egyenletesen, szép lassan jár 
(ровно, тихонько ходить). 

V. Az állítás b i z o n y o s s á g á t , illetőleg v a l ó s z í n ű s é g i 
f o k á t jelölő határozók: qwä (FK.) igen, igenis (ja) | kwqlén éppen, 
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pl. kwqlén tokh voarsém éppen úgy (тожно такъ) cselekedtem; 
hivalén man ürém khumqu joyts éppen a mi emberünk, a kire vár
tunk, jött (тожно котораго ждали) | oalä csaknem, majdnem, pl. 
vit'ét oqlä sepésém majdnem elmerültem a vízben (чуть не утонулъ 
въ водв) | mantém talán, pl. mantém tau at jiw talán (развт>) ö nem 
jön el | erin id., pl. mäU pupi-tgr oqt voqryän erin valami bálvány-
hangot nem fogsz-e talán adni? (Vog. Népk. III, 127.) | sar talán, 
vájjon: tau, sar sors, qm täutäm pari-kétililém ő talán hazudott 
(вероятно навралъ), én őt kikérdezem; permén sar marsé, qm 
laUptilem tűrj talán v. tűrj csak egy keveset, én megigazítom 
(погоди немножко, я излажу); sgnsité, né-sé-nar sar vuj-ansuy 
voqri nézi, ugyan mit v. vájjon mit is csinál a medve (Medve
eskü) | sáré alig, pl. sgj sáré kéli a fenyves alig (чуть) látszik. 

A t a g a d á s kifejezései; tarne «nem (nein)», pl. vikalén, 
•toqjén ! végy belőle, egyél: tqme, oqt tem nem, nem eszem | tg-kho-
tél oqt äsletän f ma nem dolgozol ? tarne, oat äsletam nem, nem dol
gozom. — Igei alakok előtt a tagadószó alakja: oqt, at, melynek 
összetétele, nén-at, néV-at «még nem», pl. nénai ngkh-telmi még 
nincsen tél (еще нтлу зимы), nén-at joyti még nem jön, néV-at jkv 
id. Az állítmányi «nincsen»-féle szó: oqü, pl. Je/ге oqmélém oqü 
nincs módom rá, hogy eljöjjek (не могу придти) | l'önkhät voränl, 
takiv-té oqü útját látják; de maga nincsen (Vis-nqjér то/) \ Шгёт 
jql-poqlt né tené oqü, sqkh üli a mi étel csak van (tdk. nincs) az ég 
alatt, minden megvan (что за нища подъ небомъ не была, все 
•есть). Belőle alakított igei szerkezetek : joytilén-ket: joytilén, oq t'i-
ket: oqü ha utóiéred: utóiéred, ha nem: nem (Vis-nqjér moy) | 

oqlpélpgnné pgnémémt о q t'i-ρ él när khontímén hanem tettünk oda 
előbb semmit, mit találhatunk ott?! (Vog. Népk. I, 166.). | tau tét 
•oqt'ém öls ő nem volt itt (не былъ зд1>сь). Ugyancsak ai oqü alak 
szerepel a névmások s a belőlük képzett határozók tagadó össze
tételeiben, pl. oqü-när semmi, oqü-khot sehol, oqü-khivqt sehova, 
oqü-khun soha stb., míg a lozvai nyelvjárások ilyenkor a rövidebb 
alakkal élnek, pl. alsólozvai at-när semmi, at-khanghwa senki, 
középlozvai at-khot sehol, at-khun soha stb.— A «sem—sem» kife
jezése : né—né, pl. né os, né squr, oqü-när at aúsi sem juha, sem 
"tehene, semmije sincsen (ни овца, ни коровы не имЪетъ). — 
A t i l t ó szó alakja : vél, pl. vél sorén ! ne hazudjál! 

NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXIIL 25 
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VI. M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek : 
kitäi' ketten (pl. kitäV ménsei' ketten mentek), khurémné (pl. khu-
rémné menést) hárman, riilcin négyen, ütné, khötné, soatné, úqllquné, 
Iquné, khgsné (20-an), voatné (30-an), nalménné (40-en), atpénnér 

khötpénné, soät Iquné, úal-sötné, qntél-sötné, sötné (100-an), sötérné 
(1000-en) | näykänt ν. äkw' täkw egyedül (pl. näykänt vgnli egyedül 
ül, одинъ сидитъ; tét jiiv näykänt tunsi эта лисипа одинако 
стоитъ ; ν. ö. nayké jiw egyedül álló fa, одинаков дерево; пауке 
ΐαχ loqttén! mondj egy szót! одно слово скажи !)| sokh, sokho, FK. 
sqkhicé, sqkhwé-mqs mindnyájan (pl. khöléy sqkhwé-mqs ülat az. 
emberek mindnyájan élnek; Vis-najér-moy). 

A mód-, illetőleg állapotjelző -l és -né ragok mutatkoznak a 
következőkben: tété söul ménem khwqté joytam? ! ily mértékben 
(ennyit) haladva, hova jutok el?! (Vog. Népk. II, 224.) | sqicél 
vetät sokat szedegetnek (a bogyóból; sqw sok) u. o. III, 126. || 
ariné oysä пап votän f miért kérsz fölöslegesen pénzt (зачймъ ты 
лишныя деньги просить) ? \ ärin vél vajén többet ne végy 
(больше не бери)! | kit ppt ärin khul aliloalyém két púdnál több 
halat fogok (больше двухъ иудовъ рыбы) | tat set ärin kltols 
öls több mint száz ember (больше сотни челов'Ькъ) volt ott. V. ö. 
när äri tqtän, ton lön mennél többet hozol, annál jobb (чъмъ 
больше принесешь, т-Ьмъ лучше) | tqidi, äri at vö'am elég, többet 
nem kérek (будетъ, бол^е це прошу) || näykänt öli, äkwe kwäl 
jantinné egyedül lakik, egy háznyi terjedelemben (nagyságban; 
одинако живетъ, одинъ домъ только стоитъ тутъ, одинх домъ 
величины). 

A «hányszor» (né-íöii por ν. né-söu kes) kérdésre megfelelő-
határozók: äkw1 por egyszer, khurém por v. poré háromszor (v. ö. 
ójsz. vog.porä idő; alkalom) stb.— A «hányadiknak» v. «hanyad-
szorra» kérdésre felelnek meg: elolV elsőnek v. először (pl. tau 
elöli' ti joyts) | mötentäi' másodiknak v. másodszorra, khur-
mentäV, niläntäV, ätentäV', khöténtai stb. — A pis «réteg, rét» 
szó összetételével lesz pl. hit v. khurém-pis maskhatém öli két
szeresen v. háromszorosan van felöltözve (въ двойную одЬждуг 
облокся.) 
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d) O k h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i szerkezetek: 
nan (= nárné)? néne? miért, minek, mi okból? (pl. néne 

erptqu? miért kelljen őt szeretni? no ^TO ea JHOŐHTL?) | ndr-mqs 
id. (né mqun táa drísi, ndr-mqs érptdyw mi szépsége van neki, miért 
szeressék?) | né-koqréy? mi végett? mi czélból? (koqréy = tatár 
kerák «kell, szükséges» ; pl. né-koqréy ti jisné mi végett jöttetek 
ide ? Vog. Népk. II, 238.) j | tont, ton-mqs azért, a czélból. 

II. N é v u t ó alkalmazású okhatározók: 
moqs, mqs (éjsz. vog. ma'és*) -ért, miatt, végett, pl. qm tét 

ds-mqs tét' jésém én ezen dologért jöttem ide (a 3a aTHMi. flijrOMt 
CK),n,a npHíjxajn>) | dlém-kharém-mas sauta.m örvendek zsákmányo
mon (pa^yiocB 3a CBOH npoMMCJifc) | törém-mqs vpum jáli istenért 
könyörögve j ár = koldul. Különös jelentósfejlődései e névutónak 
mutatkoznak a következő példákban : sémdtat vesém drísi qm-moq^ 
sdm szivében gyűlölet van irántam (tkp. én miattam; 3JIO HMiieT-b 
na MeHa) | jani osi dnsi sémdtat am moqsdm nagy harag van szi
vében ellenem || táu-moqsdt qm lay khölsém felőle én hirt hallot
tam (a BiiCTb aiiHxajn> o HeMT.). 

kas tél vminek kedvéért, czéljából, pl. sérjim elém-kholés-
pank kdstél leutiném kardom emberfő kedvéért húzom ki (Vog. 
Népk. II, 237.). 

iiguné miatt, vlmi következtében, pl. me déerém nguné pali-
vqslés a föld megrepedt a hideg miatt (3eMJia OTT. Mopo3y pacKO-
jrojiacb) | vuotné úouténát-úouné jiw jqlé neuli a szóitól való moz
gatás következtében a fa oldalra hajlik (,a,epeBO BiiTpoMT. raaTajiocb 
H H a ŐOK'L HaBaJIHJIOCb, I IOCa^HJOCB.) 

e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k . 

I. Ö n á l l ó m o n d á t k ö t ö k : 
a m vagy, avagy, (éjsz. vog. a-man, man), pl. tét loqmmé örmé-

*) A nyelvtörténeti hangfejlődés következtében beállott alaki 
összeesésnek érdekes példáját mutatja a kondai vogul mqs, mely 
háromféle jelentése szerint háromféle eredetű : 1. kondai mqs-ig= 
éjsz. vog. mos - ig ; 2. kondai mqs - k é n t = éjsz. vog. müs -ként ós 
3. kondai mqs - é r t = éjsz. vog. ma'és ért. 

25* 
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län, atén am at atén ezt a levest Ízleld meg, ízletes-e,vagy nem ízle
tes (попробовай эти щи, сладки или ньтъ) || am-nä: khon-när jiw : 
am-nä kasén, am-nä nänkw ki jön, öcséd-e vagy te magad (кто идетъ: 
братъ твой, либо ты самъ)? | tau ti jiw am-nä? ő eljön-e, vagy 
nem (онъ придетъ-ли, н-Ьтъ-ли сюда) ? 

kot'— kot akár — akár (хоть—хоть), pl. kot oysél, kot molél 
teltaytén ! fizess akár pénzzel, akár árúval! 

koqs, kwqs, kivqzé 1. habár (éjsz. vog. kicoss), pl. am rgs 
koas v. kot-i at ösém, rgsénés loattam én habár nem vagyok orosz, 
oroszul beszélek (я хотя не русской, порусски говорю). — 
2. «amint»), pl. elé kwqsé kliönti, soät khpm jäfänl-jjöu jalé ahvés 
amint előre néz, a hét férfi atyafiát leölték (Vog. Népk. II, 230.) J 
qúsuy kicqs joyti, qúsuy úoqrén amint az öreg megjön, meztelenül 
áll (u. o. I, 168.).° 

us tagadó mondatban «még sem», pl. tau lön khgm, ogmnän 
us at loqré'/ ő ugyan jó ember, nekem még sem kell (онъ xopöuiin-
челов'вкъ, MHÍ> всетаки не надо). 

II. S z ó h o z s i m u l ó m o n d a t k ö t ő k : 
-té «és», pl. khürém ji-té khqtél három éjjel és nappal | mj* 

ansuy-kicäsme élé-sagrita, tokliwé-té loqtti a medvekörmöt ketté 
vágja s így szól (Medveeskü) | khivojés-te khwojés feküdt ós feküdt 
v. csak feküdt, feküdt (Vog. Népk. II, 225.). Ugyané kötőszó «de, 
azonban»-féle értelemmel mutatkozik a következő mondatban: 
Tönkhat νδγαηΐ, täkw té oaü útját látják, de ö maga nincs (v. s ő 
maga nincs; Vis-najér moy). — Önállóan alkalmazva a té, mint az 
éjsz. vog. ta (1. NyKözl. XXII, 35.) «hát, tehát» jelentésű, pl. té 
loqttén, am ёкйт khoté üli tehát mondd meg, hol van a feleségem ! 
(Vog- Népk. II, 227.). 

-ja «és», pl. sernél nqjér-ja sqirén nq,jér a fekete és fehér 
király, kwäl'kän-jä pqtelqk a padló és tető (tal. mese). 

-pél «is», tagadó mondatban «sem», pl. kwqs-ne väip kul-
pél ölé, an koqrkäV jémtni bármilyen szövet volna is, most szüksé
ges volna | q,m jqtlém päsä-pel oqt voqrés velem még köszöntést sem 
váltott (tett) II -pél — -pél «is—is», illetőleg «sem — sem», pl. 
q,nsuy-pél úoqrén, ekivé-pél úoqrén az öreg is meztelenül van, az 
asszony is meztelenül van (Vog. Népk. I, 168.) | khaúsílém-pél oqt 
loattam, oqt khaúsilém-pél oat loqttam ha tudom sem mondom meg, 
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ha nem tudom sem mondom, meg (u. o. II, 226.). A -pél egyéb hasz
nálatára nézve 1. alább 8. §. 

-l'i (=orosz -JIH) «vajjon»,pl. kiváné jdlkdn mater-Ili oat khőn-
tíné menjetek ugyan ki, vájjon nem találtok-e valamit (u. o. 
I, 166.). 

-ket, -ketél «ha, midőn» ; 1. alább 8, §. 
Függő mondatoknak kötőszó nélkül való szerkesztésére pél

dák: oaném sökité nar-mqs tau at jdlyém szid engem, h o g y miért 
nem megyek oda | ql-khon-ndrné votqwésén-ketél tau jatlat dkwi 

qjyél ménén, ménén jatlat kitdV ha valaki téged hív, h o g y menj 
vele egy (versztnyire), menj vele kettönyire! (Mát. evang. 5, 41.) | 
qm ndyén tont sgnstilém, naV khanélén én azért mutatom neked, 
h o g y te megtanuld (a 3a TO nonaaty Teőii, *ITO6H TH Hayqnjica) | 
jgléyti, ákwé sas kit pgt drin khul áliloqlyém megesik, h o g y egy 
óra alatt több halat fogok két púdnál (cny^aeTca, TITO BT> qaci. stb.). 

B) Igeragozás. 

6. I . Alanyi ragozás. 

Igetők: mén- menni, öl- lenni, járul- feledni, oqlm- emelni,, 
ált- engedni, lilij- életet nyerni, föltámadni, sökörl- elpusztulni* 
meghalni, kéril- botlani | ésémqw- szégyenkezni, qiw- elaludni. 

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

Prsesens. 
Sing. 1. ménqm v. ményém, ölam 

2. méndn v. menyén, öldn 
3. meni 

Dual. 1. ménímén 
2. méníné 
3. ménd 

Plur. 1. ménqu, léléjiwé, sökörliwé 
2. méndn v. méníné 
3. méndt V. menyét 

menam v . menyem 
a 
•a 
a 
O ! 

tM 1 

menan v. 

méndn v. 

menyén 

méníné 
ména 

S-H 

c3 menan 
ménat v. menyét 
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a 
ja 
'3 
fl 
O M 

Prseteritum 
Sing. 1. menésem, ölsém 

2. menésén, ölsén 
3. mewes, öZs 

Dual. 1. ménésiimén 
2. menésein 
3. menései, kerilésyq *) 

Plur. 1. ménésqu J3 
2. ménésdn « 
3. menést. 

Szenvedő alak. 
Praesens. 

Sing. 1. esémqum, qiwém 
2. ésémqun, qiwén ^ 

mensem 
ménsén 
menés 
ménésdm 

3. ésémqwé, qiwé, oqlémivé, ölwé ,a 
Dual. 1. se 

o 
J* 

Plur. 1. 

dltqum 
dltqun 
dltwé 
dltívdm 
dltwán 
áltweV 
dltwqu 
dltwdn 
dltwét 

esemqwamen, qiwamen 
2. esémqwdn, qiwdn 
3. ésémaweV, aiweV aó 

° * 6 CD 

esémawau, aiwau JD 
0 o J o o S-H 

2. esémqwdn, qiwdn * 
3. esémqut, qiwét 

Praeteritum. 
Sing. 1. esémqwésém, qiwésém 

2. ésémqwésén, qiivésén 
3. esémqwés, qiwés 

Dual. 1. esémawésamén, qiwésamén stb. úgy mint a cselekvő 
alakban. 

2. C o n j u n c t i v u s . Cselekvő alak. 
Sing. l.jqrulém 

2. jqrulén 
3. jqrulé 

Dual. 1. jqruld'mén, FK.jqruldm 
2. jqruldn 
3. jqrulei' 

Plur. 1. jqrulqu 
2. jaruldn 
3. jqrulét 

Szenvedő alak. 
esémánkwém, qiivénkwém 
esémdnkwén, qiwénkwén 
esémdnkwé, qiwénkwé 
ésémdnkwamén stb. 
esémdnkwdn 
esémankwi 
esémdnkwqu 
esémdnkwdn 
ésémánkwét. 

*) Pl. ZaiZa eywtés-ali kerilésyq, lábai kőbe botlottak (3a-
nHyjiCH Ha KaMeHb) j íes^e ettek (ketten), íws/é bementek, jaiwésyé 
kettőjükhöz jött (pássiv.). 
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3. C o n d i t i o n a l i s . 

Cselekvő alak. Szenvedő alak. 
Sing. 1. ménnqm, blnam, . 

FK. ménnam esémanqum, qinqum 
2. ménnan, ölnán, 

FK. ménnan esémánqun, ainqun 
3. menni esémánqu, qinau 

Dual 1. ménnímén ésémanqwamén, qinqwamén 
2. ménníné ésémanqwán stb. 
3. ménna, FK. ménna esémánqweV 

Plur. 1. ménníwé v. ménnqu 
FK. ménnqu ésémánqwqu 

2. ménníné, FK. ménnan ésémanqwán 
3. ménnát, FK. ménnat ésémünqut. . .•'• , 

4. I m p e r a t i v u s . 
Sing. 2. ménén ! v. wiew / ö/m / Bsémqwén v. esémánkwén ! qiwén 

v. qiwénkwén / 
3. (tákív) méné, ölé ! (tákw) ésémmvé v. esémánkwé ! 

Dual 2. ménán ! ölán ! ésémqivün v. esémánkwán ! 
3. (tenk) ménéi', ölei ! (ténk) ésémqweV ! 

Plur. 2. ménán ! ölán ! ésémqwán v. esémánkwán ! 
3. (tqnk) ménét, ölét (tqnk) ésémqut v. ésémánkwét.' 

A jelentőmód jelenidejének kettős, jelesen menyem, menyén, 
menyét s másrészt ménqm, ménán, méncit-íé\e alakjai a legkülömbö-
zőbb alkotású tövekből képezhetők (pl. khöl- pusztulni: prees. sing. 
1. sz. khölyém ós khölam, ür-f vgr- várni, őrizni: üryém és uram, 
khwgj- feküdni: khwojyém és khwojam, tép- tévedni: tépyém és 
tépam, pq,s- fejni: pásyém és pqsam, loqé- lesni: loqéyém ós loqsam \ 
áns- birni: ásyém és dúsam, torié- állani: tosyém és tgnsam, khqns-
írni: khqsyém és khqnsam \ oqst- készülni: oqstyém és oqstam) 
s kétneműségük nyilván csak az éjsz. vog. mine'im, mine'in, 
mineHt-iéle alakokban visszatükröző eredetibb hangállapot két
irányú fejlődése, mely kétféle paradigmát teremtett az alsó-loz-
vaibanis (így t. i. jo'/tém, joyUn, joyttt és minném, minnén, min-
nét). Egyazon eredetre vall az a körülmény is, hogy jelentésbeli 
külömbsóg nem csatlakozik a külömböző alakok használatához, 
a m i n t ez kitetszik a következő példamondatokból is: sőkhovis 
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ötér-pöyén nötgy ménat mindnyájan segíteni mennek a kis feje
delemhez (Vog. Népk. II, ÍÍ30 ) | «náV khwqtál ménan— loqtti — 
ménné ment m átérné ju tqjwésén-ket 1 ! vél ménén!», «sar om mé
ri a mh) «te hová méssz — mondja —mikor mentedben valami 
(állat) meg talál enni?! ne menj!» «De bizony én megyek !» (Vis 
nqjér-pgu moy) \ om khtcqtál m énfé m, tqu kwaikhqtén:•/ a hová én 
megyek, oda kövess! (Kiské-akins moy) \\ ndr qln-aarén khüntpy 
nor an, khüntan! amennyi ezüstöt, aranyat hátadon elvinni akarsz, 
vigyél! (u. o.) | lofikli üntlayw nor fém utat akarok jelezgetni || 
om khivqtáí jalyém én valahová megyek (u. o.) | qm khqjér vgr 
khölyém én ravasz dolgot sejtek (hallok). Vog. Népk. I, 167. | eqt 
oqstyém jqngy nem érek rá játszani (MHÍ> He ^OGyri nrpaTb) | mqrat 
sálínkan khutilátyét lehelletének bugyborékai szállanak föl (Vog. 
Népk. II, 232.) || oysá oqt ansam nincs pénzem | kwqs-nár votam, 
oqti-narél oqt moum bármit kérjek, semmit sem adnak (qTO a He-
npomy, HHiero MHÍ He ^aiOTt) | »tg-khotél oqt ásletánhy «tqmé, 
oqt ásletamn «ma nem dolgozol?*) «nem, nem dolgozom.)) 

Példák a c o n j u n c t i v u s i a l a k o k használatára: kivas-
khot-pél voqré, oqmnán akw' ton akárhol is csinálja, nekem 
mindegy (MHÍ> Bee paBHO, XOTB r̂ -fe OHt ;rBJiaeTT>) | kmas-ndrdi 
pél ölé, an lőni jemtni bármi légyen is, most jól jönne || qm pgum 
pömentéslém, ári toy vél voqré én intettem fiam, hogy többé úgy 
ne tegyen (a cBoero cbma TopHJTb, Őojibme 9TOH rjiynocTH He ,a,B-
,iaíi) | qm khwqté vél j qrulé m hogy el ne felejtsem (ITOÖH He 
3aöbi;irb) || loqtsém, nm vél rétta fi kivan megmondtam, [vigyáz
zatok! nehogy megcsaljon benneteket (Vog. Népk. I, 169.) — 
Ugyanily igealakok i m p e r a t i v u s i értelemmel: kásijüt mánsés-
két, ompöyémné kiutayw jálé ! ha kése megtompult, jöjjön hoz
zám köszörülni (u. o. II, 229.) | jani kwál télé! teremjen nagy 
házelö! (u. o. I, 171.) || khwgl-nqjérné v é n k w é n ! vigyen el az 
ördög fejedelem (qepTb BO3BMH Te6a\)\uj-qnsiiyénju'tenkwén!' 
egyen meg a medve! | oqném jqlé té jaytan, nái-pél khönti ménnén 
ment jqlé álé fik w é n, sáyén khgm sáyén jqlé j áyténkw é! [ha] 
engem most levágsz, harczba való mentedben, hadd vágjanak le 
téged is; fürtös férfinak hadd vágják le fürtödet! (Vog. Népk. 
II, 236.). 

A c s e l e k v é s b e á l l á s á n a k kifejezésére alkalmazott 
segédigék: 1. portit- «hozzáfogni, kezdeni* ( = éjsz. vog. puumt-
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«megfogni», mely mom. képzése a pú?- «fogni» tőnek), pl. q,m 
jitém-poqlémt khon-nar vgnlgy pgmti tét ? én utánam ki fog itt ülni 
(nocjrfe MeHa KTO őy^eTt ŷ -fecb CH;J,£TÍ>?) | pupi-klmgrné jalentayw 
pgmtwán a kigyó fog hozzátok járni (Vog. Népk. I, 167.) | kwál-
soqm sümuy pömtam a ház szögletet fogom ácsolni (y ,nOMy yrojii. 
pyÖHTb craHy); — 1. jenit- «válni», pl. télmayiv ti jémts tél fog 
beállani, télre vált az idő (Mopo3HTB xo'ieT-B) | tokhétám toqré 
pütgy jémtésté azon volt, hogy torokcsutkáját keresztülszúrja. 

Kedveskedő felszólítás alkalmával használatosak a kondai vo-
gulban is az igetőhőz csatolt kicsinyítő képzős szerkezetek, pl. jql 
vgikén! ülj le kérlek! (tő: vont-), téné mater tqtkén hozz, kedves, 
valami ennivalót! (tő : tat-) \ jalkcin I ugyan menjetek ! tqjepöql-
kanf egyetek egy kicsit! | vikalén! vedd el, kérlek! 

7. §. Tárgyas ragozás. 

Igetők: roqt- verni, tat- hozni | khqns' tudni (melléktő : khq.s-), 
sgns- nézni (melléktő: sgs-J. 

a) A cselekvés tárgya egyesszáinú. 

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

Sing. 1. roqtilém, FK. tqtilém roqtéslém, FK. tatéslém 
2. roqtilén, FK. tqtilén roqtéslén, FK. tqtéslén 
3. roqtité, FK. tqtité roqtésté, FK. t-testé 

Dual. 1. roatilamén, FK. tq,lilam roatéslamén, FK. tatéslam 
2. roqtilán, FK. tatilan roqtéslan, FK. tqtéslan 
3. roatitén, FK. tq,tilan roqtéstén, FK. tqtéslan 

Plur. 1. roq,tilau, FK. tqtilq,u roqtéslqu, FK. tqtéslqu 
2. roqtűan, FK. tqtilan roqtéslan, FK. tatéslan 
3. roat-fánl, FK. tqtyan v. roqtsánl, FK. tqtsán 

tqtyánl 

2. C o n d i t i o n a l i s . 3. I m p e r a t i v u s . 
Sing. 1. roqtnüém, FK. tqtnilem — 

2. roatnílén, FK. tq,tnilén roqtalén l FK. tatán ! 
3. roqtníté, FK. tqtnité (tákw) roqtát! FK. tq,tat! 
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Dual. 1. roqtnilamén, FK. tqtnl-
lám 

2. roqtnílán, FK. tqtnilán 
3. roqinítén, FK. tatnllán 

Plur. 1. roqtnüqu, FK. tqtnilqu 
2. ruatnílan, FK. tqtnilán 
3. roqtniyánl,FK. tqtniyán 

roqtélán! FK. tqtélán 
(tink) roqtátén! FK. tatatéri! 

roqtélán ! FK. tqtélán ! 
(tank) roqtyánl! FK. tqtánl! 

b) A cselekvés tárgya kettősszámú. 

fíe'té feií wan o?n tqtyqm ezt a két kenyeret én viszem.) 

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

Sing. 1. roqtyqm, FK. tqtyqm 
2. roqtan, FK. tqtyqn 
3. ro^ía, FK. ígífa 

Dual. 1. roqtyámén, FK. tqtyqm 
2. roqtan, FK. tqtyqn 
3. roqtan, FK. í ^ í ^ 

Plur. 1. roqtyénqu,FK.tqtyénqu 
2. roqtan, FK. tqtyénán 
3. roqtan, FK. tqtyán v. 

tqtyánl 

2. C o n d i t i o n a l i s . 

Sing. 1. roqtniyqm, FK. ígíwi-

2. roqtniyán, FK. tqtniyqn 
3. roqtniyq, FK. tqtniya 

Dual. 1. roqtniyámén, FK. í^í-
niyqm 

2. roqtniyán, FK. tqtniyqn 
3. roqtniyán, FK. tqtniyq 

Plur. 1. roqtniyqu, FK. tqtninqu 
2. roqtniyán, FK. tqtninán 
3. roqtniyán, FK. tqtniyán 

Praeteritum. 
roatsám, FK. tqtsqm 
roqtsán, FK. tqtsqn 
roqtsá, FK. f^ísa 
roqtsamén, FK. tqtsqm 
roqtsán, FK. tqtsqn 
roqtsán, FK. faísg* 
roqtsénqu, FK. tqtsénqu 
roqtsán, FK. tqtsénán 
roatsán, FK. tqtsán 

3. I m p e r a t i v u s . 

roqtan ! FK. í^ían / 
(tákw) roqtá ! FK. í#ta / 

roqtan! FK. tqtáh ! 
(térik) roqtan ! FK. ígtán / 

roqtan ! FK. ííjíaw / 
(tq/hk) roqtan ! FK. íútían / 
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e) A cselekvés tárgya többesszámú. 

(am tété squ kwalmé spsyam én nézem ezt a sok házat). 

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

Sing. 1. spsyam, khqsyám joqtsaném 
2. spnsan, khqsyan roqtsánén v. roqtsan 
3. spnsan, khqsyan roqtsan 

Dual. l.spsyénamén,khqsyénd'mén roqtsénamén 
2. spnsan, khqsyan roqtsénan v. roqtsan 
3. spnsan, khqsyan roqtsan 

Plur. 1. spsyénqu, khqsyénqu roqtsénqu 
2. spnsan, khqsyan roqtsénan v. r oqtsan 
3. spnsánl, khqsyánl roqtsan 

2. C o n d i t i o n a l i s . 3. I m p e r a t i v u s . 

Sing. 1. khqsniyám — 
2. khqsniyan spnsan! 
3. khqsniyan (tákw) spnsan ! 

Dual. 1. khqsninamén — 
2. kkqsniyán spnsan ! 
3. khqsniyan (ténk) spnsan! 

Plur. \.khqsninq,u —. 
2. khqsniyan spnsan! 
3. khqsniyánl (tynk) spnsan ! 

A Jevra folyó vidékén az egyes tárgyra vonatkozó igerago
zás alakjaiban, ép úgy mint a pelimi nyelvjárásban, a jellemző 
l mássalhangzó helyett, ennek n változata hangzik, pl. spnsiném 
nézem (e h. sonsilém), kholténan mutassátok! jql alésnén megölted 
(e h. áléslén), leutésném kivontam (1. Vog. Népk. II , 237, 239. 11.). 

8. §. Igenevek és gerundiumok. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -oyw, -p% és -ayw megfelelő-
leg az éjsz. vog. -unkwé és -ankwé alakoknak. A magánhangzó két-
nemüsége a hangrendi törvény régibb uralmának lehet marad
ványa ; a mai nyelvhasználat szerint azonban az egyik vagy másik 
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alak alkalmazására nem a tőszótag magánhangzója, hanem úgy 
látszik, a mellék-hangsúly van inkább befolyással, a mennyiben 
t. i. a 2. és 4-ik szótagokban az infinitivusi végzet alakja rendesen 
-gyw, míg a 3-ikban rendesen -ayic. Példák: penngyw varázsolni, 
de penilayw id. (frequ.); rquy schwingen, de rqulayw id. (frequ.) | 
sérgyw űzni, kwansgyw karmolni, pájgyw (halat) szijalni, pertgyw 
eladni, permgyw tűrni, jaytgyw vágni, matgyw megöregedni | hhwq,n-
khgyw hunyni, tqjgyw olvadni, sqkhgyw kalapálni, pgngyw fenni, 
vgjgytv úszni, sümgyw versenyt futni, pütgyw bökni || pelémtayw 
gyújtani, telémtayw telet eltölteni, tiiyivsémtáyw őszt eltölteni; 
sépértáyw boronálni, áséltáyw dolgozni, náritáyw szűrni, táwéntáyw 
lecsendesedni (szél), telitayw kavarni, taátayw fölakasztani, pake-
páyiv fölkelni (nap), lájepayw lőni, pésélayw böjtölni, késélayw fü
työlni, jénitayw szabni, lömertayw iánczo\ni\ pqúitáyiv odanyomni^ 
oqUmtdyw festeni, loqskétayw lecsillapodni, rqséytáyiv birkózni, 
küzdeni, joréstayw könyörögni, junitayiv megütni, tulmentáyw lopni 
tüjimtayw tavaszt eltölteni. Az e példákban mutatkozó szabálytól 
eltérőleg alakul az infinitivus ezekben: úqljoqlgyw egyet nyalni 
(v. ö. nqlentdyw frequ.), éoritaytgyw veszekedni || jénsayw szabni, 
sémtáyw haragudni, jérktayw átkozni, pérjayw kiválasztani, persayw 
hozzákötni, telmáyiv télbe fordulni (idő) | jgrldyw megvendégelni, 
vqntdyw leültetni. 

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Eendes képzője -p 
(<ép, <áp, <ap), -pe, pl. tqlp khgtél olvadó nap, khwqlép jönkhép 
kelő hold, mdtép khqtéllenyugvónü,]),páképép kh. kelő nap, l'us'ép ne 
siró nő, soqtén tqulép töné hétig telő étel, reytkhqtép sgn rázós szán | 
Igntijep kit khgm két lúdvadászó férfi, tUémlap sakiuélay tovaröpülő 
szarka, pökhláp mö gödrös, fölrepedezett föld || om löksép ösém én 
csiklandós vagyok (v. löksqum) | tonné khgjpe at véslém annyit érőt 
nem vettem. — A melléknévi -n képzővel való kapcsolatára pél
dák: mi késéyténé tajpén rqn most vadászatra alkalmas idő jár 
(v. ö. taj- alkalmasnak lenni, yro^HTt) | tau k h ojp é n khgm pdnki 
voqrgywő méltó ember arra,hogy vezérré tegyék | koqt-tglé lötéy-
pén ölenti keze ujja ropogós (v. lotyi id.). 

3. Gyérebb használatú particip. praes. képző az éjszaki 
vogulban általános -né, pl. vit pgnné terem víztartásra (betevésre) 
való edény | tené étel. — Az -n képzővel való kapcsolatára példa: 
ténén me táplálékos föld. — Birtokosragokkal nomen actionis kép-
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késére szolgál, pl. qm táu erinat khontléslém én hallottam az ő 
éneklését | ésnat váip mo leszállására alkalmas hely | khönti men-
nén ment hadba mented helyén (Vog. Népk. II, 226.). — A sit, sitan 
«időben» szónak (1. NyKözl, XXII, 16.) összerántásából keletkezett 
< i s i raggal a -né part. képző i d ő h a t á r z ó i g e r u n d i u m o t 
alkot, pl. khotél ii-poaláV pátniút ménqm midőn a nap estefelé haj
lik, megyek el (Kor^a eöjrane na Belépt, iiOH,ny) | tenist midőn 
szőnek (nor^a TKyri.) J náV vuor késniét midőn te vadászol (Vog. 
Népk. II, 226.). 

4. Ugyancsak participium praes. jelzésére szolgál az igetőhöz 
csatlakozó -n képző, pl. soqt enkhé ma int évi ne hét hófajdkép-
pen kaczagó nő (v. ö. maintayw hangosan nevetni, kaczagni) | 
Oas jönkhxv éltén soat vöt Obnak kanyarúlatos hét folyófor-
dulója (Vog. Népk. II, 223.) | ngm törém vontén khom a felső 
eget ülő férfi (v. ö. vont- leülni; u. o. III, 126.) j kh qitsé n lg 
száguldó ló | tqtél seléy tqmmén ölenti v. qsé tomsi az üres hordó 
kong | koqt-tgUé k h o skhén ölénti a kózújj ropog (v. ö. khoséypáyw 
ropogtatni). — Nom. actionis értelme van e képzőnek e példában : 
khöéfi-s qtéftél táu oqtémát sqtfi hangyabüvölettel bűvöli az ő 
népét (Vog. Népk. II, 223.) 

5. Az alanyi ragozásbeli ind. praes. egyes 3. személyű alak 
parti cipialis használatát igazolja a következő énekvers : kam v otli 
jur-squtatél szedegető medvetalp-köcsögével (Vog. Népk. III, 128.). 

6. P a r t i c i p i u m p r a e t e r i t i . — Eendes képzője -m, 
melynek azonban az előbbi participialis képzőkkel egyező haszná
lata is járja, pl. pökhlám l'önkh repedezett út | soqt pansém khotél 
hét befejező nap, vasárnap, soqtén tüm khotél hétbe menő nap, 
hétfő, loqském vuot csendes szellő (THXOH B^Tpi), qsé ölyém-khqr 
szabad ember (CJIO6O,H,HOH). Birtokragokkal s az -ist, -istán szócs
kával szintén alkalmas i d ő h a t á r z ó i g e r u n d i u m képzésére, pl. 
ménménist midőn elmentél, elül ménémást midőn ő előre ment 
(Vog. Népk. II, 240.) | khönt átém pqsmaistán jönkhép tölpés midőn a 
had gyűjtését befejezte a hold elfogyott (u. o. 227.) | khönt átgypömt-
máist midőn a hadat gyűjteni kezdte (u. o.). Locativus -t raggal is 
alakítható ily gerundium, pl. oqlpél ponné pgnémémt oqtí-pél nár 
•khöntímén t i ha előbb nem tettem oda semmit, mit találhatunk 
ott '?! (u. o. I, 1G6.). 

7. A l l a p o t h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Végzete: -ém, 
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-dm ( = é j s z . vog. -imé), pl. süt? elém mini szökéssel megy (cKaKOMt 
ÖT.HCHT'L) I köyéétém kivan lákwélts megharagudva kiszökött | tan 
vprlaytém pqnsés ő a ra tásá t befejezte, tdk. aratva véget ért (acaTBy 
KOH^HJIÍ) || kit-pés máskhatém öli kettősen van öltözve | oysérém 
tau néyém őls rókám oda volt kötve | üs-eut törtdm ölat a várajtók 
be vannak zárva (Vog. Nópk. II, 237) | maitiám sdk öli sokat kín
lódik (MHoro MaeTca) || hhotél táutém kentén f h o n n a n szerezted 
(tdk. van szerezve) sapkád ? (OTT, Kyjii> sáBeai. TBOK) manKy; v. ö. 
táutáyw szerezni, npioőp]fm>). 

8. Egy másik módja az állapot igei meghatározásának a 
személyragos igéhez vetett -pél szócska útján történik, pl. qnkiy 
vpnli-pél loqtti az öreg ültében szól (Vog. Népk. I, 166.) | at nqri-
pél khpml'é évkélawé í ! ha nem akar, miképpen kényszeríthető (ecjiir 
He xo^eTi., KaKi> ero 3acTaBHmr>) ? ! | nár koqréylán-pél vaján! a mire 
csak szükséged van (szorulsz) vedd (ITO Teöt Ha^o, BO.SLMH) ! 

9. A f ö l t é t e l kifejezésére a kondai vogul nyelv a kész sze
mélyragozott igéhez -ke, illetőleg teljesebb alakjaiban: -két, -kétél 
szócskákat csatol, pl, khun soj téytpy vértésné-ke ha igazán meg
vendégelni akartok (Vog. Népk. I, 166.) | qm l'onkhém jaruléslán-ke 
ha az én szavam elfeledtétek (u. o. 168.) || kit khpm soritqyta-két 
ha két férfi veszekedik (Ethnogr. Jegyzetek) | kásiját mdnsés-két,. 
om-pöyémné kiutáyw jálé! ha kése eltompult, jöjjön én hozzám 
megköszörülni (u. o. II, 229.) || ql-khon-ndmé votqwésén-kétél ha 
valaki téged hívott. — A -pél szócskával kapcsolatban a -ke inkább 
állapotot jelez, pl. loqtsém nén vél réttánkiván; khpml'é réttqusdn-
ke-pél, jaján kiváné sámné! mondtam, [vigyázzatok] nehogy rászed
jen benneteket; a hogyan rászedett (csúffá tett benneteket), jertek 
úgy szem elé ! (Vog. Népk. I, 169.). 

9. §. A változó tövű igék ragozása. 

Az igető változásainak jobbadán ugyanazon módjai divatoz
nak a kondaiban is, mint a lozvai nyelvjárásokban; tüzetesen véve,. 
egyes esetei a következők: 

I. A tő hosszú magánhangzójának a szótagzárás alkalmával 
történő megrövidülése s e mellett néha egyóbszerü elváltozása. E je
lenség gyakori az alsó lozvaiban (1. NyKözl. XXII, 70), itt azonban 
csak gyér példákon mutatkozik, ilyenek: men- bonyolítani: prses* 
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menam v. menyem, praet. mqúsém, inf. meúgy || nq,kh- taposni: 
praes. nqkham, többes tárgyra vonatkozva: nqyyqm, nqyydn \ 
kh&nkh- hágni: praet. kheysém, khönt- találni: praet. khotsém, 
vönkh- kalapálni, ü tni : praet. voysém stb. 

II. A tővégi mássalhangzó-csoport egyszerűsítése: ennek 
módjai: 

1. A mássalhangzó-csoport előrészét tevő orrhangnak szótag
zárás esetén beálló elisiója; pl. vgnt- leülni: praet. vgtsém, khaús-
tudni: praes. khansam v. khasyém, dús- habere : praes. dúsam v. dsyém, 
tuns- állani, praes. tunsam v. tusyém, khqns- írni, festeni: praes. 
khansam v. khasyém, kéns- keresni: praet. késsem, kéúé- ébredni :-
praet. késsem \ enyw- levetkőzni: praet. Bywsém. L. még az 1. pontban 
említett ide tartozó példákat. 

2.A mássalhangzó-csoportutórószéttevő ^^mássa lhangzó 
nak mássalhangzói pótló nyújtással kapcsolatos asszimilácziója, ille
tőleg i hangzóba való olvadása, pl. khwq,sy-: praes. 3. sz. (törém.) 
khwasyi imádkozik, 1. sz. khivqsyam, imper. khwqsyén!; de infin. 
khwassgy, praet. khwcisisém \ oqjy- kiáltani: praes. 3. sz. oqjyi, nom. 
actionis oajyindt (kiáltása); de inf. oqjjuy \ sdty- köpni: praes. 
3. sz. sdl'yi, inf. saltdyw \ q,ry- fésülni: praes. q>ryi, qryqm, praet. 
aryés. infin. qrruy \ pény- varázsolni: praet. penyam, penyi, inf. 
pénnuy \ pqny- szúrni (darázs): praes. pqnyi, infin. pqnnuy stb. 

3. A mássalhangzó-csoport ntórészót tevő w-nek elenyészte, 
pl. önyiv- levetkőzni: infin. enygy, praes. enyqm, önydn, önytvi; 
önyivímén; enyau, önydn, enyqt, praet. öywsém; többes tárgyú 
praesens: öyydm (pl. soy eyydm mind levetem) | jékív- tánczolni r 
infin. jékgy, praes. jéktvqm, jékwdn,jékivi; jékivímén ; jékwqu, jékwdt,. 
praet. jéywsém, imper. jikivén! \ lakw-: infin. (jiw-tdl) Idkgy (ölfát) 
rakni, praes. Idkivam \ lakhív-: infin. (sétép- rqsnd) lakhuy (czérna-
gombolyagot) gombolyítani; praes. Iqkhwam, Iqkhiván, lakhwi; 
praet. Iqywsém. 

4. A mássalhangzó-csoport utórészét tevő -t mássalhangzó
nak kopása, illetőleg asszimilácziója, pl. vgrt- osztani: tárgyas rago-
zású praes. sing. vgrtüém, vgrtilén; de plur. 3. sz. vgrydnl; többes 
tárgyra vonatkozva: vgryam stb.; alanyi ragozású praet. vgrsém, 
vgrsén, vgrtés stb. | khwgit- fölbújtani, uszítani: praes. khwgitam, 
praet. khwgissém. Ilyesféle hangváltozás mutatkozik ez igénél: (ou) 
létkgy az ajtót kopogtatni: imper. létkén,'; de praet. letisém stb. 
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5. A pgnit- és jémt-igék praeterium-alakjai a Jevra vidékén: 
jémétsém, jémétsén, pömétsét a másutt elterjedt jemtsém, pömtését-
féle alakokkal szemben. 

III. A tővégi egyszerű mássalhangzónak elenyészte s evvel 
kapcsolatosan a tőbeli magánhangzónak változatai; még pedig: 

1. midőn a teljes tő vég-mássalhangzója -j: 
voj-, uj- látni: Ind. vem, ven, voi; voimén, voiné, voiyé ; 

voiwé, voiné, vet | praet. üsém, üsén, üs stb. | cond. ünam stb. | im
per. ujin, uján ! FK. vojin ! || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. 
voilém, voilén, vpité stb. | praet. üslém, üslén, üsté stb. | imper. 
voilén/ — Kettős tárgyú praes. veyam, veyán, veyá stb. | praet. 
üsám, üsán stb. — Többes tárgy, praes. veyáném stb. || Infin. üyw, 
FK. veuyw, 

t uj- bemenni: Ind. praes. tüm, tün, tüi; tűmén, tüné, tüyé ; 
tűivé, tüné, tüt | praet. tűsem, tűsén, tüs stb. | imper. tujin, tujdn.' || 
infin. tüyw. 

máj- adni : Ind. prícs. méyém, méyén, méV, FK. ml; méimén, 
méiné, mélyé, FK. mimén, mlné, mlyé; mélwé, méiné, méiyt, FK. 
miivé, mlné, méyét | praet. mesém, mesén, més stb. | cond. ménam 
stb. | imper. majin, maján! || Passivum. Ind. praes. meum, merni, 
májwé, FK. meicé stb. || Tárgyas ragozás: mérléni; kettős tárgy: 
méyam; többes tárgy: méyáném stb. || Iafin. méyw, part. mép, 
méné, mém. 

v áj- venni: Ind. praes. veyém, veyén, vei ; veimén, veiné, 
veiyé; veiwé, verné, veryt; FK. véyém, véyén, vl; vimén, vlné, vlyé; 
vlwé, vlné, véyét\ praet. vesém, vesén, vés stb. |imper. vajin, iáján.f\\ 
Tárgyas ragozás: voilém, FK. vllém stb. || Infin. veyw, FK. véyw. 

I á j - lőni, dobni: Ind. praes. léyém, léyén, léi\ FK. II; léimén 
v. léymén, léiné, léiyé, FK. llnién, llné, llyé ; léiwé, léiné, léit v. léiyt, 
FK. llwé, llné, llyt \ praet. lésem, lésén, lés stb. | cond. lénam stb. | 
imper. lájin, Iáján ! || Tárgyas ragozás: léilém, léité, FK. Wém, llté 
stb. | Infin. léyw \ part. praes. lém || Passivum léwé lövetik; praet. 
lajwés stb. 

t áj-, FK. tq,j- szőni: Ind. praes. teyé.m, teyén, tei'; teymén, 
teiné, teiyé; teiwé, teiné, teit; FK. tém, tén, ti; tinién, tiné, tiyé; 
tiwé, tiné, tqjét \ praet. tesém, FK. tesém stb. | cond. tenam stb. | 
imper. tájin, táján / FK. tq.jin, tqyján! || Tárgyas ragozás: teilém, 
FK. tilém || Infin. tüyw, FK. téyw. 
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jaj- jönni: Ind. praes. (a praesensképzőnek w-re történt vál
tozásával) : jiwém, jiwén, jiw; jiwmén, jiwné, jiwfé ; jiwwé, jiwné, 
jiivét | praet. jésém, jésén, jés; jésmén, jésné, jéssi'; jésqu v. jéswé, 
jésné, jést | cond. jénam stb. | imper. jé$in, jajéin ! || Passivum praet. 
dual. 3. sz. jdiwésyé || Infln. jiyw. 

t aj- enni: Ind. praes. tém, Un, téV; téimén, telné, télyé v. 
téyé; téiwé, téiné, tét | praet. tésém, tésén, tes stb. | imper. tájin, 
tqjdn! || Passivum: iéum, Uun, téwé stb. || Tárgyas ragozás: téliem 
stb. | kettős tárgy: téyqm, tqjdn, tqjd; tékámén, tqjdn, tqjdn ; téynqu, 
tqjdn , tqjdn || Infin. téyw, part. tép, téné, tém. 

nij- nyúzni: Ind. praes. (FK.) nijqm, nijqn, niji ; nijímén, 
nijíné, nija; nijqu, nijíné, nijqt | praet. nisem, rüsén, nls stb. | cond. 
ninqm stb. | imper. nijin, nijdnI.|| Tárgyasragozás. Egyes tárgy: 
nijilém, nijilén, nijdt; nijildm, nijildn stb. plur. 3. sz. nijydn || 
infin. niuy. 

2. a teljes tő vég-mássalhangzója -y: 
ney-, FK. néy- kötni: Ind. praes. né'yqm, néydn, néyi; niyí-

mén, neyíné, neyd; néyqu, néydn, neiyt, FK. néyam, néyan, néyi; 
néimén, néiné, néya; néyqu, néydn, néiyt | praet. néisém, FK. néisém 
stb. | cond. neinam stb. | imper. neyén ! || Tárgyas ragozás: neilém, 
FK. neilém stb. | többes tárgy: neyam stb. || Infln. neuy, FK. néuy \ 
part. praet. néyém. 

s éy- törülni: séyqm; praet. séisém stb. mint néy-. 
s á y- fonni: Ind. praes. sdlyém, sdlyén, sdyi ; sdyímén, sdyíné, 

sdyd; sdyqu, sdyíné, sdyat | praet. sdlsém stb. | imper. sdyén! || 
Tárgyas ragozás: sdyilém stb. |] Infin. sduy. 

tdy- tömni, dugni: Ind. praes. (FK.) tdyam, táyan, tdyi; 
plur. 3. sz. tdyat | praet. tdtsém stb. | imper. tdyén! || Tárgyas rago
zás : tdyilém stb. || Infin. tduy. 

mqy- betömni, bedugni: Ind. praes. (FK.) mqyam, mqyan, 
mqyi; mqyímén, plur. 3. sz. mqydt | praet. mqyésém stb. | imper. 
mqyén! jj Tárgyas ragozás: mqyilém stb. || Infin. mquy. 

3. a teljes tő vég-mássalhangzója -w : 
Iqw- parancsolni; Ígérni: Ind. praes. Iquyém, lauyén, IqZwi; 

Iqwímén, lawíné, Iqwd; lawqu, lawdn, laut; FK. Iqwam, lawan, 
Iqwi stb. | praet. Iqusém stb. | imper. Iqun! || Tárgyas ragozás: 
Iqwilém, praet. Iqwéúém stb. || Passivum: lauwém, Iquwén, lauwé 
stb. || Infin. Iquy; part. Iquné, laum. 
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rqw- himbálni, hinteni (schwingen): rawam, rqwi \ rqusém\\ 
Passivum: rquwém stb. úgy mint Iqw-. 

naw- hozzáfogni, kezdeni: praet. nqusém | Passivum: nquwém 
stb. úgymint laio-. 

n p ív- mozogni: Ind. praes. nowam, nowan, noioi stb. | praet. 
ngusém, ngusén, ngwés stb. || Infin. nguy. 

vöiv- hivni: Ind. praes. vöyam, vöydn, vöwi; vöyimén, vöyíné, 
vöwa ; vöyqu, vöyíné, vöwat j praet. vöusém stb. |cond. vöunam stb. | 
imper. vőun, vöwánf || Tárgyas alak: vöwilém stb. || Infin. vögy. 

puiv- megfogni: Ind. praes. puwqm, puiván, puwi; puttómén, 
puwíné, puwa; puwqu, pmviné, puivat | praet. püsém, pusén, püs 
stb. | imper. puivén! || Passivum: puwaum stb. || Tárgyas ragozás: 
puwilém stb. || Infin. pugy. 

7Í&IÜ-, FK. naiv- kitépni, gyomlálni (füvet), kihúzni (pl. tol
lat) : Ind. praes. n&wam, nmvan, nowi; nowímén stb. FK. ndwam, 
úawan, náwi; náwímén, náwíné, ndwa stb. | praet. nousém, FK. 
náusém stb. | imper. nowén! || Tárgyas alak: nowilém stb. || Infin. 
nouy, FK. úáur/. 

4. A teljes tő vég-mássalhangzója y és w alakokban jelent
kezik : 

töy, toiv- evezni: Ind. praes. (FK.) töyqm, töyan, töyi; töyí-
men, töydn, töyei; töyqu, töyan, töyét | praet. tousém, stb. | cond. 
tounam stb. | imper. towén ! || Infin. touy, part. praes. towép. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

E v e z . Budenz a MUgSz-ban összehasonlitja e szót mordE. 
eske- rudern igével. Szerinte e szócsoport alapjelentése az emelés. 
((Hiszen evezés igazán ((ismételt viz-emelés» s e közben az illető 
eszközt (lapátot) is folyvást «kiemelgetik» a vizből.» MUgSzt. 804. 
E felfogás igazolására szolgálhat, hogy eska-, eske-, Paasonen gyuj -
teményében (Suom-Ugr. Seuran Aikakausk. XI.) I. ének 40. sor 
dob, vet értelemben fordul elő. Az egész sor: Kada esksa, jalgaj 
dugaj, parmisca tumos ! Mint vetem öt, kedves barátném, hatalmas 
tölgyfába. Paasonen forditása: «Wie ich, liebe freundin, ihn gegen 
eine gewaltige eiche schleudere.» Egy másik énekben 25. 8. tori 
(abat ésUiU ugol pes: dein kind zerschmettere an einer ecke, Paaso
nen szerint; helyesebb volna: gyermekedet vesd a sarokba, vagyis 
«a sarok végibe» (vö. uo. 16. 32. sor). SZILASI MÓRICZ. 




