
A vogul nyelvjárások szóragozása. 
VI. 

A t a v d a i v o g u l n y e l v j á r á s . 
(Vége.) 

5. §. Határozók. 

a) H e l y h a f c á r o z ó k . 

I. N é v m á s i tőből származottak: üt itt, tui ott | tiide, üti 
erre felé, tü oda, tül'i arra felé, til'i-tüU ide oda (pl. til'i-tüHi kharatant 
ide-oda nézdegél) | ül, tllnél innen (pl. in miniu tilnél ilkil' men
jünk most innen tovább), tul onnan || khat hol, dld-khat, AT. qlá<-
khq,t valahol | khot, khotal', AT. khot, khotáil! hová (pl. khot minán-
tén? hova méssz, Ky ,̂a noniejn>?), álá-khpt, álá-khptdl', AT. qlq-
khotail' valahova, á%-khot sehová (pl. mdnun ülnél áy-khot a minőn 
nekünk innen nincs sehová se menni, He yn^TH WBWh HHKy^a) | 
khgtél, AT. khotél honnan, dld-khotél, AT. qlá-hkotél valahonnan. — 
Az «oda» határzó igekötői használatára példa: dm kátém- tou-maj-
rutstil az én kezem odaszorította (npHHCHMaJH.). 

II. Egyéb névszói tövekből való ö n á l l ó alkalmazású hatá
rozók : 

i l (ili-pal) előrész): ilkil el, a távolba, továbh, odébb, pl. 
miniu tilnél ilkil'! menjünk innen tovább! ilkil khaitst elfutottak,. 
ilkil' lukém odébb mozdulok (^ajibme no^Birayeb). A többi határ -
zói ragos alakok úgy látszik e nyelvjárásból kivesztek; helyettük 
használatos kifejezések: ajalt előtt, elől; elé, előre, pL teu ajalt 
ilkalel ő elől jár (OHT> na népééi XO^HTT.), qr-khannél ajalt mindnt 
mindenkinél előbb megy (BCÉXT. Bnepe^i. H^eTt); ajalt min menj 
előre (UOH^H Ha nepe^i.)! | ajalnél elölről, pl. ajalnél puru jájin !' 
jer vissza elölről (cnepe,a;H Hasáéi, H^H) ! Az ezekben mutkozó 
ajal tő értelme egyszersmind »első» (pl. ajal khul első ház, nepBofii 
Rowb), miből világosan kitetszik, hogy a kondai vogul el-ol, el-ql 
(— éjsz. vog. el-aul «elővég») «első» összetétel változata. Más-
hasonló alkalmazású összetétel: ili-pal «elő fél, előrész-o, pl. dm ili~ 
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palémt előttem, teu ili-palt előtte. — Eendkívül gyakori haszná
latú az ü- m i n t igekötő, mely azonban ez alakjában kétféle ere
detű, t. i. nemcsak a közvogul él, el «el», h a n e m s t a l án az esetek 
nagyobb részében a közvogul jol, jql, (éjsz, vog. jol, kondai jql, 
lozvai jel, jel) «alá, le» igekötő változata. Biztosan «el» je lentésű 
az il- a következő pé ldákban : lou tálné ü-álmejus jqrénql tíz öl 
távolnyira emelődött el helyéből (v. ö. kondai elé-oqlémwés) jj láfí-
qst ü-takaslql a jegén elcsúszik (Hóra KaTaeTca; v. ö. pel. vog. 
il-takémti elcsúszik) | il-suréntéyts megbotlot t (3airay.nca) | il-pertgn 
vlmely árút eladni (npo^aTb) | qysam il-turépstém pénzem elköl
tö t tem (pacTpaTHJiT.), il-turpantlem elköltőm | khös köti il-tqulqs 
húsz éve eltelt (HanojiHHjracb) | ti khgru il-posatgn kéray ezt a zsá
kot ki kell ü r í ten i |j ayélém il-aitstél elvesztette eszét (CT> yMa comejit) | 
amp il-aitstél Y.il-lamtus az eb megveszet t (o^H^HJiacBjlláw il-nöp-
léstil feleségül szerezte (BhiCBaTajrb) a leányt | il-pincatíétéytst 
megesküdtek egymással (BBH^ajincb) || amp il-nönsqntayts az eb 
kinyújtózkodott , il-nöntant kipiheni (elnyújtja) magát (OT^tixaeTi.) || 
ti part il-lqnmqts v. il-khaskhus ez a deszka meghasadt , elrepedt 
(pa3KOJiojiact) | il-lqytqlém khap szétrepedt v. hasadt ladik (pacKO-
jiOTaa jio^Ka) | jgntém-khqr il-khaíutlem a varrást fölfejtem, elbon
tom (pacnopio) | am nqli-somém il-utqntel végig v. megsimogatja 
arczom (rjia^HTTb Moe JIHE;O) | il-pgsun kimosni (pl. ruhát , BbiCTHpaTb) | 
uűn supém il pérutalilém vizes ingem kifacsarom (yatHMaio; v. ö. 
pel . vog. il-pásertuy kifacsarni) || kéné il-lönsilts egyszerre csak 
sírva fakadt (3aiiJiaKajib; v. ö. éjsz. vog. elá-l'unéi sírni kezd) | il-
nqmélmatem elgondolkozom, búsulok (TOCKOBaTb ő y s y ) | il-cout-
kétst megörültek (oőpa^OBajiuci.; v. ö. éjsz. vog. Üd sauti meg
örvend vlminek) | il-qstés megharagudot t | korol!ét-somt il-isámstil 
a királyok szemében megszégyenített engem. I n k á b b «el» m i n t 
«le»-féle jelentésót vélhetjük az iZ igekötőnek a következő ((rom
lani , pusztulni* je lentésű szólásokban: nmil il-séis a hús meg
ro thad t (H3rHHJio); il-ástés megsavanyodot t (npoKHCJio), il-átujis 
megszagosodott | cuk-iíil-uits a tej megaludt (MOJIOKO CBepHyjioct) | 
ur il-punmnt a vér megalszik (upoBb ucneKeTca) || laptq il-lq-tkhéts 
a levél elhervadt (no6jieKT>)| il-tqsém khap kiszáradt ladik (cyxaa 
jio^Ka) || tqul! il-sutürs tautté a bőr összeugrott, összeránczosodott 
(H3ropoŐHJia, CMopmujiacb) a tűznél | tqul! il-posméts a bőr meg
ázott, átnedvesedett (onp^Jia) || usl'amém il-askhéts ruhám elviselő-
dött (jionaTHHa CHOcmiacb) | japtém il-pérlés késem kicsorbult 
(BbiKponiHJica); il-münsés megtompult (BbiTynmica) ; il-semus meg
rozsdásodott (sapaíaBÍurb) || il cölétus megőszült (nodMIurb). — Ide 
tartozóknak látszanak még: lam il-esiltgn a levest fölmelegíteni 
(mii rpfrrb; v. ö. pel. vog. nunk-isels fölmelegedett; ellenben: jel-
pölés lehűlt) || lu il-roytqs a ló megijedt (ncnyrajiacb; v. ö. föntebb 
il-qstés) | il-séréytéyts megrezzent (no.npoatajit) || il-vastil meglátta 

20* 
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(увидЪлъ); il-vayétgn viszontlátni egymást, találk ózni (свидаться) 
il-khansgn a süsüi fölismerni nem tudta (не могъ узнать, кто 
такой онъ). 

Az éjsz. vog. jui «utó» tavdai megfelelője: jun ál, jinák 
(= éjsz. vog. «juin quh>), pl. qrqp junql kohsat a szekér hátsó kere
kei (v. ö. qjal kol'osat előkerekek). Bagos alakjai: jinqJén «hátra-
visszafelé», pl. jinqién khqrqtlet hátranéznek (назадъ глядятъ) \jinqá, 
nql «hátúi, hátúiról», pl. tqji-khqrt tlp-rütin, tájit jinatnql urqlin/ 
némelytök gabonát vessetek, mástok hátúi (взад и) arassatok ! Ugyané 
határozói összetétel névutói alkalmazása :jin-qlt «után», pl. äwit' jin-
alt a leányok után (nocjrfe дЪвокъ). Más ilyfóle kifejezés: jani-palt 
«után», pl. es juni-palt a munka után (HOCJFB работы) | äm-jani-
palémt utánam (после меня) \ju-äjim jani-palt miután ivott. — 
A magy. «meg»-nek jelentésfejlődését látjuk ugyané határzónák 
következő igekötői alkalmazásában: äumi ju-senutlem a leányt 
megölelem (дЪвутку обнимаю) | täwi ju-unulsém megcsókoltam 
(поцъловалъ) őt | sun-khult ju-ripäntium a szánban megrázódom 
(въ саняхъ тресетъ меня). A «vissza»-féle értelemmel mutatkozik 
ez igekötő e szólásban: uy pqst ju-vojlqts egyszer csak haza (v. 
vissza) gondol (домой думать сталъ). 

purú, puri «vissza» igekötői alkalmazásban; pl. puru-
minänt visszamegy | l'qnnél puru-jqfi estém az útról visszafordítot
tam (воротилъ его назадъ) | lu pvru-äräten! tartsd vissza a lovat, 
akadályozd tovafutását (забегай, лошадь не пускай)! | jqmp 
paru-khqiwés a hold fogyóban (visszamenőben) van (на ущербъ 
идетъ) I taitem puri-serilém ruhaujjaim fölgyűröm (рукаву заску) | 
kotmél puru-pistilém a kötést feloldom (узелъ развяжу) || ηϊη 
puru-tönsén/ védelmezd meg (tkp. «álld vissza») nődet (защити 
жену свою)! | keni il-qstqps, puru-qmqUilém hirtelen megharagu
dott, kiengesztelem (tkp. «visszabeszélem», уговаривать стану). 

jun «benn, otthonn, a házban«, pl. jun ql otthon van (онъ 
дома), úgygr sgj tu-jun? I micsoda zaj van ott benn (что-за 
шумъ въ этомъ домЪ)?! Ijinnél «belőlről; a házból, hazulról», pl. 
tea jinnél jis ő hazulról jött. — Igekötői alkalmazására példák: 
ajuw ju-pantilém beteszem az ajtót (затворю дверь) | ju-el'emtilém 
beragasztom (заклею) | khqt-khul ju-pÍrilém papírba göngyölöm | 
ju-lipkitem betakarózom (оденусь) | ja ja-pqíqnt a folyó befagy (за-
мерзаетъ) | semim ju-khunantel szemét behunyja (глаза жмуритъ)| 
úulmimé ju-ketstil bekötötte sebét || teilten úeulél ju cilakét! töltsd 
teli hússal (склади полно мясомъ) a vedreket! | tquy úqmértkétim 
ju-nayqntel a tyúk tojását orrával betöri (носомъ раздолбитъ) |j 
ätä ju-sewänt haját befonja (волосы плететъ) || ti uímé ja-iijilém 
ezt a vizet megiszom (выпью) | ú&vXmi ju-néléjistil a húst lenyelte 
(сразу проглотилъ) | ju-rauléstél szájába kapta (въ ротъ хватииъ). 

ka η (kuni-päl «külfél», kani-khqr ami künn van, pl. kani-
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khqr réptámál künn v i r rad ; Ha yjiHn,* cyMepKaeTca): kun künn , 
k ívül ; ki, pl . tu-kun ott künn (tdk. «oda-k.»), az ucczán (Ha yjinirfc), 
ámán tartus kun én eresztettem ki (a lovat). Név utói alkalmazású 
összetétele: kuni-pal, p l . pgul kuni-palán kals a falun kívül ment 
(BbiraejLt 3a .nepeBHio). Igekötői használa tának pé ldá i : khap-khulnél 
ui kun-jaytantem a ladikból a vizet kimerem (Bhmepnaio) | lu dm 
kátémnál kun-qjmqts a l ó kiszabadult (BtipBajiacb) kezemből | mol-
té%nél kun-pétits kilőtt (BHCTp-fejiMJî ) a fegyverből | ajuw kun-pon-
suntem kinyitom(OTBopio) az ajtót | tárasnál kun-khqrqtsém kinéztem 
(BfcirjiHHyjrb) az ablakból || táutne kun-tájus a tűz kiégette (aMOmta 
Buropt j ia Ha np . BI> JIHCHHB) | japtém kun-pérméts késem kicsorbult 
(BMKpomHJICfl). 

num (numo, numi felső: n. pal felső rész, tös-numo-ppn 
bajusz, tdk. «száj feletti szőr» ; numo-vqt felszél, mely a folyó fel
vidékéről jő , numo• poul íelvégl falurész): numél, AT. nomel felül
ről (pl. nomel cérkétén uí corkhontlés felülről a padlóra víz csepe
gett) | nunghal!, AT. ngngháil föl, fölfelé (a többi vogul nyelvjárá
soktól eltórőleg névutói a lkalmazásban is, pl. ay'-nunghal jaman-
tem a hegyre megyek, Ha ropy H^y). Igekötői alakja: nun-; AT. 
non. Pé ldák : tou jüv-qsén nun-khánghqnt fölmászik a fára (Ha 
jiHCHHy jieseTt) | ui nun-kaldnt a víz emelkedik (árad, npnŐH-
BaeTt ) ; aXat-qsnel nun-kalem fölkelek az ágyból (cTaHy c& 110-
CTejin) \pum nun-máremtsém sol'nél a füvet fölszakítottam (BbipBajn.) 
a földből | pgum nun-jdnumés fiam fölnőtt (Bbipoct) | laptq tqu-qsén 
nun-teuméyts a levél fönnakadt az ágon | nqlém nun-puwqntel 
fönntartja az orrát, gőgös (HOCTB BHCOKO ^epatHTt) || khqtél takhl'a-
paskha nun-mástü a nap felöltötte süvegét és keztyűjét (sugarakat 
szór) | intáp-kalkém nufi-intáptilém övem fölövezem (no^noaniy) | 
tqut ulq-qsén nun-senásUém a bőrt fölfeszítem a karóra \ japtém nun-
néltilém késem nyélbe ütöm (Ha qepem> nocaacy) || neuli nun-khui-
pálel teste (húsa) fölpuffad (pacnyxHeTt) || khul uy-vail nun-postuls 
a ház egyszerre kivilágosodott (pa3CBl>Ta.io) | nun-ki semtsém hir
telen fölébredtem | ngn-roytqst fölijedtek || iwn-qmqttén v. ngn-
lounf beszóld el, mondd el (pascKaatn)! || kat-lqutqn cupráki nun-
khanstil a keszkenő rongyát fölismerte (y3Hajia Tpamray) || khul 
táutne nun-pilulus a házat fölemésztette a tűz (&QWb saropBJica) | 
nun-pqjtaptélém meggazdagítom (oőoraiy ero) J nun-jimlátlem föl
gyógyítom (jieqy), nun-jimlátéytem fölgyógyulok (Bbijie^ycL) \jqmp  
nan-tants a hold megtelt, teli fényben van (nonojiHatCff). 

jql,jél (AT. jqlo ma, jqlo'y ma az alsó világ, túlvilág, TOT"L 
CBÍÍTT,, FT. jéléy ma id | AT. jqlo' pal, FT.jéli-pal alsó fél; jeli-numi 
khul emeletes ház, BTaaíHbiH &QM%) : jélkhél, jqlkhél, AT. jqlkháil, 
le, lefelé (pl. jélkhél khqrqtql lefelé néz, n o ^ t HH3T> CMOTPHTT.). 
Névutói összetétele: jqlo-pal, jélí-p., élí-p., ili p.; pl. pqol jqlo-
palt a falu alsó felén || ay jqlo-palén ás a hegy alján egy nyílás van 
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(по подгорю нора) | nar jéli-paln puúqstané a kő alá tette | jiw 
aynél ay-éli-pan il-pewärel a fa a hegyről a hegyaljába gurul | 
khqtél tul-ilüpäln paturs a nap felhő alá (mögé) rejtőzött (солнечно 
подъ морокъ спряталось) || khqtél qntéltayté tul-ili-palnél a nap 
előtűnik a felhő alól (солнце покажется изъ подъ тучи) || kalit 
närem l'än ili-pal-séi kötelet tolok a jég alatt végig (подо льдемъ). 
Igekötő alakja rendesen ü, melynek azonban egyes helyeken jil, 
jel alakjai is halhatók. Használatának példái: täutun khöús il-päts 
tüzes csillag (meteor) hullott alá | Igté-qmql il-vaüs lováról 
leszállt (слт>зъ) | periemnél kat-jqglgy il-posmqts fejemről a kendő 
lecsúszott (съ головы скатился) | jqgt-nélén numél il-ülém ijj-nyí-
ladat felülről leveszem | íi khul il-ramäsal ez a ház ledől (валится; 
ν. ö. kond. vog. jql-rämgy eltemetni) | khqp il-khamutlem fölfordí
tom (szájával lefelé) a ladikot (лодку навалю) | sol'ne il-khgjlalal 
lehajlik a földhöz (къ землт, кланется) | jiw il-khötant a fa lehajlik 
(гибается) | il-sänsilts térdre esett (на колини сталъ) |j khqtél il-vön-
tqnt a nap lenyugszik, ü-qntén ! ülj le (садись)! uine il-ontes (AT.) el
merült (утонулъ) a vízbe, Taut il-qnts a Tavda befagyott (leült, р^ка 
стала) I ui ir-rqr/qnt a víz leapad (вода убываетъ; ν. ö. kond. vog. 
vií jqlrqyi id.) | uékiÜy il-khujUdem egy kevéssé lefekszem (маленько 
отдохну) К pqiyésém il-anélém csizmám levetem (я скину сапогъ) | 
kati il-tqps keze letörött (рука отломилась), part jel-tqpqnt a 
deszka leszakad (доска ломается) | tau jiivnél jél-cuymqtgn vatel 
az ág leszakadni készül (оторваться хочетъ) a fától || palyésémnél 
üééymé il-jaratlem a csizmámról lekaparom (оскоблю) a sarat | 
tgs-puném il-khuratlem szakálam leborotválom (обръчо) | ü ustäl 
il-seisén ! töröld le (вытри) ezt az asztalt! || ü jérmi il-tusätlem ezt 
a helyet kiegyengetem, egyenlővé taposom (это мъсто я выровняю) 
supém il-jgntsém ql ingem ki van varrva (рубаха вышита; ν. ö. 
középlozvai jel-juntilém levarrom) || tqrénghqn il-pmvus a medve 
elfogta (поималъ), lumé il-puwélém megfogom a lovat (лошадь 
пойму, ν. ö.pelimi vog.jel-puy id.) | lu il-ujkhéts aló megcsökönyö-
södött | amp khqsey äs-khult il-sqpmqts az eb a szűk lyukban meg
rekedt, odaszorúlt (завязла) || il-äruts megmaradt, fölösen maradt 
(лишно остался; ν. ö. ójsz. vog. jol-ariti) || qnu-sisin il-töjtkhqtén! 
rejtőzz el a fenyő mögé ! | il-paterméts eltűnt, elrejtőzött (скрылся) | 
khqtél il-pänteiteytels a nap elfödte magát, elsötétült (солнца затмъ-
HÍe) || panel il-ustaytém v. il-panléytem korommal mázolom v. 
kormozom (замираю, сажей) || mm tauti il-püllem a gyertya láng
ját elfúvom (задуну; ν. ö. kond. vog. polwés jql-pesyéláyw a gyer
tyát elfújni) | il-khqrulim ql elaludt (a tűz); täutmi il-kharutlem 
eloltom a tüzet (погашу) || eu-pümé jil-ailtélém elaltatom (усыплю) 
a gyermeket (v. ö. kond. vog. jql-qiltilém id.) \am-us-khqr jil-ailma-
téleum én kissé elalszom (маленько усну) | il-junsés elszenderült 
(v. ö. kond. vog. jqlé-jinémtqwésém elszenderedtem) || lonctqytém 
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•ü-pajtés megszűnt sírni | ti es il-punsqs ez a dolog bevégződött (9T0 
„HÍJIO KOH^HJIOCB) ; jqmp il-punsqs a hold fogytán van (KOiraiJiea) | 
vewi il-kkulas ereje elfogyott (v. ö. kond. vog. jql-khwali múlik, 
bevégződik) || khumii il-khqlqs férje meghal t (yMepB; v. ö. kond. 
vog. jql-khölés id.) | tárénén il-alus megölte (yÓBLiB) a medve (v. 
ö. kond. vog. jql-dlgy megölni) | il-ditus megmérgezték (HanoHJin 
<ero) | dmpne tauy-pgu il-positus az eb megfojtotta a csirkét (HbinjieHKa 
3a,a;aBHJri>) | sárkésmi il-patitén vatélil a sast le akarja lőni (3acTpíi-
JIHTB xo^eTt) | puyqn jél-putusém a bika ledöfött (3a6yjiB MeHfl) | 
il-pgrewu megfojt bennünket fogaival (3a,a;aBHTB Hact) || ampén 
il-purusém v. il-tqutlusem az eb engem megharapot t (yKycHJia) | 
nqli-somém il-tépélmdtstil arczomaí megcsípte (mHimyjiB) | puji 
il-rqnkhgn kéráy farát el kell verni (BBiCTeraTL Ha^o ero) || il-jérant 
elátkoz (npoKJiii;HaeTT>) | il-pqlqs megfagyott, megmeredt (ÖKOJTBJIB ; 
v. ö. pel. vog. jel-pöl'és) ; il-pqüqytsém meghűl tem (npocTy^ioca) || 
jil-vaüpmés elárvult (ocBipoTajiB) | il-jqrlgmés elszegényűlt (noÖB-
^HEJIB ; v. ö. kond. vog .jqlé jörlitayw leszegényedni) | ü-qrtsém elfá
radtam (a npucTajnb; v. ö. kond vog. jqlé ortés elfáradt). Talán ide 
valók még a következő szólások i s : il-pánlem lerészegedtem 
(nBaHHuü 6y,ii,y) | lailém ű-pisuls lábam megzsibbadt (Hóra OTepiuia) 
dm ti jqr til-loyslélium én e helyt csiklandós vagyok (Ha ÖTOMB MÍÍCTB 
jn,OKOTeTB Meaa) || japtém il-koréptilém késem kiélesítem (BOCTPBIMB 
.^tjiaio; v. ö. fönt japt il-mdnsés a kés megtompult) . 

tail «le, alá» : (v. ö. éjsz. vog. talkwé, déli talkwé »ala
csony) : vqnkhq-khuln tail vailsém a gödőrbe leszállottam (cny-
<CTiLiea BHH3B B B aMy) | faunéi a lulról : ut' tailnél nun-létkdnt a víz 
alulról fölbugyog (cHH3y BBiőypBiBaeTB); tailnél, vqnghq-khulnél 

Mun-kals följött alulról, a gödörből (cHH3y, H3B aMbi BBiniejiB). 
pgj (pgjipal a folyónak a par t felé eső része, ropiiaa CTO-

pOHa; ellentétben ezzel: ndlmi-pdl a foyónak a víz közepe felé 
a par tnak a folyó felé eső része, 3apB imaa CTopoHa) : pgjin a par
ton fönn, a hegyen, a folyó fölött eső erdőben, pl. am pgjin jine 

joytusém az éj az erdőben ért (MeHa Be^epB BB JiBcy XBaTMB) | pa 
föl a partra, a folyó fölötti erdőbe vagy hegyre, pl. pa, khqjasém 
kikötöt tem a parthoz (a npncTajiB KB Őepery). A többi nyelvjárá
soktól eltérőleg e határozónak a tavdaiban nóvutós alakja is ól, pl . 
ay-pun kals kiment a part-hegyre (Ha óeperb BBimejiB;) | aynél 
v. dy-punnél uí-khuln vailés a hegyről, v. a hegyoldalról a vízbe 
szállott (CB ropbi B B B0,3,y ymejiB). Egyéb névutói kifejezés e szó-
T a l : pgj-pal, p l . kwir pgj-pálén vontés a kemencze mögé ül t . E 
példából egyszersmind látjuk, hogy mint egyéb nyelvjárásokban, 
úgy a tavdaiban is a pgj a «tűz» helyi viszonylásainak kifejezésére 
is alkalmazódik. 

khusg, khgsg «hosszú» (pl. khusg tan hosszú út) : khgsgt 
anessze a távolban, pl. khulnél khgsgt ikém nem messze a háztól 
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(He ^aüeKO OTB H3ŐyniKH); khpspt alant messze lakik (^auieKO ;KH-
BeTT>) | kkpspn messzire, távolba, pl. khospn minánt messzire megy,. 
(.najieKO H,a;eT5>) | khosonél jis távolról jött | khpstp hosszában 
pl. l'qn-khpstp minánt az ú t hosszában megy (B,H;OJIB IIO ,n,opor£. 
H^eTi>); ebbő l : khusti hosszant való, hosszában menő, pl. khusti 
sitá hosszában menő fonál a szövésben (v. ö. ulti siti széltében 
menő fonál; 1. alább). 

áláu, álu «közel» {áláu ppul közeli falu), pl. ppul áláu ql 
a falu közel van (^epeBHa ŐJiH3Ka), áláu jamgnt közeljár | »kö-
zelre», pl. áláu. jájin ! jer közelebb (ŐJinate H^,EI!), üune álu vár-
kétém közelebb tette magát, v. közeledett a leányhoz (KT> ^ Í B R Í iipur 
6jiH3HJica). Alsótavdai alakja: la, pl. ppul l'átá al a falu közelben 
van (,a,epeBHfl 6SSSB&) \ ti la jájin I jer ide közelebb (ÖJiHate H^H) !' 

khql «köz» : khg.lt középen, khqlné közbe, középre, pl. ám 
khqlné part tustantem én a középre deszkát állítok (^ocny cTaBJUO-
BT. cepe^HHy). — Mint egyéb nyelvjárásokban névutói alkalmazása 
is van, pl. mán khulánu-khglt jiw tpúsi a mi házaink közt (Me3K,ny 
HanraxB .HOMOBT.) fa áll. 

Jchangú «banyatt», pl. kh. páts hátra v. hanyatt esett (ynajit. 
sa^i. ceőa). — A többi nyelvjárások '/ami, khqmi «arczczal lefelé» 
határozójának megfelelőjét a tavdaiban önállóan nem hallottam; 
ellenben meg van igei képzéssel: (khap) il-khgmutlem a ladikot 
fölborítom, öblével lefelé (jio,n,Ky HasajiK)), puru-khamutlem vissza
borítom (OTBaJlK)). 

üy, uki «egy» : ukin «együvé» és «együtt», pl. tult ukin jalt
let a felhők egybegyűlnek (BT. Kyqy cxo^aTca) | ti kit kálu ám ukin 
punantlem ezt a két kötelet én egybefonom (BMÉCTÍJ CBHBaio) f 
solmé ukin ppwartlem az agyagot egy csomóba gyúrom (3aKaTaK> Bt. 
Kyqy) || ukin mindntet együtt mennek, ukin tuslejiu l vadászszuuk 
együtt (npoMbinuiaeMT. BMÍXTÍY) ! V. ö. üy-itél együtt; 1. alább 

lép igekötői alkalmazású határozó «befödés, beborítasz-féle 
értelmű igék kapcsolatában, pl. ustél lép pántilém az asztal betaka
rom (noKpoio) | tou isémteytél, ngli sémim lép-várántil ő szégyenke
zik, orczáját befödi (3aKpbiBaeT"b) | ám somém lép-khqrtkhatus az. 
én szememet bevonta a hályog (ÖÍUIBMO HacTperajia rjia3a) | git 
uíne l'ép-khaéwlantus a mezőt elöntötte a víz (3aaHJica) j teu Ipsmél 
túrén lép-öntéu az ő-csontjával megülepedik torkod (megfulladsz 
rajta; KOCTAMH ea no^aBHmca) \ puckámi kusil lép-álilém a hordót 
leverem abroncscsal (HaŐBio oópyiaMH öo^ity). 

tq,réy külön, félre, el-, v. szétválasztva)) (kond. vog. tgryéy 
igekötői alkalmazásban, pl. sppem tqréy-ppnil az inget külön v. 
félretette (tőlük; pyőaxy nojioacim. npoTn> OTT. HXT.) | póni tqréy-sou-
rus a fejét lecsapta (Hanpo*n> OTCÍJKT.) j jiwél táréy-nárutstil ámánmi 
fával félretolt engem (oTnexajiT. MeHO Ha CTopony őaTomKOMt) jjj 
tqréy-pis glqntet elválva v. külön élnek (OT^II.TBHO jKirayTi..). 
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III. N é v u t ó i s e mellett esetleg igekötői alkalmazással is 
szereplő helyhatározók: 

к w i r, kür, ker, FT. khul «belső»: kwirt, kürt, FT. khult-
ben, vlminek belsejében, pl. kwir-kwirt jiw täjänt a kemen-
czében fa ég (въ печке дрова горятъ) | pänä-kürt a fürdő-
kamarában (въ бан1>) | réi-khult melegben | pittn-äs-khult ев-
nänt zúg a füle (tkp. fülében; въ угаахъ звенитъ) | la när-khult 
ju-kérs a ló bennakadt a sárban (загрязла). — kwirén, FT. khuln, 
vagy kopott alakkal: kwir, kér, FT. klud -be, vlminek belsejébe, pl. 
khgl elem-kwirén ja-puukhgts a hal beleakadt a hálóba (спуталась 
въ евть) I khul-khuln tgsém bementem a házba (зашелъ въ избу) 
II jqlém rastgn ui-kwir gyalmot vetni (неводъ бросить) a vízbe | 
tö-kir khqrqtql a tóba tekint | id- μιιΐ tqsam kalcéy-khul ju-miúás 
egy vízcsepp a czigánytorokra ment (капля воды въ сухое горло 
прошло). 

Ιφχ: tuy la/ét il-alkéts maga magában v. magától bénult 
meg (самъ себя изувъчилъ) | tuy-lqyét rütkéts maga magától zava
rodott meg (сама собою размещалась) || tän-layqnt khaskhétst 
ismerték egymást (другъ дружка знались). V. ö. ejsz. vog. Ιφχ «zúg» 
s az énekekben gyakran használt sim-Ιαχ «szív zuga, kebel» kife
jezést, mely szerint tuy-tyyét «maga magában» eredeti értelme 
«maga belsejében» volna, azaz utórészében olyan elemet tartal
mazna, mint a magy. -ben (e. h. *beln ; v. ö. bél) s az előbbi pontban 
tárgyalt -kwirt (ejsz. vog. keurt, kitért «-ben», ebből: kiwr «belső»), 

ρφχ «oldal:» payt, ρψ/té «mellett, pl. jiw-päyt tgúsi a fa 
mellett (возлт, дерева) áll | pil'ém-payté älä-ngygr läpkhqnt fülem 
mellett valamit susog (шопчетъ въ уши); — Ρψ/én «mellé, -hoz», 
pl. ja-pqyén min! menj a folyóhoz (къ рт.чкъО | ay-payén joytést a 
hegyhez érkeztek (до горы дошли). — V. ö. ρφχ-pis «egymás mel
lett», pl. tän khulän pay-pis önét az ő házaik egymás mellett álla
nak (рядомъ стоятъ) И man khulu pqy-séi täru jamqs mi házunk 
mellett (мимо нашего дому) ment el. 

sis «hát:» sisén, sisne mögé, ])]. qnu-sisén il-töjtkhqtén ! rej
tőzzél el a fenyő mögé (за сосну!) — sisu: khgl ü-sisu minänt а 
hal a vízfolyás mögött (ν. irányában) megy (по низъ вод* идетъ); 
ellentéte : й-l'ét (супротивъ воды). 

puj «far» : pujit, pgjit «mögött; után», pl. tü pujit minänt 
mögöttük (за нимъ) megy j äm-pujimt U αχ-khan a jänt utánam 
(посль1 меня) senki sem jön ide || jü-püúéit-pojit naul-khqtql az 
atyafiak után nyargal (üldözve; за три братьевъ гоняется). 

témér, temer «fölrész β (ν. ö. éjsz. vog. tarmél): témért rajt; 
-on, pl. lu-témért lovon | ngygr värem am рвит-témért? mit tegyek 
én fiamon (чего я сделаю своимъ сыномъ)?. — témér »rá», mint 
igekötő: neu lailén am témér-tansepstém én ráhágtam a te lábadra 
(твою ногу я наступилъ) | témér sapitqlstém rá- ν. megnyomtam 
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(прижималь) I temér-positus ránehezedéssel agyonszorították (при
давили) | temér-khujusém boszorkánynyomásom volt (сусвдко да-
вилъ) I Шттг temér-tqtkhétstém a bogyót szétnyomtam (разда-
вилъ). Ugyanez a névutó van az összetett számnevekben: lu-tompr-
uki tizenegy, lu-tomgr-kiü tizenkettő, FT. lu-turm-uki, lu-turm-kit'i. 

реп «fej» : -pofit «rajt; -on», pl. ay-pofit öné a parton ül (на 
берегу сидитъ) \pqs-pont a tornáczon (на крыльцъ) || lämrni temér-
tqtkhétstém pisi ponémt a bogyót szétnyomtam könyökömmel (сво-
имъ локтемъ). — pofién «rá», pl. pqs-ponén jis a tornáczra jött. 

qs «fölszín» : -qst -on; rajt, pl. uléy-lo-qst-jant lovon jön | 
tiy-qét khqnqntql szegen (на спицъ) függ | tou santal-qst öné ő a 
széken (на стулв)и1. — eisen rá,-ra, pl. taut ulq-qsén nun-sonasilém 
a bőrt fölfeszítem a karóra | sun-qsén téltkéti szánra rakódik (на 
сани накладется). — qsnél, AT. qsnql -ról, pl. Igté-qsnql il-vails 
leszállott lováról | jiwqsnél tartkétél alá bocsátkozik a fáról 
(спускается съ дерева) | atat-qsnél nun- kalem az ágyról fölkelek 
(я стану съ постели). — qs-sei vlminek mentében, ν. hosszában, 
pl. khqltérém qs-séi Hantlet a híd hosszában (v. a hídon át) mennek. 

äläu: jiw-äläu il-sürentéyts megbotlott a fába (запнулся о 
дерево). V. ö. kond. vog. äli «vlminek fölszínére, tetejére» alkal
mazva az idézett példa jelentésében is (1. NyK. XXIII, 378.). 

sup и «át, által», pl. khunail ja-supu pätem t hogyan jutok ál
tal a folyón (какъ я черезъ ръчку попаду)? — Igekötői alakjai: 
supu, supß pl. Ja sup unsilém átgázolom a folyót (перевду черезъ 
рвчку) | úqln khqt pofié supu-sourstané a kígyó hat fejét átvágta | 
jiw supu-sämutlem a fát keresztűlmetszem (пересъкаю) | amp kal-
him supu-tistil az eb a kötelet keresztűlrágta (веревку переъла). 

täru «át, által» (kond. vog. toqré), pl. wölém-taru tqryéntal 
álmán át (álmában) hortyog (скрозь сну хранить). Igekötői alak
jai : taru, tar, pl. kátém jiw-pul'ne tar-kerus szilánk men ta ke
zembe (tdk. kezem átszuratott, занозилъ щепкой руку) | tar äl 
patitén! ne lőjj keresztül! | täptiy ütne tar-pgsus a taplót átnedve
sítette a víz (трутъ промокъ) \\ja tar-pätänt a folyó megnyílik, 
jégburokját leveti (ръчка откроется) || täru-ilkälel mellettünk el
megy, keresztülmegy előttünk (мимо насъ ходить).*) 

séi, sqi «hosszában, mentében, vlmin végig, pl. kalu närem 
l'än ili-päl-sei kötelet tolok a jég alatt végig (jéghalászatkor; ве
ревку нарю подо льдемъ) | man khulu pqy-sei täru jamqs a mi 
házunk mellett ment el (мимо нашего дому протелъ) | tqn-sqi 
a ilkälel nem jár az út mentében (по дорогв). 

*) Az éjsz. vog. ültté «át» határzó továbbképzései a tavdai 
nyelvjárásban: ulti l'qfi keresztuceza (переулокъ), ültkhén äitäm 
nem ide való, átmenő ember (посторонний человвкъ). 
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lét «szemben, átellenben» (kond. vog. IqXt), pl. vat -tét szem
ben a széllel j й-lét tuwqntem a vízfolyás ellenében evezek (npo-
тивъ воды гребусь) | khurti sairémql khatél-lét a gyolcs fehéredik 
a napon (nappal szemben; холстъ на солнце побить·етъ). — Ige
kötői alkalmazására példák: ämän l'ét-pats velem szemben találko
zott (мне встречу попалъ) | awén tét-kalus a leány vele szembe 
jött | teu jortíé l'ét-khaikhatsém vele szembe találkoztam (съ нимъ 
встретился). V. ö. l'ét-pis khqrqtlét egymással szemben néznek 
(глядятъ другъ на дружка) | lét-pis alkitlét egymás közt veszeked
nek (ругаются). 

lé χ «körül» (személyragokkal: Uykém, lé/ki stb") pl. putäm-
-léykém täulälel a vadrécze körülöttem (округъ меня) röpül | pgul-
-léy miúant a falu körül megy (по деревне ходить) j | sqtérq, sqlkovoi-
-léy il- pértstan körülbelől ezer rubelért adta el. — Igekötői haszná-
tának példái: léy-khqrqtlet körűinéznek (кругомъ смотрятъ) | 
pgulmé léy-janqstém a falut körüljártam (кругомъ обошелъ) [ 
khumlqy iéy-pérkéts ticka-asén a komló a rúdra tekerőzött körűi 
(обвился округъ тишины) I sgpém khqrkhaul léy-juntus ingem 
körül lett varrva szegélylyel (кругомъ обшита рубцомъ). 

jort «társ» : jortél, AT.jitél -vei (személyragosan: jgrtlém, 
jgrtlé és jitélem, jitéli), pl. nqlu-jgrtél vqyyqtén! verekedjél a kí
gyóval! 1 voun atcimét-jitél khqntlaytgn miúiu-t'e/ menjünk ugyan 
hadakozni az erős emberekkel! | mämäm-jitel jiivä anyámmal jö
vünk. — Igekötői alakja :jit, it, ií (kond. vog. jqt), pl. gu-püm it-
-älmäntem gyermekem magammal hordom (собою тащу) [ tetätim 
jit-ustil atyját magával vitte (társul; собою взялъ въ товарищъ) | 
sojnq it-khqrttus magával czipelte az erdőbe (ея въ лт.съ собою 
тащилъ). kjitél összetételes alakja: üy-jitél, ΰχ-itél együtt (вместе), 
pl. ni-yumu üyitél isté nő és férfi együtt jöttek (мужъ съ женой 
пришли оба). 

гфп «kívül», pl. ämännel-rqn a-khän a qls tut rajtam kívül 
(кроме меня) senki sem volt ott | nounne-rqn lönt khqn änsqnt f 
rajtad kívül (кроме тебя) ki tart ludat? 

mis «-ig» (kond. vog. mqs), pl. khgt-més miúant ? meddig megy 
(докуль идетъ) ? | titi-mis ma am-khqrém eddig a föld enyém (до 
этого места) I säns-poni-mis térd fejéig. 

pal «fél, oldal» (kond. vog. poql): am poltémt mellettem, 
nálam, паи pcltént, tau peltit; man poltut, nän pelténént, tan pol-
tänt, pl. a-úgygr a khaíkhqtql tan peltit semmi sem hallható felőle 
(tkp. nála; отъ его ничего не слышно) \\ päl felé, pl. jumqs päl 
min menj jobb felé (иди на правую сторону)! || palnél felől, pl. 
tu palnél onnan felől, onnan (оттуда). — Igekötői alakja: pal, 
palu «szét»-féle jelentésben nagyobb szerepkörben használatos, 
mint megfelelője a többi nyelvjárásokban. Példái: sqntqymé v. 
sémim pal-ponstil a ládikát v. szemét kinyitotta (открылъ) | pér 
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palu-peratw/ts a rügy kifakadt (мочка развернулась въ листъ) |f 
ja tiipal-panmésa. folyó itt kiszélesedett (широкой сделалась) \pitém 
kartopmé pal-usitlem a főtt burgonyát széttaposom (варенную 
картоФку раздавлю ногой) I tqid pal-khartilém a bőrt szétfeszítem 
(роспялу кожу) II khap pal-lqytalus a ladik széthasadt (искололась) 
ti part päl-lqnmqts ez a deszka szétrepedt (раскололась) | jiw pal-
khcislés a fa megrepedt | tau pal-khasmaté az ág leszakadt (сукъ 
разорвется отъ дерева) | рШ-malémtilém, pal-khqtélém szétszakí
tom (разорву) II särkä esim uinél pal-lqtuls a csésze megrepedt a 
forró víztől (чарка отъ горячей воды раскололась). — Mint név-
utós összetétel utórésze szerepel az itt tárgyalt pal ezekben: ili-
•pal előfél, juni-p. utófél, jeli-p. felső, kuni-p. külső, poj-p. hegytáj 
(1. föntebb). 

Az egyéb nyelvjárásokban névutói szerepű khqngha «át, 
keresztül» szónak igekötői használatát tapasztaljuk e példá
ban : am htm neu lunmé khangha-kalstil ν. mqlqstü az én 
lovam a te lovadat túlhaladta, megelőzte (опередилъ твою ло
шадь). 

Ъ) I d ő h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i alapszavuak: ti most, erre, ím ezennel, pl. 
tuti ü lant most amaz szól || tűi, tol aztán, pl. khqrqulqtql mars, 
tül miúant misakiítén kevés ideig őrködik, aztán megy a leányok
hoz || khón mikor? pl. khöntü jü mikor jön ő? (когда придетъ 
онъ ?) Ι αχ-khön semmikor, soha || mqnt előbb, régebben, pl. mqnt 
üt als, in ikém előbb itt volt, most nincs itt (прежде ЗДЕСЬ былъ, 
сейчасъ его нвтъ) || mqlakhai tegnap (вчера), mala itia. (1. alább). 
Ε csoportba valóknak látszanak a következők is: tqmén «mai» t. 
Uu mai este (сегодняшнш вечеръ), t. khulät' mai reggel, t. khqtél 
mai napon (сегоднятшй день) | taltaj tavaly nyáron, pl. tultaj tit' 
als tavaly nyáron (прошлое ЛТ,ТО) itt volt; v. ö. toj «nyár» 

II. I d ő t jelentő szók alkalmazásai: khör (AT.) «kor, idő»*): 

*) Ez tehát a magy. kor szoros megfelelője, mely azonban 
nem zárja ki a Budenz féle magyarázat helyességét, vagyis az idé
zet szónak a finn korkea «magas», cser. kuruk, zürj. kir, votj. 
gure$ «hegy» stb. szókkal való rokonságát. Erre utalnak t. i. az 
akkora, mekkora, jókora nemcsak idő-, hanem «térbeli nagyságot» 
jelző kifejezéseken kívül a korács szó, melynek «magnitúdó» jelen
tésére a NytörtSzót. több példát idéz (mint: a gulo n a g y 
s á g á r a n é z v e eb-korátsu s tb. ; v. ö. ezekhez Miskolczi 
Gáspár könyvéből: a pontynak «nagy öreggaras-korátsú haja-
vagyon». Hermann О. Halászat könyve 805. 1.). Sőt a Jordán-
szky codexből vett egyik idézet szerint a koros is használatos volt 



TAVDAI VOGUL NYELVJÁRÁS. 317 

ti khörnql mostantól, ezen időtől fogva | iúéy-khörmés alan
tét mostanáig (a mostani korig) élnek (теперь да живутъ) [| seu, 
сои »idő»: ti-seut ekkor, tu-sout akkor (въ то время), tut seut 
ugyanakkor, ti-éeu-khalt ekközben (AT.), uy-mét-c&ut egyszer csak 
(разъ), sem répcasne squt egy szemhunyorítás ideje alatt (пока съ 
глазомъ мигнуть) || pqr «idő, kor» (éjsz. vog. pora): ti-pqr squ 
län kals ez idén sok bogyó nőtt (нонче много ягоды родилось) | 
uy-pqrt ju-vojlqts egyszer csak haza felé kezdett gondolni (въ одно 
время домой думать сталь) | ar-poru voyyqtal mindig verekedik 
(всегда, кажное время дерется) || pas «idő» : uy-pqst vewi il-kku-
Iqs egyszer csak (egy időben, въ одно время) elfogyott az ereje j lat : 
khqtél-latél jänumäl napról napra (по дняхъ) növekedik, jamp-lcitél 
hónaponként, hónapról hónapra (по месяцу) | khqtél «nap» : khqtél 
lihanantal nappal függ | ta-khqtél, FT. ta-khqtél ma (сегодня), 
mölayat-khatél, AT. mqlakhat tegnap (вчера) | mqt khqtél holnap 
után (послт, завтра), khőrmét khqtélén harmadnapon, cir khqtél min
den nap \\jet ш-délben (въ полдень) || jitu, AT. гЫ «este» (вечерь); 
pl. jitu süs este lett): itun v. ltutin este, esti időben (вечеромъ) \\ji, 
AT. г «éj» (ночь): éjjel Ité (ночью); tijtt titkhvjem ez éjjel itt hálok| 
mät те másik éjjel (на другую ночь), khörmét Ine teu pqsé joyts 
harmad éjjel az ő ideje jött el | ji-jét, l-jét éjfél, éjfélkor | molay-ai, 
AT. mqlq-ii tegnap (tkp. múlt éjjel) | n-khqtel éjjel nappal (день 
и ночь; pl. Hantel utazik) [| khul, AT. khgl «reggel» (pl. khol-pos 
regg-hajnal): ti khul (pl. pallés) ma reggel (fagyott), AT. khultq 
reggel (утромъ) | khuléí, AT. kholait v. kholaitqtén holnap (за
втра) || sat «hét» : am sät qlantem tii én egy hétig élek itt (я же-
Д'Блю живу здъсь) || tgj-pofi «tavasz» (весна): tgj-penél tavaszszal 
(весною) I tgj-tarém «nyár« (лъто) : tgjú nyáron (лт/гомъ) | tukés 
«ősz» (осень): tuysú őszszel (осенью) | tél «tél» (зима): telté 
télen (зимою), telne tästkits a télire fölszerelte magát (на зиму 
припасался). 

III. K ü l ö n ö s i d ő h a t á r o z ó s z ó k : in most, pl. in väs-
tém, il paterméts most láttam, eltűnt (теперь я его видалъ, 

"magas» értelemben: Ky közzoletek áthat eg senghet hw koros 
voltához! quis vestrum potest a^jicere ad staturam suam cubitum 
unum ? — Megjegyzendő, hogy — mint erre Vámbéri már régóta 
utalt — a keleti törökben is van kur «idő, alkalom» (время, слу
чай, pl. tört kur négy alkalommal, въ четырехъ случаяхъ); kurun 
«koron, időben» (вовремя; Budag. II. 73.), melynek összefüg
gését az ugor alakokkal talán ősrokonsági viszonynak foghatjuk fel. 
Szakasztott ilyen eset a magy. sok, cser. suko «multus», vog, sqy 
«omnis» s más részről a török сок «multus» összefüggósi viszonya 

file:////jet
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скрылся) I in-pél még most, pl. neu ίή-pél vér-khqr qsén te még 
most fiatal vagy (ты еще молодой), a khqlqs in-pél még most 
nem halt meg (еще не умеръ) | iú-qs id., pl. tau iú-qs a jis ő még 
most sem jött (онъ еще не нрителъ) | iú-ti íme most, éppen 
most, pl. iú-ti miúas éppen most ment el (теперь утелъ) j in-cin 
id. (теперь; ν. Ö. tatár cin «való, igaz») || uúsit csak most, nem rég 
(kond. vog. viúst), pl. ppum- amaUaytpn uúsit pat'téléytel fiam csak 
most kezd beszélni (теперь начинаетъ говорить) | uúsit tii als 
nem rég itt volt (дальше онъ здесь былъ) | uúsétpostulal alighogy 
(éppen előbb hogy) virrad (чуть свътаетъ) || qs még; ismét, pL 
mars qs önem még egy keveset ülök (еще маленько посижу) | iú 
qs vukptst most ismét egymásba fogózkodtak (звялись опять) j tű 
qs a jis ő még nem jött meg (онъ еще не пришелъ) || dü%, AT. έιχ 
gyorsan, azonnal, nem sokára, pl. siy pas mqlqs az idő gyorsan 
múlt (время скоро прошло) | έϊιχ ilkäUem gyorsan jártam (скоро 
ходилъ) I siy jiw tau ő nem sokára jön (онъ скоро будетъ) || έϋχ-
-mql'qy id., pl. éűy-mqlqy rukhuls csakhamar megeredt az eső 
(скоро дождь пошелъ). || keni hirtelen, rögtön, pl. keús il-qstqps 
hirtelen megharagudott (вдругъ осердился) |j eil, FT. eil, eul 
mindig, folyton, pl. eil älkitlet mindig veszekednek (всегда руга
ются) К eul panlém ql mindig (всегда) részeg || tel amint, amely 
időben, pl. ti khal'él tqrén tel äliu, tw/ il i khqlqs ezzel a nyírfával 
amint a medvét megüti, úgy el is pusztult (какъ ударилъ, такъ и 
пропалъ) | tqrén-pqyén tel khqsiti, tqrénghqn tuy il-puwus amint 
a medvéhez rohan, a medve őt fogja le (какъ набъжалъ на мед-
В'Бдя, медвъдь самого поималъ) | jiw tél naukhoté souron, pol'qné 
kusw/-äs täru ju-pätället amint a fát elkezdte vágni, forgácsai a 
kürtő nyílásán át behullanak (какъ началъ дрова съкчи, щепки 
полетъли черезъ трубу чувала). — élpél előbb, korábban (kond. 
vog. oqlpél), pl. ti ρ pult élpél cola qlst ezen faluban előbb kevesen 
laktak (въ этой деревнъ въ старинные года мало жили) || pisne 
régen, hajdan (ebből: pis régi), pl. pisne tii qls régen itt lakott 
(прежде здъеь жилъ). 

Ε csoportba tartozó névutói alkalmazású határzó :vail «óta» 
(kond. vog. vuil), pl. pü khqntqm-vail kii; kúti mqlqs a fiú születése 
(találta) óta két éve múlt (два года прошелъ ужъ какъ родился). 

IV. T é r v i s z o n y t j e l z ő n é v u t ó k időhatárzói alkal
mazásai: г-jét kiipalt éjfél tájt (tdk. éjfél két oldalán; около пол
ночи); qrqsp kit-vält karácsony tájt (около Рождества) | palu 
«felé» : jlt-palu jeum este felé jövök (около вечера приду), khqtél 
il-vöntné palu nap leszállta táján || khqnghq vlmely időn át, keresz
tül ; múlva, pl. khqtél-kf/anghq eslatél egész napon át (naphosszant) 
dolgozik (черезъ день робить) | äit khqtél khqnghq ti jeuöt nap 
múlva ide jön (черезъ пять дней сюда придетъ) || mis vmely ideig, 
pl. ti khörén-més v. ti pqr-més ezen ideig (до этого времени, до 
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этой поры), Uu-més estig (до вечера), telne-mis télig (до зимы), 
khot-més meddig, mennyi ideig (ä khancém khot-més qlem tü-peltit 
nem tudom meddig fogok nála lakni; не знаю до какого времени 
буду жить у него) |] kha-lt vmely idő közben, alatt, pl. ji-khalt jis 
éjjel (ночью) jött, tu-yalt akközben (въ то время) | lä khqlél 
vqtaytal tukiün gyakran (часто) hívogat magához || púit vmely idő 
után, pl. ruy-puit nun-jqsmés az eső után (послъ дождика) kide
rült || sai: khqtél-sai ilkélal ti naponként járogat ide (каждый день 
ходить сюда) || Ш (FT.) vmely idő közelében, táján, pl. tuj-tarém-
-Ш jeu nyár táján jön (около лита придетъ) | qrqsp-tä karácsony-
táján (около Рождетства). — Térviszonyt jelölő szónak időhatár-
zói alkalmazása mutatkozik ebben is: péru később, aztán, pl. p.jou 
később jön (послъ1 придетъ); ν. ö. per khul utolsó ház (послйд-
нш домъ). 

V. Sz á m vi sz o n y t jelző szók időhatárzói alkalmazásai: 
sauta «régen» (ebből: squ sok), pl. tau sauta khalas ő régen meg
halt (давно умеръ), sauta Tkém als régen nem volt (itt; давно 
не бывалъ) || έφιιη soká, hosszú ideig, cölq, rövid ideig, pl. saun-
•éntém cölq miúast hosszú, vagy rövid ideig mentek (додго-ли, 
коротко шли) II mars kevéssé, kevés ideig, pl. uskU'ir/ jél-khujlalem 
egy kissé lefekszem (не множко отдохну). 

M ó d h a t á r o z ó k 

I. Né v m á s i tőből valók:Μχ úgy (такъ), täy, TF. tä-( így 
(этакъ), pl. tiü éru tay er/kiteí ezt az éneket így éneklik (эта пЪсня 
вотъ такъ поется), tayjq,mén! így járj (такъ иди)! kert täy varén! 
éppen így cselekedjél (точно этакъ дЪлай) ! |j khunay ? hogyan, 
miképpen? pl. khünäy íkém nun älpn? / hogyan nincsen ki tége
det megölhessen ?! || hhuneXt id., pl. neu khanäl' kit'entkm ? hogy 
hívnak (kérdeznek) tégedet (тебя какъ зовутъ) ? | khunät man 
täwime pääilu ? hogyan jutunk mi hozzá (какъ мы его доста-
немъ)? || älä-khunun valahogyan, pl. ä. kh. värem valahogyan 
megcsinálom (какъ нибудь сделаю). 

П. M ó d h a t á r z ó i r a g o k : 
1) -id -és, pl. ilmis szerfölött, nagyon (tkp. élesen; v . o . 

éjsz. vog. elmi «él»): ilmés väitin äu igen szép leány, ilmis 
jänu-khar igen nagy (шибко большой); ilmis es lätel erősen 
dolgozik (шибко робитъ), ilmis s&uts nagyon örült (очень 
обрадовался), khqtél ilmés séts a nap erősen sütött | cöläs is-
lätel keveset dolgozik (мало робитъ); ν. ö. cola kevés | tq>nii 
ketén! kösd erősen! (крътшо завяжи!) ν. ö. éjsz. vog. täk erős | 
talkis alacsonyan (v. ö. éjsz. vog. talkwé alacsony) | kunkäs könnyen 
(легко; ν. ö. kunkä könnyű). -—- Az -m képzővel kapcsolatban 
jelentkezik pl. ezekben: maúsinis vogulúl, saprinis v. sqprins ого-
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szúl, jormenis tatárúi, töúsinis magasan, veunis erősen, kértinis iga
zán. — Különös kapcsolata a módhatárzó ragnak mutatkozik ezek
ben : jänukis «nagyon», pl. jänukis pulqytémql sisit nagyon föl van 
dagadva a hátán (értsd : nagy daganat van a hátán, большая опухоль 
у него на спинь; v. ö. jänu nagy)| am seimkis v. laykis alqntem én ros
szul ν. jól élek (я худо или хорошо живу; v. ö. seim, Ιαχ alapszavai
kat) Ι ja tüwätkis ülatql a folyó csendesen folydogál (тихонько ОБ
ЖИТЬ ; ν. ö. tüwät csendes, pl. szél, ν. folyás) | japtém korpkis varilem 
késem hegyessé v. élessé csinálom (ножикъ вострымъ дьлаю; ν. ö. 
il-keréptilem kiólesítem) | ti sojtq jiw seräykis tonsi ezen erdőben a fa 
ritkán áll (рьдко стоять дерева; ν. ö. séray gyér, ritka. Képzői 
értékű e rag ebben: pilkés félénk (боязливый); pl. p. äitäm, lu fé
lénk ember, ló. 

A módhatárzó -ti rag a s u p e r l a t i v u s jelzésére is szol
gál, pl. mus ustcil kis asztal, muúuy u. kisebb a., musis mus u. leg
kisebb a. Más módjait a melléknévi fokozásnak mutatják a követ
kező példák : tiű jänu khum ez nagy ember, tuti qs Ш-pél janii 
khum v. tül pél jänuk amaz még ennél is nagyobb (тотъ еще бол-
шой), ту jänu khum ν. jänu jänu khum. mindnyájánál nagyobb 
(всъхъ высшш). 

2) -l, pl. lécal ilkeläl lassan jár (тихонько ходить) | maútql 
jamqnt gyalog (пешкомъ) megy | ja tüwäiel ülatql a folyó csend
ben folydogál (1. fentebb) | jörél ils szándékosan járt (нарочи 
сходилъ); ν. ö. éjsz. vog. | juri, tatár jorij khajarél qmqUal hazu
dik, hamisan beszél; v. ö. khajar hamis | cqtéyél v. cqtyél méstil 
ingyen adta (даромъ даль); ν. ö. cqtéy qrqy ingyenes pálinka | 
usqkhél minänt lassan megy (тихонько идеть); ν. ö. tatár ozak 
«sokáig tartó, huzamos».— Főnévi tövekből való hasonló kifejezé
sek: khul pqyél sänghäsiu oldalt rúgja (szétrúgja) a házat, pqyél 
khujimelem gáncscsal oldalt vetlek (съ подвалу уронью я тебя) | 
tóit иу pultéi sqy-tqlqs a hó az utolsó szemig, mind elolvadt (снътъ 
до одной СНЕЖИНКИ растаялъ; ν. ö. alább: pul'c'u) | ti ηϊ tolméyél 
tatus ezt a nőt lopva vitték el (крадчи увезли) | när laskhqnél ilka
lel meztelenül (meztelen testtel) jár (голымъ тьломъ, нагышомъ 
ходить) ; ν. ö. när-läskhqnin äitäm meztelen ember | sup-khqrél 
ql hószámos (на рубапшъ). Ugyanezen -l rag szerepel valószínű
leg az uywäl, uy-vail, AT. uk-äil, uy-aitél «teljesen; épen, tökélete
sen, egyáltalán» határzóban is, melynek példái: ti sojte sus uywäl 
ikém ezen erdőben egyáltalán nincs jávor (вовсе нвту звъря) | uywäl 
uine minäs teljesen elmenült (вовсе утонулъ) | uy-vail a khansant 
mänsifiis éppenséggel nem tud (вовсе не знаетъ) vogulúl | uyaitél 
kun-pqsust végképpen (teljesen) elkergette őket (вовсе про-
гналъ ихъ). 

3) -na, -né, -n, pl. tqsnq patsém megfosztottak mindentől 
(голою сталь), tqsnq khul'qstél am an mi kopaszon hagyott engem 
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'(mindenem elvette; оголълъ меня); ν. ö. tqs, tatár taz «tar, 
kopasz» | miúun tűién qsém kész vagyok menni (я готовъ идти); ν. 
ö. tűi kész | ütésén jütsém olcsón vásároltam (дешево куиилъ); 
ν. ö. ut'és, tatár ucuz olcsó | έψέχέη méstü ingyen adta (даромъ 
далъ); 1. föntebb : catéyél id. | cölne ujusém megőszültem (őszen 
lettem láthatóvá; ПОСЬДБЛЪ). ν. ö. col ősz | sqw-inéén alqntén? v. 
squnű, pisén khaitutlén?, AT. sqlén, pisén qlqnten? egészségesen 
vagy-e? (köszöntés találkozáskor; живой, здоровой живешь-ли? 
здравствуй!). V. ö. tatár sau, éjsz. vog. pus egészséges, ép. 
és votj. $ec-na-a? köszöntés találkozáskor, tkp. «jól vagy-e?» 
— Ugyanily kifejezések főnévi tövekből: arulayén nagyon, szer
fölött, pl. aridqyén süjűléytlet nagyon szeretik egymást (шибко 
любятся) I taut arulci/én täjänt a tűz nagyon ég (огонъ шибко 
горитъ) I cirémlqyén id., pl. khaléy arémlqyén kan a nép szerfölött 
sok (страсть много) j γψ/mérén khuji mámorosan fekszik (съ пох
мелья спитъ); ν. ö. pqr/mér, tatár-arab maymür mámor. 

4) •%, pl. löli ql hószámban van (tdk. csúnyán van ; на py-
-башнЪ); v. ö. éjsz. vog. lut csúnya, rút. — Az egyéb nyelvjárások 
-äi,' -éi, módhatárzó ragjának megfelelöleg itt is tapasztalunk 
•u, -éu végzetet egyes ide tartozó szókon, pl. pen-pérú päts fejé
vel leesett (низничкомъ упалъ), AT. ρβη-pérou öné fejét lehor-
gasztva űl \jéréu khqrqtal kanosaiul néz (косо смотритъ), tqyl'qtém 
jérén műsim űnsil sapkáját félre csapva viseli (шапку на боку 
иоснтъ), jeni pűtitstém susmé, a khqjwés hibásan (félre) czóloztam 
a jávort, nem találtam (мимо стрълиъ звЬря, не попалъ) в jelzői-
leg is, pl. teu ämän jérén sernél khqrqtal Ő engem kancsal szem
mel néz (косо на меня смотритъ); ν. ö. éjsz. vog. jer «oldal», 

jéri oldalvást | am täwime űlú aléstém mqytoyél én majdnem hogy 
megöltem őt a fegyverrel (я его чуть съ ружья не убилъ) | И Ши 
löúcqnt majdnem hogy elordítja magát (чуть не воетъ; ν. ö. éjsz. 
vog. äläV majdnem) | surú Taut-pqyén joytst nagy nehezen (на 
сило) elérkeztek a Tavdához | man uru mi szerintünk, a mi módunk 
szerint (но нашему); ν. ö. ur mód, szokás. 

5) -t, pl. itmäy närt ql a kenyér nyers (tdk. nyersen, sületle-
nül van; v. ö. úar itműy nyers kenyér) | neu arút ver-khqr qsén 
te nagyon fiatal vagy (шибко молодой) ; ν. ö. éjsz, vog. aryén 
nagyon, szerfölött. Főnévi tőből alkotott hasonló határzók: léit 
tártén bocsáss el elevenen (пусти насъ живыхъ); ν. ö. léi lélek j 
uy-pelt ja-nelejilém egy falattal (однимъ глоткомъ) lenyelem; ν. 
-ö. éjsz. vog. pul falat. 

III. M ó d h a t á r z ó n é v u t ó k : 
khaitél -ként,-kóppen, módjára, pl. jétpewi jänu jäwi-pou-

-khaitél misakiüén ilkälel a középső fia a nagyobbik testvér mód
jára a leányokhoz jár | nmét khöm khaitél qlqntet úgy élnek mint 
nő és férj. 

NYEI/VTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXIV. 21 
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isäp helyett, gyanánt, vlminek számába {= tatár-arab ésab-
szám), pl. khqléy tuwimi kitäntilän täney näjäru-isäp a nép őt tisz
teli királya gyanánt (его почитаютъ ВМЕСТО царя)-

ti к és (tatár tigéz egyenes, sik): misäy-pü-tikes joyts egyene
sen a macska fiúra v. fra felé jött (прямо на кота выъхалъ) [> 
tü-tikésijant egyenesen ő reá jön. Használatos önállóan ÍB, pl. ti 
khqjin tikés am khulemén ide térjetek be egyenesen az én há
zamba ! 

IV. Különös módhatárzó szók: рёу nagyon, szerfölött, 
erősen (tat. bek), pl. vqt péy sukhqnt a szél erősen sivít (шибко 
тумитъ), lu pey khajtant a ló erősen fut (быстро бъжитъ) pey 
ajusém mélyen elaludtam (крвпко уснулъ) kasi ρέχ ikém nagyon 
kedvetlen (шибко жалко) | saptél mód nélkül, szerfölött (a tat. 
ésab a vog. -tol fosztó képzővel), pl. fsäptäl kan khqléy szerfölött 
sok nép, saptél pan-khqr nagyon részeg | nqi (AT.) igen, nagyon,, 
pl. nqi islätäl nagyon dolgozik (шибко робитъ) | kert igazán, pon
tosan pl. kert täy varén! pontosan így tégy (точно такъ дт.лай) ! | 
tus egyenesen; jól, biztosan, pl. tus jamén ! egyenesen menj (прямо-
иди)! I nounmi tus näjären tqtilém téged egyenesen a királyhoz 
(прямо къ царью) viszlek; tus khaúsantlem jól v. biztosan tudom 
(хорошо знаю): ν. ö. tat, töz egyenes; igaz, becsületes | niss csak 
amúgy, tétlenül, hiába, haszon nélkül, pl. niss öné csak úgy (tét
lenül) ül (такъ просто сидитъ). Jelzőileg is szerepel mint egyéb 
nyelvjárásokban, pl. niss pum közönséges, értéktelen fű (простая 
трава) I qrqm hiába, haszontalanul (tatár-arab äräm «haszontalan
ság, semmiség»), pl. qrqm minenten hiába mész (напрасно идешь), 
aram noutänt hiába fárad (напрасно безпокоится) | rőtem sorban, 
rendben (or. рядомъ), pl. rätem toúset sorban állanak (рядомъ 
стоять) I tuyéq hasonlóképpen, szintén (or. также), pl. tuysq misa
kittén ilkälei hasonlóképpen a leányokhoz megy. 

A pelimi nyelvjárásban gyakori pél-, éjsz. vog. pul-, kon-
dai pgli igekötő megfelelője mutatkozik-e példában: úeul pulin 
punsqs a hús széjjelfőtt ((мясо разварилось). 

V. A t a g a d ó i g é n e k alakja a tavdai nyelvjárásban : a, pl.. 
neunmi il a tartilém téged el nem bocsátlak | qyjq a änsem pénzem· 
nincsen. — Az állítmányi alak: lkém «nincsen», vagy ak, nyomaté
kosítva : aki. Példák: tui äy-khqn ikém ott senki sincsen (никого нъ-
ту) I a-när ak semmi sincs (ничего н-Ьту); teujant, intem ak ? jön-e 
ő, vagy pedig nem? ak, ajant nem, nem jön [ tit'i khunäl kiiäntiu? 
(ezt hogy hívják ?): khansantné nél (írótok); .. aki! ej nem (t. i-
nem úgy hívják)! — Prseteritumi szerkezet: ikém als, pl. tui ay-khqn 
ikém qls ott senki sem volt (никого тутъ не было). Többes ι 
ikéminét, pl. tlni-khqrqn ikéminét enni valójuk nincs, ikéminét 
khul-kert nincsenek a házban. 

A «sem — sem» kifejezése: Μ— ni, pl. tüu-peltit ni nitiP 
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ni owi-puwi Ikém ő neki sem felesége, sem gyermeke nincsen (y 
него ни жены, ни двтей нъту). 

A t i l t ó i g e alakja: αϊ, pl. äl lonsén! ne sírj ! 
Az i g e n l é s szócskája; ё, pl. пои a khansanten (te nem 

tudod) ?: ё, khansantém igen, tudom (да, я знаю) | I, läwem igen, 
mondom. — A l e h e t ő s é g jelzésére alkalmazott szó: íntam, pl. 
íntam jou, íntam a jou lehet hogy jön, lehet hogy nem (можетъ быть 
придетъ, можетъ н£тъ). 

VI. M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek: Ш-
kil ketten (pl. man kitkil minäsu mi ketten mentünk; мы двое ушли), 
khgrmél hárman ν. személyragozva: khgrmúnqt mi hármunk (pl. 
üt álon sqy khgrmúnqt äcäl sgwé ha itt élünk, mind a hármunkra 
halál következik, веъмъ троимъ), khgrmánnqt ők hárman (pl. sqy 
khgrmqnnqt kiyrél söstq mind a hárman terhesek lettek), nil'in 
négyen, äitna öten, khqtnd hatan, sätna heten, úqldlun nyolczan 
qntálun kilenczen, Iquná tizen, lu-turum-uy-khurnq tizenegyen, 
khusnd húszan, vgitnd harminczan, úilún negyvenen, aitlún ötve
nen, khqtlíin hatvanan, scitlún hetvenen, úqldllun nyolczvanan, 
qntdüun kilenczvenen, satnq százan, sqtérén ezren (ebből: sqtérá 
ezer) | sqy mindnyájan, mindannyian, p]. sqy üt qlsu mindnyájan 
itt voltunk (всъ· ЗДБСЬ были). 

A «hányszor» (när-щи-por, AT. пёг-cou-pqr) kérdésre meg
felelő határzók: uy-par egyszer, kit pqr kétszer v. uy pqrél egyszer 
(pl. uy pqrél puwqséu egyszer fúvjuk). — A «hanyadszorra» kér
désre felelnek: mqtkéu másodszorra, khgrmétkéu harmadszorra (въ 
третш разъ). — A «hányávab-féle számnévi kifejezések: kitkíli-
-kitkil kettesével (двое и двое) pl. ilkället (járnak), khörmelé-khgr
mél hármával (трое и трое), äitnä-äitnä ötivel stb. 

Különös mennyiséghatárzó névutó: sqtér, melynek példái : 
ar ätäm-sqter lau lénél mis minden emberre számítva (emberen
ként) három kópékat (tdk. tíz evetet) adott (кажному по три ко
пейки далъ) | tipim il urtstil khqléy-sqtér gabonáját szétosztotta a 
népnek (népszerte; свой хлъбъ раздавалъ по народу). V. ö. sqgr 
sqtérqn ilkalel a télen mindenfelé jártál (корова вездъ ходить). 

Másnemű mennyiséghatárzó kifejezések példái: úgygrén 
khqji ? mennyibe kerül (сколько стоить) ? | árún ikém több nincs 
(больше нЪту), voivi ärun ső«? ereje több lett (сила по больше 
сталь), khot-khqr ärun puwqsé khgsgn ? ki fúvja tovább (ν. inkább 
messzire, кто дальше дунеть) ? | pal U ärkin pükhqtlet fél éjsza
kánál tovább birkóznak (больше полу ночи) [ sqw ilkalsém sokat jár
tam (много ходилъ) I ué-khqr äjem egy keveset iszom (маленкоь 
выпью) I ut mars laúsumés a víz egy kevéssé meglangyúlt (ма
ленько теплою сдълалась) | kitäy täl sou nun a joytéstél két ölnyire 
(körülbelől két öl mértéket) neked nem jut (erőd fölvonszolni, ca-

21* 
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жени двъ тебъ не дотащить до верху). | khgrém urté ν. man il-
-urtilém három részre osztom. 

d) Ok- és c z é l h a t á r o z ó k . 

I. N é v m á s i s z e r k e z e t e k : nin, FT. int miért," mi ok
ból? ( = kond. vog. пап e. h. narné «minek» ?), pl. ninjisén г miért 
jöttél (зачъмъ пришелъ) ? | ämänme ín älänten ? engem miért versz 
(зачъмъ меня бьешь) ? ti ín jise'n сюда зачЪмъ пришелъ ? | áér 
miért? (tkp. «mit»?), pl. nerajanten? miért nem jössz (по что 
не идешь) ? 

II. O k h a t á r z ó n é v u t ó : mas -ért, végett, miatt; helyett, 
pl. úgy or-mas namsalen? miért gondolkozol (búsulsz; за чъмъ тос
куешь) ? I tuti-mas jisém azért jöttem (за то пришелъ) || am-masém 
ν. am jérém-mas teu miúant helyettem (вмъто меня) ő megy. 

e) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r z ó k . 
I. Ö n á l l ó m o n d á t k ö t ö k : 
int am, AT. éntam vagy, avagy, pl. έϋχ ilkalsém, intam a 

ilkalsém gyorsan jártam-e, vagy nem (скоро ходилъ, либо нътъ) ?| 
ηηηέχ-ρθηέη äcäl kiskällen, éntam äm-penem magadra nézve sej-
tel-e halált, vagy én rám nézve (на себя чуешь-ли несходу, или 
на меня) Megváltozik a hangsúly és kiejtés е szólásban: teu jant, 
íntém äk? jön-e ő, vagy pedig nem (придетъ ли онъ, либо нътъ). 
V. ö. е kötőszó másnemű használatát fönt (323. 1.) s utórészére 
nézve alább : -ém. 

üli vagy ( = or. али, или), pl. tä khatél säuränten-Vi, 
äli ak? kaszálsz-e ma, avagy nem (сегодня косишь-ли, али нътъ). 

khos habár, bár; bármint, akármennyire, pl. khos kénsant, 
akhcal a mäjcintiu bármint kér (какъ не просить), nem adnak neki 
pénzt. 

tä de, hanem, pl. -am vér-khqr q,sém, tä nun a mékétem én 
fiatal vagyok, de neked meg nem adom magam (я хоть молодой, 
да тебъ не поддамся). 

tё — tё csak . . . csak, egyre, pl. Tarém te' khoékhqnt, te' 
khoskhqnt csak imádkozik, csak imádkozik istennek | te' minäst, te' 
miúast, te' minäst csak mentek, mentek (шли, шли) | te' janghéu, te' 
janghéu csak játszunk, játszunk. Ugyanez a kötőszó a kondaiban 
még simuló szerepben használatos; alig lehet kétség, hogy egyazon 
a tatár -ta, -tä «és» jelentésű simuló kötőszóval. 

i ós; is ( = or. и), pl. leus i minäs szólott ós elment | ίηχ a jis, 
i nlt% a jis maga sem jött s neje sem jött || Щгеп tél äliu, ίηχ il i 
khql'as amint a medvét üti, úgy el is pusztult. 

II. S z ó h o z s i m u l ó m o n d a t k ö t ő k : 
•é m vagy, avagy (kond. vog. am), pl. squ vgnás-ém, colq vo-
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nas sokáig ült, vagy rövid ideig ült (^ojiro CH^JIT., KOpoTKO CH-
^ÍJJIÍ). Megkettőzve is : squ vonás-ém, colq, vgnqs-ém. 

-pélm; tagadó mondatban: sem, pl. khatél sétánt, táut-pél 
sétánt a nap süt s a tűz is süt | tou qs mala-it-kharnal-pél seim-khoru 
sös ta khatél ő ma még a tegnapi állapotoál is rosszabbul lett (oHa 
eme xyate ca^Jiajiacb cero^im BTiepaniHaro ^Ha) || isérmáti-pél 
íkém szégyenérzete sincsen | nájár-vöst-pél ikém tqmén khatéi a 
király városában sincs olyan írástudó. 

-U -e; vájjon? ( = or. -JIH), pl. sanatén ti lám áitén-khqr-li 
ízleld meg ezt a levest, ízletes-e (nonpoöyfi BTH m,n, cjia^Kie-jin) | 
minén sojnq tuslejiytén, Tqrémén métarél á li mowun! menj az er
dőbe vadászni, nem ad-e (He ,a;acTB-jiH) isten neked valamit. 

A f ö l t é t e l kifejezése a tavdaiban, mint egyéb nyelvjárá
sokban rendesen gerundialis alakkal történik (1 alább 331.1.); azon
ban ezen, valamint bármely kötőszói jelzés esetleg el is maradhat, 
pl. il-tq,sém khcip il-taíéltgn kérá%; taíqs, á khurlátél a kiszáradt la
dikot meg kell nedvesíteni, h a átnedvesedett (cejiH 3aM0KHeTT>), 
nem folyik (nem hatol bele a víz) | uíin uslamél qntén, uslamén 
Iqtkhqnt h a vizes ruhával ülsz le, a ruhád locsog. 

B) Igeragozás. 

6. §. Alanyi ragozás. 

Ragozási példák; gr- várni, min- menni, sour- vágni | qst-
haragudni, ösint- ásítani, tuslej- vadászni, islat- dolgozni 

J e l e n t ő m ó d . 

1. Prsesens (folyó cselekvés). 
Sing. l.g~rántem,minánteni,86urantem astlem, ösintlem, islatlem 

2. öránten, minanten, souránten qstlen, ösintlen, islátlen 
3. öránt, miúá'nt, souránt qstql, ösintql, islátál 

Plur. 1. öránten, minanten, souránteu qstaleu, ösintqleu,islátáliu 
2. öránten, minanten, souránten O/Stalen, ösintalen, islátálin 
3.örántet,minantet éeurántet astlet, ösintlét, islátlet 

2. Futurum (beálló cselekvés,). 

Sing. 1. örém, mintm, sourSm qstém, islátém 
2. őrén, minén, sourén qstén, islátén 
3. őré mini, souri qsté, isláti 

Plur. 1. öreu, miniu, souriu asteu, islatiu 
2. ören, minin sourin qsten, islátin 
3. őrét, minét, sour ét qstét, islat ét 



3 2 6 MUNKÁCSI BERNÁT. 

3. Praeteritum (bevégzett cselekvés). 
Sing. 1. grásém, miúd'sém, seursém qstésém, islátsém 

2. grásén, mindísén, seursén qétésén, isldtsén 
3. gr ás, minas, sours qstés, isláts 

Dual. 1. grásü, minasü, seursü qstésü, isldtsü 
2. grásné, minas né, sourésné qstésné, isláts éné 
3. grást, miriást, sourst qstést, islátst 

F ö l t é t e s m ó d . 

Sing. 1. minnem Plur. 1. minniu 
2. minnen 2. miúnin 
3. minni 3. minnét 

F ö l s z ó l í t ó m ó d 

Sing. 2. mínén, g'rén, isld'tén ! Plur. 2. minin, gri'n, isldtin 
3. (uss) mini, gré 3. (uss) minét, grét 

Látnivaló e példákból, hogy a f o l y ó c s e l e k v é s alakjá-
nak képzése a tavdai nyelvjárásban merőben eltér az egész többi 
vogulságótól, amennyiben e czélra részben az -nt, részben osztják 
módra a l- frequentativ (ül. durativ) képző van alkalmazásban. 
A kétféle jelzésre nézve az általános szabály az, hogy egytagú 
tövekhez az -nt, többtaguakhoz a -l csatolódik, pl. khqt- szakítani: 
prseö. 3. sz. khqtdnt, nőj- nyúzni: nöjant, las- lesni: lasd'nt, var-
tenni: várant \ khait-futni; khaitánt, khqns- í rni : khqnsánt, jerk-
énekelni: jérkd'nt j | ilánt-uta,zni: Hantái, ösint- ásítozni: ösintql, 
vdyatql látszik; punkhétql fonódik, qltdtql csalogat, sujdídl szeret, 
khajtútal futkos, jdnúmal növekszik, dmertal merít. Csak gyér eset
ben tapasztaljuk, hogy egytagú tő is -l képzővel alkotja a prae-
senst, minők: qst- haragudni: ástál-, voyj- vetni, dobni: voyjal, üt-
folyni: ütql, juns- szenderegni: junsql; luyt- mozdítani: praes. 1. sz. 
luytlem.— Az ql- «lenni» igének praesens-ragozása: qlém, qlén, 
ql; qleu, qlen, qUt (pl. ám qst qlém én ébren vügyok, ám qlém ti? 
én vagyok itt; teu áréntdti al árnán neki adóssága van velem, szem
ben, adós nekem); segédigei szerepében: qsém, qsén (pl. ám ver-
-khqr qsém én ifjú vagyok). 

A b e á l l ó c s e l e k v é s képzósmódja ugyanaz, mint egyéb 
nyelvjárásokban a praesensé : a hossiú é hangszóban (mely elég 
gyakran röviden is hallható) az eltűnt y képző nyomát sejthetjük. Az 
egyes 3., valamint a többes í. és 2. személyében a végzet magánhang
zóinak eltérése úgy itt, mint a praesensben a magánhangzói illeszke
dés maradványa. Az gré, greu, gren mintát követik ugyanis általában 
a mélyhangú, vagy eredetileg mély hangú tövek, pl. juns- szende
regni : praes. plur. 1. sz. junsqleu, qjtqtql- csalogatni: qltqtqleu, 
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mral- aratni.: urqlleu, fut. 3. sz. uraié, khöjlql hajladozik : khojlqlq-
leu, fut. 3. sz. khojlqlé \ tat- hozni: fut. 3. sz. taté, jam- járni: 
iámé ; nqt- segíteni: nqté, khqt- szakítani: khqté, tqrkh- reszketni: 
•tq,rkhé, mai- múlni: maié; khöl- hálni: khölé; suns- nézni: sunsé, 
Jiit- vásárolni: jüté \\ jánkh- játszani: jánkhé (mert eredetileg mély
hangú; v. ö. éjsz. vog. jony,- magy. játsz-) | kh&ngh- hágni: kh&nghé 
(v. ö. éjsz. vog. yány-, magy. hág-) \ sángh- rúgni: sanghé (v. ö. 
éjsz. vog. sánkw). — A mini, miniu, minin mintájához alkalmaz
kodnak viszont a magashangú, vagy eredetileg magashangú tövek 
s a mélyhanguak közül olyanok, melyeknek tövégi mássalhangzója 

J, illetőleg jésült egyéb mássalhangzó. Példák: sujál- szeretni: 
praes. plur. 1. sz. sujáleliu (v. ö. tat. söj- szeretni), il- járni: iliu, 
Iáé- lesni: lásiu, süt- igézni: satiu, cent- csörögtetni: centiu \ luk-
mozogni, luyt- mozgatni.: lukiu, luytiu (v. ö. lozvai vog. láhv-, 
lákwt-) | taj- hótalpon járni : tajiu, no/-nyúzni: nöjiu, töj- ha
vazni: fut. -sing. 3. sz. töji, uj- úszni: uji, kuj- nyomozni: kuji 
'(v. ö. lozv. vog. kwáj-) \ khun- hunyni: khuni, khul- hagyni: 
.khuli | khajt- futni: khajti, khajtiu,ajt- ejteni: ajti, ajtiu. Eitkán 
tapasztalunk másnemű töveknél is hasonló futurum képzést, mint: 
suyl- köhögni: suyli, suyliu (v. ö. praes. sing. 3. sz. suylánt), khal-
vájni: khali,Jchaliu (v. ö. praes. khalánt), khans- írni: khqnsi, khan-
éiu (praes. khqnsant). 

A b e v é g z e t t c s e l e k v é s alaki jelzésénél eltéréseket 
tapasztalunk a képző kötőhangzóját illetőleg, mely legtöbbször 
hiányzik (még mássalhangzó-csoportulat esetén is, pl. khqns- írni: 
.khqnssém, khqnss; suns- nézni: sunss, voyi- vetni, dobni: voyísém; 
v. ö. tqrkhqnt reszket: praet. tqréys, jankhant játszik: jánékhsém, 
polyant köp.: poléysém), de nem ritkán hangsúlyos a, a, hangzó 
alakjában jelentkezik, mint az örásém példán kívül még a követ
kezőkben: utt- ültetni: praet. uttásém, tat- hozni: tatásém, jam-
járni: jamáüém"] khul! elhagyni: khvl'ds, töj- havazni: tojás, tül-
'TDehozni: tülás, khöl- hálni: khölás, mql- múlni: mqlds, tql- olvadni: 
tqlás, scingh- rúgni: sanghás, khqnt- szülni: khqntás. V. ö. suyl-
iöhögni : suylisém. 

A f ö l s z ó l í t ó m ó d második személyű alakjai egytagú 
töveknél a hangsúly tekintetében is külömböznek az egyes és töb-
íbes számban, pl. ál- ölni: imp. sing, álén, plur ált ni, rüt- vetni: 
irutén, rüti'n !, >khq>rt- szántani, húzni: khdrtén, khqrttn ; de uraién 
arass ! urálin arassatok! A j - végű töveknél minthogy a végzet 
magánhangzójának hosszúsága nem mindig határozott, a hangsúly -
külömbség határozza meg az egyes, vagy többes számot, pl. já'jin 
gyér! jáji'n, jájínjertek! má'jinadj, májín, májín adjatok, áj- inni : 

>ajin, áji'n! 
A fölszólító mód alakjai függő mondatokban is szerepelnek, 

ttehát esetleg c o i n d u n c t i v i u e értékűek is, pl. ám piHántem, mitar 
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il-jorkhulayté én félek, hogy valamit elfeled (H ŐOIOCB, qero HHÓy,n> 
3a6y^eTi)) | táltén noutél ju cilákét khörém, jampnq, taulé rakd teli 
hússal a kádakat, hogy három hónapra teljék (^ITOŐM xBarajiocB. 
Ha Tpn MtcHija) | rqutsmél khaiteu, khut-khqr maié fussunk ver
senyt, ki halad tovább (pbictio ŐÍUKHMI., KOTopnö nepe^HTT.) | ukin 
saimtaptilaném, dl vqyqtét együvé békítem őket, hogy ne veszeked
jenek (a HXT. BMtcTt cBe^y, *ITOŐM He ^pajiHCb). 

A k e t t ő s s z á m a tavdaiban az igénél is hiányzik a mint a 
következő példamondatokból is látható : ni -yumu uyitél isté férj és 
feleség együtt jöttek (ripHrajin oóa) \jukánét ánsuy qlst, khörém 
pou ánsast egy öreg asszony s egy öreg ember élt, három nujok 
volt. 

A s z e n v e d ő r a g o z á s mintája az ál- ölni, ütni, aiw- alunni,. 
vqt- hívni, pun- fonni, por harapni igéken: 

J e l e n t ő m ó d . 

1. Praesens. 
Sing. 1. álá'ntium, vatántéum, jqnhtqléum Plur. 1. alantiwü 

2. álantiun, vqtántéun, jqnghiqléun 2. álantiwén 
3. alantiu, vqtántéit, jqnghtqléu 3. álantiwet, vqtántéut 

2. Futurum. 
Sing. 1. álíum, ajíum Plur. 1. álíiüű, ajhm, poréww 

2. álíwén, ajíwén 2. alíwéné, ajíwénq 
3. alíw, ajíw v. ajiu, punéu 3. álíwet, ajíwet 

3. Prseteritum. 
Sing. 1. álúsém, aiwésém v. ajúsém Plur. 1. alúsü, aiwésü 

2. álúsén, aiwésén v. ajúsén 2. álúséné, aiwésénq 
3. álús, aiivés v. ajús 3. álúst, aiwést 

F ö l t ó t e s m ó d . 
Sing. 1. álneum, aineum Plur. 1. alneioü, ainewü 

2. álneun, aineun 2. alnewéné, aineivénq 
3. álneu, aineu 3. álneivét, ainewét 

F ö l s z ó l í t ó m ó d . 
1. (uss) álungém (hadd üssenek en- 1. (uss) álungü 
2. « alungwén gem, nycmaií Me- 2. « álungéné 
3. « álungi HH ŐtiOTt)! 3. « alungwét 

7. §. Tárgyas ragozás. 

Igetők: ál- ölni, tqt- hozni, khultul- elveszteni, pgn- helyezni,. 
kitul- kérdezni. 
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a) A cselekvés tárgya egyes számú. 
J e l e n t ő m ó d . 

1. Praesens. 
Sing. 1. álá'ntlém, kit'úlállém Plur. 1. áld'ntln 

2. áldntlén, kifidállén 2. alantélne 
3. áldntil, kiiúlálil 3. alantián v. álántilán 

2. Futurum. 
Sing. 1. álílém, tatélém Plur. 1. álílü 

2. dlílén, tatélén 2. álílné 
3. álíl, tatéi 3. alíldn; ponilan 

2. Preeteritum. 
Sing. 1. alastém, khultúlstém, tatástém Plur. 1. álastü, khultúlstu 

2. aldstén, khultúlstén, tatástén 2. ald'stne, khultúlsténé 
3. alástili khultúlstél, tatástél 3. üldstán, khultúlstán 

F ö l t ó t e s m ó d . 
Sing. 1. álnílém Plur. 1. dlnílü 

2. dlnílén 2. álnílné 
3. ainíi 3. dlnílán 

F ö l s z ó l í t ó m ó d . 

Sing. 2. álilén! tqtélén ! Plur. 2. álilán! 
3. ('itssj afo'Z, íaíei / 3. (uss) álilán! 

b) A c s e l e k v é s t á r g y a t ö b b e s s z á m ú . 

(Pl. dm nánánmé khörmél álílánem én hármótokat agyonüt
lek, JI Baci. TpOHX'b yÓLio). 

J e l e n t ő m ó d , 

1. Praesens-futurum. 
Sing. 1. álílánem Plur. 1. álílánü 

2. álíldnén 2. álílánné 
3. álíláni 3. alíldn 

2. Praeteritum. 
Sing. 1. álastáném, vqistáném Plur. 1. álastdnü 

2. álastánén, vátstánén 2. áldstánné 
3. álá'stáni*) vatstáné 3. dlástán 

*) Egy mesében a praesensalakok analógiái hatása alapján 
keletkezett kombinált szerkezetű mása ez alaknak mutatkozik e 
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2. F ö l t é t e s mód. 3. F ö l s z ó l í t ó m ód. 
Sing. 1. álníláném Plur. álnílánü Sing. — Plur. — 

2. álnílánén álnűánne 2. alílánén*) % álílánné 
3. álníláni álnilán — — 

8 . 1 , Igenevek. 

1. I n f i n i t i v u s . — Végzetei: -gn, -un és-én a tőnek 
mély-, vagy magashangúsága szerint, pl. khqntgn találni, qlőn 
élni, jqwqlgn egybegyűjteni | minén menni, kénsén keresni, táitén 
etetni, nélején nyelni, ükén mennydörögni, tul'átén fizetni (v. ö. 
tatár tülat- id.) E szabályosságnak zavarai mutatkoznak e példák
ban: álon ölni (kond. vog. ál-), qrkhén fésülni. — Példák az infini
tivus használatára: mánu álon ti má-uit áy-khqn ikém nincs ezen a 
vidéken senki a ki bennünket megöljön | nün ju a tin ámánmi 
neked nem lehet megenned engem [| íií álon sqy khörmunat ácál 
sgwé itt élve (tkp. élni) mindhármunkra halál következik | numqs 
pcll lay-sei minén : ácál, qlmqy-pal Iqysei minén: tini-khqr a khqn
tgn a jobboldali úton menni: halál, a baloldali úton menni: enni 
valót nem találni (t. i. következményében).— Az infinitivus rago
zására példa: tqrémén khqntgngnq ám nánán őZ álináném isten bün
tessen beneteket (tkp. istentől való talál tatásra), én nem öllek 
meg benneteket (iiycmat BacL öorí. HaKaaieTi,, Han^eTi.; a Bact 
ne yóbio). 

2. P a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s . — Rendes képzője: -ne, 
né, magashangú szókon vidékenként -ni,- pl. khansantné nél 
írótok, vqyne jiiv csép (MOJIOTHJIO), luykutne suj khqlkhqtql kopogó 
jzaj hallik, ni vuni pásé joyts nővevő ideje érkezett, khqtél kalantne 
ur napkelő táj, khqtél gntantne ur napnyugvó táj, sujálálni micáy 
szerető (sz. leány, jno6oBHHii,a), sujálálni pgum kedves (szeretett) 
fiam (MHJIOH CHHI,). Önálló (nem jelzői) alkalmazására példák : 
satní igézet, ráolvasás (HaroBopT>): sat- igézni | iliyni meny dörgés 
(rpOMi.): ilkánt mennydörögi mésne ruha, öltözék: més- öltözni. 
Gerundialis használata mutatkozik e példában: qglénél nqgstém 
mát qglén j oytne az (egyik) végénél kezdve a másik végóig (eljutva; 
Ch Kpaio 3aqajKb £0 ^pyraro ^omejii.). 

Hasonló értékű, de gyérebb használatú képző: p (-qp, -ép), 

példában: khörém sám katin vustildni a három gyertyát kezébe 
vette. 

*) Jegyzeteim közt találom a következő tavdai példamonda-
tot: táu nárá ana! ő vesse le czipőit (nycmaö OHI> CKimert 
oőyTKH)! Itt úgy látszik a k e t t ő s t á r g y igei alakjainak maradt 
meg nyoma. V. ö. kond. vog. tákw roqtá hadd verje a kettőt! 
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pl. jánkhantép ditám játszó, tréfás ember (nrpaBHTHH qejOBtKí.) | 
khajtutalép lu jól futó ló (y^ajiaa, őijKKaa Jioma^i.) | nöplqytqlép 
.khum kérő vőfély (cBaTaBHj,HKi>). Gyakrabban találkozik főnévi 
képző szerepében, pl. cayéltqp harmonika (éjsz. vog. sánkwéltép 
hegedűhárfa), khenéltqp hágcsó, khqtistqp tanítvány, khanstaytlép 
khul iskola (khansten tanító), pil'dtép madárijesztő (pit- félni), ké'r-
vqnghantép kovács (tkp. vasütögető), khul-pántép házfedél, ajuw-
lukdtép ajtózár (ju-lnytgn a tolózárral bezárni), khgl-pütqp halszi
gony (tkp. döfő) | cqnghétalép-khqlt mielőtt (tetűt) nyomkodtak. 

3. P a r t i c i p i u m p e r f e c t i . — Képzője: -m (-am, 
•ém, -im), pl. pqtam khqtél fagyos nap (melyen t. i. fagyott), kitém 
dncvy (szibériai) száműzött (tkp. elküldött öreg), pitém kartop főtt 
burgonya (BapeHHaa KapTO*Ka), ütné minim ditám vízbe merült 
(ment) ember (yTonmift), pántém kháp fedett lakik, üm pgu foga
dott (vett) fiú (npHeMHHKt.). Az -n képzővel való kapcsolatára 
példa: dm hysmén-khqr qsém én csiklandós vagyok (v. ö. loyslilém 
csiklandozhatlak). 

4. Á l l a p o t h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Végzetei -ém 
és -im, pl. Iqptq pátim nun-khqnémlés a levél leestóben (leesve) 
fönnakadt (JIHCTT. najná, noBi>CHJica) | jánkhém jqgt-úélém turmd-
-qsén nun-pdtétstil játsztában nyilát fogház-torony tetejébe lőtte 
föl | khqrqulqtim vöné őrködve ül | khap khqmutém khuji a ladik 
fölborítva fekszik (HaBaaeHO Jieacirrb) | töjim pajts havazni meg
szűnt (tkp. havazva, CHíirL nepecTajn>), loúsim il a paitant nem 
szűnik meg sírni; kalu pgnsqs puném a kötél elkészült fonván. — 
A segódigével kapcsolatban állítmányi szerepű, pl. Idy mqrtém ql 
jól meg van mérve, cqlkhqn tumlantim ql a répa el van lopva, sgp 
pgnsém ql az ing elkészült. 

5. F ö l t é t e l h a t á r z ó g e r u n d i u m . — Alaki jelzése a 
praeteritumképzőhöz csatlakozó -ke, melyhez a birtokos személyragok 
járulnak, pl. tdy vdrésken, nün lay sgwé ha így cselekszel (aTaKT. 
ecüH ^Jiaeiuí)), neked jó lesz | dwén d mesken ha leányodat nem 
adod | toy a laúsken ha nem úgy mondod | khön nöun tdrkutén süs-
kát amidőn (v. ha) neked nehéz lesz (Kor,a;a Teőt Taatejio őy^eTi) | 
juni-pal joytúskéa ju-tiwu ha utói ér bennünket, megesz. 

9. §. A változó tövű igék ragozása. 

I. A teljes tő vég-mássalhangzója -j: 
tdj- enni: Ind. praes. tájánt | fut. tim, Un, ti; tiwe, tine fit \ 

praet. tisém, plur. 2. sz. tisne, 3. sz. tiste\ Cond. tinem | imp. tájin.' 
tdji'n || Tárgyas rag. filém \ tildném || Passiv tium, plur. tiwu || 
infin. tiin, part. tini. 

m d fi adni: Ind. praes. mdjdnt J fut. FT. moum, meun, meu; 
•mewe, m&une, mout; AT. mém, mén, mou; mewa, menet, méta | praet. 
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FT. másém, AT. mesém | imp. majin, májl'n, AT. májina || Tárgy, 
rag. meulém || Passiv mewnm Inf. mán. 

j áj- jönni: Ind. praes. jant | fut. FT. jeum, joun, jou ; jewe, 
jounéfjout; AT. jim, jin, ji v. jü ; jiwa, jina, jitá | prset. jisém, plur. 
2. sz. jiséna (AT.), 3. sz. jistá | cond. ;inem | imp. jajin, jájl'n ! j | 
Passiv. (khomnq) jájus (egy férfi) jött hozzá |j Infin. /en, jtw | Part. 
/ing, ;'im, ;'ep (pl. j'ep A'oí jövő év). 

vaj- látni : Ind. praes. vajant | fut. 1. sz. vajém v. t?á»?, AT. 
ram ; 2. sz. vajén, van, AT. r&w ; 3. sz. va;i, va, AT. va ; plur. vajiu 
,v. vawá, 2. sz. z?a;m v. fa/z(i, 3. sz. vajét v. #aí | praet. vásém, AT. 
vasém | imp. yaw / plur. rö)«'w / || Tárgy, válém, AT. mZera | pra&t. 
vastém || Passiv. vaum, váwén, váwé; váwu, váwéné, váwet | praet. 
vajusém || Inf. fán v. w i 

í p j - bemenni (san^TH): Ind. fut. /pw, fcw, íp ,• ípwe, ípna, 
íöí | prset. tgsém | cond. tgném | imp. ípiw/ | plur. tgjinl 

uj- venni, fogadni (éjsz. vog. viy-): Ind. praes. ujant | fat. 
wm, Mn, ö ; Mwe, íiwé, w£ | praet. wsem | cond. MÍÍÍTO | imp. M , ujl'n! || 
Tárgyas rag. wZem, wZew, ülil; ulu, uléné, ülán | imp. ulén, ulen ! \ 
Többes tárgy: uláném, praet. ustáném || Pass. ?*;«wz, pra3t. újíts || 
Inf. tm | part. praet. üm. 

séj- törölni: Ind. praes. séjánt | fut. séjem, séjen, séji; séjiu, 
séjin, sejet | praet. seisém | imp. sé'in, séjin ! || Tárgyas rag. ééilém |[ 
Inf. séun. — Ugyanígy: séj- rothadni: 

II. A tövégi mássalhangzó -w: 
t u w-, tqiv- evezni: Ind. praet. tuivqnt | fut. tuwem, tuiuent 

tuwé ; tuwéu, tuivén, tuwet v. tqwem, tqwen, tqwé stb. | praet. tus v. 
tqus | imper. tün ! plur. tuwén ! 

mg ív- dugni, tömni: Ind. praes. mgwánt | fut. mgivem, mgwen, 
mgwi; mgiviu, mgwin, mgwet | praet. mgusém | imper. mgun, plur. 
mgwín ! || Tárgyas rag. mgwílém. 

p u ív- fogni: Ind. praes. puwant | fut. puwem, puwen, puwé ; 
puwéu, pincén, puwét | praet.püsérn] imper. pun! plur. puwe'n ! | Inf. 
pun. — Ugyanígy: puw- fúvni, suw lenni, válni, nuw mozogni; 
ellenben : n u tv- koppasztani: praes. nuwánt | fut. nnwem, niaveny 

nuwi; nuwiu, nuwin, nuwet | praet. nüsém | cond. nunem | imper. 
nűn! plur. nuwi'n. 

rew- lengetni, lóbálni: Ind. praes. rowánt\ fut. rewem, roiven, 
rowi; rewiu, rmvin, rewet | praet. rensém | imper. reun! plur. 
rewi'n! j | Inf.roun. — Ugyanígy: sew- fonni (at sewánt hajat fon). 

láw- mondani: Ind. prass. lant | praet. FT. láwem, láwen, 
láwi i láwiu, láwin, láwet; AT. l&wem, lewen, lewi stb. | praet. láu-
sém, AT. leusém | cond. láunem | imp. laun, plur. láici'n; AT. 
te'unf plur. lewiná || Inf. láun, loun. 

A tövégi mássalhangzó- csoport orrhangú előrésze ellentét
ben a többi vogul nyelvjárásokkal meg szokott maradni a tavdai-
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ban szótagzárás esetén is, pl. khuns- hugyozni, prses. khunsantem: 
praet. khunssém \ kons- kérni, fut. kémem: praet. kenssém \ dús-
habere, fut. ánsi: praet. ánsasém \jönt- varrni, fut. jöntém: praet. 
jentsém. Ez a hangsajátság alighanem csak ujabbkori, azaz a teljes 
alakok analógiái hatásának eredménye; erre vall t. i. az a körül
mény, hogy képzésekben, tehát megmerevült alakokban többször 
találkozunk a szóban forgó tőgyöngülés jelenségeivel, pl. sánghqnt 
rugdos : sá/khatql rugdalózik | khunsqnt hugyozik: khos-vií húgy | 
vontem rovásjegyet metszek: votmét rovásjegy. Az alsó tavdaiban 
meg is van nyoma e gyöngülésnek: gntén! ülj le (CH^HCB)! de: 
jiw gttgn fát ültetni. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Böszörmények. Bajdu-Böszörmény és Bereg-Böszörmény mellett 
egy 1800-i oklevélben Bezermen-teluk is előfordul, vagyis Beszermény-
telök. A kazáni tatárok a muzulmánt busunnan-naik ejtik, a csagatajok 
pedig musurman-nak. Ezekből a körülményekből tudósaink azt követ
keztették, hogy böszörményeknek hittak az Árpád-házi királyok korában 
keköltözött izmaelitákat (1. Eéthy : Az oláh ny. és nemz. megalakulása 
167. így már Jerney is). S most a böszörmény csakugyan előkerült mint 
népnév a nem rég fölfödözött két latin-magyar szójegyzékben : a Schlág-
liben 545. buzermen Ismaeliticus, s a Beszterczeiben 82. bezermen orzaga 
Ismaelita. De előkerül egy pár más forrásban is, melyek kevésbbé isme
retesek, így az előbbiekkel egyidejű (1420-i), de máskülönben sajnos 
velük nem egyező pozsonyi latin-német szójegyzékben 2509. «Saducei 
bessir menge». S még érdekesebb, a mit a szójegyzék kiadója, Schröer, 
említ (a pozs. reálist 1759-i értesítőjében 62,): «Dies ist dasselbe wort 
und vieüeicht die richtige lesart [?] für das von Pfeiffer in Frommanns 
zeitschrift Die deutschen Mundarten II. 308 angeführte altkölnische: 
Bessermeine m. nom. pr. machinet dar de bessermeinen an gelovent 
[glauben], de Bessermeine gelovent noch an in . . . Bessermenge wáre 
etwa die gemeinde derjenigen, die sich für besser haltén ? Möglich, dass 
es nur eine umdeutschung eines fremden namens ist. Böszörmény, name 
der hauptstadt der hajdukenstádte, soll auch ein stammname sein.» 
Világos, hogy Bessermeine, Bessermenge evvel a böszörménynyel azonos ; 
machinet a Schröer idézetében nyilván Mahomet, «kiben a böszörmé
nyek hisznek*. SIMONYI ZSIGMOND. 


