
A vogul határozók. 
(Második közlemény.) 

III. Az -n ragos határozók. 

(Folytatás.) 

B) Locativus. 

Az -n rag ebben a jelentésben főnevekhez járulva meglehetős 
ritka. Adverbiumok és névutók végén már gyakoribb (MUNKÁCSI 
csakis ezeken veszi észre), de a -t elterjedtségét ezek sem közelítik 
meg. Sajátságos, \iogy az egész n^eVfToVonság\)M\ fe\>^ci m -u ^ 
locativus rendes kifejezője (1. Nyhas. 119.). Hogy a vogulban ez a 

• szerepe annyira megszűkült, annak valószínűleg az az oka, hogy 
egybeesett a lativus ragjával, s a kétértelműség kikerülése végett 
inkább a másik hol? kérdésre felelő ragot használták. 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

a) Határozószók. 

Taltit) üs táltan pu/témá jui-pált j u n yültsém aján yum saw 
piyá nála va'iWit reves városa révéhez miután kikötött, otthon 
maradt sok apródlegénye a folyó felé ereszkedik II. 8. | N'gxQr suj 
tu-jun micsoda zaj van odabenn? T. 272. j Tu-kun ajúw-sist 
teáéi ott künn áll az ajtó mögött T. IV. 355. [| Akw'-mat-ert mater 
élén ti kuriténé suj ti egyszer csak a távolban valami csattogás 
hallik I. 18. | Táu ilén tunsi ő elől állt KI. 112. || Numén jáli-

\ mát nq,msi a mint a magasban repül így gondolkozik II. 74. 
Jolén váse'it alant időznek I. 111. | Noalmén kepén khönt, 
pujin lailin-khönt lenn a vízen hajós had, fenn a parton lábas 
had K. IV. 397. 
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b) Superessivus és adessivus. 

L'tyrfytal máné lány iilite'it az úttalan földön utat vágnak 
IV. 19. (mané még loe.: I. 24, I. 27, I. 141, KI. 106.) | Akw( mán 
sassámtást egy földön letelepedtek II. 97. | Vit-yul alné [i<um vit 
yul alné] m a n at lape'it vizet halászó emberek nem férnek el a 
vízi halat halászó területen.*) | Ősin ülém úrén j eíné man náiris 
qjwásén mély álmodban a szögletes (fekvő) helyen miképp alhattál 
oly erősen KI. III. 203. | Km sötén jéyiv jarémné kherses janit 
oqmpd-tán iüi khwarémtaum engem szerencsés tánczhelyemen hím
farkas nagyságú kutyája ott megugat KI. III. 491. | Tot ünli 
kamtán ott ül ő a halmon III. 417. | Torna noys kínéi jámés jas 
vétan ti ürmitoytém T. nyusztvadászó jeles ösvényének szélén 
várakozom ón KI. III. 489. (még II. 194, III. 339.) j Jelpin vit én 
yul'ildlim tqsimeV a szent vízen lebegvén, szárazra jutottak I. 47. | 
Után ponsasláln főzd meg tűzön I. 151. | Titén ja titán jémén 
paulpa sat vitkésné unélnátá a torkolatos folyó torkolatán homokos 
falut lakó hét vízi manó lakozik III. 337. | Xápyd-t a w n é a'inás-
pinél taimatém állánál fogva fönn volt akadva egy nyárfaágon I. 
1-5. | Kdééin kásijat mánséskét om pöyémné kiutáyw-jalé ha 
öcsémnek a kése megtompult, hadd jöjjön, köszörülje meg az én 
oldalamon K. II. 229. | Kátán-ke sunseuw: kátát at úas, la'ildn-ke 
sunseutv: la'ilán at kwoss ha kezére nézünk, kezén öt csáklya 
(meclve-karom), ha lábára nézünk, lábán öt karom III. 67. | La'i-
láyá tal'yi n l'üllné élém-yalés at veriti lábai hegyén álló ember 
nem fogja majd kibírni I. 78. 

Névutók. 
Sémél lüw sisén sajkéle'im fekete ló hátán ébredek föl III. 

184. | Us-aglné élé té tuitkhfyts a város végén elrejtőzött K. II. 
238. (IV. 21.) | Ilus átér eli-páldn mán voss pélyati hadd fúród
jék az orosz fejedelemhős előtt a földbe II. 71. (II. 231.) | Á% 
jq,ló-p álén ds a hegy alatt egy nyílás (van) T. IV. 358. | Jelpin 

*) A két utóbbi mondatban a mán l a t i v u snak is vehető: 
«A fér ige voltakép nem ,locum habere', hanem accessum habere: 
,Nem fér a fejembe es geht mir nicht in den Kopf, ,nem lehet 
hozzáférni man kann nicht hinzukommen, man kann ihm nicht 
beikommen'. Azért mondjuk mi is, mint az oszmanli, észt stb.-
öt dervis nem fér egy szőnyegre, s ez tkp. annyi mint: ,fünf Der. 
wische gehen nicht auf einen Teppich', de mondható így is : ,öt 
dervis nem fér el egy szőnyege rí, a hol az el pótolja a lativusi 
szerkezetet»>. M. H. 30. V. ö. még: Tété kivalné sgkho oat loopíwe 
ebbe a házba nem férünk be mindnyájan K. 192. 
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sirejrisén . . . nánr) tumpén k w o n i pálé n ness voss süss élté nülén 
szent kardocskádat szentséges szigeted külfelén bár csak meg
pillantani engednéd II. 134. 

c) Inessivus*) 

Ser vör sámán jáme'im a sötét erdő zugában járdalok III. 
173. j T'at'ém pqglnd jílsém atyám falujában jártam T. IV. 
322. j An ként an kivolné layyá ynji ama sapkának ama házban 
fekszik az útja (házba vezet) II. 126. (III. 322.) J Voss mán yumiá-
nálné tay-asné lajwés erre legkisebb férfiújuk a torka nyílásában 
meglőtte őt III. 462. | Jámés-pál sepénné kisyatén jobboldali 
zsebedben keresgélj II. 291. | Vitte voss sepeim, ulán voss jq.se im 
fúljak meg a vízben, égjek el a tűzben IV. 413. (III. 463.) | Sat 
nelmép terén-náj in ujin ta kenéilále'im hét lángú vészesttízben 
ébredezem ím föl állatod III. 453. (1.13.) | Soat pü-püfün oqrésné 
pal-titam hét unokáját tűzbe rakva, tűzben fölégette P. III. 525. | 
Am la'il-jorémné lulné plyén ti pasán voipi yiirém narkem . . . akw' 
toy voss éryawé a lábam nyomában lépő (álló) fiú, ezen asztal alakú 
három bérczecskémet éppúgy énekelje meg [mint én] IV. 2. | Vö-
tén varém vör-alasém akw' janpa janin jautél am yüm vnttilém 
erdőben készített erdei vadászszerszámomba egyidegű ideges íjjat 
helyezek én, férfiú IV. 238. | Katayatél yq,sit-uran, pq,ri-uriin 
éqlwé-kerél ástnátá-mos yartilitá kezével hossza irányában és szé
lessége irányában kaszavassal húzogatja mindaddig, míg el nem 
készül IV. 419. 

Névutók. 

Kwoűin ja kwoilén jolá lül'émtasém közepes folyó közepén 
megállottam III. 277. (II. 130.) | Xqt nelmép terén naj sima n kén-
silém hat lángú vészes tűzben ébredek föl III. 519. | Ásá-pi-tül!a-
yalné nálapuyémtamá nagybátyjai az ujjai közt fogta meg a nyilát 
11.93. (III. 116.) | Túli pum sajin lakwitd elrejtő fű mögött 
lopódzkozik felém IV. 302. 

2. I d ő h a t á r o z ók. 

Az ~n rag időhatározói jelentésben is sokkal ritkább, 
mint a -í. 

*) Itt is vannak esetek, mikor locativus is, lativus is lehet a 
határozó: S'áris simié vöjné posim ánásupkwét yuUyintáute'it 
a tenger közepén zsírba itatott csészikék himbálódznak IV. 391. | 
Atyatast akiv' p a ülné összegyűltek egy faluba I. 70. | Lákwén 
kwol p q,lémné jol-ünte'im kerek házam rekeszében leülök IV. 48. 
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Khot nini ölsén pésné hol voltál te előbb KI. 117. | Tujian 
sáli antcinl puniyáV jemteit, telian yot sarte'it nyáron a rén 
szarvai szőrösekké válnak, télen lekopnak IV. 389. (Ny. 99.) | ílén 
uylne eredj egy éjjel T. IV. 356. (353.) | N'itt khátélén serkei 
kun-késkéts negyed napon a sas kikéreszkedett T. IV. 361. | Xo-
litán nqyy sajkálés másnap reggel felébredt I. 31. (IV. 4, II. 127, 
127.) | Khol a itat én qs tüsléjiy minás reggel ismét vadászni 
ment T. IV. 367. | Khuj-khw altán mik kwoali hajnalban felkel 
KI. IV. 164. 

3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

Főnevekhez nem nagyon gyakran járul, de annál közönsé
gesebb a mellékneveknél. 

a) F ő n e v e k : Tin tí ijiy poql khurém khatél artá múlná 
pöykJiéy khum pöykhan tin péykhélalsi, khal'méy khuin kii al
mán tin khal'méléssi azok ketten most éjjelestül, három nap ideje 
multáig részeg férfiúi részegségükben részegeskedtek, vigadó férfiúi 
vigasságukban vigadoztak KI. IV. 102. j Paymérén yuji'mámor
ban fekszik T. 285. | Aykém lüt siskwé, námténné l'ül' ul qlá 
anyámnak rossz magzatkája, kedvedet rosszul ne érintse (tkp. 
kedvedben rossz ne legyen) III. 233. [| T árjáim-Khörjáim . . . ári-
mont jql álém khgm ekwátél ákwán té ölmejésfé T. ama minapá-
ban megölt ember feleségével együtt élnek K. II. 238. | Ukin in 
tusléjiu vadásszunk most együtt T. IV. 369. 

b) M e l l é k n e v e k . VASVEEŐ RAJMOND szerint (NyK. XX: 
319.) az essivusi alakokon a lativusi -n van, s ez a translativusból 
fejlődött éppen úg}^ mint az •*' ragos essivusok. Talál is egy pél
dát -n raggal, a mely csakugyan translativus, de ez nem bizonyít 
semmit. Az állapothatározó sokkal könnyebben fejlődhetett a loca-
tivusból, s fejlődött is a vogulon kívül még több rokon nyelvben 
is (magyar, finn, cseremisz). Az •{' rag essivusi jelentése nagyon 
bonyolódott fejlődés eredménye (1. alább): 

Ti kwol tat elán ünli ez a ház üresen áll 27. | Oankéské 
noqirén tunsi az öreg asszony meztelenül áll K. I. 168. | Lé-
léyné ju joytoy tárét ni oqném engedd, hogy elevenen érjek haza 
K. II. 240. j Tq,snq khul'qstél ámánmé kopaszon hagyott engem 
( = mindenem elvette) T. 284. | Ám qrqkh soqu ajém, t'ok-pél 
sáiné ösem én pálinkát sokat iszom, mégis józanon vagyok KI. 
119. j Lail-mostal, kát mostál, pusén tárátilém lábkór, kézkór 
nélkül egészségesen bocsátom el II. 4. j Tasné utyém kész vagyok 
rá T. IV. 382. 

Ide tartoznak a s z á m n é v i h a t á r o z ó k is, melyek az 
alany «számállapotát» fejezik ki. 

Kitán ketten, yürmén hárman, sátné heten, yütné húszan, 
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atpánné ötvenen (Vog. nyelvj. 33.) | Rus qtér-piyi kitiné lülei a 
két orosz fejedelemfiú kettesben állanak II. 85. | Turpci turin rqny 
pusén rqnymét éles hangú hangos kiáltást kiáltottak mindnyájan 
II. 11. | Pusén tewan mindnyájatokat megemészt (a tüz) I. 9. 

4. M ó d h a t á r o z ó k . 

A módhatározó fejlődése az essivusból könnyen érthető. Ha 
a cselekvés vagy állítás m ó d j á r a vonatkozik, akkor mód-, ha 
az alany vagy tárgy á l l a p o t a van benne meghatározva, akkor 
állapothatározó. Néha nem is egész világos a külömbség. PL: 
sauné, piéén khajtíitlén egészségesen, erősen futkározol-e (T. 
IV. 364.), e mondatban a fiién csak azért vehető állapothatározó
nak, mert az előtte levő sauné kétségtelenül állapotot fejez ki. Ha 
magában állna, a cselekvésre vonatkozónak is vehetnők. Szintén 
kétes a határozó minősége még e példában is: Xürém sampá 
népek lamt pusén jáktéstá egy háromszögletes papirosdarabot 
egészen felvagdalt II. 117. 

De már valódi módhatározók a következők: Inkémén 
voqrsém titokban cselekedtem K. 211. | Uíésén jütsém olcsón 
vásároltam T. 285. | Atpén yum vunsaln totipimét ötven ember 
tökéletesen elsodortatott (uunsál == puszta) 27. | Toryén at 
yaúétilén nem tanítasz helyesen itorin helyes) 27. | Tan atyán 
potérti ő fölötte sokat beszél (an fölös) 27. | Cqtéyén méstil 
ingyen adta T. 285. 

F ő n é v v e l már ritkább: Num-Öl jü lattné ponk qrrqus, 
jél-öl jü lattné penk-at sciyqus a legmagasabb fa nagyságában 
(mértékében) van haja fésülve, a legalacsonyabb fa magasságában 
van haja befonva P. III. 523. | Vas vowné nawéy kaién man ün-
túau réczehívó sipító hangon állítanak bennünket IV. 207. í Mar
sán iü jálentem egy kicsit odamegyek KI. 119. | N'oyór-mas nou 
árúlqyén námsalén mi miatt bánkódol te oly szerfölött T. 
IV. 367". 

E s z k ö z h a t á r o z ó : Támian voané nérémtaus az őt erő
szakkal elragadta K. II. 222. | Sar w o an voqrentém, at postém 
csak nehezen csinálom, nem bírom KI. 119. 

Kat-tinné joutém, llnné joutém készpénzen vásárlók, evet-
bőrért vásárlók KI. 106. (L. a -t ragnál.) 

N é v u t ó csak egy van: jorné (v. ö. jorté, ugyanezen jelen
tésben, mutatja világosan, hogy locativusi alak): Uriy pupV 
j orcin maúikém voss yüteylaslém az őrizett bálvány helyett hadd 
hajlonganék menyikémnek IV. 96. [ Saim kivaW jorén ness 
jáktawé rothadt madzagkép csak úgy vágom szét IV. 302. | Jetim 
soqnpüné jámés puntéy jerné khum namsilém atyám sok sok fiától 
(ezt) jeles ajándék gyanánt veszem számba, férfiú KI. IV. 117. i 
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Tuojá-sqrt rqusoqli jav né khum tuopá rqusénát tavaszi csuka 
buezkálása módjára férfi evezője (úgy) buczkál KI. IV. 91. 

C) Ablativus. 

Láttuk, hogy az -n, mint a lativus és locativus jelölője, ki
mutatható a finnugor alapnyelvben. A vogulban sajátszertíen elő
fordul még a h o n n é t ? kérdésre is. Leggyakoribb s legfeltűnőbb 
a használata a szenvedő szerkezetben a cselekvő személy jelölé
sére, de egyéb átvitt értelmű és helyi jelentése is megvan. MUNKÁCSI 
a lativushoz sorolja ez eseteket, csak a középlozvai nyelvjárásnál 
jegyzi meg: [Lativus :] «ragja -né, -n, de ez egyszersmind, mint a 
nél kopott ragja a b l a t i v u s i értékkel is előfordul, sőt essivus, s 
egyébféle viszonyokat is jelezhető. Az «essivus, s egyébféle viszo
nyok))-ra kimutattuk, hogy azokban az -n eredeti locativusi rag 
van. Az ablativusi viszonyok kifejezésére szolgáló -n, -né pedig 
csakugyan a nél rövidülése. Mutatja első sorban az, hogy a hely
határozói jelentéssel a legtöbb példa a középlozvai nyelvjárásban 
fordul elő, melyből a -nél rag kiveszett. Legjobban bizonyítja 
azonban mondattani használata. Az összes szerkezetek előfordul
nak a -nél raggal, ez a rendes kifejezőjük, csupán a szenvedő igék 
melletti eredethatározó közönségesebb a -né raggal, de erre is van 
példa az ablativus ragjával. Az alakfejlődósre külömben van ha
sonló jelenség. Az alsólozvai nyelvjárásban ilyen i n s t r u m e n 
t á l i s fordul elő : pat tqu lanté lépést érdi a vadkacsa szárnyai
val csapdos; samanté rápsi szemeivel pislog (Vog. nyelvj. 157). 
Ezekben a -té MUNKÁCSI szerint a többi nyelvjárásban előforduló 
-tél kopott alakja. 

1. H e l y h a t á r oz ók. 

a) Delativus és ablativus. 

Sánk-sup khüri-p a íici n nuk kinsian*) az ágyékrószt fel
keresi a zacskó fenekéről KI. IV. 313. | Motén ta nankné m an 
almaivé erre ím a másik a látható területről elemelődik II. 219. | 
Talkwé-jiw tálékhné Torna néili alacsony fának csúcsa felől 
tűnik elő Tóma KI. III. 489. | Taulén-Pqskarén tüli jiw saján 

*) Hogy ablativus, bár értelme szerint locativusnak is le
hetne venni, mutatják a következő helyek, melyekben még az -l 
rag van meg: Jüw téné pum-sqicanl yotél kinsiánl megenni 
való fűbimbójukat honnan keresik I. 132. j Piyd sim pojtn'-utá 
tül kissnüw fia éhének csillapító szerét onnan keresnénk I. 73. 
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nai khinnimén Szárnyas Paskdr elrejtő fa mögül lopódzkodott 
feléd KI. IV. 314. | Am tüli jhv sajin yinfidném. én elrejtő fa 
mögül rohanok rájuk III. 335. 

b) Elativus. 

Vuorné jajaltém khum jerrá az erdőből jött ember éneke 
KI. IV. 244. | S'opér ötdnné khürém öt mdniti üstökhajából há
rom hajat kitép KI. IV. 166. | S'epdn dkwi tép-sdm nuk-vii a zse
béből egy magszemet vesz ki KI. IV. 163. | Puwnd %alén tinsdnd 
vistd holmiai közül elővette pányváját IV. 169. | Khul' masi dt 
ötér khaldn khul'tém Pérsd kwdlém szűrt öltő öt úrgazda közül 
reám maradt P. házam KI. IV. 127. | Tül qsmdy pdl q,smamén 
pöV ti yilyatilé'im aztán párnás ágyam párnámból ím előturkálni 
kezdek II. 164. | Patíir) jhv pdtiné dt vdjenti a töves fának tövé
ből szaglál (veszi a szagot) KI. III. 489. | T'id tuspa khivqsci 
kholné jdit-khasné khelti ottan álló hosszú nyírfából íjjához. 
hajlós fát hasít KI. III. 483. 

ej Ide tartoznak azok a helyhatározók, a melyek vmin át-, 
ki-, be-, föl-, lehatást jelentenek. Ezek rendesen szintén az abla-
tivusi -nél raggal állanak (1. ott). 

An mortim ne ünléné mdn lüm, tül tara mindkén ama dél
táji nő lakó helyén, lovam, most ott menj keresztül I. 62. | Nai 
sodt-pés ölpé kési k e s n é s é n toqré jalé sosnén-éönt pgldtél telem 
pglén sujdn sqwél vonliloqldt midőn te a hétszeresen alkotott üveg
ablakon keresztül alátekintesz, bogyóját termő bogyós ligeted sok 
terül el K. III. 126. | Ué télém nawlék pum-taty én lapiWim csak 
imént termett zsenge vessző csúcsán felemelkedem III. 26. | Sdt 
nakpd dln-ydyyéltápné ta ydyyi hét fokú ezüst hágcsón hág 
íme föl I. Í38. | Altén surém-sunt émné kwdn kwoqlém aranyos 
szádján házam tetőnyílásának kikelek KI. III. 345. | Am qltém sat 
surém-süntémné kwon ríormite'im én aranyos hét tetőnyílásom 
szádján kimászom III. 467. 

d) Akad példa p a r t i t i v u s r a is, de ezekről feltehető, hogy 
locativusból fejlődtek, bár rendesen szintén -nél a ragja (éppúgy 
mint a m a g y a r b a n is a régiségben -ben raggal): Tají-khq,-
rqnnq, vun khartín, tqjínnq it'md'y taiéltin, tqjínnq itmay 
pönslín némelyek közületek lisztet őröljetek, némelyek kenyeret 
dagasszatok, némelyek kenyeret süssetek T. IV. 365. | To-pajt 
töúénívqr-tömptd khqnkhénna vqr khdti, khqnkhénnq jqvqli, 
khqnkhénnq mdkhdrti a tó mellett álló erdős dombon ki közü
letek az erdőt irtsa, ki tisztítsa, ki a földet szántsa T. IV. 365. 
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2. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

Szenvedő igék mellett a személy vagy tárgy, a kitől vagy a 
mitől kiindul a cselekvés, rendesen -n (-né) ragot vesz fel (-nél 
raggal ritkán). 

a) Valóságos szenvedő igékkel. 

Á t h a t ó i g é k : Kéréy maiipa sát lüli qln yqsléy t a tiéyn é 
ness kérsawét a vasmellű vöcsök az ezüst-horognyíl csúcsától csak 
meghorzsolódik I. 113. | Ápiris náliy ta'il áj in püivwés a leány 
a fiúcskát nyilastul megfogja II. 20. | N'ilá q,tér nál-n a Iné voss 
sakivatawét hadd roncsoljon össze a nyíl nyele négy hőst II. 23. í 
Rus átérné ta alwés így ölte meg az orosz fejedelemhős II. 61. j 
Ekw atan tarmatawé, aj keit a n almejawé az asszony elbocsátja, 
az öreg fölemeli I. 137. | N'aur ématné kásélawém a gyerme
kek észrevesznek engem III. 67. j Aj kát cin yassawé felesége fel
ismeri I. 3. j A y kwéménné vöinvásén anyánk hív téged II. 21. I 
Aj in kitipatvé a leány kérdezi őt I. 81. J Aú jhv ékwatán yil-
ivés felesége kiásta azt a fátl. 3. j Sipiy yqntné, punkin yqntné 
üt ness ürilaivén hiszen csak nyakas had, fejes had vár te reád 
itten II. 141. | An-man luwán ti úoléntawé hát ím a lova nyom
kodja I. 60. | Möjt-aul v o s é n yqjawém regébe illő kínok érnek 
III. 47. | Am kwoni-y qtpán VOHS náwrijawém engemet játsszon ki 
akárki II. 129. | Jayan ti jartaivé atyja akadályozza II. 103. 

B e n n h a t ó i g é k : Ajém kitém la'iiin nájné saka pilaicé 
apró cseprő lábas istennőcskék rettenetesen félik őt II. 136. | Ness 
l'ül'né rés-jiw tita úirné telawé a mozdulatlan álló erdei fa tövét 
vessző termi be I. 84. j Ti má % cl yy á n qlawé ki fog élni ezen a 
földön ? I. 143. | Rus én, maiiéin jelpin kwolt yütéylawé mind 
orosz, mind ugor ember a szent házban hajlong előtte II. 49. | Naj 
ankén éti sas atiy hatéi yasát l'ülwásén úrasszonykád esti nyír
tapló füstjétől illatos kézzel hosszú ideje áll előtted III. 195. 

b) -ni képzős participium prseteritummal, a mely szintén 
szenvedő értelmű, s személyragozva allítmányul is állhat: Numi 
Tqrémné sátimát ma'és vitkésV jemti N. Ígérete következtében 
vízi manóvá változik IV. 408. | A éém'tié majim sawáyém ti atyám 
adta két bőröm íme itt van I. 140. | Ám namsém : é&t táykárné 
khajtém tqréy jiw tarkán nákánné tolpém én azt gondolom, hogy 
mivel száz egered futkosta össze (futván) gyökeres fa gyökereid 
ízestül (azért) szakadtak le KI. IV. 133. | Tül Xul'-qtér n é sakwá-
timaV yassáyá abból fölismerte, hogy X. megrontotta őket II. 
165. | Vorén télém*) vor pil%%lil altién erdőben termett erdei 

*) Rendesen -nél raggal, példákat 1. 86. 1. alul. 
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bogyó úti táplálékával éldegélj III. 15. j UVd-vittal ünlépténé man 
dritén JdnV-Tqrém a* kénné napén namejimé ttiz-víz nélkül tar
tott kis lánykájuk Nagy-Ég anyácskától neked van nevezve II. 
245. | Matér-sirjdnV tqwlép tawlitj ujné püwunkivé ti jémtimé 
valamiféle nagy szárnyú állat öt megragadni kezdi II. 120. | Lail-
talyand jelpin éakivén pusén sarrimét lába csúcsai a szent tűz-
özöntől egészen megszenesedtek I. 46. | Aykér talékhp'i [soqn] 
úiyldsen pailém joqnkhém sűrű tetejű sok vörös fenyvestől van-
körülkerítve falum KLIV. 128.*) 

3. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Kendes -nél ragos alakját 1. 22. 1. 
Tájé/ qésa kdt-s q r é n n é upén-yum-piné pd ness vdnttawén 

azután vékony kezed száránál fogva csak úgy vezet téged a parton 
felfelé emberfia ipad IV. 94. | K dtp q alán püyémtilém meg
fogom mindjárt a félkezénél fogva II. 129. | Jqmés diné james 
katémné püwwdsém jobb felől való jobb kezemet megfogják II. 
262. | La'il-paldn purémtém jol édltémtitd féllábánál megfogván-
aládobja 69. | Tüjtd khajti soqt tömét qtl-p oalné vdjém sakha 
lissentidn a havát futó hét jávorünőt (sor szerint) végükről véve 
mind lelövi KI. IV. 315. 

4. H a s o n l í t ó h a t á r o z ó . 

Két példában még ez is előfordul. Máskép nem is lehetne 
magyarázni, mint hogy az ablativus kopott alakjai (-nél raggal 
1. 89. 1.). 

Arsinné dri ősén vastagabb egy rőf nél KI. 106. | Öpd?i 
ndura oqiém mater uj nincs semmilyen állat erősebb a medvénél 
KI. 106. 

5. Ok h a t á r o z ók. 

Valószínűleg szintén úgy keletkeztek: N'irné-ke yqjeit: 
nirné rdydtait ha vesszőhöz érnek, vesszőtől rogynak össze L 
133. | Va'i joyttal %utiné luivüw sak ta kanslankwé patwés hogy 
erőhöz nem juthatunk a betegségtől, csontunk ím oly nagyon kez
dett elsorvadni II. 312. || Puyélné-kwolté punkém rd-nüwné jol-
tajivés a fürdőházban fejem a hőség miatt elkábult 34. | Pasém 
nouné kha%értaum füsttől ég a torkom KI. 122. 

*) Másféle eredethatározót csak e két mondatban találtam: 
Xoti yum por vdrunkwe at-ke ydsi, jani qjkdn [u. o. qjkdnél is], 
tül Lítila%ti a melyik férfi tutajt csinálni nem tud, az öreg ember
től (onnan) kérdezgeti I. 71. | Man jani' mdyémné yölileuw hall
juk az öreg néptől II. 129. 
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Az - I ' ragos határozók. 

Alakjára nézve az összes viszonyragok közt a legváltozato
sabb ; majd minden nyelvjárásban máskép hangzik: E. i, ai : 
kwoW házzá, tolmésdi' tolmácscsá, KI. -d: jurta társsá, a tővégi 
mássalhangzó a rag előtt néha megnyúlik : lülí'd rosszá (Xül) ; Al. 
•a, ~a: lasta lazává, tállá öllé; K. -ái, -ái, -i (v. ö. messz-i, nek-i): 
törémái istenné, janyi nagygyá, páuki fejjé; P. -ái : mujdi ven
déggé, pontái síkká; T. -u: lontú lúddá, nivú nővé. — Az ige
kötőkön gyakran elvész a rag: nq,tjy ('Yapfi fölhág) < nayyá; el 
{-mini elmegy) < éld ; kwon (-mini kimegy) < kwoná (v. ö. m. ű< 
elé, föl < fölé stb.). 

Úgy látszik ez a legeredetibb rag a finnugor nyelvekben. 
Sajátságos, hogy több rokon nyelvben (magyar, vogul, osztják, 
épp így a finn -kii, s a mordv. -ks) csakis translativusi jelentéssel 
használatos ma, helyi értéke egy-két adaton kívül csupán a hatá
rozószókban és névutókon maradt meg. [A magyarban pl. ilye
nekben : világ g á megy ; messze föld d é elbujdostak (BodC. 12.). 
A pápavidéki nyelvjárásban ma is: kiment és sötít helé (NyP. 17:16.). 
— A vogulban, bár félig-meddig már ezek is adverbiumszerűek : 
Materi' pire'in valamire akadsz I. 29. | Ma alctV voskásáléstá a 
föld színéhez hozzávágta II. 74. | Kentei s a 'in V pásén ta lakwásés 
sapkája egészen a szemére csúszott le most 1.62. j Kiválj ápéy-tönél 
ü t y é kliaríém, mulyé khqrtém öli a ház selyemideggel át van húzva 
a főhely irányában K. IV. 395. \\ Mátá tal militüV sáriimé a 
(növényzet) földje egy öl mélységre (mélységig) ki van égve I. 72.] 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

Tilnél qlné yum yotá jo/tés, tü ta tásivés egyéb ember a 
hova jutott, ott ért szárazra I. 72. | Khwatal'*) rássén hova ké
sel? III. 207. | Ti yöntlán ide hallgassatok II. 36. | TV ul na-
mélmatén, tü ul nq,mélmatén ide ne gondolj, oda ne gondolj I. 15. | 
Aú-möut yot yujés, akiv-tü yujés a hol az imént feküdt, ugyanoda 
feküdt, j T11 é jüniti, tül'é jüniti erre csap, arra csap 11.217. [j 
Elál'é yosuléstá a távolba_ hajította I. 141. | Páráparséy éld 
tUdmlés P. elrepült I. 13. || Apsiánl jüiv tülipawés az öcsikét be
vitték II. 21. | JüHi jamentáls befelé indult [ S'árákakém jü 

*) Az -l, -lé járulék valami jelentesteién nyomósitó elem, a 
mely nemcsak ily lativusragos határozóknál lelhető meg: La'ilén 
uj yumté mini, lábas állat a mint megy II. 77. | Tokhál oat 
lál'Yi így nem lehet K. 210. — Továbbképezve is : toyál'ip (u. a.) 
Vog. nyelvj. 24. 
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pösilékáldn csordácskámat hajtsátok haza II. 49. | N'oliy yap 
noldnl jüwVé janytésanl orras hajójuk orrát visszafelé fordították 
II. 9. | Ajka kivond at kwdli az öreg nem megy ki I. 1. | Kwo-
ndlé yontele'im kifelé hallgatózom III. 5. || Áyi nany kensés a 
leány felébredt 11.97. | Uy khgm jqlkhdil soyghds, mdt khgm 
na y kháil soyghds az egyik ember aláfelé ugrott el, a másik em
ber fölfelé ugrott el T. IV. 323. j Jold ti nlamUa alárepült II. 
7_3. | Joli sunseit lenéznek I. 75. || Voikén taulép tauliy uj tépiy 
As alfát é ta tilémtawéseV mint fehér szárnyú szárnyas állat a 
táplálékos Obon fölfelé röpiti őket II. 62. | Xüíit toy alj a minné 
%um, yuíit toy lnyxa minné yum ti mdt vit vdssV ul oss aji ha egy
kor erre felfelé utazik ember, ha egykor erre lefelé utazik ember, 
e helyen vizet többé sohase igyék II. 180. [ Ldyyál aykwdtéV a 
folyón lefelé tekintenek II. 63. || Xdpdn, tüpán pdV yartán von
játok a partra hajótokat, evezőtöket II. 9. | N'üsmdnl, vdpsdnl pd 
minősét nászaik, vejük felmentek II. 95. j Pai-lé sunsi a part 
felé néz IV. 334. j Kit yapukwei1 nalwd ünttatvési a két hajócskát 
a vízre helyezték II. 30. | N'oysiy üntmit n a l w a l peréméstd, 
nyusztos utójegyét a folyóhoz lefelé fordította II. 114. | Nalu 
jamés lement a vízre II. 95. || Akwi pal sam-pdlünl pali pokéti-
mét egyik fél szemük fölfakadt I. 8. | N'al-pupand p a l-yaltdésand 
nyilának villás végeit felhasította II. 59. | Us-awi kwani-pdld lap-
tuméntawés a város ajtajának külfelét lelakatolták II. 21. 

Vassi' minuykwé at pasdpimén tovább már nem hatolhatunk 
I. 16. || Sdyk-altmiy tüiv kwoili ti jémtés a hőséget gyarapító 
nyár már közepe tájáig jutott III. 298. | Partiy kwol-kan kwoíld 
jqmitá a deszkás ház padlója közepéig lépdel III. 10. || Xasép pal 
yütdV ta-kwoss aykwétasém a hálósátor mögé hiába pillantottam 
III. 223. | Au-sisV toya-ta-pél jiwét a vízfolyás irányában, ím úgy 
jönnek II. 9. | Taw sisi yotál! ta almámé ő valahová hátrataszí-
tódik 1.17. 11 A kwáV as, porés mindenfelé juh, disznó I. 8. | Luivá 
an-man akwdi ta kanséin lova teljesen elsorvadt I. 23. | Kit-
poali te khaitsei' két irányban átszúr K. II. 233. | Xdpydt-tori 
minés a nyárfák felé ment I. 15. | Khürém-tdl-vuor-pupi kworéy-
tq,ri loq,Ui a Három ölnyi erdei bálvány a csókához szól K. II. 
226. | Luwiy tujt taw torydlé jo^témd-kémt lüic tü püyémtaivés 
a midőn a lovas úri szán feléje érkezett, a lovat ím megállítják 
IV. 328. || Man urél minimén ti naj-tdrá minő módon megyünk mi 
ezen tűzön által I. 14. | S'ésjdm ült a jamsém Sés folyamon által
mentem III. 271.*) j Ujiy üntmit supV mináslém vad-vadászó 

*) H o n n a n ? kérdésre is; Numi-Tqrém déém ült a réyiy 
vöt réyin jisséntawém Fenséges Ég, az én atyám felől meleg szél 
melege szálldogál hozzám III. 20. | Numi-Tarém déém ülté va'i-
lawém Fenséges Ég, az én atyám felől száll valaki le hozzám III. 153. 
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ösvényen általmentem III. 304. | Xasép-p o r V yuji a hálósátor 
alatt keresztben fekszik II 60. || X ami yujis hasra feküdt I. 5. | 
Pari tüs visszament. K. II. 227. | Ásrail tuwín purú qmqttql 
a sárkány visszafelel neki. T. IV. 355. j L' apa ölné mat sárátást 
e közelfekvő vidékek kifogytak [a halbőségéből] II. 58. j Ajciy yum-
piya ü*ü lakwá ketitá apród legényeit városszerte küldözgeti 
II. 207. 

2. T r a n s l a t i v u s . 

A translativus-féle határozóknak a helyi jelentésből való fej
lődése igen könnyen megmagyarázható. «Az átváltozást jelentő 
igékről ugyanis sok esetben kimutathatni még, hogy eredetileg 
i r á n y u l á s t , m o z g á s t jelentettek)), sőt ilyen igéket ma is 
használunk eredeti és átvitt értelemben egyaránt. Pl . : PV yürém 
paéakwél %ürmV minilimén három fiúi üdvözlettel három
felé megyünk II 51. | Ktvalém yqnt puskái' %um kwali a fel
kelt hadsereg fejéül kél a férfi I. 121. | Khul-jqyél akw'-tarm pás 
kap pá panau a szárított halszeletek egymás föle halomba ra
katnak KI. 106. | Tűrém tüjtV ti jqy yés az időjárás ím hava
zásra (hóra) fordult IV. 305. 

a) Mutativus. 

Vmivé l e s z , v á l i k : Élém-yalésaném nqtlali jémteit 
toy embereim majd életkor nélküliekké válnak I. 131. | Jáyk yulay 
síim éli' jémtime, us ti joytés egyszerre csak megjött a hófehér 
holló feketére változva I. 3. | Ma soytV toy ti ünttimé így alko
tódott a föld egyenes állásúvá I. 37. | Tösem sqlém o éta oqnk 
tosjesern száraz szalma vékonyságúvá száradok el én nőcske. KI. 
IV. 101. | MatnáV qlsén vénségre jutottál II. 127. | Ma, jcin yi' 
voss janimén, l á k tv a voss taramién föld, nőjj nagygyá, terjedj 

• szélessé I. 161. | Rein ti téivé, vitV ti périlés égeti a hőség, már 
egészen vizzó vált I. 25. | Vassi' yántV at lape'im többé haddá 
föl nem kerekedem II. 6. | N'ar ayivtési elá qumlálém kopasz-
kővé változott el II. 193. | Kit' káp taru vciraséytst két galambbá 
változott. T. IV. 364. | Ayi pasa kitti ti lufimén leánybucsuzó 
búcsúszóval most mi ketté válunk (állunk) II. 156. j PulV ta 
sakwalés apró darabokra zúzódott II. 63. J TélijV jémti télre 
változik I. 157. | Tqrmüw mötálé ti sqs/ati a mi világunk ím 
elöntődve másra változik I. 69. | Törém tákwéspo qlái páts az 
idő ősz tájra fordult (esett). P. III. 521. 

Vmivé t e s z , v á l t o z t a t : Ti uj nilci kátiy i-lalliy i' 
satáln ezt az állatot négy kezűvé, lábúvá változtasd igézeteddel 
IV. 309. | Nayén mir-küs ejV sqpltilém téged a nép gazdájává 



A VOGUL HATÁROZÓK. 177 

teszlek (rendezlek) IV. 334. j Xqtil-ékwá Tqrém náj-v ápsi unt-
téstá T.-t a napasszony kedves vejévé tette I. 26. | Ayi jamné sasténi 
l'áy/ é astémáV voss jq,mnülém leánynak járni való egyenletes 
utat egyengetnék bár egyenletessé II. 386. | UyUsay mawú il 
khartén egy éjjel szántsd föl az egészet szántófölddé. T. IV. 364. | 
U s??i(Xt' sayitd háló varsává fonja T. 153. j Külpi'-s &j%% alyatei 
véresre verik egymást I. 25. | R a ív V a k w a V ta sa'iruwés apróra 
vagdalta II. 61. | Passá-p u IV manéslilém mint egy keztyüt szag
gatom szét rongyokra I. 127. | Tdrirj jiw tara voss vlwé, voutaV 
yaltélawé gyökeres fának hadd vegyék gyökerét, hasítsák vékonyra 
I. 151. | Ákwá-ékwan vat yapyá supV saumtawést nénje asszony 
ketté törte a harmincz nyárfát I. 16. 

b) Factivus. 

Nem átalakulást jelöl, hanem csak szándékolt átváltoztatást, 
rendeltetést (M. H. I. 289.). A következő igék mellett használatos: 

Vminek ad, v e s z , h í v , a l k a l m a z , e l m o n d , l e b o 
c s á t : Ám t'áüimén íl-pértüsém khom patéyén, tuivín miúantém 
palíu engemet tatám eladott a manónak, akkor megyek szolgá
nak. T. IV. 363. | Ti luntá-vasá dyimen süscisi ti sapitéslérnén 
e ludat, kacsát lányunk hozományául adjuk I. 30. | Tq.réy-^m, it-
vúlén amanmi jortiú medvefiú, társul veszel-e engem? T. IV. 
358. j Jurti jot voivayém társul hívom őket III. 379. | Tolmé-
éaV rqwné yum tolmácsosságra alkalmas ember. 9. | Kér alpip 
jelpi'n ménkwV Numi-Tqrém jayau tarátaivés vastestű szent 
menkw ördögnek bocsátotta őt alá N. atya II. 146. | Ajas-tqrém 
m öj t V lawém Urniy érya A. istennek regeképpen (regének) elmon
dott hőséneke II. 19. 

3. P r a? d i c a t i v u s. 

A preedicativus a translativusból fejlődött, még pedig úgy, 
hogy a valóságban valamivé tevés mintájára fejezték ki a gondo
latban, vagy név által azzá tevést (M. H. I. 287.). Hogy csakugyan 
így áll a dolog, mutatja az is, hogy az V a ragja, mert ez a trans-
lativusé is, nem az -n (ezzel csak egy példa van; 1. 98. 1.). — 
A rokon nyelvekben szintén ez a fejlődés. A f i n n b e n allativus 
is : ilma nayttáá kauniille az idő szépnek látszik (BUD. 107.), 
de transl. szintén : luuliri sinim hull u k s i téged bolondnak tar
tottalak. BUD. 90. | | M o r d v . allativus: móri tejenze obmancik 
mérgen én őt csalónak mondtam (NyK. XXII : 461.), de transl. is : 
Loman i k s naivi pásztornak tűnik föl. NyK. XXII: 451. || C s e r . 
illat.: Miií tudom oldalées ölem én őt csalónak mondom. NyK. 
III. 43. || Az o s z t j ákban mindkét lativus előfordulprsedicativus 

Nyelvtudományi Közlemények XXXV. 12 

\ 
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értelemben: Sit turum nub'itna un a namítéal az a menny
országban nagyobbnak neveztetik. NyK. XI : 177. i L'i tofim p o-
getna nemiUalet ők isten fiainak neveztetnek. NyK. XI. 178. 

A m a g y a r b a n rendesen a -nek rag fordul elő ez igék 
mellett, de — kivált a régiségben — a -vá, -vé is föllelhető: 
Semmié tartani. BécsiC. II. Makk. 7 : 12. | Vallom istennek 
bűnössé magamat. VirgC. 8. j Az ördög angyallá tűnik 
( = látszik). PÁZM. Préd. 840. | Semmit isten bűnné nem tulaj
donít. PÁZM. Kai. 237. 

Numi-Tqrém jdyémné numél patém sdt tarés tüjtém akw'-ét 
patém tüjt-r q w V dnülém N. atyámtól felülről aláhullott két 
arasznyi havamat egy éj alatt hullott hómorzsának tartom IV. 
302. | Nayén jdyV nqmsita téged atyjának becsül vala IV. 343. | 
P auli lawunkwé janV nanki falunak hogy mondják, nagyobbnak 
látszik IV. 211. | Atér-vápsV tawa laivéldn istenkétől rendelt 
vőnek nevezzétek őt II. 200. | Arp'-pdl dnt-pálV tónd ampéawé 
azért nevezik a félczégét fél szarvnak. IV. 393. | Tén törémmé 
törmdV oat khanséstén ők az istent nem ismerték föl istennek. 
K. I. 166. | Jg^mésdi sunsilén szépnek látod III. 118. Akw'-
lüptdnl sorúin lüptdi nanki egy levelük aranyos levélnek lát
szik I. 6. 

4. E s s i v u s. 

Az -V ragos nevek essivusi használata részint a praedicativusi, 
részint a factivusi jelentésből fejlődött ki, még pedig valószínűleg 
az ilyen prsegnans kifejezésekből: puli jüw-posulaiuasém falat
kép bekapott engem (IV. 319.) = falatnak tart és bekap. | Jünt-
saytné tülatd nolV natapéstá varrógyűszűjét orr gyanánt illesz
tette rá (IV. 322.) = orrnak vette, s odaillesztette. | Toy ayiji 
voss alsém így inkább maradtam volna vén leánynak (IV. 54.) == 
vén leány lesz és az marad. 

A m a g y a r b a n ezeknek rendesen -nek, -ul, -kép, -ként ragos 
és gyanánt névutós határozók felelnek meg, de a -vá, -vé raggal is 
előfordulnak, különösen a régiségben: Semmivel sem maradsz 
adóssá. HALL. H. Hist. III. 156. | Nem hagylak titeket ár-
v á v á. PESTI Evang. 220. | Vendege híva sz. Ferenczet. EhrC. 3. 
Más rokonnyelvben is áll a translativus essivusként: O s z t j . : 
Sidi nov'ija at ulleta lianne hojet jelbina úgy hogy világosságul 
lesztek az emberek előtt. | Hul'is, Arhe.laj hana ull Judej vosna 
lu azel vola hallá, hogy Arkelaus királyul van Júdea városban, az 
ő atyja helyébe. NyK. XI : 176. || M o r d v.: Saldatiks slu£as 
katonául szolgált. | Ada, éaftd aíaíi kudií dadátsen pali ingiks 
gyere, elviszlek az öreg hazába anyádhoz vendégül. NyK. XXII: 449. 

Tépél-tépél átémdn sim-tal!éy nq,sin puli' Numi-Tarém ja-
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yémné lőuwasém táplálékkal élő emberének szíve csúcsabeli ízletes 
falatjául, N. atyám [azért] rendelt engem IV. 301. | Ayi qsné jqrne's 
jurti' tot éld nqmélmatamlém leányszülő jó társul határoztam 
(gondoltam meg) ott el magam a jövőre IV. 199. | Aném yummi' 
qsné véépá yjim yotd pátéri a kit én férjül fogok bírni, a gyönyörű
séges férfiú hova tűnik el? I. 63. | Pirisdkém sawélapi' yüttés 
fiacskám árvául maradt IV. 57. | Ari ti Xul'-qtér solyém poléy 
aumi, mossi' yullli ez a X. köpte nyál testi fájdalom s kór 
alakjában jelentkezik (merül fel) I. 164. | Khürém-tal-vuor-pupi-
mé . . . vuot-khur squléy-tépi kivané éra te vuotémtésté a három 
ölnyi erdei bálványt szél ocsú gyanánt végképpen elfújta. K. II. 
228. | Aú Et'pos-qjkan naj-vdpsi' sqpitawés a holdvilág öreg 
mint kedves vejét látta el I. 24. | Kit qysdi' yujeV két darabra 
[vágva] fekszik I. 13. || Am man ért rus mét-yumi jánimasem én 
kiskoromban bérszolgakép nevekedtem föl IV. 63. | Polém vort-
tqw patti ji kátém nalkásaivés megfagyott kemény fajú ág gya
nánt csapja le a kezem IV. 259. || Kukuki' tllámlés kakukkép 
röpült tova IV. 321. | Atyatné lunt-qltV ti atyatsán mint egybe
gyűlt lúdfalka, gyűltetek ti egybe II. 428. | Tur-ke, tűri' téli"; 
posal-ke, pos dli' qumdls a tó tóvá támadt, a folyóér folyóérkép-
pen kezdett folyni I. 141. | Tqrém-sirpdjelpiy uji' elei ta jqmasém 
istenszerű szent állatképpen lépdeltem én most tova III. 479. | 
Mán nolép, noliy yuli' éldl ujmitépténuwaném kis orrú orros hal
képpen úsztattam volna őket el II. 152. | It-noysi' tot süméltála 
szökő nyuszt gyanánt ugrándozzék II. 345. 

5. M ó d h a t á r o z ó k . 

Fejlődésük az essivusból történt (mint az -n ragnál is). Át
menetül ilyen mondatok szolgálhattak: Sák mqs j orliáV öla 
ők igen szegényül élnek. K. I. 166. | Akw'-mat pali' qutné ján ti 
yqniyats valamely szabadon folydogáló folyóra akadt (v. ö. pal me 
szabadon fekvő terület) I. 3. — A rokonnyelvekben is előfordul a 
translativus módhatározóként: o s z t j . : Ojanget sidet, madet 
si t a k a vollet boldogok azok, a kik békésen élnek. NyK. XI. 176. || 
M o r d v. : Son moksiks kortaj ő mordvinul beszél. NyK. XXII: 
449. || F i n n : Riitelivát venajáksi oroszul veszekedtek. | Hün 
elad h e r r oiksi úri módon él (BUD. 90.). 

Rotti' qlen csöndben légy II. 306. j Káliydi' yqntita 
kellően megtekinti IV. 217. | Tariy ülém toy os iydi'', toy ti yu-
jiléri gyökeres álmot oly mélyen (vastagon), oly annyira alszol III. 
199. | Kantiy látiy jqmés aul kdssV laioém haragos beszédének 
jeles nemét hiába mondotta III. 504. | Marái ul ndren hiába
valóságra ne ugrálj. K. IV. 298. | Saydya yot-tárémtamé, tilpélV 
us ti sayitd a hajfonatai szét vannak eresztve, még csak most fonja 

12* 
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be újra I. 29. | Peri spnsi kancsalul néz. K. 211. | LöykaV 
juniteslém jól megvertem. K. 211. 

F o k h a t á r o z - ó : Tor jénai' polwátém egész areszketésig 
megfáztam. 9. 

6. I d ő h a t á r o z ó k . 
a) M i k o r ? kérdésre : Tqmér) itú ilkíl toulémlést azon este 

tova repültek T. IV. 365. | l-jét pálú khqtpenép ásrail lo-ast jant 
khqlterem-sei éjfél f e l é egy hatfejű sárkány jön lóháton a hídon. 
T.IV. 354. | Khqtél ü-vöntné palu jeum nap leszállta táján jövök. 
T. 282. — V. ö. a magyarban is lat.-i névutóval. 

b) M i k o r r a ? Kit mánél akiv'-tori jüw-joytsV a két hely
ről egyszerre érkeztek haza I. 130. j Xürmiti éáltés harmad
szorra beleereszkedett I. 1. | Uj-pV ansné at rqnyém a ti' rqyy-
wés állatfit megillető öt kurjantásomat ötször kurjantották III. 99. 

c) M e d d i g ? Ulmén %qsái ta yujáslén ugyancsak soká 
aludtad álmod I. 7. [ Vo ij é menés rövid ideig ment. K. II. 224. | 
Jáyá miném jd'ciy nur vássV ul kinsakén atyától eredt atyai 
bosszúokot többé ne keress II. 45. || Ijitj poal át khatél múlna 
mem pönkhéloalét éjjelestül öt nap elmultáig részegeskedik a nép. 
KI. IV. 87. j Tur-khul voj sakhérém atén khurém khatél urna táu 
pasi a kárászhal zsírjától való pézsmaszagod három napnyi időig 
érzik az. KI. IV. 132. || Lü majt tára posnái1 pajtawé a lómájat 
mindaddig főzik, míg teljesen szét nem főtt IV. 419. | Kit tarém-
yüri lampénái sernél kerpa náliy ál am ti püyáslém a két ég 
széle, a míg rezeg (a világ fönnálltáig) fekete vasú nyilas tortát 
fogtam ím én (a kezembe) IV. 233. | Mot aulán ojipdnáV pusén 
jq/miáném míg a másik végéig nem jutottam (elvégzéséig), mind 
végig járom őket IV. 64. | Keriy nál aiakmá yotá joytnái* 
yojtilén ama vasas nyílfegyver helyén (sebeden) meddig fog ugyan 
Teszed] még járni III. 212. 

V. Az -Z-ragos határozók. 

Általában az eszköz- és társhatározók kifejezője. A birtok-
ragos alakokon bővebb -tél rag van: sáyimtél subámmal, nelméntél 
nyelveddel, /umitátél emberével, nálátél nyilával. Ezek hatása 
alatt néha a puszta névszótőhöz is hozzájárul: nqjertél királylyal, 
átértél fejedelemmel (K. 193.). — MUNKÁCSI szerint (Vog. nyelvj. 
10.) a td'il («"** m. tel-e) mása ez a -tél, mert a td'il szintén haszná
latos ily értelemben.*) Azonban erre a magyarázatra nincs szükség, 

*) Ezt viszont BUDENZ (NyK. XVIII: 158.) a m. (-s)tul, 
(-s) t ü 1 raggal azonosította. 
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mert itt csupán az analógia működése folytán van ily -í-s alak, a 
mely a magánhangzós végű nevek birtokos harmadik személyéből 
terjedt el: má-tá : ma-tél (föld); dyi-td : ári-tél (leány). Később 
aztán ezek is kétszer vették fel -í-t: yumi-tá-tél. 

Az -l kétségtelenül az ablativus eredeti ragja, a melynek 
valamennyi rokonnyelvben van megfelelője (1. Nyhas. 121.). Helyi 
jelentése azonban — épúgy mint a magyarban — csupán adver-
biumokban és névutókban maradt meg,*) de ablativus volta még 
itt is sok esetben elhomályosodott,**) úgyhogy ugyanaz a névutó 
gyakran mind a három irány jelzésére szolgál. 

1. H e l y h a t á r o z ó k . 

Nay lili %otél viyén te honnan veszel lelket I. 130. | Am 
yotél va'üém én hogyan (honnan) tudjam? I. 14. | Ekiví qnsu% 
til tqjépoqlkiin öreg ember s asszony egyetek ugyan egy keveset 
ebből. K. I. 167. | Au kakér sdt pV tül sáykémlé'it egy méhbeli 
hét fiú fog abból teremtődni I. 85. || Nűrnél nájiy vit tdrdts tüzes 
vizet bocsátott felülről alá I. 68. — Má-saylén . . . jolél yulils 
földhalmuk alulról bukkant föl I. 33. | [Loc . : Numél jálné vör-
yulayén luivánl tot lakwá voss totawét fönn járó erdei hollók csont
jaikat hadd vigyék ott széjjel II. 153.]. | Alii jine tquliy tarém, 
luil jiné lalliy pupi möléy tit tara at pdsépdlés fölülről jövő 
szárnyas isten, alulról jövő lábas bálvány az előtt itten keresztül 
nem juthatott II. 161. || Ajar) /um pV kwonél jüiv ti lakwés 
egy apródlegény kívülről ím betoppan II. 66. — Ton q/rémt juil 
yqtpd kivon ti n'eüéps akkor ím belülről valaki kilépett II. 69. [L o c : 
Akw'-ért kivon él dwi sirejil ti püyiémawés egyszer csak k í v ü l 
egyet ütöttek karddal a kapun II. 63.] || Akw'-mat-ert juil nawél-
natd ti sujti egyszer csak ím hallik, hogy hátulról üldözik II. 96. 
[ L o c : Juil ti jo%twéssi ím u t o l é r t é k II. 66. | L a t . : Sqrp-
dsdnl juil ti patyatés jávor atyjuk h á t r a k e r ü l t IV. 307.]. | Jel-
piy sü-jiwd pajt-pöyél nq,yy-dlmejitd szent bátyát arcza mellől 
felemeli I. 79. [Loc . : Kankand juil-joytémd pordt pöydtél ttd 
jdmmétés midőn utolérte bátyjait, oldalt előre hatolt II. 23. j Xap 
pes jérél yuji a ladik oldalvást fekszik. 25. — V. ö. a magyar
ban: Az győriek szárnyul mellékői állának. TIN. 100. | Nem 
egyenesen h o ml okul, hanem oldalul helyeztetvén azokat. FORRÓ : 

*) Mindössze csak ezt az egy mondatot találtam ragos főnév
vel: Kwol-taléyél kivon ta min és a háztetőn át ment ki IV. 
17di.{-nél raggal 1. 85. 1.). 

**) Mutatja; hogy itt az élő ablativusi rag még egyszer ki 
van téve: Nay tllnél akiv'-pal minén te menj innen félre I. 131. 
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Curt. 185.j. || Várt-jiwpoql*) líd tuop oqyk khartém a kemény fá
ból való rossz evezőt, nőcske, előrántom IV. 90. | Us-pqal sam-
péltawét a város felől észreveszik őket II. 211, | Khul khqtém-k é r-
pql kwán-pulsats a hal kisiklott a kezemből. Al. 160. | Amp kwál-
kér-pql kwan-tatéltilém az ebet kiűzöm a házból. Al. 160. | Mata 
kwoni-p al vita saka pömés a földjón kivül a vize nagyon kedves 
III. 438. | Nay k w o n i-p álén jqmés ne qs qli rajtad kivül is van 
még szép nő I. 11. | Taw n u m-p q a l vélta tüjtél tqwlésta ő felül
ről arczára havat hányt rá II, 127. | Kwol kitpal-nüp él akiv'-müs 
vit a ház két oldala felől mindenütt viz van I. 1. | Mir-smné-yum 
kwolip mira-nüp él kitapés Világfelügyelő férfi házi népétől kérdi 
I. 74. [La t . : Ari ajay %um saw pikém-numpél %umlé láivile'im 
szolgaférfi sok fiacskámhoz most ím miképpen szólok II. 27. | Nu-
mél minné tquliy tqrém am num palém ul voss patyati fönn 
járó szárnyas isten én fölém ne kerekedjék II. 159. j Takwi mata-
nűp él jüivié ti minés visszament a maga hazájába II. 96. | Tqrém-
nüpél ta minés az ég felé ment I. 1. | ^jkátá-nüpél laivi szól 
öregjéhez I. 3.1. || Kit-tqrém, kit-kworés yal posél qtér ti jiruitá 
nayki a két ég, két meny köze távolnyirói ím egy úrnak jövetele 
látszik I. 62. [L o c.: Entép-jor pasél supi ti sairépésta öve tájé
kán ketté vágta II. 73. j L a t . : Xasné-ke jqmés pasél joytáslém, 
ti yanúaslém a midőn fölismerésre alkalmas távolságba jutottam, 
ím fölismertem III. 288.]. 

Ablativusi jelentésük már teljesen elhomályosodott: Ilél-
ilél tujt-loamtét imitt-amott hódarabok vannak III. 345. || T op é l 
öli közel lakik. | Top él fajin jer közel! K. 203. || Sqpam-mowél 
yürém-sos jqyyásém egy dúcz körül háromszor fordultam meg III. 
83. J Müy é l-jqmiti körüljárkál. 20. || Áéa kdtá-ont s él sairé
pésta atyja keze közelében vágta ketté II. 73. j Jiiv qntsél tü 
lülénte'im a fa mellé állok oda. 18. || L'öykh-mántél jömi az út 
hosszában jár. K. 205. | Kwíimas-mantél jü vqytwés kidobták az 
ablakon keresztül. K. II. 231. || Jelpiy-vitén tarmél élém-yqlés 
yumlé-müséy qli vized fölött miképen fog megélhetni az ember 
I. 139. j Luw-sis tarmél sasti tálét a ló hátára mindketten fel
ülnek I. 45. 

A m a g y a r b a n is nagyon közönséges az ablativusnak 
ilyen irányváltozása: L o c a t i v u s i értelmük van: 11] én jogom-
ról. CzechC. 6. | Zala felől nyugodni száll most az égnek lékjé
ben a nap. KISF. S.: Gyula 10 : 23. | Szérű köti a derest. Nyr. 
V : 517. | Emberiül álló ökör. NyK. III : 328. | Kik közzülök 

*) Valószínűleg összevont alak, mint a m. -bői (< b e l ő l ) . 
Összetételei is ablativusi jelentésűek: kér-pql belől, kivoni-pál kívül, 
num-poql fölülről. 
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rabsáqban esnek, soknak marad hazái szegény árvdjok ( = otthon). 
TIN. 308. — L a t i v u s helyett állnak: Kerüj belű. Nyr. V I : 370. | 
Kendőjét feje körül kötötte. BELÉNYESI: Kar. Ének. 30. | Két 
tüzes menykő ez . . . mondom, közel ne várd! Ar. N. Cz. I I I : 101. | 
Vág homlokul Csabára. VÖE. : Tündérv. 184. vsz. ( Kerülj 
hátul, a szögön van. Népk. II. 300. 

2. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Az átvitt értelmű határozók fejlődése rendkívül bonyolódott. 
Megértése azért is nehéz, mert sem tulajdonképpeni helyhatározó, 
sem a helyi jelentéshez még közel álló képes határozók már nem 
fordulnak elő az ablativus eredeti ragjával.*) — Mégis kétségtelen
nek tartom, hogy a fejlődés az eredet, illetve az eszközhatározóból 
indult ki, ebből lett a társhatározó. Az okhatározók részint az esz
köz- és társ-, részint közvetlen az eredethatározókból fejlődtek. 

Hogy az ablativus hogy lehetett az eszközhatározó kifejező
jévé, világosan mutatják a következő példák: Posal kepéi, tür
képéi suntánl árpil lap voss varaivé a folyóereknek és tavaknak 
torkolatát zárják el vejszóvei! I. 151. | Kit aulára kit kér kwal-
r é l nérélan kössétek meg két végét két vaslánczczal II. 8. | Janr' 
áyivtés nálátél lista a nagy követ nyilával meglőtte. II. 295. j 
Kit kát tail tul'anci an sirejil pásén supi já%tuiuast mind a két 
kezének ujjait ketté vágta a karddal I. 19. ( Pállatéi ti x^iitém-
lésaná fülével figyelte őket I. 61. 

E mondatokban a cselekvés közvetetlenül tkp. az eszköztől 
ered; a személy csak közvetett cselekvő, a cselekvést az eszköz 
segítségével hajtja végre: a vejsze zárja el a torkolatot tkp., a kötél 
köti meg, a nyíl lövi át, a kard vágja ketté, a fül figyeli meg őket. 
Hogy az eszközök eredetileg csakugyan eredethatározók voltak, 
kétségtelenül bizonyítja a rendkívül gyakran előforduló szenvedő 
szerkezet az ily mondatokban, a melyben az eszköz (a cselekvés 
valódi okozója) az eredeti ablativusi raggal van kifejezve,**) míg a 
közvetett okozó, a személy, csak az utóbb fejlődött összetett -nél 
raggal, illetőleg ennek csonkult alakjával a -névét. 

Hogy a fejlődésnek ez a módja lehetséges, igazolja több 

*) Ilyenfélék a következők, bár mintha képzővé merevültek 
volna: ÜV' i-/ él, ni/ é l pol khivoséts vörösfenyöből forgácsot hasz
nált. K. I. 171. | Elém^alés-úartmüuw é l táp pattija sárié-vátán 
pa tqives ember lapoczkacsontot használva evező gyanánt (tkp. 
csontból) a tenger partja felé evezett. II. 120. 

**) Mintha még most is ily élő eredethatározó lenne ez az 
ablativus: Pisáiéi at khajwés a puska nem érte. Al. 178. 
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rokonnyelv i s . — A m a g y a r b a n különösen a m ű v e l t e t ő , 
továbbá a hasonló jelentésű küld és izén igék mellett fordul elő 
-tói, -tői ragos eszközhat.: Az ellens égtül megvereté őket. Pázm. 
Préd. 298. | írtam egy levelet, de kitől küldjem el? Szarkától 
küldenem el. Népk. I : 166. j Megizente nekem tőled. Hall. H. 
Hist. II. 39. — Az o s z t j a k ban is a küldést jelentő igék mellett 
el'ta (= -tői) névutó áll: Katra jastaritípsa torim veres Avraam 
ponna, a jilibot kits Jisus Xristos e Xt a az ó-szövetsóget isten Ábra
hámmal kötötte, de az újat Krisztustól küldötte. NyK. XVII : 181, 
527. mond.— Az é s z t b e n szintén: Ma sadi jokalielt sona 
én küldtem már kettőtől (két embertől) hírt. M. H. 259. 

Felfogásunkat maga a v o g u l is megerősíti, a mennyiben 
az élő ablativusi raggal szerkesztett eszközhatározó is találkozik: 
N'i r-tqlyánél tqlpimanl As kwoilen sunse'it vesszőgyalommal 
való gyalmozásuk közben az Ob közepére néznek I. 133. — A ko
pott -né raggal is: Keriy aulép jelpiy siréjim tawán susséltaykicé 
ti mine'im vasvégű szent kardocskámat ő vele megnézetni megyek 
ón. II. 138. De lehet az első mondatban az -n birtokosrag, a máso
dikban dativus. 

a) V m i v e 1 tesz v a l a m i t . F e g y v e r , e s z k ö z : Ajkátán 
ker-éákél ti jünituykivé pativés örege kezdi a vaspöröllyel ütni 
I. 28. | Kér-qlné jani* tervnél varawém vasból való nagy fegyver
rel bánnak el velem III. 394. | Taw mán j a- u t-s a w kát át él aú 
játrit talisaná ő kis íjjacskájával rálőtt ama fajdokra II. 19. j Taléy-
sup pulát-sir ej i l taiv iatsantayti tompahegyű aczélkarára tá
maszkodik ő IV. 161. | Xqniy játril tot sé'isilém görbe késsel 
ottan megdörgölöm III. 411. | Sairapél sairepitá a fejszével 
reácsap III. 463. | Kwola sat tumanél lap ta tumantésta házát 
hét lakattal ím lelakatolta III. 4. | Lilin i'uúy'-qstárél yürém-sos 
alpa Sawéy-Ma áykw sirrématáln eleven kigyóostorral három ízben 
történőleg csapdosd meg Kérges Föld anyát I. 103. J L'ayyne pa-
te'in, cin ál, tajál yqmsaytnem egy útra jutsz: ez mintha tányér
ral, kanállal volna felmerve II. 229. | Mir-susné yum püt süntét 
tcjrél yossulésaná Világügyelő férfi az üstök öbleit kendővel meg
legyintette I. 75. | Aném tüjtél al setitá majdnem hogy meg-
fullaszt hóval IV. 15. | Akw'-pálü tür-v itél lautéstá egyik: oldalát 
(a lónak) tóvízzel mosta II. 43. | Kwol an utal pélémtaivest a há
zat ama tűzzel felgyújtották II. 95. | Sapék-no lel nayyál sayy-
ivátéstá csizmaorral felfelé rúgta II. 74. 

T e s t r é s z e k : N'aurém saitém kátéi, saitém la'ilél jüw 
tüléstá a gyermeket örvendő kézzel, örvendő lábbal bevitte a házba 
I. 34. j S'aynil rdtiáném ököllel verem őket II. 6. | Tür janit 
jelpiy p álként él, yqntV voss yontémlalnun mőnt tó nagyságú 
szent fülecskéddel oh bár hallgatnál ide király II. 423. j Numi-
Tqrém já'ikém pastüemá s a m é l üráslém Fönséges Ég atyács-
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kámnak virradását (éber) szemmel vártam IV. 4. [ MaHléntél 
totáslén melleddel elhordtad III. 87. | Lili-apéntél pulasán 
lehelleteddel ihlesd meg őket I. 8. 

E l v o n t f o g a l m a k : Etyélané simául ma nárél pojtél-
tidn éhező szivüket mivel csillapítják I. 148. | Am kul sat pisém-
t é l kivond siláte'im én ördögi hét fogásommal [e hasadékon] ki
pattanok II. 289. | Amki né jörémtél rüpite'im a magam női 
erejével dolgozom IV. 9. | Rué manér jarél ünli %ünté az orosz 
minő hatalommal fog egykor uralkodni II. 72. | Vs sis-nor áy él 
noréstd a várost hátszorítással zúzta II. 97. | Am taivd sar liliy-
kir-ioyril ness piltap él varilém hadd ijesztem meg (ijesztővel 
teszem) őt az éles vaskéssel II. 20.*) 

b) E l , m e g t ö l t , m e g t e l i k vmivel. Az eszköz ezek mel
lett könnyen megmagyarázható az eredethatározóból: él vmivel 
és vmiből, megtelik vmivel ós vmitől. 

Vörén télérn vör-pil-y dlil alilén erdőben termett erdei bogyó 
uti táplálékával éldegélj III. 15. | Jqmés yum akw' latinéi öléin 
jó ember, egynemű (nem egymásnak ellentmondó) beszéddel élsz 
IV. 833. ] Lü p OVI él nukli-tékti a ló tele eszi magát szénával. 
KI. 106. | LŐ vitel ajtau a lovat vízzel itatják. K. IV. 400. || 
Simkén ness miryi, ta'inte kantél szivecskéd csakúgy dörög, meg
telt haraggal IV. 423. | S'gmtéy tené-khar él ta'ilá az élés pajta 
tele van eleséggel. K. I. 167. | Tül uláy jiw-sup él as lap ti püy-
témésta erre tüzes fadarabbal a lyukat be is tömte I. 163. j Kliör-
payghivél janit jani la int él tatéi ölép vatémpunan pusné khwuV-
test a bikalapoczka nagyságú nagy fejszétől üresen levő arczszőre 
epén maradt. P. III. 523. 

c) V m i v e l e l l á t , f ö l s z e r e l . Az előbbiekből könnyen 
elképzelhető a fejlődés, hiszen a megtölt-iéle igéknek is már ez az 
értelmük. 

Kériy nal aíakél tot ta aíaktawém vasas nyílfegyverrel lát
nak el ott engem III. 207. | S'opér filn sámlin él sqpitaiviisém 
unom ezüst csengésével tiszteltek meg (szereltek föl) engem III. 
106. | Kit lüivél kerimé kivoliy tujt ti jiivím két lóval befogva 
egy ernyős (házas) úri szán jön IV. 328. j Ekwatd jüns-nj pitil 
posyimé az asszony fekete sasfészekkel van megrakva II. 306. | 
Taiv ti S'oper-imj, Kami-naj aykw* matér-sir takatél voss takmél-
titd, matér-sir éntapél voss éntéptitá ő ezt a S. asszony, K. asz-
szony awyát valamiféle erősségével hadd erősítse meg, valamiféle 

*) Ta'tl-lel is: liéyiy kwol layan pV dl-ta'il almiiné jüiv 
sáltés fiát tele öllel emelve lépett be a meleg ház zugába I. 136. | 
Ál'át jiw yürém ál-til tülüéin szines fát három teli öllel viszek 
£e IIÍ. 32. 
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övével hadd övezze körül I. 78. | Sansaj ar ma k él pantimé térde 
selyemmel van fedve I. 29. | Sát-pis q,sj q,% é l masyatém [q,jka] 
hétszeres subába öltözött öreg II. 129. | Püt-pánkél vel'ta ta'il 
nqpitésta az üst kormával arczát tele mázolta II. 211. | Já'i-pifén 
vitel rautitén bátyjukat vízzel leöntik III. 380. | Jq,més masnél, 
jqmés t énéi pöjértilén jó öltözékkel, jó táplálékkal áldod meg. K. 
II. 378. I Téréntal md-íiémpli térnél ti taratésiinl a kortalan föld 
környékét kórral árasztották ím el. I. 96. 

d) J á r , m e g y v m i v e l , v m i n . (Némelyek már egész 
helyi jelentést vettek fel.) 

Su j-ji wél jqmi bottal jár II. 211. j Tatáin uj tqwlátél 
tilémli szárnyas állat szárnyával elröppeni. 147. | La'ilél akwdV 
ta mini gyalogszerrel megy egyre I. 52. | Patitél jamente'im tal
pammal járok III. 339. | Luivél minimatá mansi yum yqntés \o-
vaglása közben egy mánysi embert talált 1.73. j Sáli-sakwél 
janmáltem yum rónemlön növekedett ember IV. 169. | Sát jakérpa 
jani ydpél, parsél jim hét vasmacskás nagy hajóval, vitorlá
val érkezett II. 59. | Jamt'éwaná tujtél yartayteit gyeplöszára a 
hóban vonszolódik IV. 13. j Taw akw ti takwi najin ma él ünli 
íme ö még mindig a maga úrasszonyi földén lakik IV. 24. j Xulin 
Ás . . . sdt As-völ! jirén yöltém sdt üsél ünlilén. halas Ob . . . hét 
Obfordulóját véráldozatodat fogyasztó hét városban lakod II. 320. | 
Ayi janin kasin kwolél vorméltawém leány játékos vigasságos 
házban virrasztanak mellettem III. 103. | Aw yöltém saiv rekwél 
ünWin víz folyama mosta sok meredek partot lakol II. 381. | Jq,r 
vitpa $at airél ünle'im hatalmas vizű hét örvényen uralkodói 
II. 397. | Ajay yum saivpíkém yáp nariy l'qnyikivél tan tawi-
le'it szolgaférfi sok fiacskám hajóverte habos úton evezget II. 39. ] 
Sát pispá qln-kwalyél ti tárátawásém hétszeres ezüstlánczon ím 
lebocsátott engem II. 79. | Xürém naurém taltém 8 un él ékicci 
yartaivém három gyermekkel megrakott szánon húznak engemet, 
asszonyt IV. 14. 

e) Sajátságos használata az -l ragnak, hogy t á r g y a t is 
jelöl. Vannak u. i. olyan igék, a melyek mellett az eszköz egyúttal 
tárgya is a cselekvésnek; pl. v m i v e l m e g a j á n d é k o z és 
v m i t a j á n d é k o z , d o b , á l d o z stb. Ezek eszköz volta a szen
vedő szerkezetben még eléggé érezhető, de a cselekvőben inkább 
tárgyat fejez ki. Ezek analógiájára azután oly igék cselekvő alakjá
val is -l ragos tárgy áll, melyeket eszköznek egyáltalán nem lehet 
venni, gyakran még a szenvedőben sem. 

S z e n v e d ő a l a k o k m e l l e t t : Numi-Tq,rém jayéménné 
piyél majwásémén N. apánk fiúval ajándékozott meg bennünket 
I. 137. ] La'ilél yajtné la'ilin tarémné am sis-jorél yüú misseuta-
wém lábbal futkosó lábas istenke, hogy adott volna nekem háterőt 
II. 143. | Vat tal kér-tinéan s érmeit él aú naurém-sip-lut punt-
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mawé harmincz öles vas pányvakötólből álló kötőféket dobtak 
most a gyermek nyakába II. 107, | Xotdl' diné aján yum taw pi-
yémné yum punk janit nür-lá kii ta sdnyiüdtélaivém bármerre levő 
apród férfi sok legényem férfifej nagyságú szijlabdával dobál íme 
engem II. 182. | Elül diné nqmtén lat % el Ntimi-Tarém éléén, voss 
laivaivén további életre való okos szóval hadd értesítsen téged N. 
atya I. 138. | Numi-Tqrém jáyán au kwol janit jelpin ni a-lamt él-
tárát awé N. atyjuk egy háznagyságú szent földdarabot bocsátott 
alá I. 135. | Atpén yáp-tail y alél totawé ötven hajóval teli hoz
nak halat 11.57. { Tqidiy uj yansán yápél várawém szárnyas 
állat rajzával ékesített hajót készítenek nekem II. 184. 

C s e l e k v ő i g é k : Oqném surin őst ér él oq,t miién enge
met nem ajándékoznál-e meg egy arany ostorral K. II. 230. | Xan-
sarj na'ir él tot vqytáln hímes nyerget vess ott rá II. 327. | Lilil 
am láwiáném lelket majd én rendelek beléjük I. 130. | Us ta va'il 
tárdtéstd akkor erőt bocsátott rá II. 118. j Am manér nqmél 
pinilém én micsoda nevet adjak neki I. 4. | Akiv' kwályén népim 
yqt j ir él tan totile'it egy kötélre kötött hat áldozatot hoznak ők 
II. 3. | Alpiáyén kátéi, la'ilél vqarsdrd testeikre kezét-lábat 
készített I. 163. ] N'olém sát kur sip él máyein orromra nyírhéj
tekercset fogsz dugni I. 18. | Mán plyém niyél vllém nőt veszek 
kisfiamnak IV. 324. j Vitel iséltáln vizet forralj II. 260. J Sát 
j ir él tara ti aliiém hét áldozat-állatom tehát egyszeribe itt leölöm 
II. 260. | Jüntép-sam-nálél lista pánczélszem nyilát rálőtte 1.13. 

Ilyenféle szerkezetek vannak a magyarban i s : Láttának en
gemet és fővel ráztanak (moverunt capita sua) KeszthC. 306. | 
Amit ott lelsz, áldozzál énnekem vele VirgC. 44. j Hogy kövek
kel és ganajjal ki nem hajgdlnának az városból Mon. Kép. T. 
488. | Hozzájok hatni nem nehéz, mint nyíllal a merengő holdba 
lőni Szenv. Mess. 72. 

3. T á r s h a t á r o z ó . 

A társhatározó fejlődése az eszközhatározóból igen egyszerű. 
Ha valaki valamely eszközzel dolgozik, mind a kettő cselekszik, 
társak a cselekvésben, csakhogy az eszköz közvetlen hajtja végre 
a munkát, a személy pedig közvetve. Különösen közel állanak 
már a társhatározókhoz a d) pont alattiak: bottal jár, pálczával 
lép, a melyekben az eszköz már ugyanazt teszi mint a személy, 
csak megkönnyíti, elősegíti a járást. 

Tqwliy üjen tél as ti minei szárnyas állatukkal ím ismét 
mennek I. 48. | Tül ékwd plriséntél jü ti sdltsV aztán az asz-
szony fiacskájával bement a házba I. 4. | An ás amki mét yumil 
jdlunkwé patsém most már a bérszolgával magam kezdtem utaz
gatni IV. 62. | Tü ti mol'énitaytés áyitá-p ly átél sietett rá leá-
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nyával s fiával I. 71. | Sqrni-átér an né-luntatél akw' ta mat ti 
aleV Arany-<xíer nőstény lúdjával ugyancsak ama földön élnek I. 
54. | Ekwaténtél jol yujesi' lefeküdt feleségével I. 4. j Scit 
püril lütawén hét ételáldozattal állok előtted 11.358. | Akw' 
átértél ti tültyatseV ím egy fejedelemhőssel küzd II. 219. 
Nunii-Tdrém ék ivat dtél l'autuykwé patsV N. az ő feleségével 
czivakodni kezdtek II. 100. | Nap manériéentél kaséin te 
mivel akarsz versenyt futni II. 117. j Ti puykiy pántéi, sipiy 
yqZntél mater vek varnüm ezen fejes haddal, nyakas haddal vala
mit bizonyára cselekedhetnem II. 144. j Ti üs mird-lut dtél, 
$8átél, misatél, luwdtél akiu-müs amki mamné totan ezt a 
város népeivel s összes holmijaival, juhaival, teheneivel, lovaival 
együtt mind vigyétek az én hazámba I. 20. [ Vitéy titpd sdt ja 
ültén tdypd tányér) i(ul-l éj él ti vizes torkolatu hét folyó, az ezüst 
hátszárnyas halfarkkal II. 397. | Anyulém ramné mant-sup dtél 
lasépésta hamuásó lapátocskájával lesbe állott III. 380. | Xasd 
tüw Tomii! nqm tél ta yöltililem a hosszú nyarat T.-ról való gon
dolattal töltöm ím el III. 445. 

N é v u t ó k : E. jortél, T. jitél, csonka alak: jot -vei (jort 
társ): Ma janit mird akiv' né, au yum akw'-jurtél qlunkwé sqpi-
tidna széles e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi együtt 
éljen, úgy intézi I. 156. | Posón tarem-jitél as uy-par il-vayeton 
vaüém a fényes éggel szembenézni akarok T. IV. 355. | Tqrém jot 
minékdn istennel menjetek II. 8. 

Ta'ü : Akw'lail pálá j o s a y-t a'il talmatés egyik lába fele 
hótalpastul leszakadt II. 296. | Opay-ta'il lam-jiw-titné tü ünt-
téstd bölcsőstül együtt a zelniczés fa tövébe helyezte le III. 455. 

4. Á l l a p o t h a t á r o z ó . 

A társhatározóból fejlődött. Azt fejezi ki, hogy az alany mily 
állapottal hajtja végre a cselekvést. 

É r z é k i f o g a l m a k : Ul'á-sultém yuril kwona porimés 
tűzszikra alakjában kiugrott II. 95. ] Man kwol-kiicérté an-man né 
lipeé pntj kél ünli a kis házban egy nő szabad fővel ül I. 29. I 
N'ar lamtél khultsém meztelenül (m. darabbal) maradtam 
KI. 119. 

E l v o n t f o g a l m a k : Ajka il lm el yttjés atyja álomban 
feküdt IV. 141. [ Laiviy namtél jcLmili dühös elmével jár föl s 
alá III. 9. | Ti é un dtél an ti aleV ezen boldogsággal most is 
élnek II. 310. | Am -(alméy yum yalmdmtél vdyem at joyti ne
kem mámoros embernek mámorommal nincs hozzá elég erőm I. 
117. j Taiv ti jui-paalté yurém sqwpii sqwéy Huné él él-imtti ő en
nek utána három hangú hangos sírással félre ül II. 79. | Ajka kant 
jani kantél kivond kalépi az öreg haragnak nagy haragjával ki-



A VOGUL HATÁROZÓK. 189 

megyén III. 370. | Jolimén sar au kaséi menjünk hát egy akarat
tal II. 303. [ Xum patné vqyyéy ma joltyatéske; jqmés luw tqyy-
pdyél tot sastlaykwd hova férfinak kellene beleesnie, oly gödrös 
föld, hogy ha támadott: a jeles ló az ő patás voltában egyengesse 
ott simára II. 331. 

Ta'il: Mán qs aném liliy-ta'il oss tdrdtdslén mönt vajha 
még egyszer elevenen te engemet elbocsátanál II. 12. | Katán 
tortái p u s-t a'i l áldn kezetekben tökéletesen egészségesek legye
tek II. 17. 

S z á m h a t á r o z ó : May kit kii minüsu mi ketten me
gyünk ; khör mé l hárman T. 287. j Khörmélé-kh gr mél ükdllet 
hármával járnak T. 287. [ Kurkd-nol saw möl saivél taltaykwé 
pataivé bárkába való sok gazdagságot sok számmal fognak szállí
tani II. 55. | Pásén akw1, torV totuykicé at vérmaioast, supél-
supél totwást mindet nem bírták egyszerre elvinni, részenkint 
vitték 26. 

5. M ó d h a t á r o z ó k . 

a) A cselekvést kisérő körülményeket fejezik ki : Akw' pdl 
qlné tdrém-pdl qln-t ur él lujfi az egyik oldalon levő égtájék ezüst 
hanggal énekel I. 60. | Ti layglié'l khaltérém qsén minas ezen 
szóval a hídra ment T. IV. 354. j Lq lat y él*) at yole'im osztják 
nyelven nem értek (hallok) 9. | Ajds-tqrém n a mél aniyén yqtéli-
yen tot td ünli A. isten néven mind e mai napig ott uralkodik II. 
24. | Jiykéi námél**) ölsqu szolganő névvel éltünk KI. IV. 164. j 
Jörél majwásém jd'i ayimné erővel adott hozzá a néném IV. 24. j 
Voril v&riti nagy nehezen (erővel) bírja I. 17. | Ti sir él élém-
yqlés pusén aliánén ily módon mind megölöd az embereket I. 26. j 
Ti mákén matér-sir mat ürél takméltenülén ezt a földecskédet 
erősítenéd meg valamilyen módon I. 36. | Otér téléi ölsaa úri 
móddal éltünk KI. IV. 164. j Pésapép tqr-sq/it yqjtél yürém nakél 
tan pesdpast kigöngyölt vászongöngyöleg módjára három ízben 
göngyölögtek ők ki II. 236. | Nalu yajtés, vitén lakwés, muril 
minés lefutott, beleugrott a vízbe, víz alá merülve ment tova II. 
95. | Man qsmarél nayén ma nqy% joyte'im micsoda ügyességgel 
hozhatok fel neked földet? I. 160. | N'ild sdmp sdmiy sunpél 
nildV édmpéltéstá négyszögletű szögletes vízmérő [nyírhéja] mód-

*) V. ö. Ha talámtán az isten nem tud mindenféle nyel v-
velK M. K. II. 218. 

**) A magyarban is : Te [kegyelmed] idegen névvel veszi 
én tőlem, . . . kit én azt hittem, hogy jó néven kellett volna venni 
Lev. Tár I. 33. | Kik csak névvel keresztények MargL. 83. 
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jára eszét négy felé forgatta II. 104. | Ut' cinéi léy jqyqnt a víz 
csésze módjára körben forog T. 263. | Natné jdyk kit palán ára
séi yusli az úszó jég a két oldalán hasábfa módjára hasad le 
IV. 388. 

M e l l é k n e v e k k e l : Ti maidyél yota sdltépeuw ily gyor
san hová menjünk I. 71. | Am akwc sikwél ti tawésldsém én las
san feléje evezek IV. 241. | Vit posém sdpiy jiw lasél totitá mint 
a víztől ázott korhadt fa, lassan mozgatja II. 61. | Rus pajér-piné 
tulmayél tinélém mans' dyi az orosz úrfihoz titkon eladott vogul 
leány IV. 79. — V. ö. a magyarban halkkal, loppal (bár az utóbbi 
er. = lopva). 

N é v u t ó k : An tülméy-y aj tél tülmánts most tolvaj módjára 
lopott III. 119. | Tül-ültté yota miném yum, yota minem né, patdd-
lapéi ti minást aztán a valahová ment férfi, valahová ment nő 
falujaként ím elment I. 71. | Naj layél oqyk joqmentem feje
delemasszonykép sétálgatok én, nőcske KI.IV. 103. j Xulay-képél 
yulai jiw (v. ö. -képpen) holló alakjában holló jön II. 295. | N'ila 
sdmd müsyél úila votá ünttuykwa éri négy szöglete szerint négy 
kártust kell állítani I. 70. 

b) Nagyon gyakori a vogulban az ú. n. f i g u r a e t y m o -
1 o g i c a.*) 

Kai tülméy vafí sümil éld süm e'i m nőstény rozomák apró 
szökésével szököm tova III. 299. [ Pordtd tujá-sáyki ropil rop-
layti tutaja tavaszi fekete récze vízi röptével röpül oda IV. 211. | 
Süpléy lüw jqmés v ants él akw pa vántawé fiatal ló szép vezetése 
módjára vezetik föl az anyókátIV. 212. | Pártiy üs él iisasilém 
deszkás kerítést ácsolok neked IV. 266. | N'ur janV moylél ti 
moyéltast szíj nagy kötésével kötözték ím meg II. 357. | Sot 
eykhé mdyéíél tén t'e mayéntésyé hét hófajd nevetésével ne
vetgélnek most ők K. III. 254. | S'apér qln íuniy jonjil jun 
jonjén finom ezüsttel való boldog játékodat benn játsszadIII. 37.| 
N'oys-p oj kél pojkilém nyusztbőr imádsággal imádlak II. 12. j 
Auliy jqut q,ida pipy yartyén éárkéy sujil suj tilali a véges éj 
vége fias ölyv visongó hangjával zengedezik III. 452. | An akit-
ajká ü l m él aj ilmatw é s most bácsija, az öreg álomba merült 
II. 19. [ Kasiy jekivél jékwilawém vigasságos tánczczal tán-
•czolnak előttem III. 147. | Möléy rétiy úulil nultémyumné tot 

*) Más ragokkal is: Mastér yum kat-nakél [sairépálém] dwi 
at tawXél-saka puykyal tahié janit HilaV dwi siléylali a mes
terember keze ízével ácsolt ajtónak öt pántdarabjá fogközvájó 
nagyságú szilánkká megy szét III. 407. | N'elmd sam-pdld akw' 
s ólén s olts ay d nyelvét és félszemét egy nyársra felnyársalta 
II. 114. 
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ti joytwásém egy minap hamis esküvel esküdött férfi jött ím ott 
hozzám III. 439. j Jár/kém vöj suniy sunil suútaivém jeges 
zsír bő boldogságával boldogítanak engem III. 211. | Sat et posél 
sös-v dy kii v dy k n u w ü ív ha hét éjen át térdcsúszással csúsz
nánk II. 366. 

c) M é r t é k h a t á r o z ó : Jdyém gőtém sis vorim ta kemél 
ta joytés atyám teremtette hájerőm oly mértékben jött ím meg II. 
148. I Sálipos kéméi at minásém egy rénutazásnyi távolságra 
nem jutottam IV. 5. | Ti janit v a'i l manérdV viná ajé'in ily nagy 
mértékben minek iszol pálinkát? 26. | Teri sétép ostél pal md-
nitau az ínczórna vastagságnyira szótfosztatik KI. 119. \\ Kivol 
janit él karfimé ti söltydli a ház egész terjedelmében morogva 
ugrál I. 49. | Naykin jUnitéi ti puykiy yqnt, sipiy yqnt %u,mlé 
varilén egymagádban (magad nagyságával) ezen fejes, nyakas had
nak ím mit is tehetsz? II. 145. j Ujén-pV palitémt él poryilüén 
állatod fia a milyen hosszú vagyok, olyat ugrom III. 153. | Xürém 
ur payywitél jamttno-kicalydnci rápeit három hegy szélességé
benhányódnak kantárfék szíjjai IV. 144. | Sat tal l'ütitél uta 
nélmá yosslyati hét öl magasságra csapdos föl a tüz lángja I. 45. 

d) T e k i n t e t h a t á r o z ó . Azt fejezi ki, milyen szempont
ból állítunk valakiről valamit. Lehet, hogy ezek még az eredeti 
ablativusi jelentésből fejlődtek, mint a finnben: Joutuisa jalalta 
gyors a lábára. | Muo doltaan ja koko v a r talolt a a n ihana 
ja kaunis neito külsejére és egész termetére nézve gyönyörű és szép 
leány BUD. 105. 

J q,uté l-n alél kapérte'it íjjal, nyíllal ügyeskednek vala IV. 
411. | Tinél latptaytwy árra nézve egyezkedni P. 235. | Xassiy 
uj awakwél ul nultilálén mohlepte medvefejecskével ne esküdje
tek III. 390. | TcLrmél, mtiél, vitél, utál nidte'im égre, földre, 
vízre, tűzre esküszöm IV. 413. | Amkam /urn jánitakwél kat 
pdliy átér kat-jjalákémnél ajdy yum pikdnémné ti püyintawém ma
gamat férfiúi méltóságom szerint kezes hősnek fél kezecskéjénél 
fogva megfognak ím apródlegényeim II. 28. 

6. Ok h a t á r oz ó. 

Nagy részük az eredeti jelentésből fejlődött, de némelyek 
társ- ós eszközhatározóból is származhattak. 

Reyiy ndrdm r éyikw él liiwdn voss qltyati meleg botosom 
erejénél (hevénél) fogva hadd gyarapodjék csontotok II. 430. | 
Taw saya j dr él tüw qli, tal qli az ő hajfonatának erejénél van 
nyár, van tél I. 40. | An am yqsitemtél masyajin most az én 
segedelmemből öltözködtek. | Roy témámtél )qmi rqntlaytsém 
ijedtemben fölborulok IV. 242. | Lü rayiy sujil küsej-né nqyy 
kéníe'im ló nyerítésének hangjával ébredek én föl gazdasszony IV. 
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28. | Élém-kholé müsné khqrüt törém-p i s é l tokho té táuláyw pömt-
tvés így kezdett jelentkezni az ember öltözéke isteni bölcseségböl 
K. I. 169. | Nay vámé a ul ént él ménki kit yum au-kém lülné 
patémm a te dolgod miatt mi mindketten egyforma bajba esünk 
II. 303. | Am ussam né namtémtél qjásém én bolond nöi eszem
mel szöktem meg tőled IV. 26. | Nan ma'il-jar ántél né-yal, 
yi,m-yal tayápané né ul voss yantnüw a ti melletek erejénél fogva 
nő között, férfi között botránkoztató nőt bár ne találnánk II. 389. | 
Tan k w é l mulatt a tűzi moszattól porladoz III. 120. 

An sat pétér voj yami tqwlayts ja pálá vöjil q,umals & hét 
akó zsír kiömlött, a folyó tele zsírral folyt IV. 243. | TUé lujyá-
se'it: süpdnanl sáli gélnél toy ta sásyate'it erre énekelgetnek: 
szájaik, mintha tiszta ezüsttel, ím akkép ömledeznek I. 39. | Sá
mán lus-vüt'él khajtéfé szemei könnyekkel omlanak P. 235. | N'o-
lém kélpél éurri orrom vérrel (vértől) csurog 9. ] James átél 
pasi jó szaggal illatozik RÍ. 106. — V. ö. a m a g y a r b a n : Ázik 
orczája sírással Fal. B. E. 61. 

7. I d ő h a t á r o z ó . 

Ezek is a társhatározóból fejlődtek, a mennyiben a cselekvés 
együtt történik az időfolyással. 

Tül tarém-nüpél ta minés avval az ég felé ment I. 1. | Tll 
vit-yul áíim, vör-uj aíim immár nincs vizi hal, nincs erdei állat 
I. 73. | Titánált él jüiv ta tq,ivsét ezen eset után (ezükkel) ím 
hazaeveztek III. 457. j Puwáséu qr-khqn á'y-pqréí fújjunk rá mind
egyikünk egyszer T. IV. 354. j ökw'-mát-éitél Khais püyei néilései 
egyszer csak Khaisznak fiai előtűnnek P. III. 525. | Ansuy-kho-
lét átél kénso% jálenti az öreg kijár mindennap vadászni K. I. 
168. j Hit át él tét öli esténként itt van K. 208. | Nájér khölkhé 
jitéláté l khwaté kioaliláyw té pömtsét a király népe éjjelenként 
elveszni kezdett K. 207. J Ilál' toqlél minén, párái tujil jiun 
oda télen mész, vissza nyáron jössz KI. IV. 317. | Am sát-kérnél 
jü ti joyte^im én egy hét múlva majd haza megyek I. 4. | Jqmés 
jáyén minné ma tát él yal'á y$lé8; jó atyád, a mióta elment, híre 
veszett IV. 150. 

A magyarban is : Élig beszélik el ezt a, varjak, avval el
repülnek Népk. III. 321. | Vir r adattal visszatérjünk a csapattal 
Ar.: Kege a csőd. | Minden éjjel számot adnak u. a. | És ha talán 
Toldit soha meg ne lássa, beállhat idővel szíve gyógyulása Ar. 
T. Sz. V: 93. | Kies ősszel, délutánként a sétát úgy kedvelem 
Gyúl.: Költ.1 261. 

N é v u t ó k (a helyi eredetűek is): Khürém-tál-vuor-pupi 
vüsüt-kin joytmát-vuil vis ötér Ngm-Törém jáyétán soát soátén 
réV qyyés a Három-ölnyi-erdei-bálvány városába a mint megérke-
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zett az ifjabb fejedelemhős, N. atyához hét hétig tartó hőségért 
kiáltott föl K. 11.224. | Man juw joytneuw kastél akw' süntép sat 
kenas raután míg mi visszaérkezünk, egy szádú hét üst (bozasört) 
főzz I. 94. | Telpa joaykép mdntéy soqt artd minné mántél dm 
tunsilém egy telő hold kerek hete idejének elteltéig állom én (az 
utat) KI. IV. 133. j Tarémsiskiué tén ólnátén-khívastél tené khq-
rél pojértésié az istenke egész életük hosszára megajándékozta őket 
ennivalóval K. I. 167. | Am yolit yátél tar m él ué joytilaWim én 
holnapi nap tájt megyek csak majd el II. 245. 

VI. A -íiéf-ragos határozók. 

Az egyetlen viszonyrag a vogulban, a mely speciálisabb kö
rülmény kifejezésére szolgál, a t á r s h a t á r o z ó jelölésére. Saját
ságos módon csupán a tavdai nyelvjárásban maradt meg. A mi 
eredetét illeti, úgy látszik a két loc. rag összetétele, az -n és -t-é, 
ti teljes mása a magyar, szintén csak egyes nyelvjárásokban elő
forduló -nőtt, -nitt ragoknak. 

Ni tínét aki joytést tan khulan-pqyéti az ő házukhoz eljött 
nejével az anyósa T. IV. 368. j Tü-cout ti tö khgró-pqyt qlné kh a r-
pénét ilpéyu ancúst abban az időben ezen tavat a szélén álló 
ligettel együtt szentnek tartották T. IV. 408. 

Kapcsol azonos mondatrészeket is: Cerkétnét pqtqlé% 
iikín khqrátqytlét padló és tetőzet egybe nez T. IV. 403. | Sínét 
khom qs kaptam teuléndést a nő és férje megint galamb alakjában 
röpültek tova T. IV. 366. | Síméi víír-kliqlnqt khanMp var 
khalna soyghás a fekete erdő közébe, a tarka erdő közébe ugrott 
el T. IV. 322°. 

Sajátságos használata számneveknél: Sqy khörmánnqt 
kiyrél tsöstd ti sárt-kholnál mind a hárman viselosek (hassal) lettek 
ezen csukahaltól T. IV. 351. | Tií álon sq% khörmánnqt acd'l 
sóivé ha itt maradunk, mindhármunkra halál jön IV. 355. 
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