
A vogul nyelvjárások szóragozása. 
VI. 

A távola i v o g u l n y e l v j á r á s . 

A Tavda folyó alvídékén csekély számban fönma^adt vogulok 
nyelve a vogul nyelvterület legönállóbb s legsajátságosabb része, 
mely első tekintetre olyan benyomással hat a figyelőre, mintha 
benne nem is egy tájbeszédnek, hanem az uráli ugor nyelvek egyik 
külön tagjának őriződött volna meg végső maradványa. Merő vé
letlen — a Közép-Lozva vidékére került orosz hajómunkásoknak 
értesítése — juttatta tudomásomra a vogul nyelv ez érdekes szige
tének létezését. Ahlquist útleírásaiban semmi említése, s ha Re-
guly egyik szótári adatánál ott is találtam a «tavdai» jelzést, jó 
okkal tehettem föl, hogy az a mai napság már végleg eloroszo
sodott felső-tavdai vidékről való, honnanEeguly egy medveéne
ket is jegyezhetett föl, t. i. a «Kosmaki erdő énekét». Az 1583. 
év nyarán jelentek meg először az oroszok Szibéria meghódí
tója, Jermák Tyimofejics vezérlete alatt a Tavda mellékén, hol 
véres harczok árán bevették a mai Labuta, Kosuki (vogulúl: 
Kharpas-pgul) és Tabari (Tap^rq^-pgul) falvak helyén épült vá
rakat s idők multán annyira kiszorították az őslakosságot, hogy 
ma összes területűk csak hót kis falura terjedt a kosuki járásban *) 
(1. NyKözl. 321.). Mintegy száz évvel az oroszoké előtt történt a 
tatárok letelepedése e vidéken, kiknek nagy társadalmi hatása a 
vogulokra mutatkozik ezek nyelvének nemcsak szókincsében, 

*) Két ízben utazván a tavdai vogulok közt (1888 augusztus
ban és 1889 áprilisben) nyelvjárásukat a két szélső (legéjszakibb és 
legdélibb) ponton, Csandiri (Cgumitár-pgul) és Kosuki falvakban 
figyeltem meg. Az észlelt nyelvi eltéréseket AT. (=alsó tavdai) és 
FT. (=felső tavdai) rövidítésekkel jelzem. 
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mely telve van tatár elemekkel, hanem grammatikai részletekben 
is, minő pl. a hangsúly, melynek eredeti ugor természete egészen 
megváltozott. 

Azonban úgy látszik a tavdai nyelv különválása és elszige
teltsége a vogulság többi részeitől még ezen korszaknál is régibb 
eredetű. Erre mutatnak t. i. egyes jelenségek a hang- és alaktan 
terén, melyekkel a tavdai eltér mind a többi nyelvjárások közössé
gétől s részben az eredetibb állapot tükrözője. Ilyen eset pl. az ere
deti magashanguság föntartása a közvogul hangmélyitós ellenében 
az effélékben, mint: éjsz. vog. amp, déli vog. oqmp, qmp: tavdai 
amp «eb» (v. ö. magy. eb) | éjsz. vog. var-, déli voqr, var: tavdai 
var- «tenni, csinálni*) (v. ö. osztjB. ver- «machen») | éjsz. vog. 
lám, déli loqm, lam: tavdai lám «leves, kásapépw (v. ö. magy. lé, 
lev-) | éjsz. vog. tdl, déli toql, tql: tavdai tél «tól» (v. ö.magy. tél) \ 
éjsz. vog. kwál-, déli kwoql-, kwql-: tavdai kai- «kelni» (v. ö. 
magy. kél) | éjsz. vog. kwalV', déli kwoqli, kwqli: tav. kalu «kötél» 
(v. ö. osztB. kel, magy. ostor telek) | éjsz. vog. Iáé-, déli loqs-, las-: 
tav. las- «lesni» (v. ö. magy. les-) | éjsz. vog. sa'ir, kond. éöqrt: tav. 
sar «lófark-szőr» (v. ö. magy. szőr) | éjsz. vog. amis, kondai oqméZéé : 
FT. amáles «találós mese» (v. ö. magy. mese).*) 

Mint tanulságos alaktani külön fejlődést emelhetjük itt ki pl. 
az igei praesensképzést, melznek jele az egész többi vogulságban, 
hangzó, vagy lapangásba jutott y, ellenben itt: -nt és -l frequ. 
képzők (pl. lásant «les», khqntqnt «talál» ; khqlkhqtql «hallatszik»: 
janumel «növekszik))), a mint az osztjákban is -l (pl. manlem, mari
ién, manl «megyek, mész, megyén»). 

*) Ugyanily módon mutatja az eredeti hangrendi állapotot a 
tavdai vog. khul «ház» szó egyezöleg az éjsz. vog. kwol alakkal; de 
ellentétben a déli vogul nyelvjárások kwál-]ével. Ott, hol hang-
rendi zavarok vannak, többnyire könnyen rátalálunk különös 
okaira; ígyj vagy jésített mássalhangzó befolyása alatt történt 
eredeti mélyhangnak átcsapása magashanguságba ezekben: jánkh-
«játszani», jánu «játék» (de a ragozásban még mélyhangú végze
tekkel : jánghénq. játéktok, jánghqn játékuk); v. ö. éjsz. vog. jony-, 
joni' id., magy. játék, játsz- \ árit «szarv» : v. ö. éjsz. vog. ánt; 
osztjB. ónét | tápli% «tapló» : éjsz. vog. táplé-/, magy. tapló. — 
Ezekben kunka «könnyű», sun «ék» az u nyilván labiális magas 
hang (ö, ü) elváltozása; v. ö. magy. könnyű, szög. 
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Szókincsbeli elemek is igazolják a régi elszakadást, ilyen pl. a 
tö «tó» szó, melylyel szemben az egész többi vogulságban tür, tur 
képzést találunk (de v. ö. osztB. tü, tav, magy. tó «see»), vagy a tép 
«epe», mely helyett a közvogulban voéréiii, casrém, kwasérém-féle 
átviteles kifejezések járják egyedül a medveműnyelvben maradván 
meg az eredeti tdp, toqp szó «medveepe» jelentéssel. 

Jellemző sajátossága a tavdai nyelvjárásnak a képzők és 
ragok h a n g r e n d i i l l e s z k e d é s e is, mit egyéb vogul nyelv
járások közül csak az alsó-lozvai őrzött meg hasonló terjedelem
ben. A képzőilleszkedés példái: khqlkqtql «hallatszik», nqukhots 
«kezdett» : ajkéti «beivódik», senkétél «fonódik», álkétél «szidal-
maz» | khanstaytem «tanulok» : dinértáytus «merődött» | khqnstqp 
«tanuló», pütqp «kopja»: intdp »öv» | vongha «gödör» : v. ö. éjsz. 
vog. vqnya; qsmq «vánkos*: v.ö. éjsz. vog. qsmd \ uun-ghar «sebes 
(folyó)», uy-khgr «egyféle», tés-khér «kész». 

A) Névszó-ragozás. 

1. 8. Névszó-tő. 
A névszó-tő gyengülésének esetei a tavdaiban nem mutat

koznak oly változatossággal, mint egyéb déli vogul nyelvjárások
ban. Megvan mindamellett: 

I. A tővégi w, j , f spiránsok hangzósulása a következő 
módokon : 

a) tővégi w (többször eredetibb y) w-vá gyöngül: tau ág (éjsz. 
vog. taw): plur. tqut, birtokosragozva : taum, taun, tqwé; tqwu, tq-
wénnq, tqwqn \ ű, já-ivü a viz folyama (ÖHCTpÉTb; éjsz. vog. qiv) : 
birt. 3. sz. uwe ; uun-ghqr jci sebes folyó || vgu, AT. von erő (éjsz. vog. 
vay-, nom. vaV): vpum, vgun, vgivi; vgwu, vgénne, vgwán, v. veumy 
vewi, vewu stb. | du, aw leány (éjsz. vog. dyi): aum v. awém, dwén, 
aivi; aivu, aivéné, aivan \ jdu, AT. jü atya (éjsz. vog. jaj--, nom. 
jái') : jaum, jd\m,jdwi; jáwu, jdúnné, jawan ; vagy: jüm, jün, juwé ; 
jüivu, jűnné, juwan, FT. jáw-du leány-testvér (éjsz. vog. jdy'-dyi) \ 
seu (dt-s&u) hajfonat (éjsz. vog. say-, nom. sai'): seum, seun, sowi; 
sewu, seunné, sewan \ tö tó (v. ö. osztS. toy id.): plur. töwét; birt. 
töm, tön, töté; töivu, tonne, töwqn; töwqném tavaim stb. J pgu, AT* 
pü fiú (éjsz. vog. ply-, nom. pl J : pgum, pgun, pgwi; pgwu,pgwéné, 
pgwan; pgwaném stb., vagy püm, pün, puwi; puwu, puwénné, pu-
wán | seu gadus lota (halfaj; éjsz. vog. siy-, nom. sV ) : seum, seun, 
sewi; sewu, seunné, sewan | ma föld (éjsz. vog. ma, teljes tő : mdy-) : 
translat. mdwú | ni tö (éjsz. vog. né; teljes t ő : ney-J: translat. 
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niwú; níwán nejei | lu «ló» (éjsz. vog. lüw) : plur. nom. lut; lu-
iván lovai. 

b) tővégi j (eredetibb y) i magánhangzóvá gyöngül e szóban : 
réi hőség (éjsz. vog. réy-, nom. ré%%) : réim, rein, réji; réju, rejine,'-
réjdn. 

c) régibb tővégi y megelőző mássalhangzóval kapcsolatban 
k, g, kh, gh alakot ölt s bizonyos esetekben w-vá gyöngül, pl, khgru-
zsák (éjsz. vog. yury-, nom. yurV) : acc. khgrúmé, birtok, khgrkhém, 
khgrkhén, khgrkhé; khorkhu, khgrkhénq, khgrkhqn \jisú-khgrg, AT. 
jisi-khgrg árnyék (éjsz. vog. yuri alak, jis-y. árnyék, szellem): 
jisém-khgrkhgm, jisén-khgrkhon, jisi-khgrkhé; jisu-khgrkhu, jisne-
khgrkhgnq, jisdn-khgrkhqn \ jéru, AT. eru ének (éjsz. vog. iry-,. 
nom. eri) : jerkém, jerkén, jérki; jérkiu, jerkin, jerkdn vagy érkém 
stb. | taru daru (éjsz. vog. tárV): tarkhém, tarkhén, tarkhé; tarkhu, 
tarkhéne, tarkhqn \ tárú lenyöcsemete (éjsz. vog. tary-, nom. tarV) : 
tarkém, tdrki stb. | taru perca cernua, kaulbarsch (éjsz. vog, 
t<irkd) : tarkém, tarkén, tdrki; tdrku, tarkéné, tarkán || kalú kötél 
(éjsz. vog. kívdly-, nom. kwalV): kalkém, kaikén, kdlki; kdlku, kdl-
kéné, kdlkdn; kdlkdném stb. || janii játék (éjsz. vog. jony-, nom, 
jonV) : jdnghém, jdnghén, jdnghé; jdnghu, jdnghénq, jdnghan J sdnú 
serke (éjsz. vog. sany-, nom. édni'): plur. sangét; de birt. sanum, 
sdnun, sdnvti; sániu, sdnunne, sdnvdn; sdnudném stb. | qnú 
fenyő: qnkhém, ankhén, a-nkhé; qnkhu, ankhénq, qnkhq,n | slnw 
nyírfa-dudorodvány: singem, singén, singi; singu, singénéné, sin-
gan || kusú üveg: kusúm v. kuském, kusún v. kuskén, kuski stb. 

II. Tővégi k több esetben ^-vá gyöngül szótagzáró szerepé
ben, pl. d% anyós: akém, akén, aki; aku, akéné, akdn | cuy emlő, 
csectí (éjsz. vog. sakív): cukum, cukun, cuki stb. | ciy só (kond.vog, 
sdyj : cikém, óikén, ciki stb. | ne% íz, tag (éjsz. vog. nak) : nekem, 

. nőkén, neki; neku stb. || cildy kádacska (tatár cildk): cilakém,. 
cilaki stb. | cumld'y fazék (tat. cölmdk, azerb. cömldk): cumld'kém, 
cumlaki stb. | drícdy karó (tatáros mása az or. pbi^art-nak); plur. 
drícdkét. 

III. A tő belsejében mutatkozó gyöngülés esetei: 
a) a hosszú magánhangzónak megrövidülése olyan szókban, 

melyeknek tővégi mássalhangzója gyöngülni szokott, pl. tö t ó : 
tonne tavatok | jü atja.ijuwé atyja, juivan atyjuk | pü fiú: puwi, 
puivan || taru daru: tarkhém, tarkhé stb. L. még fönt I. c) alatt 
tdrú, kalú, sanú, qnú, sinú szavak ragozását. 

b) a tővégi mássalhangzót megelőző nasalis elenyészte 
ebben: lay szó (éjsz. vog. lány): Idnghém, langhén, langhé; ldnghur 
tdnghénq, langhqn. Az «út» jelentésű tan (éjsz. vog. lány) szó a 
ragozásban kétféle tővel jelentkezik: Xqném és Iqykém utam, l'qné 
és layké útja. — A kiesett nasalis egyébként neon jelentkezik újra 
tőváltozattal, pl. khös bélgiliszta (éjsz. vog. yüns) : kkösém, khösé ; 
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khöséne, khösqn | sps bolha (éjsz. vog. suns): épsé ; spséné, spsq'i. 
A nasalis eltűnésére egyéb példák : khué-wit húgy, éjsz. vog. yuné, 
tavdai khunsun hugyozni | pa( lapos: éjsz. vog. pánt | app-eu-pü 
kutyakölyök, tdk. «eb-leány-fiu», tavdai amp eb | khup hulláin: 
éjsz. vog. yump. V. ö. ezekkel szemben: khöns csillag: éjsz. vog. 
yös, tané földi giliszta: kondai töús. 

A tővégi mássalhangzó-csoportnak hangzóval való szétbon
tására tavdai példák: ölem álom: ölmém, ölmén, ölmé; ölmu, 
ölména, ölmqn | tayém tetű: táymém, táymén, taymi; taymu, táy-
méne, táymán \ pitém ajak: pit'mém, pit'mén, pit'mi; pit'mu, pit'méné, 
pit'mán || jqlém gyalom ftat. jilim) : jqlmém, jqlmén, jqlmé ; jqlmu, 
jalména, jqlmqn j ökhésém imádság (v. ö. tat. ar. aysam namazi esti 
imádság): ökhésmém, ökhésmén; de 3. sz. ökhésémé, plur. 1. sz, 
ökhésému, míg a többi alakok ismét: Ökhésménné, ökhésman. — 
sqpél villáskaró: plur. nom. sq,plét \ puytél: jar-p., alat-p. matrácz, 
tollderékalj: puytlém, puytlén, puytli; puytlu, puytélné, puytlan || 
ajuw ajtó (ejsz. vog. aivi) : ajwém, ajwén, ajwé; ajwu, ajwénq, 
ajwqn; plur. nom. ajivét. — A hasonló alkotású pnyél «levágott 
fatörzs, czölöpu szóban az é nyíltabb hangzóból való gyöngülés 
eredménye (mint az éjsz. vogulban is ánkivál-, nom. ankwél); 
birtokosragos alakjai: pngetém, pngeUn, pngeli; pngeJJu, pngelne. 

Egyéb érdekes tőváltozások mutatkoznak a következőkben : 
ony anya: pnyum, anyun, pnyi; anyu, pnyuné, pnyan, melyekben a 
kötőhangzónak M-S jellegét a megfelelő éjsz. vog. anktv alak vég
zete magyarázza meg (v. ö. ank naj-ánk úri nő ; magy. anya, 
melyekhez képest az ankw alak végzete a dimin. -kw képzőnek 
mutatkozik). Az alsó tavdaiban pnk, «anya» rendes ragozású; 
pűkém, pnkén, pnki ; pnku, önkéné, pnkán \ khum «férfi, férj» a ra
gozásban magánhangzós tövű: 3. sz. khumil!, AT. kkurnét (acc. 
khuméüm) ép úgy mint az éjsz. vogulban is yum mellett a birtokos
ragos alakok: gumim, yumita, (ellenben tavdai acc. khummé) \ cici 
«nagyatya» viszont csak a nominativusban tartja meg képző értékű 
magánhangzós tővégzetét; egyéb alakjai: cLcém, acén, aci; acu stb. 
(v. ö. éjsz. vog. aé, ans «atya, ős» s mellette aéikém «atyuskám»; 
ugyanígy: éan anya: sanim, sanin, éanitá stb.).*) 

*) Figyelemre méltó, hogy a vogul tőgyengülósnek csaknem 
összes módja megvan a m a g y a r b a n is, mi egyrészt e hang
jelenség igen régi korára vall, másrészt újabb föltűnő bizonyítókot 
képez aszóban forgó nyelvek legszorosabb rokonsága mellett: 
magy. ló: lova, tó : tava, szó : szava, kő: köve, ö: övé úgy viszony-
lanak egymáshoz, mint a megfelelő éjsz. vog. lü ló : luwa lova, 
tavdai tő tó : töwét tavak, éjsz. vog. sqw (kaj-sqiv) szó, ige: sq,wá, 
kondai káu malomkő, dual. káwi, táu ő : tawa őt. — A / (eredetibb 
g, y) tővég enyészetével járó tögyöngülés világos példái :fi: fiam, fiak 
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2. 8. Viszonyragok. 

1. N o m i n a t i v u s . — Egyes és többes számi alakja a 
többi vogul nyelvjárások módjára képződik; de az utóbbinak ren
des-í képzője mellett néha -( is hallik, pl. jü-püi atyafiak, awit 

(jijam, fijak), i-fjak; v. ö. éjsz. vog.|>í' fi : piyém, píyét | é, í ebben : 
é-fiu, í-fiu; v. ö. ijatok-fijatok. ijas-fijas. Az é nyilván az éjsz. vog. 
ayi, osztj. evi »leány» szó mása, úgy hogy ija-fia tdk. ezt jelentené : 
«leánya-fia», mint a vogulban is használatos dyitá-piyá gyermekei 
értelemben (a leány szó tudvalevőleg eredetileg nem speciális szó 
a «filia» jelzésére; hanem más alapértelmü szavak összetétele = 
éjsz. vog. nájdnk) \fő, vő (a régi nyelvben: fé, vé) megfelelői: déli 
vogul pank, tavdai pofi, továbbá osztják pán. Látva azt, hogy vogul 
Xqtan a magyarban hattyú és osztS. kölank a magyarban holló, 
megértjük az ö hangszín keletkezését a fő, vő szókban, melyekhez 
analóg módon alakult a tavdai jáu atya, seu hajfonat, pgu fiu szók 
végzete is eredetibb y-ből (1. föntebb). A teljesebb tő ezekben: fej-, 
vej- (fejem, vejem), melyekből a ragozásban könnyen fejlődhetett: 
fé. Ugyanígy fejtendő meg a nő, né s teljesebb nej-tök viszony-
lása (v. ö. éjsz. vog. néy-, nom. ne id.) | A tővégi j eltűnése hoz
hatta létre a szüle : szülém, fa : fák, apa: apám tőváltozásokat, 
melyeknek teljesebb tövét a szülej-e, sziilej-ük, sziilej-im-féle ala
kok tükröztetik. Ezek szarint a ;'-s kezdetű birtokosragok (-ja, -je ; 
•jiik, -jük; -jaim stb.) tulajdonképen j végű tövek analógiái hatá
sának eredményei volnának, melyekben eredetibb tőképző elem 
ragképzővé változott. — A tavdai tára daru: plur. tarkét egész 
világosan magyarázza meg a magy. daru- darvak tőváltozatokat, 
melyeket a török túrna «daru» szó alakja kellőleg meg nem 
értet. — A tő belsejében mutatkozó tőgyengülések közül közön
séges a magyarban is a hosszú magánhangzó megrövidítése: úr :' 
urak, szív : szivem, tüz : tüzet, nyár : nyarat; sőt valószínű, hogy a 
kéz: kezet, tél, telet-ié\e hangváltoztató hajlandóság is igen régi 
korú, bár egyes nyelvemlékek hosszú hangzókat jeleznek efféle 
szókban ott is, hol ma rövidet ejtünk. — A nasalis enyésztével 
kapcsolatos tőgyengülés (pl. középlozvai khup hab : plur. khumpét, 
sut szád: süntd stb.) eredményezhette, hogy a magyarban az 
ilyen nasalisok végképen elvesztek olyformán, mint sok esetben a 
tavdai vogulban, pl. had : éjsz. vog. yant lúd: éjsz. vog. lunt, eb: 
tavdai dmp, jég : éjsz. vog. jank, húgy : éjsz. vog. yuns stb. Ezen 
alapon az ördög és ördöngös alakok viszonya egy régi tőváltoztató 
hajlandóság maradványának tekintendő. Érdekes a magy. domb 
szó el nem enyészett nasalisával: a megfelelő vog. tump (kondai 
tomp, pelimi tump) «sziget» szintén megőrzi e hangelemét minden 
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leányok, misdki( id. A k e t t ő s s z á m a tavdaiban általában 
hiányzik. Egykori léteztének gyér nyomai: kit'i »kettő» a jelzői 
kit' «két» alak mellett, melynek analógiájára mint a kondai és 
pelimi nyelvjárásokban itt is az önálló «egy» számnévre uki alak 
dívik, míg jelzői párja: u% | AT. voji harisnya (pár): v. ö. éjsz. vog. 
vaj rénbőrharisnya | mqnd a két heremony \-mqn az egyik h.; de : 
éömét «szemek», antét «szarvak» | ni-yumu «nő és férfi» (pl. nl-
yumu üyitél isté nő és férü együtt eljöttek). — A v i s z o n o s s á g i 
d u á l i s képzője: -inéit, -inét (pl. jü-dwinéit nőtestvérek, jü-pünsit 
y.jü-pünét fiútestvérek), mely egyéb ragokat is fölvesz, pl. acc. 
jü-pünéitme. 

2. A c c u s a t i v u 8 . — Ragja határozott tárgy esetén-mi, 
-mé, pl. dm ti áumí sujálelilém én ezt a leányt szeretem (H BTV %h-
ByniKy JIIOŐJIIO) | táutmí il-kharutlem a tüzet eloltom (oroHt 
norainy) | dl khqn tit'i mi.' ezt ne érintsd (:-)TO He TpOHb)! | 
k hűmmé katinél püstél a férfi megfogta kezénél (3a pyKy non-
Maji'L). — Birtokosragok után az acc. jele, hol elmarad, hol ki van 
téve; ez utóbbi esetben a 3. személyű birtokosraghoz járulva 
alakja végmagánhangzó nélkül: -m; pl. sám tduti il-püllem a 
gyertya tüzét elfúvom [ tos-puném il-khurátlem szakálam leborot
válom || dm onumi namtántil anyámat nevezgeti (szidja) | I 0-
mimju-khunantel szemét behunyja (rjia3a aíMypHTi>) | a "/elém 
il-aitstél elvesztette eszét(c* yina comejiT>) \mqltq/ém ustil fogta 
fegyverét | khqlkháném vdtstáne népét hivta. 

3. L o c a t i v u s . — Ragja: -tq, td, té, vagya vég-magán
hangzó lekoptával -t, pl.jartd helyen (Ha MÍCTÍ) | l'antd úton, sojtd 
erdőbea matii mezőn | (Ha namHt) | tdutté tűzben | ti md-ut't ezen 
a vidéken. — Állapothatározói használatára példák: tqut tdut-
réité il-mkhujus a bőr a tűz hőségében (Ha atapy) megperzselődött | 
lan-eumt khuji hideglelésben (tdk. «jégbetegségben», BT. ropH'iKt) 
fekszik | dm khurtim khqtélét sairan-ghqrg sös az én gyolcsom a 

esetben. — Egyeznek a vogulban és magyarban egyébféle tő-
változások is : vog. ülém : ülmém = magy. álom és álmom, tavdai 
jqlém : jqlmém magyarul: gyalom : gyalmom, kondai kepéi ruhaelő : 
képlém magyar megfelelői: kebel: keblem. Ugyanez alapon fejten-
dők meg a hamu: hamvas (e h. hamuvas), tetii: tetves (e h. tetiives) 
tőváltozások i s ; v. ö. tavdai iáyém: ta/mém. — Az, hogy a tavdai-
ban aci «nagyatya» mellett a birtokosragos alakok dcém, dcén, aci 
(s nem dcim, dcin, acit) csak olyan eset, mint midőn a magyarban 
apa, anya nomin. mellett a 3. sz. birtokosalak apja, anyja (nem 
apája, anyája) ; míg az öcs: öesé-m alakok viszonylása a vog. ynm 
«férfi» : yumiin, yumitá (e h. *yumém, *yumá) tőviszonylásokra 
emlékeztet. 
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napon (napfényben) fehérré lett (мой холстъ поблт.днвлъ на 
-солнцъ). 

4. L a t i v u s . — Eagja: -na, -ne, vagy -n, pl. qlpná hősnek, 
khupná hullámba | ut'né vízbe, meine mezőre. Alkalmazásai: a) da-
tivus: к h um na úöplilém äumi megkérem magamnak, mint férj
nek a leányt (д^вку за мужъ за себя сватать стану) | taré т ёη 
escintlem istenben (tdk. -nek) reménykedem (на бога надеюсь).— 
b) illativus: ut'né il-ontés elmerült a vízbe (утонулъ въ воду) | 
kätin pürnti kezébe veszi] isin päts eszébe jutott (на умъ 
палъ). — с) allativus: pagina joytántet a faluhoz érkeznek | 
t'éltne khajem a kikötőhöz kikötök (на пристань пристану) j 
äune älii varkétém a leányhoz közeledett (къ дъвкъ прибли
зился). — d) superlativus: ρ a Ine pun/ tedd a padra (положи на 
лавку)! | khol η о г η q keräntem a halat nyársra tűzöm (рыбу сдв-
ваю на шестикъ). — с) ablativus: tarémpen tulnq ujiis az eget 
bevonta a felhő (tkp, felhőtől bevonatott; небо морочилось) J 
рот sí a i In a il-älus a füvet elpusztította a dér (трава инеемъ 
попортила). — f) terminativus : khorém j a m ρ η a taulé három hó
napra elég lesz (на три месяца хватить) I lou tälne il-alméjus 
jqrénql tiz ölnyi távolságra emelődött el helyéről. — g) egyéb
félék : am ampém tqrénén kérléytel ebem medvére merészkedik 
(смт>етъ на мъдвъдя идти) | tus ne minäntem vadászatra megyek 
(на иромысль иду) | esne ukitel dologhoz fog (за работу прини
мается) || (oroszosság:) puwi kh qtnq klianstqytql fia írást tanúi 
(къ грамотъ учится). — Essivusi használatára lásd példákat a 
módhatározók közt. 

5. E i a t i v u s - a b l a t i v u s . — Eagja: -nql, -nél, pl. Igté-
nql lovától, ütnél a vízből. — Alkalmazásai: a) elativus: khulnél 
kun käläps kijött a házból (выскочилъ изъ избы) | moltéynél 
kun petits kilőtt a fegyverből (выстрт.лилъ изъ ружья) | pum 
sötnél úéulant a fÜ kijön a földből (трава исходить изъ земли) | 
In am katémnél kun-q,jmqts a ló kiszabadult kezemből (лошадь 
вырвалась съ моихъ рукъ). — b) ablativus : ti ρ qsn él am urtim 
в jeltől az én részem, съ этой приметки мой паекъ) | qulénél 
nqukhotsén a szélénél kezdettem (съ краю началъ). — с) delati-
vus: äynel vailant leereszkedik a hegyről (съ горы пускается) | 
pqX'/ёsémnél йсёутё il-jaratlem csizmámról lekaparom а 
sarat. — d) instrumentális (vlminél fogva): aténél non towitus 
hajánál fogva fölakasztódott | kiplinél ämän khqsémtstél ruha
aljamnál rántott meg (меня за полой дернулъ) | kätin él pmtél 
kezénél fogva fogta (за руку поималъ). — e) anyaghatározó (ere-
det-h.): kun él pgúim vos kőből épült város \ kalu úgygrnél var-
kétel? miből készül a kötél? || úilu kharné'l úqlqllu khär süs 
negyven csődörből nyolezvan csődör lett || sau-khartnél äitänt 
sok k ö z ö l választ (выбираетъ съ многихъ). — f) comparativus: 
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a r-k ha η η é Ι ajalt minänt mindenkinél előbb megy (ВСБХЪ впе-
редъ идетъ). — g) causativus: jiw ι sir ménéi Iqysqnt a fa a 
fagytól fölreped (jrfccb съ морозу щелкаетъ) | pgymgrnél ir-
ripäntiu reszket a mámortól (съ ПОХМЕЛЬЯ тресется) | am ti ouin
ti él ä kunällem nincs nyugtom ettől a betegségtől (съ этой 
болезни не могу терпеть) | seim-khgru tiiinél am sgicqntem 
ettől leszek én sovány. 

6. T r a n s l a t i v u s - e s s i v u s . — Ragja : -n (mely azéjsz* 
vog. transl. V ragnak szabályos megfelelője, mint ójsz. vog. m 4 
ének, kwäli' kötél is itt: erú, kalú). Alkalmazásai: a) translativus: 
qlpú sgs hőssé lett | ám utú varkätäm én vízzé változom (обмо
чусь) j janúkiu sgstq nagyokká lettek.— b) essivus: Igntú 
toulémlés lúd pyanánt (lúd alakjában) repült el | nivú úöplun 
nőül kérni (замужъ сватать) | am ρ éli и péléytéytém én munkás
nak szegődöm (я въ работники наймусь; pélí munkás) | am к ha
sin- khq, г и suwem én katona leszek (я салдатъ буду). — Egyes 
szókon a transl. -u a tatár dat. -ka, kä raggal társulva jelentkezik, 
pl. äsatku mäjin ämän äit len adj nekem kölcsön (дай мнв въ 
займы) őt kópékat (ν. ö. arab-tatár äßät kölcsön, äßätkä hérm/ik, 
almák kölcsön adni, venni) | tétatim jortkhgú jit-ustil nagy
bácsiját magával vitte társul (дядю собою взялъ въ товарищъ). 

7. I n s t r u m e n t a l i s . — Ragja: -l. Alkalmazásai: a) in
strumentális : part petét él vontlaytlem deszkát ácsolok fejszével 
(топоромъ) | talél martern öllel mérem | nar pängél sar latal 
gerendát korommal mázol | úoul ρ о sem él kaltilém a húst füsttel 
járatom (megfüstölöm) \ lul il-sukitlem lóval nyargalva utóiérem 
(я его загоню лошадью). — b) modalis: id anil léy-jqnqnt a víz 
csésza módjára (какъ чашка) körben forog | úeul sul't'él jiytlun 
szeletekben vágni húst (резать пластами) \sansél pätst térdre 
estek (пали на колени) | niti kiyrél sös neje terhes (tdk. hassal) 
lett \\jumaslqy él khul'tin ! maradjatok jól! (tdk. jósággal; kö
szönés az elváláskor; счастливо оставайтесь!) | jumqs nqmtél 
kharqtql jó gondolattal (szándékkal néz (съ добрымъ умысломъ 
смотритъ). с) tárgyi viszony: lau lenéi mis három kópékat (tíz 
evetet) adott | ti pärt äs él pislcilém ezt a deszkát lyukkal átfúrom 
(на атой плахъ дыру проверчу) | őséi jänkheu bábjátékot ját
szunk (въ городки играемъ) || äitin äit él pisänt jóféle illattal 
illatozik ((сладкой духъ несетъ) | úqlém иг él pgskhgtql orrom 
vérrel cseppeg (кровью сморкается носъ). 

8. C o m i t a t i v u s . — Ragja: -nqt, -nét; pl. khat tär с i kí
nét ngn-ménémtés egy nyírfát gyökerével együtt (съ корнями) föl
rántott | au-puanénét ju-minäs gyermekeivel együtt (вмвстъ съ 
ребятами) haza ment. — Rendes helyettesítője az «és»-féle kötő
szónak, pl. khatélnét ji nap és éj (tdk. nappallal éj) | ni nét 
khgm khaitél nő és férj módjára | jukanét änsuy alst egy öreg 
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asszony és egy öreg ember élt | nql-sppnqt tárén-yü a félorrú és 
a medvefiú. — Ugyané rag van, úgy látszik, alkalmazva a követ
kező szólásban i s : tit qlun sq-/ khörmúnq t ácál spwé az itt 
való élésből mind a hármunknak (t. i. együtt, BCbwb TpoHM'B) 
halál következik. E rag utórésze nyilván a többi nyelvjárásokban 
ismeretes -tél comit.-rag kopása, mely az alsólozvaiban is már 
csak -té alakban fordul elő. Az -n előrész megvan az irtisi osztják 
instrum. -nat ragjában is (pl. kara «boden» : sing. instrum. kara-
nat, dual. karagannat, plur. karagainat). 

3. §. Birtokosragozás. 

a) M á s s a l h a n g z ó s v é g ű t ö v e k . 

Hagozási példák: khpl posztó, tqu ág, sapr tehén | nám név, -pitém 
ajak, khöl nyírfa. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. khpl'ém posztóm sqprém tqum 
% khpléu posztód sqprén tqun 
3. khpl'é *) posztója sqoré tqwé 

namem 
námén 
námi 

Többes számú birtokos. 
1. khplü posztónk sqprü tqwü \namii 
2. khplénq posztótok sqprné tqwénnqnámné 
3. khplqn posztójuk sqpran tqwqn \námán 

piimém 
piimén 
piími 

pit'mü 
pit'méné 
piímán 

kh&lém 
khelén 
kheli 

khöUu 
khelinné 
khölián 

2. T ö b b e s sz á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
1. khpl'dném posztóim sqpráném 
2. khplánén posztóid sqpránén 
3. khpláné posztói saorane 

námaném pit'md'ném khelid'ném 
námanén piimanén khölid'nén 
nd'máiii piimdni khöliani 

Többes számú birtokos. 
1. khplánü posztóink sqpránü 
2. khplánén posztóitok sqoránén 
3. khplánén posztóik sq,pránén 

námd'nü pit'manü khölianü 
námd'nén piimanén kh&liá'nén 
namá'nén piimanén khölid'nén 

*) Az alsótavdaiban: qyqle eBze, uwe folyása, sppmn ingét. 

E mintapéldákból levonva a birtokosragok alakjait, azokat a 
mássalhangzós végű töveknél következőknek tapasztaljuk : 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 11 
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1. Az egyes birtokú egyes 1. és 2. személyű birtokosrag 
mély- és magashangú szókon egyaránt a kötöhangzóval (é) csatolt, 
személyrag (-m és -n). 

2. a megfelelő 3. személyű birtokosrag mélyhangú szókon: 
-é, az alsófcavdaiban -o; magashauguakon: -i. 

3. Az egyes birtokú többes 1. személyű birtokosrag mély- és> 
magashangú szókon egyformán -ü, esetleg -iu. 

4. A megfelelő 2. személyű birtokosrag mély hangú szókon 
-nq, -nnq v. -né kötőhangzóval v. a nélkül; a magashanguakon -né 
v. -inné, amaz szintén kötőhangzóval v. a nélkül. 

5. A megfelelő 3. személyű birtokosrag mólyhangú szókon: 
<qn v. <an, magashanguakon: <an v. <ian, 

6. A többes-számú birtok alakjai mélyhangú szókon : <qnémr 
<aném stb., magashanguakon: <Cáném, <Cidnem stb. az előbbi 
pontban jelzett alakhoz alkalmazkodva. 

M é l y h a n g ú t ö v e knél a birtokosragozás uralkodó alakja 
a khgV «posztó» szóval bemutatott minta. Szorosan ezt követik, pl. 
pöCs jegy, nöp leánykérő, pöt kebel | qtlam lépés, qsyés kulcs, ölem 
álom (glmém, ölmé), jqlém gyalom (jqlmém, jqlmé), ajuw ajtó 
(ajwém, ajwé) | khgru zsák (khgrkhém, khgrkhé), qnu fenyő (qn-
khém, qnkhé). Ebből uyéqr róka: többes 2. sz. uysarnq (egyébként:. 
uysqré, uysqrqn). 

A magashangú ragozás alakjai csatlakoznak mélyhangú szók
hoz a következőkben: 

1. Az egy birtokú egyes 3. személyű birfcokosrag -i: vqntérq,t 
vidra: vq,ntérqti; vqntérqténa, vqntémtqn | majt (éjsz. vog. möjt) 
mese: majti; majténq, majtan || suj hang: sujim, sujin, suji; sujiu,. 
sujinq, sujqn || jurs sógor: jursi; jursiu, jurséné, jursán. 

2. Az egy birtokú többes 2. személyű birtokosrag -né, -éné, 
-énné: sun szán: süné, sunü, sünné, sunqn \ var lúczfenyő (eJiKa):: 
vqré; vqrné, vqrqii || ös város: ösé; ösü, öséné, ösqn | sgs bolha: 
sgsé, sgséné, sgsqn j tara daru: tarkhé; tarkhéné, tarkhqn \ pqlts 
sógorasszony: pqltsé; pqltséné, pqltsan || ökhésém imádság: ökhés-
mém, ökhésémé; okhesémü, ökhééméné, ökhésmqn. 

3. Az egy birtokú többes 3. személyű birtokosrag -an: q>§-
főiszín: qsé; qsénq, qsdn | jurs 1. 1. pont. — Jgyane rag -an 
alakú: gysal' réz: gysalé; gysal'énq, gysal'an J majt, pqlts 1. 1. és 2. 
pontok. 

4. Összes alakjaikban magashangú szók módjára ragozódnak: 
gfif anya: gnyum, gnyi; gnfü, gnyuné, gfigdn, AT. gnkém, gnkén, 
gnki; gnkü, gnkéné, gnkdn \ gngél fatörzs : gngél'i; gngél'né, gngéldn \ 
jar-puytél matrácz: puytlém; puyjélné, puytlan \ vgu erő: vgum, 
vgun, vgwi; vgwü, vgéuné, vgwán. — Eredetileg magashangú szók: 
ui víz (éjsz. vog. vit, középlozvai ivüt') : ut'i,- uiéné, után | ür vér-
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(magy. vér): üri; ümé, urán \ cuy csecs (éjsz. vog. scikw): éukum, 
cukim, cuki; cukü, cukuné, cukán. 

Arra is van eset, hogy magashangú szó veszi fel a mélyhangú 
birtokosragozás alakjait, pl. láy szó (éjsz. vog. lány): l'ánghém, 
l'áűghé; tánghénq, l'ánghqn \ jánu játék (éjsz. vog. jonV) : jánghém, 
jánghé; jánghénq,, jánghan. Hogy ez utóbbi szó eredetileg mély
hangú s csak a j behatása következtében lett első szótagjában 
magashangúvá, bizonyítja a megfelelő magy. játsz-, játék szó is. 

A m a g a s h a n g ú t ö v e k ragozásában eltérés }főleg az 
egyes birtokú többes 2. személyű birtokos alakjánál mutatkozik, 
melynek ragja hol kötőhangzóval kapcsolódik, hol a nélkül, pL 
táyém tetű: táymém, táymi; táyméné, táymán J üu leány : áwi; áwéné, 
díván | táru fenyőcsemete: tárkém, tárki, tárkéné, tárkán \ kalu 
kötél: kálki; kálkéné, kálkán | ay anyós: aki; akéné, ákán | ciláy 
kádacska: cilükéné J cumláy fazék: cumlakéné \ ney íz, tag: nekéné 
vüpsvő: vápséné, vápsan || moul mell: meuli; moulné, meulán 
citán sövény: citánné \ peist fejsze: poiétné \ pisár berkenyefa: 
pisámé. — Ugyané rag alakja -nné ezekben: jáu atya: jáum, jáun, 
jáivi; jáivü, jáunné, jüwán \ sou hajfonat: seunné | seu gadus lota: 
munné. — A kötőhangzó -i hangszínére példák a mintául idézett 
khet «nyírfa* szón kívül: jeru ének: jerkém, jer ki; jérkiu, jerkin, 
jérkan \ ciy só: cikém, ciki; cikü, cikiné, cikán | réi hőség: réim, 
réin, réji ; réjü, réjine, reján. 

Az egyes birtokú többes első személyű birfcokosrag alakja 
-eu e szónál: ant szarv: anti: ánteu, anténé, antán. V. ö. jérkiu, 
kholiu. 

b) M a g á n h a n g z ó s v é g ű t ö v e k . 

Ragozási példák: 1. m é l y h a n g ú a k : apa ipa, saila karó, 
noyt'a erdei tűz, supu tokhal, sosu, sosp ribiszke, lö-pi ledőlt fatörzs, 
calye kasza. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k , 

Egyes számú birtokos. 
1. qpqim,1) sailam,2) noyt'ém, siipum,8) spsum, lopim,4) calyem5) 
2. Qpqn, sailan, noyjén, supun, sgsun, lopin, cqly&n 
3. qpqté, sailaté, noyt'ati, suputé, ipsuté lopité, cqly&té 

1) Ugyanígy ragozódnak: satipq, hársfa, khápkhq, nyárfa, ulq, 
rúd, Q-smq, párna, angina hófajd. 

2) Ugyanígy: carsa merítőkanál. 
3) Ugyanígy; lu ló (lutém lovát), nalu kígyó. 
) Ugyanígy: noli eskü, nplmi seb, null lúczfenyő. 

5) Ugyanígy: égnie fűzfa, AT. nple eskü, AT. úple lúczfenyő. 
11* 
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Többes számú birtokos. 
1. qpqu, sailau, noyt'éu, supuu, 
2. qpqnné, sailanné, noyténné, supunné, 
3. qpq,n, sailan, noyt'án, supuqn, 

sgsuu, 
sgsunq, 
sgsuqn, 

lopiu, 
lopinné, 
lopiqn, 

cqlyou 
calyenné 
calyodn 

2. T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
Egyes számú birtokos. 

1. qpqném, sailaném, noytáném, supuqném, sgsuqnem, lopiqném, calyedném 
2. qpqnén, saildnén, stb. stb. stb. stb. stb. 
3. qpqné, saildné 

Többes számú birtokos 
(úgy mint a mássalhangzós végit töveknél). 

2. M a g a s h a n g ú ragozási példák: tata atya, purá árr, 
aéi nagyatya, vdji hasisnya, dni nagybátyám felesége, nagynéne. 

1. E g y e s s z á m ú b i r t o k . 

Egyes számú birtokos. 
i . 
2. 
3. 

tdtdm,1) 
taidn, 
tdtdti, 

pürém, 
purén, 
purdt, 

asim, vdjim,2) 
dsin, vdjin, 
déiti, vdjiti, 

Többes számú birtokos. 
1. 
2. 
3. 

tdtdu, 
tdt'dnné, 
tdt'dn, 

puriiu, 
purdnné, 
purdan, 

asiu, vdjiu, 
aséné, vdjinné, 
dsidn, vdjidn, 

qniu 
qninné 
qtíian 

2. T ö b b e s s z á m ú b i r t o k . 
1. tdtaném, 

stb. 
purdanéni 

stb. 
déidném, vdjidném 

stb. stb. 
qniané 

stb. 
x) Ugyanígy ragozódnak: mama anya, pdnd bánya, sitd 

czérna, apa bölcső. 
2) Ugyanígy: vdrti csíkos evet, kipli ruhaszárny, aki anyós. 

Levonva e példákból a magánhangzós végű tövek birtokos
ragozásának szabályait, látjuk, hogy a mássalhangzós végű tövek
től eltérés főleg az egyes birtokú egyes 3. személyű birtokos
ragban van, mely amazoknál a tő hangrendje szerint: -té, vagy 
-ti. — A tővégi magánhangzó a rag előtt rendesen változatlan, 
csak itt-ott van gyöngülésnek alávetve (pl. noyt'a, purd), vagy olvad 
egybe hosszú magánhangzóvá a rag magánhangzójával (pl. qpqn, 
tdt'dn, sailaném). — Az egyes birtokú többes 2. személyű birtokos
rag többnyire -nné, ritkán -né, illetőleg -nq. 



TAVDAI VOGUL NYELVJAEÁS. 165 

4. §. Névmások. 

a) S z e m é l y i n é v m á s o k : 

Nominativus: Sing. am én; neu, AT. nü t e ; teu, AT. tű ő.1) 
Dual, mén mi ketten, nén ti ketten, tén ők ketten. 
Plur. man mi, nän ti, tan ők, AT. wow, WÖZI, ten. 

Accusativus : Sing. äman, neun, tewí; AT. nun, tuwi 
v. ämänmi, neúnmi, teivími v. tewím, AT. 
nunmi, tuwími v. tuwim. 

Dual. AT. ménéúmi nénanmi, téndnmi, 
Plur. manu, nänän, tänan, AT. menéúnmi, né

nanmi, tenänmi. 
Dativus : Sing. äman, neun, tewín, AT. nun, tuwín, 

Dual. AT. ménéún, nénan, ténan, 
Plur. mänun, nänän, tänan, AT. menéun, nonän, 

tenän. 
Ablativus: Sing, äma'nnel, noúnnél tewínél, 

Plur. manúnél, nän amiéi, tänä'nnel. 

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 : ämünk 
én magam, nun ν. ηύηβχ te magad, tu/ Ö maga; mäfr/ mi magunk, 
ηαηέχ ti mapatok, tané/ ők maguk. Bagózásukra példák: a'mé/ki-
mén magamnak | uy-oxunkin khölilém egy-magadat hagylak hátra 
(я тебя одной оставлю) | khqlkhqném tukíün vqtstqné népeit ma
gához hívta, tau esäntel tukíün ő bízik magában (онъ надеется на 
себя). 

Ö n á l l ó b i r t o k o s n é v m á s o k : am-khqrém enyém, nou-
kharén tied, tou-khqré; män-khqru, nan-khqrnéj tän-khqrän (ν. ö. 
am poulém-khqr földim és falumbeli).2) 

^ M u t a t ó n é v m á s o k : ti ez (pl. ti näjär-äu ez a király 
leány, ti-khörém' l'qn ez a három út, ti-mä-ut't ezen a vidéken) | ti-ü 
ím ez (pl. séim-khoru tit'inrl am .wivántem lám ettől leszek én 
sovány, äl khqn titimi! ne bántsd ezt!) | tikanin íme ez (pl. tikanin 
am alpém íme ez az én hősöm, вотъ этотъ) || tu az, amaz (pl. tu-
jqrt azon a helyen, tu-yqlt akközben, tu-kun ott künn, az ucczán, 

x) Ebből érdekes képzés: tütälitäl ő nélküle, tkp. őtelen, pl. 
tütälitäl ä kunälilem nem élhetek v. lehetek el nélküle (безъ ея не 
могу терпеть). 

2) Az « e g y m á s » tavdai vogul kifejezése : Hét-pis, mely a kon-
dai lalt-péé szólásnak felel meg. Példák : ser-kul l'ét-pis pä/tkhqtlet 
kavicskákkal dobálgatják egymást (камешками бросаются другъ 
на дружка) | l'ét-pis S2ijalé/tlet egymás közt szeretkeznek (другъ 
дружка любятъ) | Üét-pis älkitlet veszekednek egymással. 
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tu-sout akkor, ja tu-pal a folyó túloldala, amazon oldala, tu-pal 
ppul. amaz a falu, tu-pal pgsnél amattól a je l től ; tu-khur i zé ; v. ö. 
középlozvai tá-khar id.) | tu-kdnin imaz (BOTI. TÓTI.) | tu-t'i az, im az 
(pl. ngygr-khqr páti, tu-t'i éslátel ami előjön, azt dolgozza, HTO 
nona^eTi., TO H poÖHTi., khot-khqrén nqmtén páti, tuti vun ! ame
lyik megtetszik, azt vedd!) 

M i l y e n s ó g m u t a t ó n é v m á s o k : támén, AT. támnén, 
(önállóan) táméii-khqr ilyen (pl. táméfi lan ilyen út, aTaKaa topóra ; 
támnén tölmgy mán-poltút a suivqnt ilyen tolvaj nem fordul elő 
nálunk; ám khulém támmén-khqr az én házam ilyen) | tqmén, 
(önállóan) tqmén-khqr olyan (pl. tqmén ni olyan nő, TaKaa 6aőa ; 
ámdn m tqmén-khqr kéráy, khot-khqr tini varén silánt nekem nő 
olyan kell, aki ételt főzni tud). 

c) K é r d ő ós v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khqn ki, 
kicsoda? (esetleg állatra is alkalmazva); aki, akicsoda (pl. Iont 
khqn ánsqnt ? ki tart ludat ? khqn püstél, nájárén tou uss tqtél! aki 
fogta, az vigye a királyhoz; sojtq ay-khqn álén a silánt az erdő
ben nem tud semmit sem ölni v. vadat fogni); ablat. khqnq, khqnél 
mint a kondaiban : khtoqné (pl. a khansantét khqnq tumlantaléu nem 
tudják, kitől tolvajoltatik el; dy-khqnél a pilántem senkitől sem 
félek) | khqná ki, kicsoda? (v. ö. kondai khon-nár, khwqnár; pl. 
il-khqnsun d silstil, khqná qls tou nem tudta fölismerni, hogy ugyan 
kicsoda volt ő, He Mórt y3HaTí>, KTO TaKofi OHB ÓBIJTB) || ngygr mi, 
micsoda? ami, amicsoda = kondai né-khqr (pl. khansén ngygr ti t 
tudod-e mi ez ? ngyor khqji tu-t'ipdtitem ami találkozik, azt lövök, 
liero nona^eTi., Toro H cTp-fejiio | ngygr-khqr id. (pl. ngygr-khqrt 
nou-poltént titít? micsoda holmik, v. micsodák ezek tenálad? 1ITO 
3a BemH 9TH y TeŐa?) || ngygr támnén (pl. n. t. átám ? ! micsoda 
efféle ember ?! miféle ember ?! trro-TaKOfi lejiOBBKB?! tiíi ngygr támén 
khqr? ez miféle holmi v. micsoda ilyes? 3T0 iT0-3a Bemt || nár 
mi, micsoda ? (pl. nár tou juntit ql micsoda v. mennyi az ö nagy
sága? CKOJIBKO OH'K BejiimHHH ? nár támén mus tén tou-masi? ! 
micsoda v. micsoda ilyen kis ár ez érette ?! ^T0-3a ^emeBaa: n,BHa 
3a ero?!) | ndr-squ, AT. nár-cgut hány, mennyi? (pl. nár-squt 
áitam? hány ember? nár-cgu lein khqji? hány kopókába kerül? 
CKOJIBKO KOiriieKT. CTOHT'B? || khot mely, melyik! (pl. khot l'qy-sei 
miniu f melyik úton menjünk ? a khancem khot-més qlém tü-páltit 
nem tudom meddig, vagy mely ideig leszek ő nála) | khot-khqr ki, 
kicsoda? (pl. rqutsmél khaitéu, khot-khqr mqlé ' fussunk versenyt, 
ki győz! pbiCBio ŐBJKHMB, KOTopBifi nepe,a,HTT>! khot-khqr árun 
pmvqsé khgsgn ? ki fú tovább ? KTO ^.ajibnie .nyHeTB ? khot-khoru 
vgun sowé í melyikünk v. ki közülünk lesz erősebb ? ámán tqmén-
khqr kéráy, khot-khar . . . nekem olyan kell, a k i . . . ) . 

d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : qlq-khqn valaki, üld-
ngygr valami, álá-nér valamely, valamiféle (pl. álá-nér tölmgy vala-
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mely tolvaj, какой-нибудь воръ) | mitií'r, métar valami (pl. métiir an-
cein-khqr valami csúnya,что нибудь худое; mitär äitäm ti jis valami 
•ember jött, кто-то прителъ, какой то незнаемый) \khqnkhenna  
jqvqlé> khqnkhénnq та khqrté! egyikőtök erdőt irtson, másikótok 
földet szántson (который ичъ васъ убери лт.съ на чисто, который 
спаши на пашнъ) | tqjí—tqjí egyik—másik, (pl. tqji-khart tlp 
rutin, tqjit jinalnq urálin! egyikőtök gabonát vessetek, másikó
tok hátul arassatok! которые свите, которые взади выжните! 
tqjinnq Ητηαχ tat'eltin, tqjinnq iimäypönslin! egyikőtök kenyeret 
kovászoljatok, másikótok kenyeret süssetek!) | qr-khan bárki, min
denki (pl. qr-khqnél ajalt miúant mindenkinél, v. bárkinél előbb 
jár, вевхъ впередъ идетъ), qr-úgygr bármi, minden | αχ-khqn, AT. 
a-khan senki (pl. αχ-khqn a jänt senki nem jön, a-khqn a als 
tut senki sem volt ott), ay-ngygr, AT. a-úgygr semmi (pl. a-úgygr 
aläus semmit sem mondott), a-úér semmi (pl. a-nér äk semmi 
sincs, ничего нвту) | khqlás : kh. lkém senki sincs (никого нъту); 
ν. ö. középlozvai khqls iii at ölés senki sem volt itt (tdk. khqls 
ember) | är minden (pl. är tt minden éjjel, är-khul minden reggel, 
är pum mindenféle fü), är-khqr id. (önállóan; pl. är-khqr sqw 
änsem mindenfélém sok van, много держу вещей) | mqt, mot, AT. 
mat más, másik, idegen (mot äitäm, AT. mät ätäm idegen, чужой, 
носторонной, mät Ina másik éjjel," mat pum-palép lu másod füves 
ló); AT. matéy másik (pl. mátéy khgmét jis másik embere jött, 
другой прищелъ). 

(Vége köv.) 
MUNKÁCSI BERNÁT. 

Megtestesül. Faludi Nemes urfijában (I. közb. Bellaaghnál 35. 1.) 
e szó így fordul elő : «Való, hogy kezdetben irtózik ezektől (a gyönyörű
ségektől) egy máskülönben jól nevelt úrfi . . . de azonban társai reá un
szolván . . . nekikeményedik szive . . . Eképpen megtestesülvén a vétekkel, 
egy förtőből a másikba hanyatolván, kéméletlenül fársángoskodik». Vilá
gos, hogy ez a megtestesül nem lehet egy a testet ölt jelentésű igével s a 
NySz. is, bár evvel egy czikkelybe sorolja, augesco, anwachsen (= gyara
podik ?) szókkal fordítja. De hitem szerint ennek leghívebb jelentés for
dítása így volna : rnegbarátkozik, s e fordítás a szó eredetét is érthetővé 
teszi: te s te barátja lesz vkinek, te-s-te barát lesz vkivel. (V. ö. NySz. te-s 
tuval, tével-túi'al). A NySz. másik idézetére: «Megtestesül vélle a sok 
gonosz szokás, ( = :) lelkébe nemzi magát minden fertelmesség» (SzD. 
MVir. 429) ez a származtatás nem kevésbbé illő lehet. 

KALMÁR ELEK. 


