
A vogul infinitivus használata tekintettel 
a magyarra. 

Az infinitivus valamely nomen verbale-nak határozói esete. 
A nomen verbale-k közül az inf. alapjául a nomen actionis 
jelentése szolgálhatott, a mely — hogy BUDENZ meghatározásával 
éljek (NyK. XX. 252.) — oly határozatlan hely v. állapot kifejezése, 
a melyet az igecselekvés végbemenetele jelez, azaz fogalmilag tar-
talmasit. Ha mármost az inf. szerepét a mondatban összehason
lítjuk a neki alapul szolgált nomen actionis-sal, sőt az összes no
men verbalékkal a vogul, a magyar vagy a többi finnugor nyelv
ben, akkor azt tapasztaljuk, hogy igei természetét az inf. jobban 
megőrizte mint bármely más igenév, míg ellenben névszói szerep
lésének köre elég csekély, csekélyebb még mint a német, a franczia 
vagy különösen az ókori görög nyelvben. Hogy pedig igei termé
szetét oly nagy mértékben megőrizte, annak oka a névszó alakjá
tól ós szerkezetétől való elkülönülés volt, a mi PAUL H. (Principien 
der Sprachgeschichte3 339.) szerint keletkezésének egyik föltétele 
volt. Eredetileg a főnévnek igével való összekapcsolása alapján 
létrejött szerkezetek helyére, azok analógiája szerint lépett. Hogy 
azonban az inf. csakugyan az is legyen, szükséges, hogy ragos 
voltát többé ne érezzük. 

A vogul infinitivus, a mint a példák többsége bizonyítja, 
eredetileg bizonyos czélzatosságot, vmire való irányulást fejezett ki, 
s legnagyobbrészt még most is úgy használják, de jelenleg nagyobb 
szerepe van. Alkalmazásának köre idővel bővült, a mennyiben az ige 
cselekvésének vmi felé való irányulása igen közel áll azon viszony
hoz, melyben az ige s cselekvését szenvedő tárgy áll. Elősegíti 
az inf. tárgyi (és alanyi) használatát az a körülmény is, hogy a 
tárgy (és az alany) rendesen ragtalan, s így az inf., melynek alkotó 
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elemei már külömben is elhomályosultak, alak tekintetében is 
közel áll a tárgyhoz. Ez utóbbit hangsúlyozza PAUL H., a midőn 
az inf.-nak névszói természetéről szól: «Die Annáherung an den 
nominalen Charakter zeigt sich daher, solange nicht besondere 
Unterscheidungsmittel angewendet werden, zunáchst in solchen 
Fállen, wo die Charakterisierung durch eine FJexionsendung am 
wenigsten erforderlich ist, d. h. in der Verwendung als Subjekt 
oder Objekt)) (Princ. d. Sprachgesch.3 339). 

Az inf.-nak ezen fejlődési irányában a vogul nyelv vmivel 
hátrább van, mint a magyar, mert tárgyi használata csak kevés 
ige mellett szokásos. így pl. «látni» ós «hallani» mellett -né 
áll : tan paltdnl joytéyBm-pél yátálém ííimané at vayém ha hozzájuk 
érkezem, észre nem veszem, mikor estéledik nappalom IV. 139. 
(stb., 1. alább). 

A vogulban is a vég- és czélhatározói jelentésből fejlődött a 
tárgyi és alanyi jelentés. A tárgyra való átmenetül ilyen példák 
szolgálhattak: keryatuykwé-ké pate'im: ayydsip yurém yq/pt kereim 
ha be akarok fogni, hófajd nyakú rénökröt fogok be IV. 42; vagy: 
aném taw sepdnél ajtuykivé jemtiléstd ő engem varázsitallal meg 
akart itatni IV. 343. — Páti eredetileg vmihez hozzáfogást s ké
szülést jelent s azután Kezdést, a cselekvésnek beállását, de mindez 
esetekben még érezni eredeti jelentését, bár a cselekvés beállását 
jelentő alkalmazásában már közel van ahhoz, hogy a mellette álló 
inf.-t tárgynak tartsuk, pl. élál' q,s ti minupkwé pata azután ismét 
tovább indult I. 7. Jelentés fejlődésének utolsó foka pedig ott áll 
előttünk, a hol már akarást fejez ki, s akkor a mellette álló inf. 
már határozottan tárgy. Úgy képzelhető a fejlődés a jemti desz, 
válik» és a vele kapcsolatos inf.-nál is. A mikor jjedig az igének 
ilyen jelentésfejlődése folytán az infinitivus tárgyi viszonyba lépett 
az igéjéhez, akkor ennek analógiájára más főnévi tárgygyal álló 
ige is maga mellé vette az infinitivust. 

Alanyi szerepben az inf. többnyire éri mellett áll, ez pedig 
alapjában véve azt fejezi ki, hogy vmire szükség van. Tehát az 
alanyi inf. is visszavezethető az inf. eredeti vég- vagy czélhatározói 
jelentésére. 

24* 
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I. Infixiitivus mint vég-hatái'ozó. 

A véghatározó az ige cselekvésének vmi felé való haladását, 
reá irányulását fejezi ki. Az inf. is ragjánál fogva végh. lévén, 
ezen természetét meg is tartotta néhány igével kapcsolatban. Leg
gyakrabban találjuk az inf.-t eredeti jellemében a kezdést jelentő 
pati-\&\ kapcsolatban, a mely ige sokszor csak a cselekvés
nek egyszerű megindulását fejezi ki, mint a magyar igekötő 
nélkül álló kezd is, s ezért a vele kapcsolatos inf.-nak véghatározói 
jelleme sem domborodik ki oly erősen, s hajlandók vagyunk az 
inf.-t tárgynak tartani; de vannak olyan esetek, a melyekben az 
inf. világosan érezteti véghatározói voltát, pl . : Tári-peá-nimatá-
sq>w ti minwjkwé pats Tari-p. immár menni készült I. 27. 

Minthogy a páti sokszor a cselekvésnek egyszerű elkezdését 
fejezi ki tekintet nélkül az előkészületekre, azért néha a mai ma
gyar /of/-nak megfelelöleg a cselekvésnek beállását is jelölheti. S itt 
érdekes találkozását tapasztalhatjuk a pati-nsk a kezd- régi magyar 
használatával, a mennyiben az szintén a cselekvés beállását jelezte 
(v. ö. SZARVAS GÁBOR: Magyar igeidők 279—81.), pl. Látnotok kez
ditek (videbitis) embernek fiát MünchC. 

1. Páti «kezd» jelentésben:*) 
I. k. eláll as ti minunkivé pats azután ismét tovább indult 7. 

vaümiéstá, joytuykwé patéstá, q,s yot üstipésta megközelítette, már 
szinte utóiérte, ismét elvesztette 12. teykwé patsV enni kezdtek 20. 
kdsérlaykwé, sakmétlaykivé élát ta patsét tovább kezdtek kártyázni, 
sakkozni 22. %asa, man vát'i ünlémátá yasáp sajiy-pal nqwésaijkwé 
pats, taw polankicé ta pats hosszú vagy rövid ideig ült, egyszer csak 
a kárpittal elfödött szobarekesz mozogni, ő pedig fázni kezdett 24, 
25. Tari-pes-nimál'á- sqw yqtél vistá, ta totunkwé patéstá T. p. fogta 
a napot és vinni kezdte 25. akiv'-mat-ért vas-vj-yul ti ojipunkwé 
patsét egyszer csak a kacsaféle állatok [vonulása] vége felé kezdett 
járni 56. ékwatá miném jui-palt ti kantmélta%tunkwé pats mintán 
felesége elment, mérgelődni kezdett 58. akw'-mat-ért Nmni-Tq,rém 
áéüiv nqmsaytwnkwé páti egyszer csak N. T. atyánk gondolkodni 

*) A példák mind a Vogul Népköltési Gyűjteményből vannak véve. 



A VOGUL INFINITIVUS. 373 

kezd 160. ti sas Numi- Tqrém ünttém ma-lqmt /uml'é tarémluykivé 
pats, Xul-qtér snpát tüjtém máta akw(toy jánimi abban a pillanat
ban a mint a Numi Tqrém teremtette földdarab terjedni kezdett, 
ugyanakkép nő Xul' qtér-nek szájában elrejtett földje 162. tül amp 
pöl'aykivé patéstá erre az eb fázni kezdett 164. ékivata lünsimé l'au-
ttiykivé ti pats felesége sirva elkezdte őt szidni 34. mortim ölné 
saiv ujkwé ti pal qXné najiy mán, qtériy man ti jiykwé patsét déltáj 
lakó sok madárka ezen vidékbeli úrasszonyok (lakta) földre, urak 
(lakta) földre már jönni kezdtek 53, 56. tü ti minuykwé patsV 
oda kezdtek menni 67. ti suj-jiiv-as tara ma joli-pqalnél asá vatal 
nimvirs nqyy kivaluykwé ti pats ezen botból támadt lyukon szinük 
soha sem látott csúszómászók kezdtek feljönni a föld alól 163. 

II. k. netá yot-kantmejawés, myuykivé ti pats neje meghara
gudott, énekelni kezdett 54. ti lules, ti lul'és postilaykwé pats ím 
állott, állott, (egyszer csak) hajnalodni kezdett 19. neta sima ué ta 
saryaykicé pats nejének szive akkor kezdett csak fájni 61. jaut kit 
qulayá siréytaykwé ti patsei az íjnak két vége ím recsegni kezdett 
70. Numi-Tqrém ékwatátél lautuykwé patsi' N. T. feleségével czi-
vakodni kezdett 100. naurém kéruykwé patsayaia gyermek kezdette 
őket befogni 112. amyotál minuykwé mol'e% pate'im én hová keljek 
útra ilyen hamar 112. ti kasuykwé patsét most versenyt futni kezd
tek 117. minuykwé patsei menni kezdtek 127. ajáy yum sawpíyá-
ném ta yqntlaykwé pattiamét apród férfi sok legényem most hada
kozni kezdett 190. Ás alrá sunsuykwé patés az Obon fölfelé kez
dett nézni 295, 295. lail-aránél sairuykwé patés lábszárából vágni 
kezdett 303. tqsém tép temen jid-palt qluykwé patsV miután száraz 
ételt ettek, élni kezdtek 301. taw qs akw'lail-pálayultuykwépatés 
neki szintén egyik lába fele elmaradni kezdett 304, 304, 304. 

III. k. tül jüwl'é jiykwé ti patsém azután visszafelé kezdtem 
jönni 73. ti jqmuykwé patsém, ti minásém most járkálni kezdtem 
ím elmentem 122. sernél sosV kit sqw postiluykwé ti patse'i fekete 
ribiszke két csillag ím ragyogni kezdett 123. minuykwé patsét 
menni kezdtek 400. tépjelaykwé patsaném falatozni kezdtem 92. 

IV. k. amki mámné jüwl'é minuykw' patsém visszaindulni 
kezdtem a magam földére 4. tüpém visém, tqwuykw'1 patsém elő
vettem evezőm s evezni kezdtem 25. üsém la'il, üsém kat tikwoss 
üssét, to%a-pél nüweltuykw* ti patsdnl Fáradó lábuk, fáradó kezük, 
habár el volt fáradva: mindamellett azokat [még jobban] kezdték 
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mozgatni 30. sántái álné yürém pasyém nájim-pált molémlnykivti 
patáéi anyátlanul élő rénborjúm úri nőm felé ím sietni kezdett 30. 
Ul'ekse jánmültém jqmés ayi-pált toya-pél pélpisnuw minuykwHi pat-
set az Alekszej nevelte szép leányhoz mind a mellett még gyor
sabban kezdtek haladni 30. jánV yum japán ti miykwé patsém ím 
idős férfi nagybátyjának adogatni kedtem 31. an qs anémtél küsej-
laytuykuf patsén s most kezdenél velem gazdám módjára bánni 32. 
tü váykuykwé ti patsém ím elkezdtem oda mászni 39. jqrnét nqyy 
kensuykwc ti patst a szamojédek ébredni kezdtek 39. Kusmii-áyi 
dykékém us ta éruykwé pats Kozma leány leányzóeskám akkor már 
szeretni kezdett 52. nay qs manér anémtél müyintuykwé patsén 
Hát ugyan minek kezdtél te velem nevetgélni 60, 60. an qs amki 
met %umű jaluykwé patsém most már bérszolgával magam kezdtem 
utazgatni 62. Söma-ayi áykékwé toytiluykwé pats a sapka-falvi 
leány felserdülni kezdett 64. nqyy-kiváluykwé pate'im: tistime 
lunse'im Midőn felkelni kezdtem szomorkodva sírdogálok 72. simey 
ne simém saryuykw* pats szívvel való nőnek szivem sajogni kez
dett 75, 75. jáyá várém áút-narapél ti nujuykwé patésta elkezdte 
nyúzni az atyja készítette csontlapátkával 81. vántluykwé pats Ván
dorolni kezdett 82. Uüúsuykwé ta pats sirni kezdett 82. sisi mi-
nuykwé ti pats visszafelé kezdett menni 143. sisi' ti jqy^taytaykicé 
pats már visszafelé kezdtek fordulni 143. ta jqrnét jui-palt nawélya 
tuykwé pats ama szamojédek után kezdett nyargalni 168. Nwmi-
Tqrém jáyá"nüpél pojksuykwé ti pats N. T. atyjához ím imádkozni 
kezdett 170. ti nawluykivé patésta üldözni kezdte 170. sáli-éákwél 
janmáltém jqrén %um ta Uüúsuykwé pats a rénemlön növekedett 
szamojéd ember most sirni kezdett 170. ta tünsés akw' -mat-ért 
nqyyaí ti nqmsaytuykwé pats csak sirt, sírt, egyszer csak felkelésre 
kezdett gondolni 171. ma-sajné, pqyén ti yart-yatuykwé pats a föld 
mögé oldalt kezdett ím huzakodni 171. ness ti lakwuykwé patsana 
hát csak úgy rejtőzve közeledett feléjük 171. tül ti kitiluykwé pa
tésta tehát azután ím kérdezni kezdte 171. ül Jápél jékuykwé páti 
ezután Japel tánczolni kezd 192. noys sát saw lésán minuykicé ti 
patilém nyusztfogó hét sok vadászhurokjához kezdett ím menni 
199,199. saw-pos joyttal%qsá völ ti ne lluykwé patés egy szemfénytől 
beláthatatlan hosszúságú folyóvonal kezdett ím jelentkezni 211. an 
yáp-kiwért alyatuykiué patseV most a ladikban verekedni kezdtek 
246. mölyqtel yqjtél jui-qult üjim yqutét yossiyatuykwé patsét épúgy 
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mint a minap a fenyvesbeli utolsó luczfenyök egymáshoz kezdtek 
csapdosódni 255. yiluykwé patitén ásni kezdtek 267. yolit ti yq,t-
laykwé pats reggel ím nappalodni kezdett 305. til yajtuykwé ti 
patsét most elkezdtek futni 308. qluykwé patsi tenki Ok maguk 
ketten kezdtek élni 324. yq-saV jémtes, yumitá-nüpél lawuykwé pats 
Hosszú ideig lön s férjéhez szólni kezdett 325. Kwonál'é ness ti 
vaykuykwé patés ím csak úgy mászni kezdett kifelé 328. karapli 
nalwá naritawés minuykwé patsét a hajót a vízbe betolták, menni 
kezdtek 333. mossa, ünlés, yqtluykwé pats, vöt tawánts keveset vir
rasztott, nappalodni kezdett s a szél elcsendesült 336. an akwr-
miis kastal aluykwé pats most egyre kedvtelenné kezdett válni 339. 
minuykwé patsét elmenni kezdtek 339. q,luykwé patsV kezdtek ketten 
élni 341. qlaykwé patsét (együtt) élni kezdtek 341. taw l'apatd lakw-
yatuykicé pate'in, nqmsein, taw tit ti qli Ha a közelbe kezdesz lo
pózkodni, gondolod ö ím itt van 414. an-maniy mdn-kwoliy-tail 
téwé-ke: yumitd nakné páti, sawéluykwé páti ha kis házbeli állapot
ban eszik, férje büntetés okába esik, nyomorogni kezd 415. 

Ezután azokat az eseteket sorolom fel, a melyekben az in-
finitivus tárgygyal áll. Az EV.-nak nincsen tárgyragja, azért a 
szavak ragtalanul állanak az inf. mellett, mint a magyarban is 
találhatni a régi nyelvben, de azzal a különbséggel, hogy ilyen 
esetekben az inf. czélhatározó (v. ö. SIMONYI, M. Határozók II. 297.). 

a) Személyrag nélküli tárgygyal : 
I. k. an lü-l'ül! yilyataykwé pats elkezdett a lóganéjban ásni 6. 

nqmt varuykwé patsét tanácsot kezdtek tartani 70. tül-uítté yoti yum 
at ydsi por varuykwé, lüHiy ma kinsuykwé ti páti azután némelyik 
férfi nem tud tutajt csinálni, magas helyet kezd keresni 71. ma-
kwol yiluykwé ta patsét földi gunyhót kezdtek ott ásni 72. la'ilip-
uj-yuri varuykwé patés lábas-állat-alakot kezdett készíteni 146, 
147. nay sdtém élém-yalésán vit-yul aluykwé patsét, vör-uj aluykwé 
patsét igédre termett embereid elkezdtek vizi halat halászni, erdei 
vadat vadászni 155. ayi qnsuykwé patsét kezde leányuk lenni, 
156, 157. Numi-Tq,rmV Xul-qtéri ma ünttuykwé patsi N. T. és 
Xul'-ater elkezdték a földet teremteni 161. Kérdéses: vitiy pal, 
vöriy pal alislaykwé ti pats vizes vidékbeli, erdős vidékbeli (állato
kat) vadászgatni kezdett 4. 

II. k. vör-uj aluykwé patés, vit-yul aluykwé patés erdei állatot 
kezdett fogni, vizi halat kezdett fogni 294. 
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III. k. üs téné jánV tur ti váruykivé patileim város felfaló 
nagy ordítást kezdek ím meg 467. ma sirpá siriy kwol ás ti va
ruykwé patséni földből való keresztrúdú, keresztrudas házat kezd
tem ím most készíteni 311. 

IV. k. jqmés téu'-ut, jqmés ajn-ut yqntuykwé patsém jó ételt, 
italt találni kezdtem 27. jqm.es mariéi vitt toltuykwé patsém becsü
letes vogul arczokat felmelegíteni kezdtem 27, 27. tul náj-áter 
kástuykivé ás ti patsém aztán ismét a bálvány szellemet kezdtem ím 
fogadalommal idézni 39. saj ajuykwe patseV csajt kezdtem inni 
64. taw náyy-yuUluykwé páti, yap vitné jol-yartuákwé patitá ő fel
bukkanni kezd s a ladikot a vízbe aláhúzni kezdi 408. 

T á r g y h a t á r o z ó v a l : l'áy/él potértuykwé patsét társalgás
hoz kezdtek 343. 

C z ó l h a t á r o z ó v a l : nét pil vátuykwé minuykwpatsét a 
nők bogyót szedni kezdtek menni 82. 

b) Személyragos tárgygyal : 
II. k. jqutá yartuykwé pats íját ajzani kezdte 70. 
IV. k. kit yqptáyém am pösuykwé ti patsém két rénökröm 

erre én hajtani kezdtem 5. am y amim pojkuykwé patsém én férjem
hez könyörögni kezdtem 26. janf qnyá nujiné jui-palt maii anya rá-
tuykwe patéstá miután idősb ángyát elnyúzta, kisebb ángyát kezdte 
elverni 81. aú sali-sarák kwoni-palt ölné jqutá kinsuyhré patéstá 
ama rénlegelőn kívül levő íját kedte keresni 173. 

Közel áll a pati-n&k most tárgyalt jelentéséhez az a néhány 
eset, mikor egyszerűen a cselekvésnek beállását jelzi s megfelel a 
mi fog igénk mai használatának. A mint már említettem, a kóde
xek és az első nyomtatványok korában nálunk is használatos volt 
a kezd a cselekvés beállásának jelölésére, míg végre a XVI. század 
vége felé a fog ige jutott ily alkalmazásban kizárólagos uralomra. 

I. k. kwoss kwon yujuykwé pate'in, at pötawén még ha a sza
badban fogsz feküdni, nem fogsz megfázni 164. 

II. k. tönt am-jotém alyatuykwé pate'in azért velem verekedni 
fogsz 93. 

IV. k. Istpén qjká ásékém pált jüw-minuykwé pate'im István 
öreg atyácskámhoz haza fogok menni 14. nán nqmsijin akivHo% ti 
sélyatuykwé páti, akwHoy ti %qntyatuykwé páti azt képzelitek ti, ép 
úgy fog majd folyni a kereset, ép úgy lehet majdan szereznetek 
(találnotok) vagyont 139. 
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Tárgygyal kapcsolatos inf.: I. k. qs manér téykwé pate'it 
hanem mit fognak enni 147. vör-uj aluykwé pate'it erdei vadat 
fognak ölni 152. 

II. k. tquli! ja, amki némné manér pojéksuykwé paPém elég 
legyen, na majd bizony én a magam nejének itt könyörögni fogok 
129. (v. ö. IV. 26.). ti matá yasci m^ wamr kaséi manki minuykwé 
pateuw ezen földje hosszú föld(ön) minő vigsággal fogunk mi 
majd menni 209. (v. ö. jaykelmii yajtuykwé yasei IV. 17, í.-j-jáli 
IV. 324). 

III. k. Tqrém jani' jajén til qs nayén jiíiv téné nir-saw at miy-
kwé páti Fenséges ég, a te nagyapád ezután a megenni való vessző
bimbót fogja majd tőled megvonni 283, 284. 

Személyragos tárgygyal: IV. k. ami tari-pakw simkém kit 
élmip kásájil ta jaytuykwcpatilém az ón fenyőtobozhoz hasonló szi-
vecském kétélű késsel fogom majd szeldesni 66. 

Az inf. végh. jelleme teljesen kidomborodik, a mikor pati
nák «készülni» jelentése van, de ebben a jelentésben csak a követ
kező öt példában fordul elő : 

I. k. minuykwé ti pats, an nétii sqpitawés már elmenni ké
szült, mire nejét kelengyével szerelték fel 23. Tari-péé-nimatá-
sqw ti minuykwé pats Tari-p. immár menni készült 27. 

II. k. minuykwé ti patiWim ím. indulni készülődöm 201. 
yqtél qls, minuykwé patés, lawi egy napig volt ott, menni készült, 
így szól 309. 

IV. k. Vör-yum vömé minuykwé pati-pel lakival taktélayti 
erdőbe járó ember, ha erdőbe készül menni, pézsmával füstöli 
magát 416. 

A pati-\Si\ kapcsolatos inf., mely már pali-n&k «kezd» jelen
tésében is közel állott a tárgyi kategória köréhez, végre teljesen 
abba csap átpati-nak «akar» és «lehet» jelentésében, de ezeket az 
eseteket a tárgynál fogom felsorolni. 

2. A magyar «kezd»-et mai használatában teljesen fedi a 
kondai pömti, a melynek nincsen annyi jelentésben" árnyalata, 
mint az ÉV. pati-n&k, s csak a cselekvés megindulását jelzi. Az 
aránylag csekély terjedelmű kondai szövegben a pömti gyakran 
fordul elő, a mint a felsorolásból is kitűnik. 

I. k. qnsuy soritáyw pömtés az öreg elkezdett veszekedni 168. 
II. k. vüs-mántél noykhwé khéykhgy té pömtés a város hosszá-
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ban ím felfelé mászni kezdett 224. mö-kín jqlé kholékhtü%w te pöm
tés erre a föld belsejébe kezdte magát aláásni 224. Iqyu rauy té 
pőmtésan mindenfelé rázni kezdette 225. jani tul'él vüs toaré sqgro-^ 
té pömtés nagy fokossal kezd a város felé vagdalkozni 228. vis-ötér 
Khürém-tül-vuor-pupi khöntat jat khöntlqytgy té pömtés az ifjabb 
fejedelemhős a Három-ölnyi-erdei-bálvány hadával ím hadakozni 
kezdett 228. tonatél vis-ötér elül' khöntlqytgy: pömtés azzal az ifjabb 
fejedelemhős tovább hadakozni kezdett 229. jani ötér Khiirem-tál-
vuor-pnpi khöntiin ji-poqlt vuitagtgy té pömtés az idősebb fejedelem
hős a Három-ölnyi-erdei bálvány hadait ím üldözni kezdte 230. 
lelép vii-kliüijétütél sürtgy té pömtésté elevenítő víz tömlőjebői dör
zsölni kezdte 231. mot khotél kwqlsei, üs khöntlayjg/ té pömtseV 
másnap felkeltek s ismét hadakozni kezdtek 231. tonatél elül! 
khöntlqytgy pömtsét erre tovább hadakozni kezdett 232. vinst jolé-
saytgy pömtés Törém-séilékén-ütpén-ötérnél most könyörögni kez-

^ dett az égszéli ötven fejedelemhőshöz 240. ajgy, téyiv pömtsét enni, 
inni kezdettek 241. taxi jqtlüt vujtaytgy té pömtés Erre öt üldözni 
kezdte 233. 

III. k. oqnkün pö%ét tau-pél vqtg% pömtés nőcskéi mellett ő is 
szedegetni kezdett 129. kwür-kwar ekwé oqkwérésat tün tqryüt téjérp-
táyw pömtés rigó asszony nénécskéje ő ellene átkozódni kezdett 130. 

IV. k. rqsi masém kit ötreVus ülkhatgy pgmtéseV a selyem
mentét öltött két fejedelmet elkezdték ismét üldözni 252. oysér jqt 
sümgy pömtsei' a rókával együtt kezdtek rohanni 371. sésé müntél 
koqtél vqtgy pömtésté kezével háta mentében simogatni kezdte 373. 
téné, cijné püsénné tank vgttélqytgy pömtsét az étel, ital maga magá
tól kezdett az asztalra helyezkedni 377. akw'-maist nqjér khölkhé 
jitélatél khivqté kliwqlilüyw té pömtést egyszer csak a fejedelem népe 
éjjelenként ím valahová eltűnni kezdett 378. nqjér-pöu tqu layw-
tayw pömtés a fejedelemfi oda kezdett lopózkodni 381. kélpén lönkhe-
mantél jit-kivüjg/ té pömtésté véresutja mentében nyom szerint kö
vetni kezdte 382. püilgy pömtés fürödni kezdett 382. nqjér kwané 
menés, Iqywé sgnsilaytgy pömtés a fejedelem kiment, körül kezdett 
nézdegélni 383. 

Tárgygyal kapcsolatos inf.: II. k. vétkesét sqgrgy té pőmtésan 
a vizi szörnyetegeket erre vagdalni kezdte 226. khönt atgy pömt-
maist jönkhép jütkén-ülé khoitél tunsi a midőn a hadat gyűjteni 
kezdte, a hold mint vmi varródoboz födele állott 227. 
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IV. k. vuj-ansuy khqsépmé pdrjitoqlgy pömtéstd az állatöreg 
a hálósátrat forgatni kezdte 412. (ragos tárgygyal). pömti ((hozzá
fogni)) jelentésben: IV. k. Mié sémé soqrgy pömtés hozzáfogott, 
hogy a póling madarat agyonüsse 321. 

Személyragos és tárgyraggal ellátott tárgy: IV. k. kiske 
najérné nüpla%tgy pömtés aktétdm a macska a fejedelemnek nászolni 
kezdte nagybácsiját 375. 

8. A pgmti-hez sorakozik a hasonló jelentésű nqivi, a mely 
hozzáfogást jelent; a -yat(-kliot) visszaható képzővel ellátva elő
fordul a tavdaiban ugyanabban a jelentésben. 

II. k. üs-kit suttelayiv nqnsdnl a város közepén nyargaltatni 
kezdték 238/9. 

Tárgygyal: II. k. vií télémiét télém tussép tarime sqgrlayw 
nqosté a víz teremtésekor termett álló fenyőt vagdalni kezdette 237. 

A kondai nqwi-nak reflexív továbbképzése a tavdai naukhoté 
ugyanabban a jelentésben; de előfordul négyszer nqwé is, a mely 
a kondai teljes mása. 

IV. k. ási Sinpql tartkétup ngukhgts Sinpal nagyapó alá-
bocátkozni kezdett 347, 347. nu/n-klséms, kharané lkémt ü-loúéuy 
ngukhgts fölébredt, csődörlovai nincsenek, elkezdett sírni 348. 
vayyqtuij ngukhgtst Verekedni kezdtek 349. tuti juni-palt ju-
minuy ngukhotst annak utána haza menni kezdettek 349. mqy-
tqntgy naukhotst dicsekedni kezdettek 353. in pükliqtgn nau-
khotst most összefogózkodni kezdtek 354, 354, 353. sqlkhqn 
jü7iumni pqst, sqlkhqn mdné dld-úér tölmgy ilkdléy naukhots a répa 
növésének idejében a répaföldre valami tolvaj kezdett járkálni 356. 
khwndy kun-mingy naukhotéu, tarét) tatanén il-pgreivu a hogyan mi 
kimenni kezdenénk medve apád megfojt 357. tid il-qlgy naukhotst 
ott tovább élni kezdettek 357. khön serkés qrtgy naukhots, tqréy-pü 
serkés tösén neul'-cqyél mous amikor a sas fáradni kezdett, a medve-
fiú a sas szájába egy darab húst dugott 360. sujdléytéy naukhotst 
szeretkezni kezdtek 364. juwi-dwit-jitél! Idkdnéytéy naukhotst nő-
testvérével elkezdett bábuzni 367. div-pü pqyt khdnstgy naukhotstil 
a gyermek mellett himbálni kezdte (a manó kezét) 368. nöplqy-
tgy naukhotst, vérnu dtv íl-nöpléstil nászolni kezdettek, a legifjabb 
leányt elnászolta 370. 

nqwé: IV. k. pü-sgpnqt nql-sgp ngyghail khqrtgy naustqn a 
fületlen és orratlan pedig elkezdte felfelé húzni 359. 
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Tárgygyal kapcsolatos inf.: IV. k. tgj varuy ngukhgtst lako
dalmat kezdtek csinálni 348. korol'ét ndjárén fisté, qrqkh djuy ngu
khgtst a királyok eljöttek a fejedelemhez, pálinkát inni kezdtek 340. 
qs tgj varuy ngukhgtst ismét elkezdtek lakodalmat csinálni 349, 
349, 350. sqrt pitén naukhotst csukát kezdtek főzni 351. uy-mét-
sout sqlkhqn-mané tarén jant, salkhan khqtgy naukhóts egyszer csak 
egy medve jön a répaföldre, elkezdte tépni a répát 356. jiiv tél 
naukhoté sourgn pol'qné kusuy-és tara ju-pdtdllét a mint a fát vágni 
kezdte, forgácsai a kéménylyukon át behullanak 358. 

nqwé: IV. k. ngy-janumém salkhan dr it khqrtqtgy nqus a 
megnőtt répát minden éjjel elhordani kezdte 356. 

Személyragos tárgygyal: IV. k. asi sinpql tewinii nuy-khqrtuy 
ngustél Sinpal nagyapó őt felhúzni kezdte. 347. tuy nqus khqrtgy 
noy-ghail őt magát kezdte felfelé húzni 359. 

4. A páti használatával némi részben rokon a jémti szerepe, 
bár alapjelentése vmivé levest, válást fejez ki, pl. ekwdta puykd 
sulitimé saur-sqw yajilt voikeni jémtém az öreg asszony feje meg
őszülve mint nyúlbőr, (oly) fehérré lett II. k. 299. Néha azonban a 
jBmti ezen új állapotba való jutás kezdetét fejezi ki, s ilyenkor az 
éppen «kezdeni» v. «készülni)) szóval kell fordítani: 

I. k. ta mors lü qlém, yqluykwé ti jémtém olyan ló volt, mintha 
éppen megdögölni készülne 6. qs ti joytuykwé jémtéstd, maii sqrt 
yuril sdrisné ta saltés megint már csaknem utolérte, (midőn) amaz 
kis csuka alakjában a tengerbe ereszkedett 12. 

II. k. kdt-pqalán püyémtuykwé jémtéstd megfogta mindjárt a 
fél kezénél fogva 129. ti joytgy té jémtsét ime már (a hadak) oda 
érkezni kezdtek 227. 

Személyragos tárgygyal: II. k. vis ötér tökhétdm toqrépütgy 
jémtésté s már azon volt, hogy az ifjabb fejedelemhős torokcsut
káját keresztülszúrja 233. 

Szintúgy vele jár a jémti-vel az új állapotba való jutás aka
rásának, kívánásának képzete, de ezt a tárgynál említem. 

5. A vmire készülődést a kondai még a kérstayti szóval 
fejezi ki. 

I I k. vis ötér jqt khöntlaytgy kérstayti az ifjabb fejedelem
hőssel hadakozni készül 227. IV. k. élé méngy té kérstaytat ím el
menni készülődnek 383. 

Érdekes találkozása a magyar és a vogul észjárásnak 
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az unti és vukété «ülni» igének «vmihez hozzálátni, hozzá
fogni» jelentésben való használata (megfelel a német: «sich daran-
machen»-nak). Többnyire czélt is rejt magában s azért itt csak 
kis részét tárgyalom. 

IV. k. tarép'pü cimaVtal: úoygr v%dil vukétséné jánghéy 
a medve fiú szól, miért ültetek úgy neki a játszásnak 359. 

Tárgygyal: nautnát jui-pált ékwd tqwél yartiluykivé üntti 
miután lekaparták, az asszony neki ül a bőr kihúzásához 419. 

6. A vmire törekvést, vágyódást kifejező szavak: taymeji, 
voráti (vardti) drtélayti, vortyati: 

II. k. tü jassá ujuykwé taiu voráts egyenesen oda iparkodik 
úszni 291. kwal-kinél kwdne lakicéltápc várati a házból kirontani 
igyekezik 239. 

III. k. kwona kwdluykwé ti ártélayte'im kimenni vágya
kozom 61. 

IV. k. nay aluykwé vordtilén te őt megölni törekszel 343. jü-
minupkwé ti vorátale'im ím haza szándékom minden áron menni 54. 
nqyy-Xülnykujé kivoss vortyatili, la'ildyan at lapi a mint felállásra 
támaszkodik, nem tud lábaira emelkedni 328. 

Tárgygyal: I. k. toy jálimát vit ajuykwé taymejis a mint úgy 
járt, vizet inni kerekedett vágya 5. 

Személyrag. tárgygyal: II. k. am vörés-Uli-aulém nay yar-
taykivé ti vordtilén az én vércse lelkem végét ím te kiszabadítani 
törekedtél 188. 

IV. k. táutam nokhwé puuy várétité őt igyekszik megfogni 412. 
E csoporthoz tartozik a kondaiban található nori- ige, a 

melynek «óhajt, akar» jelentése van, de azt nem szerkesztik, mint 
a magyarban, tárgygyal, hanem -né «-ra, -re» raggal, mint ez a 
példa mutatja : jamés mdsnén, jamés ténén nores-két jamés mdsnel, 
jamés tenél pgjértilén ha jó öltözékre, jó táplálékra van óhajtása, jó 
öltözékkel, jó táplálékkal áldod meg (II. k. 378.) s ezért a we>n-val 
kapcsolatos inf. is végh.-nak veendő s szerkezete megfelel a ma
gyar «kivánkozik» igéének: 

IV. k. khomél ülat tat sunsgy ngrain meg akarom nézni, 
hogyan élnek ott 375. kit khgm soritqyta-köt, qlé-khwan-nár toqré 
kholtildyw ngrité, tan Xoyklié söj: vuj-ansuyné nglti ha két em
ber pörlekedik s vki ki akarja mutatni, hogy az ő szava igaz, az 
állatöregre esküszik 411. 
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Tárgygyal: II. k. om külp-sam teyiv khwqsé noram,?iaV ménan 
om tqryém alkáto% én ha egy csepp vértakarok enni, te jössz ve
lem verekedni 226. 

IV. k. táu-pél oa síilémlayw rígri, pöu sülémláyw nori hi
szen ő is leányt akar nevelni, fiút akar nevelni 320. qln, suréú 
nár kltüntg/ noran khüntén, oqlmén ezüstöt, aranyat, a mennyit 
csak hátodra rakni akarsz, rakj föl, vidd el 372, 373. 

7. A vmire bocsátást, engedést a vogul tqráti (tavd. tárté) igé
vel fejezi ki, s hogy a tőle függő inf. csakugyan végh., mutatja e 
példa: lélénné ju joytoy tqrétán oqném engedd, hogy elevenen tér
jek haza II. k. 240.; itt oqném taráti-tól függő tárgy, mert a dativus 
amnán vagy omnqn; az inf.-nak tehát szükségképpen végh.-nak 
kell lenni. Csak a déli nyelvjárásokban használatos infinitivussal: 

II. k. lélénné ju joytoy tarétan oqném engedd, hogy elevenen 
térjek haza 240. 

IV. k. ön—latti—li kliulu%w tqrátáln engedj engem — 
mondja — hogy az éjjelnálad háljak 162. ákam-oqkwam önltkhüluyjv 
taratelán nagybácsim, nagynéném, hogy az éjjel meghálhassak, 
engedjétek meg nekem 163. uy-pqr som répcasne squt amcinmi 
sakhqsoy tártén egy szempillantás idejéig engedj egyszer kipiheg
nem magamat 354. 

8. Engedést fejez ki a kondai alti: 
IV. k. naV oqném ménoy oqt altéslén te nem engedtél engemet 

elmenni 383. 
9. Az engedésnek majdnem ellentéte az unszolást, kénysze

rítést kifejező pariti: 
II. k. am nayén (ánkwén) alunkwé paritilém : nan yqnal 

lawe'in ha én téged unszollak, hogy öld meg, te akkor azt fogod 
mondani 93. 

Személyragos tárgygyal: II. k. am ankwém nan alunkwé pari
táslén te unszoltál engem, hogy anyám megöljem 93. 

10. A gondolást kifejező nami szerkesztési módja lehet: ti ul 
nqmélmatén, tü ul nqmélmatén I. k. 15. ide ne gondolj, oda ne gon
dolj ; lehet továbbá gondolni vmit: Voikén- Tqrém asém yanstem 
yanétepd an namilém Fehér-Ég, az én apám tanított tanítását ve
szem elmémbe III. k. 80. és at khankhá at nqmsi am mqsám senki 
sem gondol én reám (értem) (Vog. Nyelvj. 108.). Az utóbbi szer
kezet után indulva az inf.-t czélhat.-nak lehet minősíteni, míg 
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a második példa tárgynak tűnteti fel, az első pedig véghatározó
nak, azért azt hiszem, mivel a vég- és czélh.-t megkülönböz
tetni sokszor nehéz, legjobb lesz az ide tartozó példákat értelmük 
szerint a végh. és tárgyi infinitivusok közé besorozni. 

Vóghatározók : I. k. sq,ma yqlwykwé nqmési éppen csak meg
halni gondol 13. 

Tárgygyal: I. k. Xul'-qtér mdéné ma jelpiy sakivél loutupkwé 
nqmési aX.a. lakta földet szent tűzözönnel elmosni szándékozik 08. 
Xul-qtér takwitan janés ma ünttüykwé §s afav'-müs ti nqmsi X. a. 
megint azon gondolkozik egyre, hogy magának külön földet te
remtsen 162. Xul'-qtér . . . ti é~lém~yqlési' yot sakwátaykicé nqmsi 
X. a. ezen embereket valahogyan megrontani gondolkodik 163. 

11. Végh. áll a «tanítani» jelentésű%anéti mellett. I. k. jqutél 
alésláné yum jq,ut varwnkwé yanstitá íjjal vadászó embert íjkészí
tésre tanít 153, 153. Az észjárás a vogulban és magyarban az lehet, 
hogy reávezet vkit vmire. 

12. Ástéli «készen. lenni» s azután «ráérni vmire» szintén 
ide sorolható. III. k. jmv totuykivé at astélást hazavinni nem értek 
reá 235, 235. 

13. S végül még nqti «segít» mellett áll végh. inf.: 
Személyr. tárgygyal: IV. k. tV jalén, am lűm nqyy-viykwe 

úqtén gyere ide, segíts felemelni lovamat 321. 

I I . Iníinitivus mint czélhatározó. 

A czél- és a véghatározó között pontos határvonalat húzni 
nem igen lehet, azért előfordulhat, hogy az ezen fejezetben tár
gyalt esetek némelyike talán a vóghatározók közé is beillik, de 
azt hiszem, a czélzatosság némi képzete mindegyikben meg
található. 

1. Leghatározottabban nyilvánul a czélzatosság a mozgást 
jelentő igéknél s ezek közül különösen a mim-vei kapcsolatos czél-
hat. infinitivusok gyakoriak; nagyon elterjedt a használata a tav-
daiban es kondaiban, míg a többi nyelvjárásban más járást 
jelentő igékkel váltakozik. 

I. k. oql-khicqté kénsoy menés valahová elment vadászni 168. 
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mot khotél qnsuy üs kénsg% menés másnap az öreg ismét elment 
vadászni 168. 

II. k. qln-sosi-surin-sösi-vaiméléy nqi, Oqs vetdn páiluy nqlu 
té menés ezüst ribiszke, arany ribiszke fondorlatos asszony ím az 
Ob partjára ment le fürödni 225, 225. vuor-kin jálwéljqt kJtönt-
l$%tu% té menés az erdőbe indult a manókkal hadakozni 226. niiV 
jgutén-nelén késne pééén ménan om tqryém alkatg% te a te íjaddal, 
nyiladdal vadászfortélyoddal jössz velem verekedni 226. khontdntél 
vis ötér poalt khöntlaytgy té menés hadaival az ifjabb fejedelemhős
höz erre hadakozni indult 227. sokho vis ötér-pö/én nötgy ménat 
mindannyian az ifjabb fejedelemhőshöz mentek segíteni 230. Sakw-
tal'ey ajka nüsmém-pdlt mvjluykwé ti mine'im Szigva-fői öreg nász-
rokonomhoz vendégeskedni megyek 262. saw jdrném, yuml'é-mos 
qUlaWit, sunsuyhvé ti mine'im sok szamojédem ugyan hogyan él, 
megyek ím megnézni 279. upd-pdlt mvjluykwé minés ipjához ment 
vendégségbe 310. 

III. k. am jonyuykivé tü minasém én oda mentem játszani 73. 
sdt yiim mat jonyuykwé yün mine'it hét férfi ugyan hogyan menne 
csak úgy játszani 400. 

IV. k. an qs mujlupkwé minkén-értén, kankén qs mat nay-nu-
pélén sunsi ha most vendégségbe méssz, talán bizony reád fog nézni 
a te bátyád 327. vata-%umitd kivals pdV', yqn-pált minés mujluykwé 
kereskedő embere kiment a partra, elment a fejedelemhez vendé
geskedni 337. in mat má-ut'in vguy dtdmét-jitél khqntlqytgy miniu-t'e 
most hadd menjünk más vidékre (föld vizhez) erős embe
rekkel hadakozni 351. amp-pü, n&u khqltérém-qsén khqrqulqtoy 
minén ebfi, menj te a hídra őrködni 352. in jukd-pünsit pié khu-
Uinén qlgy puru mindntét most az asszony fiastul vissza megy lakni 
régi házukba 357. riistil ti mqltq%mé, tuslejiy minds vette a fegy
vert s elment vadászni 359. minén—lant—sojnq tusleji^tép menj — 
mond — az erdőbe vadászni 360. neu khgjgn minén, khalait-mes 
dm sqy tástilém te menj feküdni, reggelig én mindent elkészí
tek 365. miskéréy kltgjgy minds a fiú feküdni ment 365. khgldi-
t'qtén gs tuslejiy minds reggel ismét vadászni ment 367. khg-
lait'atén kdlst, uy-jitél tusléjiy miúást reggel felkeltek, együtt men
tek el vadászni 369. miúást nöplqytgy nászolni mentek 370. khq-
tél ü-vőntné pdlu, ánsu/ sqlkhqn-mané khqrqulqtgy mihdnt nap 
leszállta tájt megy az öreg őrködni a répaföldre 356. nqjer sgnsi-
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lliyw tíikw te meni a feje'delem maga nézni megy 378. nqjértél sgn-
sgy menései'' elmentek a fejedelemmel megnézni 379. sörés-vStán 
jéltqptq,ytgy menés a tenger partjára ment gyógyítani magát 380. 

Tárgygyal kapcsolatos inf.: I. k. akwraykiv q.nsém sat p m 
X<i>lüy ma kinsuykwé ta miné'it az egy anya szülte hét férfi most a 
halottas országot fölkeresni megy 95. 

II. k. sat yum sat yárép yáriy vant naivluykwé mine'it a hét 
férfi egy hét jávorbikából álló falkát megy űzni 22. an nur to
tuykwé Ker-tayet-yuriy-atér üsén ti mini most bosszúját állni megy 
a Vas-búvármadár alakú fejedelemhős városába 97. ajiy yum-
plpana úal-jiw totuykwé minőst apródlegónyei elmentek nyílra való 
fát hozni 119. ném-/oti q,triy sat sat mané nay sis-vori totuykwé 
ul l'ul'én, ma'il-vori totuykwé ul minén semmiféle istenkét uraló hét
hét földrészre te többé háterőd tüntetésére ne állj, mell-erőd tün
tetésére ne menj 154. ne minné néyiy sam kinsuykwé ti mine'im 
nő-járó nős vidéket megyek ím keresni 284. kondai: tonatél khönt 
atgy té menés s azzal ím hadat gyűjteni ment 229. 

III. k. tal yujne márisém nortuykwé yasli manituykwé jqmi-
le'im, taykw manituykwé miniWim télalvó földecskémet beteríteni 
mohot tépni járdalok, moszatot tépni mendegélek 141. qssa taipd 
taiy tar vissentaykwé sisiy paul sisin ti minilali vékony szálú szálas 
gyökeret hozni ím a mögös falu mögé mendegél 382. 

IV. k. ne tdltuykwé ti mine'im nőt szánra ültetni megyek ím 
el 29. am nét-jot pil vatuykwé ti mine'im én a nőkkel bogyót szedni 
megyek 82, 82. takkát sarkiy vaykati püyuykwé ti minet ezzel el
mentek megfogni a magában legelésző réntehónt 142. g,lp jayá-nur 
nawluykwé mini a hős atyai bosszúokát megy üldözni 149. am yul 
aliélaykivé minasém én halat fogni mentem 240. pör-sán totuykwé 
jüw ti mini hogy ikráját elvigye, ím visszamegy 246. vit-yul alis-
laykwé minés vízi halat ment halászni 293. at-késunsi: ta-tivássi' 
taw-paltá manér kinsuykwé mine'im ha nem néz, akkor többé mit 
mennék hozzá keresni 327. Xün vorné, man yul aléslaykwé mine'in, 
karr éa'itékli-ke: nay én sq,t najtékli ha az erdőbe vagy halat fogni 
méssz s a rigó fütyül, neked szerencsét jósol 414. naykw—latti—már 
kinsuy nái minén te — úgy mond — mit keresni méssz 317. am 
khulmé kénsgy ülméyés ménam én halat keresni álmosan megyek 
267. molti akw'mát Tap-jé tqtkhét ülém khgm vuj ansuyné noltés 
toni-poqlt vuor kénsgy menés néhány év előtt egy ember, ki a Tap 
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folyó forrásvidékén lakott az állatöregre esküdött, azután vadászni 
ment 412. Küséy pöuléy khgm vuor kénsgy menés egy kuszeng-falvi 
ember vadászni ment 413. dncuy, tdutné miién khgl dlésloy öreg, 
menj a folyóhoz halat fogni 351. uy khqtél taréy tini kiskiiléy kun-
minás egy napon a medve kiment enni valót keresni 357. mat ma-
utin miném ni kiskdléy más vidékre megyek nőt keresni 357. 

Személyragos tárgygyal: II. k. am nem totuykwé mine'im én 
feleségemet megyek elhozni 127. keriy aulép jelpiy sirejim taivdn 
susséltaykwé ti mine'im vas végű szent kardocskámat ővele meg
nézetni megyek én 138. 

III. k. an yürém sispá sisiy nála vortuykwé mini most ama 
három háttal való hátas fajdtörét felpeczkelni megyén 378. 

IV. k. mm Álp jai-pímen kinsuykwé minén-timén mi Hős 
atyánkfiát megyünk keresni 154. uj sat lesin yum aském... kinsuykwé 
amki mine'im jávorfogó hét vadászhurkos férfi atyuskámat keresni 
magam megyek 200. alné yumita arpitá sunsuykwé ti mini az az 
ember, a ki fog, im elmegy czégéjét megnézni 246. mandrem to-
tuykwé yqn-palt mineim mimet vinni mehetek a fejedelemhez 337. 

2. A mini után különösen &jiiv- «jön» ós jali «jár» van leg-
számosabban képviselve. 

I. k. rnana téné tép járémné patsén töna am-pdltémpojksuykwé 
jisén talán enni való étel szükségébe estél, azért könyörögni jöttél 
én hozzám 144, 150. ti nay satém é~lém-%qlásén, étyélané simánl 
man ürél pojtéltuykwé, pöl'né alpi alpidnl man ürél reiltuykwé, nay 
satém vit-yulén, vor-ujn-manér sormél aluykwé man urél kátén pat-
tuykwe, ti nqmt kinsuykwé nay-palten ti jisém; mat ürel láivilén ezen 
igédre termett embereid éhező sziveiket mi módon csillapítsák, 
fázó testeiket mi módon melegítsék, hogy igédre termett vízi hala
dat, erdei vadadat minő halállal öljék meg, minő módon ejtsék 
kézbe, erre nézve jöttem ím én te hozzád tanácsot kérni 150. 

II. k. am q,sné plyiy üs saiv yumim piirlaytuykwé, jiryatuykwé 
ti jiut birtokomat tevő fias városom sok embere ételáldozatot hozni, 
véráldozatot hozni jön 282. nét pürlaytgy tau téjist a nők ím oda 
jöttek étellel áldozni 231. 

III. k. taw tajéy akw'Hüíit úild %um am-pdltém jonyuykwé yüií 
jiut elvégre ugyan ez az egy magasságú négy férfi én hozzám ját
szani hogyan jönne 274. 

IV. k. möt üsdnél vdialaytuykwé jim vata-yum-karapli paV ti 
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püyáts egy másik városból kereskedni jött kereskedő ember bajója 
ím a parthoz kötött 331. an kankém-palt mujluy kivé jisém most 
jöttem bátyámhoz vendégeskedni 343. tuslejiy jisém vadászni jöt
tem 369. jü-pűi!\— lant — khunáft ajiséne iim-pqyém nqioy testvérek! 
— mond — hogyan nem jöttetek hozzám segédkezni 355. dm 
aléni, ám-jitélém pükhqtoy jdjin itt vagyok én, gyere velem össze
fogózkodni 352. 

Tárgygyal: I. k. nay-paltén namét kinsuylavé jisem, te hozzád 
tanácsot kérni jöttem 138, 139, 146, 148. plkwé, manér vdruykwé 
jisén fiacskám mit cselekedni (miért) jöttél 155. 

II. k. am l'áy/ém yqsit né miném néjiy sdm kinsuykwé voss jiiu 
hadd jöjjön az én utam hosszában nőjáró nős vidéket ke-resni 295. 

IV. k. q,lp ! jdyd-nur nawluykwé qlp jájenti egy hős! — atyai 
bosszúokát üldözni egy hős jődögél 149. jelpéy soqtém kwlin táilémd 
jdi-poqlt isinnt-tur sösu/w pö jiut szent hetem eltelte után halotti 
tort tartani jönnek föl 116. mdy neun qrqkh ájuy a, jisu mi hozzád 
pálinkát inni nem jöttünk 346. mot khum qylg,tuy jisu az idegen 
fajta embert megtekinteni jöttünk 346. toj qylatuy khqléy jisté a 
lakodalmat nézni népség jött 350. 

Személyragos tárgygyal: III. k. Torna khürém pü jdydn kin-
suy jiut Torna három fia atyjukat keresni jő 491. IV. k. nay mojné 
jiwén, nayén yajtéluykwe jiut vendégek jönnek hozzád, téged hős
leni jönnek 81. 

3. A jdli jelentése: «megy, jár, jön, indul». 
I. k. mot khotél qúsuy kénspy jdlndt mantél ankéské pupi-

khwgriié üs te joytwés másnap mialatt az öreg oda jár vadászni, a 
kigyó ismét eljött az öreg asszonyhoz 168. 

II. k. Sakw-taléy nüsém-qjkdm palt mujluykivé ta jdle'im Szigva 
fői nászrokon öregemhez ím vendégségbe utazom 258. sdmiy kivol 
sámémné mujluykwé pa jdldkén az én szögletes házam szögletébe 
jer föl, kedves, vendégeskedni 269. nay an namtén-ke patnuw kilén-
pdlt akw* jurtél mujluy kwé jdlnuwémén, yuml'é-müsé/ q,leV, qltulen 
sunsuykwe te hogyha kedved telnék, a te sógorodhoz mennénk 
együtt vendégségbe megnézni, hogyan élnek és milyen módban 
vannak 308, 309. Kondai: úötgy, khqsfén, oqtjdlfén hallod- e, nem 
jönnél segíteni 228. nai kdsijén mdnsés-két, tan pöyétdn kiutdyw 
jdlkén ha a te késed megtompult, eredj csak, köszörüld meg az ő 
oldalán 229. 

25* 
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IV. k. am — an-mont kankém nam-yqtelá -— kankém-palt muj-
luykwéke jalnüm én — ím most bátyám nevenapja van — bátyám
hoz vendégségbe mennék 326. kankém-palt mujluykwé jálém mámt 
kankém mujléptim-utém ti, jüw ti totilém bátyámhoz vendégeskedni 
menvén, bátyámtól nyert vendégajándékom ez, ím viszem haza 
328, 330, 341, 343. 

Tárgygyal: I. k. vita, Igéit yqláy ma kinsuykwé jáleuw vize bő 
halottas országot keresni megyünk mi el 94. élém-iqlésájémné lili 
tqtuykwé jále'im én most elmegyek, hogy lelket hozzak embereim
nek 163. 

II. k. né miném néiy sám kinsuykivé voss jáleuw nőjáró nős 
vidéket menjünk immár keresni 94, 94. nál-jiw totuykwé jaldn 
nyilra való fát hozni menjetek 119. 

III. k. Ás-tép, tür-tép váruykivé voss jalnüm obi táplálék, tavi 
táplálék szerzésére hadd indulok én 378, 378. pil vátuykwé oss 
jálileu teli város sok leányom hadd járunk bogyót szedni 465. 

IV. k. pirés yujné sáp-jiw sa'iruykwé vorné voss jalnüm hadd 
megyek az erdőbe, hogy a fiúcska fekvőhelye számára rothadt fa-
törmeléket vágjak 80. sásár, am, an qysér nawluykwé voss jalnüm 
ugyan hadd megyek én rókát üldözni 169. khivqlt khotél khwatál! 
néyéy mö, mojiy me kénsoyjálimen holnapi napon valahová nőjáró 
vidéket vendégjáró vidéket keresni megyünk 374. 

Személyr. tárgygyal: III. k. kasém anyén kinsuykwé jálimén 
öcsém, menjünk ángyodat keresni 379, 380. 

IV. k. namtá sunsuykwé jále'im gondolkozását megtekin
teni elmegyek 327. sorémné patém élém-yqlés Isá nalimén yqtél-
sis akw(-müs kwoliy mátáy jálenti uVá-sultmü kwolá-jorá sunsi-
laykwé a meghalt ember árnyéka negyven napon át egyre jár 
az ő háza tájékára, hogy az ő tüze szikráját, a háza helyét néz
degélje 417. 

Minthogy a jáli «menni»-t ós «jönni»-t is jelenthet, azért az 
előbb említett szerkezetek hatással lehettek ilyen mondat keletke
zésére mint: mönt kit, /um, kankém, kwolnél mujluykwé jálémyummi , 
juil-jo^télawásém SÍZ imént két férfi, bátyám ;házából vendégség
ből jött két férfi ért utói engem IV. k. 329. Valamint «meg\» és 
«jön» egymásnak ellentéte, úgy e szerkezetben is a czélh. ellen
tétét, az eredethatározót találjuk. 

A jáli-vel azonos a tavdaiban előforduló jile és ile. Tárgy-
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gyal: IV. k. kucd-jqrmq khqrtgy jilsém darabos darát darálni jár
tam 322. Szem. r. t. IV. k. áméy ilém qylqtgy megyek megnézni 
magam 357. 

4. Mozgást jelentő szó továbbá jqmi «jönni)) és «járni» 
jelentéssel: II. k. akivmat toy tüjtyatém mamt Lqpéy-ayit püluykivé 
ti jqme'it egy helyt, a mint így rejtőzködöm, a Lqpéy-beli lányok 
ím fürödni jönnek 186. 

IV. k. pasélaytuykicé akwan ta jqmentást üdvözlésére egymás
hoz mentek 142. yqn-palt mujluykwé pal'é jqmi a fejedelemhez 
vendégségbe menendő felfelé lépdel a parton 331. 

Tárgygyal: III. k. yasli manituykwé tül ti jqmile'im mohot 
tépdelni járogatok aztán 142. 

IV. k. paui vántykwé tü ta jqmente'im üdvözletet tenni oda 
lépdelek 31. Sinsér-ja vatdn vit ámértaykwé nal jqmentéim aFehér-
buvárkacsa-folyó partjához vizet meríteni mendegélek alá 118. te 
Sinsér-ja vötán ivüt' qmértuyw nal joqmentásem ezen Fehér buvár-
kacsa folyó partjára lemendegéltem vizet meríteni 114. 

Személyr. tárgygyal: II. k. vpá sairuykwé ti jqmi ipját leütni 
megy 123. 

III. tál yujné marisém nortuykwé jqmile'im télalvó földecs-
kémet beteríteni járdalok 141. 

5. Ide tartozik kwali, káli is, a mely «menni »-t, «elmenni»-t 
jelent. I. k. tqul mojiy qnsuy tnéngy Javqls a vendég öreg aztán 
felkelt, hogy elmenjen 167. ménoy kivqlma söut loqtti midőn felkelt, 
hogy elmenjen, szól 167. 

II. k. vápsém kivond voss kwali jonyuykivé vőm hadd jöjjön ki 
a szabadba játszani 123. 

IV. k. karapliy vata-yumitá pái yqn-palt mujluykwé kwals 
hajóbirtokos kereskedő embere fölment a fejedelemhez vendég
ségbe 337. nay qs mir-puykV qlné •yum am-jurtlém teykwé, ajuykwé 
q$ at kicalein hát te mint a nép feje nem jössz-e szintén velem 
enni és inni 337. 

Tárgygyal: II. k. nal'-jiiv sunsilaykwé takwi kivond kwálés a 
nyilra való fákat megtekinteni maga ment ki 119. 

IV. k. tonjui-pált vit-tur sqsuykwé pd kivale'it azután halotti 
tort tartani felmennek 121. am manér kinsuykivé, kunér, yqn-palt 
kwale'im mit keresni menjek én szegényke a fejedelemhez 337. 
pást vus, jiw íouroy kals vette a fejszét s kiment fát vágni 358. 
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uy-mét-cout mini vorqnén lo-sqor táitéy káls egyszer a menye az 
udvarra ment a marhát etetni 368. 

Személyr. tárgygyal: I. k. ékwata kinsuykwé kwoná ti kwáli 
feleségét keresni kimegy 4. kwals kwona ma janit mirá yanstuykwé 
ment kifelé, hogy széles e földön való népét tanítsa 152. mápáyy-
wit mirá sunsnykicé kwals elment széles e földön való népet meg
tekinteni 156, 158. 

6. A mozgást jelentő igék közé tartozik : yajti fut: IV. k, nán 
tu-cGut khaitin ámán nqtgy akkor ti fussatok nekem segédkezni 354. 

Tárgygyal: II. k. kivol jor-lut sqpituykwé jüw yajti a ház-
tájékot rendezni haza fut 127. 

7. Továbbá: molemtayti siet: II. k. KJiürém-tál-viior-pupi 
vüsné joytgy molemtayti a Három-ölnyi erdei-bálvány városába siet 
eljutni 231. 

8. Ide tartozik továbbá joyti átvitt értelme szerint, mert ere
detileg vhová, vmi állapotba való jutást fejez ki, de minthogy e 
vmibe jutás mozgást igényel, azért «jönni* értelemben is találjuk. 
II. k. mosiy lu mosné-keyöjawét: am paltém pojksuykué joyteit 
beteg csont betegsége ha érinti, én hozzám imádkozni jönnek 3. 
upá taw-paltá mujluykwé joytés ipja ő hozzá vendégségbe jött 308. 

IV. k. Puliy-Aut nqtné kasén . . . mirá y_a.lt mujluykwé ti joyti 
Obdorszki nyalka öcséd népe között vendégeskedni jön ím 141. 
ti mortim náj áykikwé mujluykwé joytilém ez a madár-repülő déltáji 
kisasszonyka vendégségbe érkezett 278. Es-taléy yürém ríusmém muj
luykwé joytásét Esz-fői három nászrokonom vendégségbe jött 295. 

9. Ide való még lakwi «közeledni» s általában mozgást jelent: 
II. k. taw-páltá lakwsi' anilaytuykwé közelebb léptek, hogy meg
csókolják 97. Tárgygyal: II. k. sairép-koatél tárim jqlé jáytoy kwáné 
té lakwelts hogy a fenyőt levágja ím fejszés kézzel kiugrott 236. 

10. Mozgást jelentenek, de egyszersmind közelebbről is meg
határozzák azt sálti «leszállni^, voili, vailé «leszállni», khqjé «be
térni)) és juíc-jqyyi «visszafordulni))-félék. 

a) sálti: I. k. numél tqrémnél kér-tayt ti jiw, ma kinsuykwé 
vitén jü ta sáltés hát felülről az égből egy vas buvár-madár jön 
földet keresni, beleereszkedett a vízbe 1. 

b) voili, vailé: II. k. elé öykhwsayts, páiluy nalu té voilés 
levetkőzött és ím fürödni a folyóba szállott 225. IV. k. tán tönq 
peuláléy vailét leszállnak a tóba fürödni 363. 



A VOGUL INFINITIVUS. 3 9 1 

c) khqjé: IV. k. ti mvs khul-ker khgjgy khqjqs ezen kis házba 
betért feküdni 369. 

d) jdyyi: IV. k. Jénsiy üsiy sairepd kinsuykwr jűw jqyyés 
Jenysing városbeli fejszéjét keresni visszafordult 168. 

11. A mozgás képzetét tartalmazzák, bár más a mozgás kép
zetével összefüggő cselekvést jelölnek a «keresni, jelentkezni, 
tűnni, találni, lefeküdni, leülni, vágni, fogni»-félék : 

a) kinsi «keresni». Tárgygyal: I. k. tül-ültté kicol-vdruykwé 
jiw kissmejdst azután fát kerestek házépítéshez 72. III. k. tal yujné 
ma-kwol váruykwé yum-nol péltal ma-sayl kinsile'im tél átfekvésére 
való földi házat készíteni férfi orrának áthatolhatatlan földi halmot 
keresgélek 241. 

b) nélti: jelentése tkp. ((jelentkezni, előtűnni*). I. k. jola 
ramyats, akwr sama tüp nqyydl sunsuykwd néltés föld alá ásta 
magát, csupán egy szemét hagyva födetlenül, hogy felfelé nézhes
sen 12. Tárgy gyal: III. k. tal yujné mdkivol varuykwé tamlé janV 
ma-sayl kapaj ti neilém télalvó földi ház készítésére alkalmas nagy 
földdomb, az istenadta tűnt ím elém 141. 

c) yqnti «talál». Tárgygyal: I. k. kwol-ünttuykwé né-matér at 
yqnte'it házépítésre semmit sem találnak 72. 

d) yuji «lefekszik». I. k. vitán ajuykwé yujéa lefeküdt vizéhez, 
hogy igyék belőle 5. III. k. ti yqluykivé yujsém jáykiy kannél, tüjtiy 
kémnél tilelii minin hová meghalni feküdtél; ezen jeges térről, ha
vas térről menj el innen 89. — Tárgygyal: I. k. vit ajuykwé qs 
yqmi yujés ismét hasra feküdt vizet inni 5. 

e) ünli, ünti «ülni»: II. k. naurém jonyuykwé tü üntélmats a 
gyermek játszani oda ülepedett 100. am l'attém penyuykwé ti ünt-
tíWit velem szemben ím bűvölni ülnek le 282. akwc anin, akw* 
sdnén téykivé üntsV egy tányérhoz, egy csészéhez enni telepedtek 
301. akw* jurtel jüiv saltsi\ téykwé üntsi , tési\ ajsi' együtt bemen
tek, enni kezdtek, ettek, ittak 307. III. k. tulmay apsitd kát-yqpitd 
taydtesta, penyuykwé ti ünttés rozomák öcscse keze fejét lecsüggeszti 
s varázsláshoz űl 120. (ezt a véghatározók közé is lehetne sorolni). 
IV. k. pasandnl varwdst, téykwe, ajuykwé untsi asztalukat felszerel
ték, leültek ketten enni és inni 337. tm-ajné pasdn vdrwés, teykwé 
üntsV evő, ivó asztalt rendeztek, enni ültek 340. téykwé, ajuykwé 
üntsét enni, inni ültek 343. tuy vöntqnt khqrqulqtoy maga űl (oda) 
őrködni 353. ktctr pöj-palén vöntés khqrqulqtoy a kemencze mögé 
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ült őrködni 367. khgláitqtén miskér éy qs aminant tuslejin, kJiqrqu-
Iqtgn vonté reggel az ifjú ismét nem megy vadászni őrködni űl 367. 
teyw, ájuyw vgntést enni, inni ültek 384. pásén puj-poqlné téyw-
üJQX v9tS(it az asztal mellé ültek enni és inni 377. 

Tárgygyal: IV. k. ayikwé, am pqyémné sáj ajunkwé voss üntnün 
leányka, ülnél ide mellém csajt inni 65. punk-tar yartém saw ayk 
sawél ünlém as pal süt yansá jinunkwé üntné pal yqtélán yurin pal 
sáíyansá jüntunkivéüntné pál/qtelán: sat at tinin qulém jómé ness 
punélán ti kendőt rántott sok nőcskék, a sok üléssel járó lyukaz-
gató százféle diszítést kiszabni, a mely napon leültök: a mintá
zott százféle diszítést kivarrni, a mely napon leültök: száz hajú 
drága fejetekbe az én kis énekem, az én kis regém drága végét 
tegyétek 120. 

f) sa'iri «vágni». Tárgygyal: IV. k. vör-uj alunkwé éqpkés-jiw 
saHrés hogy erdei állatot foghasson, csapdafát vágott 294. 

g) püwi «fogni». Tárgygyal: IV. k. né-tin ojtunkwc sáli sát-
kem pwwsém a nődíj lefizetésére rénet mintegy százat fogtam 40. 

12. Indítást, mozgatást kifejező igék: keti «küld», viééenH 
«hoz», tqti «hoz», de itt «visz» jelentéssel. 

a) keti «küld»: IV. k. nqjér vis pgyétám kétité üriláyw a feje
delem kis fiát küldi őrizni 379. yqn yum kéts pái vöwunhvé a feje
delem embert küldött, hogy őt felhívja 338. mát ine juká-pü ki-
tántiu kh altérém-qs én khqrqulqtgn a másik éjjel az asszony fiát kül
dik őrködni a hídra 353. 

Tárgygyal: I. k. Numél-minné-tqívlin Kaim Numi-Tarém jái-
piyá-nupél lány totunkwé nqny ketitá fönnjáró szárnyas Kalmot N. T. 
bátyjához üzenetet vinni felküldi 128. jolá vailémá jui-pált Numi-
Tqrém yumiáná élém-^qlés-yuri várunkivé ketitá alászállta után N. T. 
embereit elküldi, hogy csináljanak emberalakot 130. IV. k. nqjér 
sqltétánmé ngrthékét kerstáyw ketsán a fejedelem elküldötte kato
náit a hidak megerősítésére 374. nqjér sqltétánmé nortéy sunsgy 
ketsán a fejedelem elküldötte katonáit, hogy nézzék meg a hidat 
375. jotki pgyétám té ketitá kholéy üriláyw középső fiát küldi a nép 
őrizetére 378. ánsuy jánu pgwim kitántil cqlkhqn khqrqulqtuw az 
öreg nagyobbik fiát küldi a répa őrizetére 344. 

Személyi", tárgygyal: I. k. jánk yulay ma jánitá sunsunkwé 
qs ketitén a hófehér hollót ismét küldik megnézni a föld nagyságát 2. 
II. k. uVá'vittal ünlépíéné mari áyikén sarélaytunkwé,persélaytunkwé 
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lati1)) ketilalés tűz, víz nélkül tartott kis leányotokat, hogy tőletek 
kiunszoljam, elszerezzem, [az ügyben] küldött izenetet 248. 

b) vi- (vissenti) «venni, vinni». Tárgygyal: III. k. jitcá-ke 
mástér valéam sairunkwe taiv vissentamá fából való mesteri forgá
csot faragni vitte el'#ő 383. IV. k. vislén-ke: tqrém qlunkicé vislén 
ha elvetted: világot élni vele vetted el 72. 

c) tóti «vinni». Tárgygyal III. k.jiwa-ke mástér valsám sairi-
lankwé totilama fából való mesteri forgácsot faragni vitte el 384. 
IV. k. áj-té roat'khuUm kiwért ráutgy oqném néne tqtéslén ezen tűz
hely-hamuban kapirgálni miért vittél el engem? 108. 

13. Az indítás «csoportjába tartoznak még ezek: 
a) álmeji «emelni)).- II. k. Személyragos tárgygyal: Numi-

Tqrém néta sairépankwé sirej álmejis N. T. kardot emelt, hogy 
feleségére csapjon 100. 

b) vöwi «hívni)).* IV. k. mönt nqmsém vnatárél minkwé vbwásém 
azt hittem az imént, azért hívtak, hogy vmivel megajándékozza
nak 330. 

c) lawi «rendelni»: I. k. ti élém^qlés-ma1 és manér ténkwé 
laws'in ezen ember részére mit rendelsz táplálékul 148. II. k. 
Tdrémné élei minkivé láivim áyim, plyém tü yüú püwilém Táremtől 
eladónak rendelt leányom, fiam hogyan tartanám vissza 286 
IV. k. Tqrém éla min kivé laum ayitpiyét jartilankwé yuml'é rqwentalt 
a T.-tól eladásra rendelt leányokat, fiukat akadályozni hogyan 
volna megengedve 272. 

14. A vogulban epp úgy mint a magyarban is gyakori a czélh. 
iníinitivus olyan kifejezések mellett, mint: «vkinek ereje jut vmi 
czélrai) (vaya joyti), «ideje jut» (pqsé jo/ti); továbbá «vmi van 
vmi czélra» és ellentéte «vmi nincs vmi czélra)>. De ezen itt fel
sorolt kifejezések mellett, mint alább látni fogjuk, inf. helyett a 
-né képzős igenév is állhat. 

a) váyá joyti «ereje jut»: I. k. Sawéij-Ma ánkuw tépél tépél 
atémátal ünlunkwé vaja at joyti kérges Föld-anyánk étellel táplál
kozó embere nélkül nem bir megélni 103. IV. k. taw nqny-kwá-
lunkicé váyá at joytés ő neki nem volt ereje felkelni 156. simné 
jerné akiujéri té Iqu qyytil tátién kuyr-lökhwné kwás to^érsém : toy-
ruyw wqyém, at joyts egy szívnek tetsző éneket ezen 10 oldalbordá
val teli kebelzugba habár legyűrni igyekeztem: legyűrni nem bír
tam 114. ünluyiv wqyém at joyti ülni nincsen erőm 115. akin jq-
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vqloy vőivün suru joyts nehezen futotta ki erejük, hogy együvé 
gyüjthessék 370. 

Személyragos tárgygyal: IV. k. cinem, nqyy-kénétaykicé váyén 
at joyti engem felébreszteni nem futja ki erőd 155. jantuwá pát-
tuy iooqy<i at jo/ti idegét megfeszíteni nincs elég ereje 312. 

b) pqsé joyte «ideje jut»: IV. k. khörmét ine tou pqsé joyts 
kharaulatgij a harmadik éjjel az ő ideje érkezett el az őrködésre • 
354. (v. ö. -ne-vel alább IV. 369.). 

c) posém at joyti «lélekzetem nem jut : I. k. éárié-pattén joy-
tuykwé posém at joyti lélekzetem nem futja ki, hogy a tenger fene
kére leereszkedjem 161. 

d) i/qmtá páti «kedve van»: IV. k. yum né minuykwe nqmtém 
pats férjhez menni kedvem kerekedett 71. Tárgygyal: IV. k. aulát 
yotál yansa jétuykwé nqmtá páti, ÜL yansátá vöjiy páykél éurtitá 
kezdetben, a hová a rajzot tűzdelni kedve tartja, oda mintázza a 
rajzát zsiros korommal 418., v. ö. kwálrié nqmtén patés IV. 326. 

e) ((Valami nincs»: keiéi ikém «kedve nincs»: IV. k. juwin 
káéi pey ikém il-méy atyjának nagyon nincs kedvére, hogy oda
adja 362. 

qklicqt ikém «pénze nincs» : Tárgygyal: IV. k. aits tul'ütéy 
qkhcat Ikém nődijat fizetni nincsen pénze 369. 

pisém ikém «módom nincsen»: Tárgygyal: IV. k. áy-noyor 
áléy piéém Ikem nincs módomban semmit sem fogni 369. 

tas at qnée'im «edényem nincsen»: IV. k. yotál punuykwé tas 
at qnée'im hová tenni, nincsen edényem 242. 

yum at ánée'im «emberem nincsen»: Személyr. tárgygyal: 
II. k. nayén jü totuykwé ne-mat ajáy yum at qnée'im nekem, hogy 
téged haza vigyen, semminemű apródlegényem nincsen 13. 

akurujá áiim üli egy állatja hiányzik: III. k. Tomii' áéém sát, 
ujV jémtuykwé akiv* vjá aüm qls hogy Tomily atyám hót állat felől 
legyen, egy állatja hiányzott még 467. Tomii' ásém sát yüs uj jém
tuykwé akw' uj át'im Tomily atyám, hogy százhúsz állatot leölt 
legyen, egy állat hiányzik 445. vöriy pál úol-sát uj namémné joy-
tuykivé akw' ujim át'im qlém erdei vidékbeli 80 állatról híres ne
vemhez, hogy eljussak, csak egy állatom hiányzott volt 502, 
504, 510. 

f) Valami van vmi czélra: II. k. am nayén sa'iruykué maná 
nqut qnée'im nekem számodra vagdalni való micsoda húsom van 12. 
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Tárgygyal: IV. k. taiv laivi: nama kat'i qlndtd, tawci mand qntés 
vdruykwé qnsilén ő felel, macska lévén a neve, azt te minő segítség 
tevése végett tartod 342. 

g) «tanácsom van»: I. k. am mand nqmét qnseim napén 
miykwé micsoda tanácsom van nekem, a melyet neked adhatok 145. 

h) tqulyati «elégséges»: IV. k. atpén sáli áném jüiv-téykwe 
taulyate'it ötven rén elég nekem ahhoz, hogy belőle ehessek 44. 

15. Czélhatározó inf. áll azon kifejezések mellett, a melyek 
vmire való alkalmatosságot vagy alkalmatlanságot fejeznek ki, s a 
czél hol nyíltabban jut kifejezésre, hol pedig kevésbbé. 

a) mortsi' jémti «alkalmassá lesz»: I. k. ma so%tV to% ti ünt-
timé, élem-yqlés ünluykivé mortsi' ti jemtém így alkotódott a föld 
egyenes állásúvá, most lett alkalmassá, hogy az ember rajta 
lakjék 37. 

b) lul!mat yum «alkalmatlan (rossz) ember»: IV. k. qs nay 
météla/tuykwé luí mat yum hát te talán vmi alkalmatlan ember 
volnál-e bérbeszegődésre 331. 

c) Vmi jó, szép vmi czélra. Tárgygyal: II. k. nan voipilén na-
min qtémé Ás-vöj pinunktvé-fke] mand vötakwé magadhoz hasonló 
neves fejedelemasszonynak, hogy obi zsirt tegyen bele, minő bö-
dönyke 77. III. k. tdl yujné md-kwol vdrunkwé mand jqmés ma-
sayl qlndtd Hét átfekvésére való földi házat készíteni minő jeles 
földhalmocska volna ez 242. 

Személyragos tárgygyal: II. k. nan voipilén sujin qtérné yor-
vöj éund pinuykwé [-ke] mand sdnkwé magadhoz hasonló híres 
fejedelemnek, hogy apró halzsir bőségét tegyen belé, ah minő do
bozka 77. 

III. k. kwonsin úürém-uj-piné qluykwé, jqmuykwé mand jqmés 
makwé karmos, erős állat fiának ott élni, járni oh minő szép föl-
decske 69. am yuripém ünt-uj jqmuykiva-ke mand jqmes makwe 
magamféle erdei állatnak ott járni oh minő szép földecske 111, 
114, 115. 

Tárgyhatározóval: III. k. ayi kdsiy jqmés jonyiljonyuykwé 
sorúi vansiy játéi ma leánynak vigasságos jeles játékot rajta ját
szani arany pázsitos kedves hely 39. (v. ö. jonyi jonyéné kwol 
III. 377). 

16. S végül fel kell még említeni a helyben történő cselek
vésnek valami czélra való irányulását. így: 
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a) timspi «állni»: IV. k. taw tit tünspés jaktluykwé ő állott itt 
a vagdaláshoz 180. Tárgygyal: IV. k. nér-cou par per) arkkéy tön-
sepém, khom-paley ilántal ngmél a hányszor csak fejem fésülni 
állok felülről egy manó jő 367. 

b) %ul'ti «marad»: II. k. püt varné akuf-yum-pi aném yul'tnü : 
ti sernél vitép tépiy Taitém kojuykwé üstömet rendező egy ember 
hadd maradjon nekem: ezen fekete vizű, táplálékos Szoszvámat 
követni 142. 

c) pojerti «megáldani»: II. k. jamés elém kholés jqrtél öloy pö-
jértén hogy jó emberekkel együtt élhessek, áldj meg 377. 

Nyiltan kifejezve találjuk még a czélt e kivételes példában : 
IV. k. am yumté yansilém: nayén mana lap/ minuykwé mat may-
pci mater éri én honnan tudom, hogy neked micsoda útra menő 
mi fajta holmi kell 147. Az inf. itt mint czéljelző fordul elő, de az 
ilyen esetek kivétel számba mennek (néhány sorral alább -né áll). 

III. Iníinitivus mint tárgy. 

A mint már a végh. tárgyalásánál jeleztem, a pati-n&k «kezd» 
értelemben való használata a vele járó infinitivust már a tárgy
határozóhoz közel állónak tünteti fel. A belekezdés mozzanata 
némely fordulatban kissé elhomályosult a nyelvérzók előtt, a cse
lekvés megindulását, megkezdését okozó tényező képzete háttérbe 
szorult s pusztán magának a cselekvésnek egyszerű megindulása 
nyert fontosságot, mintegy pusztán az ötlött a néző szemébe. Ily 
módon válhatott a belekezdést (páti «esik»), nekiesést jelentő ige 
csupán a cselekvés kezdetét, beállását jelző szóvá minden tekintet 
nélkül arra, hogy ki v. mi a cselekvés folyásának indító oka. A páti, 
a mely eredetileg «esni»-t jelent, így lett sokszor csupán a cselek
vés kezdetét jelölő szóvá, a mit a magyarban az -úl végű inchoati-
vumokkal is kifejezhetünk. A jövőre tekintve felvette a magyar 
fog jelentését, a mint a két szónak küzdelmét a futurum jelöléséért 
a régi magyar nyelvben figyelemmel kisérhetjük, míg végre &fog 
kizárólagos uralomra jutott. Ha már most a cselekvés megkezdését 
vkinek akaratától függőnek akarjuk feltüntetni, akkor a pati-t az 
^akarni)) szóval is fordíthatjuk, de az akarás mellett a megkezdés, 
beállás képzete is igen élénken érezhető. Ilyen akarást fejez ki 
páti a következőkben: 
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IIí. k. nay tájé/ ti siriy kwol kwoni-palén kwáluykw' patikén —• 
yürém surém qli te később, ha majd ezen tetőrudas ház külső részére 
akarnál kikelni — három nyilasa van 217. 

IV. k. kéryatuykwé-ke pate'im: ayya sip yürém yqpt kSre'im 
ha be akarok fogni, hófajd nyakú három rénökröt fogok be 42. 
jüw-ke minupkwé patnüw yotém ul sapiténukálém ha haza akarna 
menni, hogyan is ne szerelném fel 46. jol-yujuykwé-ke patnuwémm 
ul akw jot yujnuivémén ha lefeküdni akarunk, vájjon nem fogunk-e 
együtt feküdni 46. 

A pati-hoz hasonló fejlődést mutat fel ajémti, a mely ere
detileg vmely állapotba jutást jelent, majd a vmivé levés folyamatá
nak megkezdését, beállását, s végre ha ez az átalakító folyamat 
vkinek akaratától függ, akarást, kívánást is jelent: 

Még inkább végh., mint tárgy az inf. ebben a példában. 
Tárgygyal: I. k. man astal qlpii jayén kélp ajuykwé jémtsén talán 
eszeveszettségedben atyád vérét inni kerekedett kedved 115. 

Határozottabb az inf. tárgyi volta ezekben : II. k. an ti akun-
ékwá yotál' totuykwé jémtilaslén hát te ezt a nénéd-asszonyt ugyan 
hová akartad elvinni 129. IV. k. vit ajuykwé jemti: váyén-lu kit-
yayén ulusle'in ha vizet inni kivan, te a két vállcsontod ne fáraszd95. 

Személyr. tárgygyal IV. aném taw sépanél ajtuykwé jémtilésta 
ő engem varázsitallal meg akart itatni 343. 

Ezek analógiája nyomán keletkezhettek a többi tárgyi infini-
tivusok és valószínűleg először azok az igék vették maguk mellé 
az inf.-t tárgy helyébe, a melyek akarást fejeznek ki. Ilyenek: 

1. tanyi «akar»: I. k. qtér-vapsV qluykwé-ke tanyé'in pasánné 
ti ünttén ha kedves vőnk akarsz lenni, űlj le az asztalhoz 22. ti 
ünléné maüw-palté-ke qluykwé-ke tanyeuw : at sat tal kwali tip-tar-
nél sayuykwa ha ezen lakó földünkön élni akarunk, 500 ölnyi kö
telet kell fonni fűzfagyökérből 70. II. k. Slálé qlné posiy xq,talné 
qluykwé taw at tanyés további élet fényes napjait megélni nem 
akarta 310. IV. k. ja, kit yumiaya ajuykwé kwoss tányeV, taw at 
tarátiáya hát, a mint két embere inni akar, ő nem engedi meg azt 
számukra 341. ayi yumné minupkwé at tanyi a leány férjhez menni 
nem akar 82. kért-kel khajtuy tanyén, án loqltqu meyi-törmi 
khanné tit pasné ön íü jökhtalén ha valóban futni akarsz amaz em
legetett ég és föld összeilleszkedő töve tájáig, oda várj el enge
met 316. 
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Tárgygyal: II. k. kwonél sültem ajiy %um-pi sairuylicé tányi 
a kívülről jövő apródot szét akarja vágni 20. IV. k. takw ünli sqssd 
qtérnél manér vipkwé tanrijin a magában lakó törzstelepes fejede
lemtől mit akartok elvenni 83. manér nan ösi-pans totuykwé tanrijin 
micsoda, ti dicsekedni akartok 181. 

A tavdainak is van egy külön akarást kifejező igéje (vdté), a 
mely «készülni*) jelentésben is előfordul, tehát használata meg
egyezik a pati-éval s igazolja a nála feltételezett jelentésfejlődést. 
IV. k. Tö's-pöytél taréy tqutny vdtel fogatlan medve harapni akar 
404. posgy tqrém-jitél qs uy-pqr íl-vayétgy vatlem a fényes eget 
akarom még egyszer látni 354. jau pgwani uysall-khumme qylatlet; 
nájarén tdné% tqtuy vatálilan bátyjai nézik a rézembert, maguk 
akarják vinni a fejedelemhez 345. 

Tárgygyal: IV. k. khajar ndjdr-peu sinpal ti ndjdr-dumi niwu 
nöpluy vdtelil az álnok fejedelemn Sinpal ezt a fejedelemleányt 
nőül akarja szerezni 347. nuyé/-peyén dcdl kiskalgy vatlén, éntdm 
am-peyém dcdl kiskalgy vatlén magadra akarsz e halált keresni, vagy 
pedig én reám akarsz halált keresni 353, 354. áúéu% tolmgymé il-
püy vatdlil az öreg el akarja fogni a tolvajt 350. serkésmi il-patitéy 
vatdlil le akarja lőni a sast 361. 

2. Az igék másik csoportja, a melylyel tárgyi infinitivusok 
kapcsolatosak, a tudást kifejező igék csoportja, a mely, úgy látszik, 
pusztán analógia utján vette fel az inf.-t tárgyul. 

I. k. nay mürsuykivé ydse'in te búvárkodni tudsz 161. 
II. k. am puykém-tal'éy najil qluykwé at %dse'im, pnykem-

num-pdl qtdrél qluykwé atydsé'im én magam fölött való úrasszony
nyal élni nem tudok, magam fölött való úrral élni nem tudok 301. 

IV. k. mdú voikén yürém yqptém minuykwé gdse'it az én há
rom kis fehér rénökröm ügyesen mendegél 11, 12. JdnV-paul 
kankwén yajtuykwé ydsei Nagyfalu terecskéjére el tud futni 17. 
janitem-ke saw yum yali kulejtaykwé ydse'im a magam nagyságához 
képest, sok ember között tudok sétálgatni 19. aíém-p% saw rqwn-
ut jot qluykwé ydse'im atyám fiai sok rokonságával tudok társa
logni 19. vatálaytuykwé at ydsi kereskedni nem tud 324. 

Tárgygyal: I. k. tül-ültté yoti %um at yasipor varuykwé az
után némelyik férfi nem tud tutajt csinálni 71. 

IV. k. yqsd tump, jqmés nqr dnés vdntuykwé ydse'it a hosszú 
hegyközön, a jeles bérczeken a rónnyájat ügyesen vezetik 12. porV-
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taléy jamés kwolkém dnsuykwé yasilém fűszár fejéhez, hasonlatos 
csinos házacskát tudok tartani 15. Tait-pq,y saw jdykclmd yaj-
tuykwé ydsei' a Szoszva-melléki sok kis tavat végig tudja futni 17. 
üti ne jamés sánim yijiptalim jqmés katdyémtél jamés varn-ut vd-
ruykwé ydssém őrző nő jó anyám dédelgette két jó kezemmel jó 
munkát készíteni tanultam 18. jamés tép, jqmés ajríut téykwe, 
ajuykioé ydse'im jó ételt, jó italt tudok enni, inni 19. yáriy jamés 
anés-aul altuykwé am as yasilém bikával járó szép gúlyavéget egy-
becsatolni én szintén tudok 56. am napén kátén janit ta'il va-
ruyktvé at yasilém én neked kezedhez mért ruhát készíteni nem 
tudok 57. ydrtqwel' sqioja kwol tustuykivé am <}s yasilém rónbika-
bőrrel bőrsátrat fölállítani szintén tudok 57. mot üsét jaluykwe 
at ydsi más városokat járni nem tud 324. 

Személyragos tárgygyal: I. k. am élém-yolésayém üruylcwe 
at-ké ydssdyen, tén nqtén-palitél nay nájayén*§trafén voso q,leV ha 
nem tudtad megőrizni az embereimet, azok a te egész életeden át 
a te gazdáid legyenek 165. IV. k. poryiy uj poryánl piff int ay kivé 
ydsidném derekas áUatbeli derekukat ügyesen fogom én 12. ájim-
pljém (insuykwé yasilém leányom, fiam el tudom tartani 16. 

A tudást jelentő szavak közé tartozik a tavdai Mié is, mely 
sző jelentésének köre nemcsak a tudás jegyét tartalmazza a maga 
szűkebb voltában, de a német «kann»-nak megfelelőleg általában 
a képesség kifejezésére is szolgál: 

IV. k. ay-khqn ju-djuy d silantil egy ember sem birja kiinni 
350. sqnqtqytalém — lant — uoygliail touldluy silantém-éutánt áh' 
megpróbálom —mond — fölfelé repülni tudok-e, vagy nem 361. ti 
altén- vos dm-kharém, dm sqntayémnal sós, puru-jqvalgy a silántilém 
ez az aranyváros az enyém, az ón szekrényemből lett s nem tudom 
visszaszedni 362. il-khanstgy a siltsém megfejteni nem tudtam 401. 
juni-pal joytgy a silkitlét egymást utolérni nem tudják 402. 

Tárgygyal: IV. k. ut-vq,yghq mil-khar, nt' nuy-pát'tuy a sildntét 
a kút mely, vizet felhozni nem tudnak 347. tu-kun ajuw-sist toriéi, 
ajuw ponsoy d sildnt ott künn áll az ajtó mögött, az ajtót kinyitni 
nem tudja 355. vösmé sq,ntayé-kér jqvalgy a silantil a várost nem 
tudja beszedni szekrényébe 361. dy-khqn áléy a sildnt nem tud 
semmit sem fogni 369. arq/p ajql kol'osat junal kol'osat joytoy a 
silántildn a szekér előkerekeit az utókerekek utóiérni nem tud
ják 402. 
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silé «-hat, -het»: IV. k. Ul'öna il-khansuy a silstil, khaná qls 
teu Ilona fel nem ismerhette, ki volt ő 349. 

Ide tartozik még taji «illik»-nek személyes használata. A je
lentésfejlődés az, hogy a mi illik, azt meg lehet tenni s a mit tenni 
lehet, vagy tudom vagy nem tudom megcsinálni, úgy hogy taji 
«tudni»-tis jelenthet: II. k. muj-máyém joytnánél áném mont kivál-
tuykive at tajilén a vendégnépség megérkezte óta, vájjon nem tud
tál-e engem már régebben fölkelteni 300. 

Úgy a szellemi, mint a testi képességet kifejezi a vogul vermi, 
veriti, megfelel tehát a magyar «bír»-nak. A veriti jelentése lehet 
tehát «bír», «-hat, -het» és «tud»: 

a) veriti «bírni»: IV. k. mari akiuát qluykwé at vériteu mi nem 
ölni bírunk együtt élni 410. 

Tárgygyal: I. k. élém-yalés natiy UJrém ünti-pél nay nayki 
vöruj aluykwé ul vermén, vit-yul aluykwé ul vérmén az ember ideje-
ben* világ beálltával te magad erdei állatot ölni ne bírj, vizi halat 
ne bírj 3. 

Személyr. tárgygyal: IV. k. janmáltém ayita éld míykivé at 
vermitá felnevelt leányát ő nem volna képes férjhez adni 32. saryá 
tittuykivé vérme'im hasát megtölteni bírom 74. alpit mastuykwé ver
meim testét öltöztetni bírom 74. 

b) veriti «-hat, -het»: IV. k. ti-m,ortés vöt úayrámés, lulaykwé 
at verite'iu oly annyira neki erősödött a szél, hogy meg nem áll
hatni előtte 333. 

Személyragos tárgygyal: IV. k. aném miykivé japrisém at ver
milén engem bácsikám oda nem adhatsz 32. nay áném jövel miy-
kwé at vérmiién te ahhoz engem erővel nem adhatsz 32. 

c) veriti «tudni»: IV. k. am mat-yürip álsém, jüntsaykwé ver
meim én bármilyen voltam, varrni tudok 15. yürmintái jü-úirém-
taykwé áném at vérmitén harmadszor visszaragadni nem fognak 
tudni engem 61. 

Személyr. tárgygyal: IV. am kwoss talkwé ásém : kwolém q,ú-
suykwé verme'im én habár alacsonyka vagyok, tudom rendbe tar
tani házamat 59. 

d) vérémyati (reflex.): IV. k. ta jui-pált tan jotanl qluykwé 
verémyatsém ezek után bele tudtam törődni, hogy velük éljek 59. 

vermi jelentésében fordul elő egy példában asti, mely elké
szülést jelent eredetileg s mint ilyen a munka befejezését s ennek 
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alapján a munkára való képesség igazolását fejezi ki s azért vehette 
fel a «bír» jelentést is alkalmi használatban: IV. k. netá nq,yy-
kénstuykwé at astita neje felkölteni nem bírja 155. 

Érdekes pasdpi «keresztül hatolni» szónak «-hat, -het» ér
telemben való használata, a mit szintén a keresztül hatolásra való 
képességből lehet csak megmagyarázni; cselekvő alakban csak 
egy példát találtam: I. k. vassi minuykwé at pampimön tovább 
már nem hatolhatunk 16. 

3. Az idetartozó igéknek harmadik csoportja rendelést, 
mondást, parancsolást fejez ki, és pedig a mondásnak mind ezen 
három árnyalatát a Idwi ige tünteti fel. Ha névszóval való 
szerkesztési módját tekintjük ez igének, azt kétfélének Találjuk 
egy jelentés mellett, még pedig a személyi tárgy vagy accusati
vus vagy dativus lehet; az első esetben a dolog tárgya 4 rag
gal ellátott tárgyhatározó lesz, a másodikban pedig valóságos 
tárgy. De lássunk példákat: nayén tilmand sis-javéi Idwilém neked 
most már minő háterőt rendeljek I. k. 143. am nayén jüw tetté nir-
saw lawe'im én neked megenni való vesszőbimbót fogok rendelni 
III. k. 77. Hogy nayén az első esetben csakugyan accusativus, azt 
alább az infinitivussal álló példák is bizonyítani fogják. Az infini-
tivusokat is e két esettel kell azonosítani, mert vannak példák, hol 
a személyi tárgy kétségkívül accusativus és viszont másutt dativus 
vagy vele egyrangú határozó. Az infinitivusokat tehát két csoportra 
kell osztanunk: az első csoportot azok alkotják, a melyeknél az 
inf. -I végű tárgyhatározónak felel meg. 

a) I. k. man ürélaluykwé lawe'in miképpen rendeled, hogy él
jenek 148. élém-yqlés nqtiy tqrém man űréi dluykivé láwilén mikép
pen rendeled, hogy meglegyen az embernek életidővel való világa 
155. {tqrem nyilván ragtalan acc). tll am nayén yuml'é-mus dluykiré 
Idwilém miképpen rendeljem immár, hogy te élj 158. IV. k. manau 
yum-müs qluykwé laive'iu hogyan rendeled te, hogy mi éljünk 410. 
(manau itt világosan accusativus). a-mand akwat dluykwe, a marid 
layicd lawilén vájjon együtt élnünk, vagy pedig szanaszét rende
led-e 410. 

Szemólyr. tárgygyal: I. k. vit-yalem aluykwé man urél Idwilém 
miképpen rendeljem immár én neked, hogy igémre termett vízi 
halamat fogjad 151. 

b) Második csoport: Idwi «mondani» jelentéssel. Tárgygyal: 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXV. 26 
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I. k. Sorni-Kworés jáikwé, Sorni-Kworés áéukwé namér jiwep salik 
poyéné sdt tömill, sát pawél láivés tárátaykwé Arany Kw. atyuska.. . 
sűrű fajú fekete bozót oldalába hét jávorünöt, hét jávortulkot 
mondta, hogy alábocsát 92. 

lawi «igér»: IV. k. mölal ti -porán láwsém joytuykwé tegnap 
erre az időre Ígértem, hogy megjövök 333. 

A tavdaiban láivé«parancsol»: IV. k. ti-sout na jár u^sal-khummé 
t'urmá-khulén tqtuy laustil ekkor a fejedelem megparancsolta, hogy 
a rézembert a toronyba vigyék 345. körötten vatuy laustil m@t 
khummé uss anlqtlét megparancsolta, hogy hívják meg a királyokat 
hadd lássák az idegenfajta embert 345. 

Személyragos tárgygyal: IV. k. na jár khqraulétén il-qstés, 
tanán íurmán il-öttuy laustil' a fejedelem megharagudott az őrökre 
s megparancsolta, hogy csukják be őket a toronyba 346. ti sout 
saltattén q,khsql towimé tául sqsuy laustil azután megparancsolta a 
katonáknak, hogy őt teli borítsák pénzzel 345. 

A láwi~hoz csatlakozik még az «intézni» (sqpiti) szó annyival 
is inkább, mert ez egyetlen mondatban mondást kifejező szóval is 
helyettesíthető. I. k. ma janit mirá akione, au yum akuf-jurtél 
qluykwé sapitiáná széles e földön való népében, hogy egy nő s egy 
férfi együtt éljen, úgy intézi 156. 

4. A mondást kifejező igék csoportjával rokon a tanulást 
kifejező igék csoportja. Tanulni mellett a magyarral egyezöleg a 
vogulban szintén tárgyi infinitivust találunk; pl. kwonsiy uj tit ti 
%ansulálém karmos állatot vettek ím észre III. k. 360. 

Tárgygyal: IV. k. pántá apa úuwituykivé yatisulés sógora 
megtanult bölcsőt ringatni 294. kök putuykwé yansidés megtanult 
madarat bökdösni 295. 

A mint a véghatározónál jeleztem, nqmsi mellett tárgy is 
állhat s ilyen szerkezetűnek tartom ezt a példát: IV. k. qsjéy-pal 
aj Vaéékém nqmséstá yuriy nvyurim viykwé tákioitán, vesiy ne vesém 
viykwé tákwitán bekecses kis Vaszilikám azt gondolta, hogy formás 
nőnek formámat magának veszi, szépséges nőnek szépségemet 
magának veszi 74. 

Kétes ugyan az inf.-nak tárgyi volta, de azért ide sorolom 
ezt a példát: IV. k. süp-éri eryuykivé kásiy ne qsém szájbeli ének
lésben kedvet lelő nő vagyok 18. (v. ö. jüntné juntmil kasiy né 
q,sém varrni való varrásban kedvet lelő nő vagyok u. o.). 
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IV. Infinitivus mint alany. 

Hogy miképpen fejlődhetett az inf. bizonyos igék mellett 
véghatározóból alanynyá, ezt a fejlődési folyamatot az ÉV. éri 
«kell» világítja meg, a mennyiben alapjában véve annyit tesz mint 
«szükségem van vmire» (v. ö. BUDENZ magyarázatát a cseremisz 
küles mellett álló inf.-ra vonatkozólag NyK. IV. 83.). A «kell» je
lentésű m-nek az alkalmazása túlnyomólag személytelen, s ennél
fogva a személyes alany lappangásban lévén, a nyelvhasználat a 
mellette álló inf.-t tette alanynyá. De a magyarban és a vogulban 
is két példában találunk nyomokat arra nézve, hogy a nyelvhasz
nálat az illető lélektani alanyt igyekszik grammatikailag is ér
vényre juttatni az inf.-nak alanyi szerepével szemben. S ez az 
újabb fejlődés nem is talál nagy akadályt az inf. alanyi alkalma
zásában, a mennyiben az inf. alanyi voltának érzése annak más
féle használata miatt nem oly intenzív a nyelvtudatban. így pl. 
ebben a magyar kifejezésben: «tessék leűlnio a lélektani alany 
azoknak a személyeknek a képzete, a kikhez ezt a felszólítást intézik, 
de minthogy a lélektani alany grammatikailag is érvényesülni tö
rekszik, azért mondjuk: «tessenek leűlni». 

Az említett két vogul példa a következő: III. k. tatiáném 
nq?j% vortuykwé ere'it ezen szerszámaimat fel kell peczkelni 378. 
IV. k. taw am lüníimém maviér yuUli! %qy'/an alwást, %assaykwé 
éveit hiszen ha én sirok, abból mi támad, meg kell tudni, ki ölte 
meg őket 171. 

Az m-nek személyes használata tehát mindössze csak a többes 
szám harmadik személyére szorítkozik, úgy mint az előbb említett 
magyar példában. Ha mármost ezt a két példát szemügyre vesz-
szük, akkor azt látjuk, hogy itt valószínűleg más ok működött 
közre az m-nek személyessé változására, mint a fent említett ma
gyar példában. A lélektani alanyt mindkét példában egyesszámi 
dativusban állónak kell gondolni; így tehát az nem lehetett ha
tással az m-re, mert ez itt többesszámban áll; de igenis az ilyen 
példák analógiájára mint: titit as méykwné ére'it ezek ménkw-nek 
lesznek alkalmasak I. 130. a nyelvérzék az inf.-tói függő többes
számi tárgyat alanynak vette, s ez volt közvetlen hatással az éri
nek többesszámban való alkalmazására. 

20* 
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Az infinitivusi alanynyal járó igék közül legyakoribb alkal
mazású az éri «kell». 

II. k. atiy-ke— nq,msi—jaluykwé eri nem lehet máskép •— 
gondolja — indulni kell 55. tll q,s kasuykwé éri ezenkívül is kell 
még versenyt futni 116. 

III. k. kwolémné jüw minuykwé eri házamba vissza kell men
nem 68. Voikén-Tqrém qsemné sar láwuykwé eri Fehér-Ég apus-
kámnak végre meg kell mondani 72. ti sas joli mán aném minitp-
kwé eri nekem rögtön menni kell az alvilági földre 116. sar aném 
tü jaluykwé éri no nekem oda kell mennem 119. 

IV. k. jata ékwli, kivon kwáluykwé éri hallod-e asszony, ki 
kell mennünk 142. moj-yum joyts, jiryatuykivé éri vendég érke
zett, áldozni kell 142. pá minuykwé éri föl kell menni a partra 
246. páV vöwuykwé éri fel kell őt hívni 337. 

Tárgygyal: I. k. nüci sámá-müsyél úila vota ünttnykivé éri a 
négy szöglete szerint négy kártust kell oda állítani 70. élém-yqlés 
nqtiy tqrém sáykémtaykwé éri az ember idejebeli világot kell terem
teni 128. ti as lap-léyktásaykwé éri ezt a lyukat be kell dugni 163. 

II. k. manii jqut viykwé éri minő ijat kell elővenni 6. érV-ke 
totuykwé éri: érV toteüw ha tovább kell vinnünk az éneket, hát vi
gyük tovább 23. kwol-jor éapituykwé [éri ]*) a háztájékot rendezni 
kell 127. 

Személyragos tárgygyal: I. k. anJeli-üs ajka akiüw iyétjo/Ji, 
tawá q,s kiűlaykwé éri Jeli városbeli öreg nagybácsink még nem 
jött el, őt is meg kell kérdezni 74. 

II. k. muj-máyém joytnanél aném mönt kwáltuykivé [érés]*) a 
vendég nép megérkezte óta engem már rég fel kellett volna köl-
tened 308. 

IV. k. nqmsi: nqrém sunsuykwé éri gondolja magában : néz
nem kell Uralhegyemet 80. Xars-yars-uj saka pélpis yajtiti pum-ki-
wért, taivd püruykwé osmariyis éri a haris madár nagyon gyorsan 
futkos a fűben, őt megfogni furfangosan kell 414. 

Az ÉV. éri-nek a KI. K.-ban koqre%, a távolaiban kéráy felel 
meg jelentésre nézve. E szót MUNKÁCSI nyelvtanában tatár eredetű
nek mondj a, s a kondaiban mint czélhatározói névutó is előfordul 
ne-koqrey «mi végett». Igei természete, úgy látszik, nem igen ele-

*) MuNKÁcsitól a REGULY-féle szöveg átírásában kiegészítve. 
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ven a kondaiban, mert egy esetben ülés «volt»-tal kiegészítve 
találjuk. 

Tavdai: IV. k. kalu pgnsas puném, tartkétuy kérdi a kötél 
meg van fonva, alá kell bocsátkozni 347. dm pqsém joyts, khgrn-
paleyén minéy kérdy eljött az én időm, a manóhoz kell mennem 
362. | kondai: IV. k. vvj-ansuyné Ira ngltgy oqt koqréy nem kell 
az állat-öregre sohasem esküdni 413. 

Eagos tárgygyal: IV. k. Uiulmé Iqywé ráutgy koq>ré% ülés, ndi' 
tokhwé vqyteüén a hamvát szét kellett volna szórni, te csak úgy 
hánytad szét 381. tin lattiji: Vuot-Pop'-ansuymé nuk kinsiluy, l'dp-
liyw [koqréy] ők mondják: a Szélistenke öreget föl kell keresni és 
le kell öíni 311. 

Ilyen személytelenül használt ige még rqwi, melynek azonban 
más jelentésben személyes használata is dívik. Jelentése: «szabadó. 

I. k. at kwoss kwon kwdluykwé rqwi, ti yqtél ékwatd kinsuykwé 
kivond ti kivali habár kimennie nem szabad, e napra feleségét ke
resni ím kimegy 4. 

Tárgygyal: I. k. vit ajuykwé tit at rqwi vizet inni itt nem 
szabad 5. IV. k. manér vdruykwé rqivi mit lehet (szabad) tenni 141. 
Tqrém éld miykivé laum dyit-plyét jártilaykivé yumlé rqwentali a 
Tqrémtől eladásra rendelt leányokat, fiúkat akadályozni hogyan 
volna szabad 272. 

Közel áll az at rqwi jelentéséhez az at éqpili és at táji kife
jezés, mely két ige ebben az egy p éldában van egyesítve: III. k. 
nay%uripén ünt-ujin tül kwdluykwé at éqpili, at táji magadféle erdei 
állatnak ottan kikelni nem járja, nem illik 217. 

Táji eredeti jelentése : «illik», s ennekalapján fejlődött «lehet» 
jelentése (lásd fent a tárgyhatározói infinitivust), s azért fel lehet 
venni, hogy taji-nak «lehet» jelentése mellett is a tőle függő inf. 
alany, bár a magyarban tárgynak minősíthető. Ilyen jelentése van 
e két példában : II. k. muj-mdyém joytndnél dném mönt kwdltuykwé 
munérné at táji a vendégnép megérkezte óta miért nem lehetett 
engem előbb fölkelteni 306. IV. k. drin-piféii ti totuykwé manérV 
at táji miért nem lehetne gyermeked ide hozni 340. 

Szintén «lehet*) jelentést tüntet fel luli ezen személytelen 
alkalmazásban : II. k. tawdn qs yot Hul'i püwuykwé neki pedig ho
gyan lehetett ilyen hamar megfogni 112. 

Még egy ige van, a mely a kicsinyítő -Hé képzővel ellátva az 
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inf.-t alanynak veszi maga mellé s ez teliris. Eredeti jelentése: 
«terem», tagadólag: «nem terem». Az észjárás már most az, hogy 
a hol nem terem, ott nincs, nem jut, s azért «at teliris nem telik» 
értelemben fordul elő ebben az egy példában : IV. k. tananélné at 
teliris várrí-vt vdruykwé nem telik tőlük, hogy vmi munkát készít
senek 58. 

Nem egészen világos a telén qli kifejezés, mely szintén alanyi 
infinitivussal kapcsolatos: IV. k. napén áném. miykwé m-an télén qli 
engemet odaadni, az hogyan volna a te dolgod 32. 

Mint a magyarban, úgy a vogulban is elmaradhat az qli 
«van» ige az állítmányi névszó mellől, s a főnév magában szerepel 
mint állítmány. Ilyen főnévi állítmányok mellett az EV.-ben ós a 
tavdaiban néha inf.-t találunk alanyi szerepben : Ilyen főnevek 
sdl, kas s egyebek. 

sal «fájdalom»: IV. k. möt pdl nqmtémtél yulaykwé sdl más
részt való vágyam szerint itt hagyni sajnálom (tkp. fájdalom) 77. 

Személyr. tárgygyal: IV. k. kivolkém yüluykw' sdl' házacskám 
elhagyni fáj 8. ti Ansukw-tit patákéin yülaykuf sdl ezen Oreg-
emberpatak torkolati sok dombocskámat elhagyni fáj 8. 

kas «kedv»: IV. k. jdldsaykwé mand kas, marid püméé jár-
dalni minő kedv, minő érdekes 10. kwoss íidr lamtél yqri'dtdWim : 
upém-sdmtén ünuykwé dném kas akár meztelenül futkossak, ipám 
vidékén lakni számomra kedves 84. 

A tavdaiban az iuf.-nak főnévi állítmány mellett alanyul való 
használatára még világosabb példákat találunk, mert a fent tár
gyalt esetekben lehet, hogy a sdl! ós kas az indulatszókhoz közel 
áll, s főnévi természetük ilyen alkalmazásban kérdéses, ellen
ben a tavdaiban kétségkívül főneveket találunk állítmányúl hasz
nálva. Egy példában még a segédige is megvan az állítmányi név
szó mellett: IV. k. tit qloy sqy khörmunqt acdl sowé itt élni mind 
hármunkra halál lesz 355. 

Segédige nélkül: IV. k. Iqpat khqt khqnsim ql: numqs-pál 
Iqy-sei minéy — acdl; qlmqy-piil Iqy-sei miúéy—jdtél az oszlopon 
irás van feljegyezve : a jobb oldali út mentén haladni — halál; a 
baloldali út mentén haladni — éhség 351. nérjét tqy-sei minéy — 
uttél a középső úton haladni viztelenség 352. 

S végül vannak egyes melléknevek is, melyek állítmányként 
fordulnak elő s az alanyt infinitivusban veszik maguk mellé. 
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I. k. nétal qlwykwé qs jqmés nő nélkül élni szintén jó 7. 
IV. k. toy qluykwé mat jqmés vájjon úgy élni helyes dolog-e? 344. 

IV. k. jqmés nqmtél nay-paltén qluykwé-ke yotém l'ül': kwona 
iawaln líném ha vmiképpen rossz jó gondolkozással nálad lennem: 
utasíts ki engemet 326. 

V. Szenvedő igével kapcsolatos infinitivus. 

A szenvedő alakot a cselekvővel szembe állítva azt találjuk, 
hogy a szenvedőnek lényegében más szerepe nincs, mint az, hogy 
más viszonyt tüntet fel alany és állítmány között, mint a cselekvő. 
A passivum és az activum között fenforgó külömbség PAUL szerint 
(Princ. der Sprachg.3 255.) csak akkor fejlődhetett ki, a mikor a 
külömbség alany és tárgy között már megvolt. A szenvedő forma 
a tárgynak alanynyá tételénél fogva igen alkalmas arra, hogy a 
lélektani alany nyelvtani alanynyá legyen; pl. «engem vernek*, itt 
«engem» a lélektani alany, mert két képzet van összefűzve e mon
datban egy egészszé : a saját magam képzete és a verésé. 

A vogulban az igék szenvedő használata igen gyakori, s ezt 
a gyakoriságot a nyelvnek ama fent említett törekvéséből magya
rázhatjuk, hogy a lélektani alanyt grammatikailag is ki akarja tün
tetni. De nemcsak átható igékből képzett passivumokat találunk, 
mint a magyarban, a mi — mint SCHNEIDER (Nyr. XXII. 66.) 
mondja — nyelvünk megmásíthatatlan törvénye s oka egyszers
mind, hogy a szenvedő szerkezeteket a nyelv elejtette, hanem a 
vogulban gyakoriak a benhatókból alkotott szenvedő formák is. 
A vogul nyelv e sajátságánál fogva nemcsak a tulajdonképeni 
tárgy lehet alany a szenvedő szerkezetekben, hanem a távolabbi 
tárgy is, mint pl. az angolban. Oka e sajátságnak ismét csak a 
PAUIÍÓI hangsúlyozott törekvés lehet, hogy a lélektani alany lehe
tőleg grammatikai is legyen. Pl. joyti «jut, jön, érkezik» értelem
ben járatos a vogulságban, tehát benható ige, de szenvedője van, 
pl.: tqul mqrsé elé ménémat int jdyd sípkélotané an te joytqu onnan, 
a mint kissé tovább ment : apjának szürke lova jő ím hozzá III. k. 
131. nqr-aula sam-posné atjoytawé az Uralbérczek végéig szintén nem 
hat el a szem világa I. k. 36. De azért cselekvő alakban is előfordul: 
Numi-Tqrém asá unléné qln sirp siriy kwol áwin joyti N. T. atyja 
lakó ezüstrúdú, rudas ház ajtajához érkezik I. k. 138. vagy 
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metaforával: matné kat-aulén jo%tsémen vénülő kézre jutot
tunk I. 136. 

Ezekből a példákból is kitetszik az, hogy a vogul mindig a 
szóban forgó személyt, sőt néha elevenebben képzelt, mondhatnám 
megszemélyesített tárgyat igyekszik grammatikailag alanynak fel
tüntetni akkor is, ha más valaki jön a szóban levő személyhez. 
Világos tehát az a törekvés, hogy a mástól véghez vitt új cselekvés 
is lehetőleg ahhoz a személyhez fűződjék, mint alanyhoz, a mely 
már előbb is a cselekvés előterében állott ós cselekvő alany volt. 

De a szenvedő alakok használatában ki kell emelnem még 
egy mozzanatot, a mely nélkül az inf. mondattani szerepe a szen
vedőknél meg sem volna érthető. Arról van ugyanis szó, hogy 
nemcsak a hennátoknál használatos a távolabbi tárgy alanyul, ha
nem az áthatóknál is, a melyeknek két tárgyuk van, mégpedig: 
egy szorosan vett és egy távolabbi. Ilyenkor is előfordul a távo
labbi tárgy alanyul, míg a másik tulajdonképeni tárgy -l instru
mentális raggal van ellátva. Pl.: tül netán tén-utél ti totivés az
után az asszony enni valót hozott neki I. k. 11. Numi-Tarém 
j'iyémmné plyél majwasémm N. T. apánk fiúval ajándékozott meg 
bennünket I. k. 137. 

Azok az igék, a melyek cselekvő formában az inf.-t tárgyul 
veszik maguk mellé, szenvedő alakban ugyanazon infinitivust -l 
ragos tárgyhatározóként vonzzák. De ezen két tárgyat vonzó igék 
cselekvő használatában is találkozunk e fajta szerkezetekkel (1. a 
láwi-Yal járó inf. tárgyalását és még ezeket: am napén nanél milém 
én kenyeret adok neked, nan aném taréi lausáslén te énnekem 
kendőt Ígértél (MŰNK. Nyelvj. 9.) E két szerkezet váltakozhatik is, 
pl. I. k. 11 . : aném ti né mater tótén nekem vmi ennivalót hozz — 
s két sorral alább: aném tén-utél totáln hozz nekem ennivalót. 

E fejtegetés eredménye már most az, hogy az az infinitivus, 
a mely a cselekvő szerkezetben tárgy volt, a szenvedő szerkezetben 
•l ragos tárgy határoz ónak felel meg. A vég- ós czélh. inf. megtartja 
eredeti természetét a szenvedő formában is. 

I. I n f i n i t i v u s m i n t v é g h a t á r o z ó s z e n v e d ő i g é k 
m e l l e t t . 

Az esetek felsorolásában megtartom az előbb követett sor
rendet: 
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I. Patawé «kezdetik»: I. k. juil ti nawluykwépattmsV most 
üldözőbe fogja őket 19. qjkdtdn ker-sakél ti jünitupkwé patwés örege 
kezdi vaspörölylyel ütni 28. vit-yul aluyhcé patwés, vör-uj aluykivé 
patwés vizi halat kezdett halászni, erdei vadat kezdett ölni 154. 
amp saka pöluykwé patwés az eb elkezdett nagyon fázni 164. 

II. k. kwa.lt'-tal'éyt numén tartélim nayk-nort tot ta sai-
ruykwé patwast a kötél végén felülről alábocsátott vörösfenyő-ge
rendákat ott mostan vagdalni kezdték 68. aú-mönt jáfa jqmés yum 
jáyd totuykwé patwés, piya jqmés yum piyd totaykwé patwés most 
a mely embernek atyja jó, atyját kezdték elvenni, a mely ember
nek fia jó, fiát kezdték elvenni 8 . luivüw sak ta kanslaykwé pat-
icés csontunk ím oly nagyon kezdett elsorvadni 312. 

III. k. qsiy l'qm-ujtté, qsiy pulémné pwruykwé ti patwasém 
sűrű szúnyograj, sűrű bögölyraj ím harapdálni kezdett 79. joli 
tiiremné ti tarátuykwé patwasém az alsó ég felé kezdett ím lebocsá-
tani 116, 118. sima étydaykwé ti patwés gyomra ím éhezni kez
dett 119. 

IV. k. moj-má/émné sol-pél ti joytwés, ti yajtéluykwé patwés 
tényleg vendégsereg érkezett hozzá s elkezdték hősleni 81. yürmit 
riqrt lavol ta tüstvykwé patwés hát a harmadik bérczen ím sátra
kat kezdenek felállítani 171. akw^mat-ért mater yaréútaykivé ti 
patwés egyszer csak ím valami ropogni kezdett 255. kankan l'aid-
tuykwe i patwés, rátuykwé i patwés bátyja pirongatni is kezdte, 
verni is kezdte 325. say pajtuykwé patawé, akicán sakrati midőn 
a hurkát főzni kezdik, összezsugorodik 421. yqsci yujés, mari vad 
yujés, akw'értén pöl'uyfavé patwés hosszú ideig feküdt vagy rövid 
ideig feküdt, egyszer csak fázni kezdett 328. 

Patawé a jövőben beálló cselekvést jelöli «fog» értelemben. 
II. k. takivsi-pél, hurkd-nol saw möl sawél taltaykwé patawé őszszei 
bárkába való sok gazdagságot sok számmal fognak szállítani 55. 
tür-voj saw surí sawél totuykwé patawé tavi halzsir, bőségét sok 
számmal fognak hordani 55. uaméy al/iél, jqmés püril vdruyhwé 
patawém jeles pénzzel jó áldozatétellel fognak megajándékozni 289. 

A kondaiban: pömtwé «kezdetik»: I. L pupi-khworné jahn-
tdyw pomtivan táunanél téné-khqrél tqtila^w pömtwdn el fog kez
deni hozzátok járni a kigyó, ő el fog kezdeni ételt hozzátok hordani 
167. élém-khols másné-khardt törém-piéél tokho té táuldyw pomtwés 
így kezdett jelentkezni az ember öltözéke isteni bölcseségből 169. 
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Kezdést jelent még a kondaiban nquwé : II. k. nölél pöywtgy 
te nquwés nyíllal kezdett lövöldözni 240. 

Végül még jemti «kezd» jelentésében szenvedőleg is elő
fordul. II. k. mater-sir janV tqwlép tquiiy vjné püwuykwé ti jem-
time vmiféle nagy szárnyú állat ő't megragadni kezdi 120. sawiy 
iiard masmdy kundrén sernél soppd laj-yinén ti teykwé jémtiués nyo
morúságos botost öltött szegényed a fekete szájú alvilági járvány
vész ím emészteni kezdte 353. 

2. Szenvedő formában inf.-sal kapcsolatban találjuk az un
szolást, azon ponton levest és kényszerítést kifejező vordti és pariti 
igéket: 

IV. k. rumatdn qs ajuykwé vordiaivé kedvese unszolja, hogy 
még igyék 80. 

IV. k. akufmat vöt ti nayrdmés, karapli sakwdtaykwé ti vord-
tawés egy helyen a szél megerősödött s már csaknem azon volt, 
hogy a hajót összetörje 333. 

Tárgygyal: I. k. manér vqaruykwé paritawén ta vqarén a mi
nek tevésére kényszerítenek, azt tedd 165. 

Unszolni jelentése van még pojtéltaivé-n&k: IV. k. teykwé 
kwoss pojtéltaivém, tdlmatsém,mindsém bár enni unszolnak, fölültem 
szánomra és elmentem 5. 

3. yanéti «tanítani» szenvedő alakja több példában található 
inf.-sal kapcsolatban, mint a cselekvőé. 

Tárgygyal: I. k. Numi-Tqrém dédn %oti pil teykwé, %oti pil at 
teykwé %anétawés N. T. atyja megtanította, hogy micsoda gyümöl
csöt egyék s micsodát ne egyék 165. IV. k. an pdritd qnjén apa nuwi-
tuykwé yanútaivé most az ángy megtanítja a sógorát bölcsőt moz
gatni 294. kök pütuykwéyanstawés madarat bökdösni tanította 295. 

4. taritti «engedni*); passivuma tardtawé: III. k. N. T. qp-
lémné kwond kwaluykwé at tdrdtaivasém Fenséges-Eg az én apus. 
kám nem engedte meg, hogy én kimenjek 61. 

Tárgygyal: III. k. tür tép ta'iliy sömjcy nquyatuykivé at tara-
taivdsén tavi táplálékkal, obi táplálékkal teli éléskamarát bántanod 
nem engedte meg 87. 

5. Egy példában vóghatározót találunk ketwé «küldetni)) mel
lett. II. k. mird nétdn an-mont yürém yqtél jdluykwd ketwdst népét 
neje a minap három napi járásra elküldte 60. 
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II. I n f i n i t i v u s m i n t c z é l h . s z e n v e d ő i g é k m e l l e t t . 

1. Szenvedő formában mozgást jelentő ige nem fordul elő, 
de az indítást, mozgatást kifejezők közül ezek: heti «küld», tóti 
«visz», üntti Öültet» és vöwi «hív» szenvedőleg is. 

a) kétwé : II. k. Polém-tqrém qjhárisén sarélaytuykivé latin hét-
wés Polem isten öregecske azt izeni, hogy tőletek kiunszolja 249. 

Tárgygyal: II. k. an mir yqsá mán fúl aliüayhwé élei ta ket-
wést most a népet messze vidékre halászatra küldték 58. 

b) totwé: II. k. an tafyiy sirej sijiy nári loutuykwé ta totwés 
most a hegyes kardot, híres szablyát elvitték, hogy megmossák 14. 

c) ünttuwé : II. k. an tan q,sné najt-yumianl pénruykwé ti ünttu-
wés most velük lévő varázsló emberüket íme varázsolni ültették 16. 
IV. k. kur-ken poqrtuy nal uttan beteszik a kemenczébe pá
rolni 420. 

d) vöuivé : IV. k. yürmitV yum as joyts : yanné vöuwásén páV 
mujluykwé harmadszorra is eljött az ember: a fejedelem hív föl 
vendégségbe 338. 

Tárgygyal: IV. k. tötérné ár ént ojtuykwé vöuwés elhívták, hogy 
a tatárnak az adósságát fizesse 425. 

2. Azonkívül olyanok tartoznak ide, a melyek vmi czélra 
való tevést fejeznek ki. 

a) satwé «igéztetni»: Szem.-r. tárgygyal: II. k. Sorni-Pos 
jayénné arin lili, pírén lili üruykwé sátwásén Aranyos-Fény apád. 
hogy leányod lelkét, fiad lelkét megőrizd, igézetével azért teremtett 
téged 364. 

b) vaytwé «dobatni»: Személyr. tárgygyal: II. k. léléy pupyanl 
téytáyw kwösmás-mántél lo-tqul-khüri ju té vqytivés hogy az eleven 
bálványokat étellel megvendégeljék, a lóbör-tömlöt ím az ablakon 
keresztül bedobták 231. 

c) pojkuivé «kéretni»: Személyr. tárgygyal: IV. k. an elém-
yqlésné tawá nawluykwé mos-yum ti pojkuwés az ember, hogy őt ül
dözze a manóembert kérte föl 310. 

3. Szenvedőleg fordul elő a vára jo%ti-v&l egy jelentésű jör 
joyti. III. k. tül ulpa-tal'é/né yáyruykwé jörén joytuwésém azután a 
cirbolya fenyő tetejére hághatnom erő szállott meg 94. 

4. A vmi czélra való rendelést láwi fejezi ki s szenvedő hasz
nálata elég gyakori : 

? 
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Tárgygyal: I. k. Numi- Tárém ásémné láuwásém neyi yummi 
akiván éfypituykwé N. T. atyám rendelte, hogy nőt és férfit egybe 
szerezzek 155. nay éri'-ke totuykwé lauivásén : ta vérite'in ha az 
van számodra rendelve, hogy az éneket előbbre vidd, akkor meg 
fogsz vele bírni 17. 

Személyr. tárgygyal: I. k. am N. Taremné ti rtém-yqlésará 
üruykwe láiiicásém engemet N. T. azért rendelt ide, hogy őrizzem 
ezen embereit 164. III. k. Nami-Tarém jaj-énné simén pojtéltaykwé 
lopta laum, pori1 láum (part. praet. passiv. értelemmel) Fenséges-
Ég a te atyád, hogy éhedet csillapítsad, falevelet rendelt, fűszárat 
rendelt 121. 

S végül ide tartozik még ez a példa: II. k. joytuykwé vatima-
wés kevés hiányzott, hogy utóiérje 96. 

III. I n f i n i t i v u s m i n t t á r g y h a t á r o z ó a s z e n v e d ő 
i g é k m e l l e t t . 

A szenvedő igék tárgyalásának elején kifejtettem, hogy szen
vedő ige direkt tárgyat nem vonzhat, de igenis távolabbit, a mely 
-l instrum. raggal van ellátva. Tehát a szenvedő ige mellett álló 
inf. sem lehet direkt tárgy, hanem csak távolabbi; ez kitűnik 
abból is, hogy az inf. helyébe tett nom. actionis csak határozó 
raggal ellátott tárgy lehet. Az ide tartozó példák száma nem nagy. 

1. Leggyakrabban található láwi szenvedő formában infmiti-
vussal kapcsolatosan : 

1. k. Numi-TCirém ásémné láuivasém ti-/ajilt aluykwé N. T. 
atyám ezen módon rendelte, hogy éljünk 158. nem-yatpa tV tará-
taykwé at láuwásém s megtiltotta, hogy bárkit is ide bocsássak 164. 

III. k. elém-yqlés kasaj-yUiy mán nauyatuykwé at lauivásén 
ember késjelzetes területét bántanod megtiltotta 87. yqXtal tailiy 
suriléy nay mölal pántV totuykwé yün láuwásén elpusztíthatatlanul 
teli éléskamrát, hogy te a minap tönkre tetted, mikor rendelték 
azt neked 284. 

IV. k. mir naiuluykivé ti láuivást a népnek megparancsolták, 
hogy kergessék 142. Nwmi-Tarém áékemné élém-yqlés-pi páykiy 
kivol-kiwert ünluykwé láwilaivásém Felső-Eg, az én atyuskám em
ber-fiú kormos házában rendelte, hogy lakjam 204. 

2. Vermawé «-hat, -het» és «tud» értelemben fordul elő : IV. k. 
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japán miykivé at vérmawé a bácsija őt ide nem adhatja 32. taw man-
ürél aluykiué vermaivé minő módon lehet majd őt megölni 309. 
móri elém-%q,lésné nawlupkwé, aluykwé at vermaicés közönséges em
ber nem tudta őt üldözni, megölni 310. 

3. A cselekvőben előforduló pasápi szenvedő formában is ta
lálható egy példában : 

I. k. ne-matér minuykicé at pasápawé semmi erre keresztül 
nem mehet 15. 

4. /öli «hallani» igének műveltetője továbbkópezve %öU%lawé 
szenvedő formában «mutatni» jelentéssel található egy példában: 

I. k. Tül yjimU q,luykwé, %uml!é vör-uj kinsaykwé, yumlé vit-yul 
alislaykwá N. T. áéán yöltUawés azután megmutatta N. T. atyja 
[az embernek], hogyan kell élnie, hogyan vadat vadásznia, hogyan 
vizi halat halásznia 165. 

5. S végül még jémti-t és voráti-t találjuk «akarni» jelentés
sel szenvedő formában : 

II. k. mir-susné-yummi váruykivé akicii iijemtivés ím egyikét 
világügyelő férfivá akarták tenni 116. 

IV. k. rusné káséláwé : viykwé vorataivé ha orosz veszi észre, 
minden áron meg akarja venni 18. 

VI. Másféle határozói mfmitivusok. 

Az eddig felsorolt eseteken kívül találunk még egyéb infini-
tivusokat, a melyek ezen felosztásba nem illenek bele. 

1. Ilyen kivételes eset először az, hol az inf. manér «mi D-vel 
kapcsolatban a mondat igéjéhez okhatározói viszonyban áll, s az 
infinitivust egyszerűen a magyar «-ért»-tel fordíthatjuk. Hogy mi
képpen fejlődhetett az inf. okhatározóvá, azt egy példa mutatja, 
a melyben az inf. manér-re\ kapcsolatban szintén «ért»-tel fordít
ható, de czólhatározói jelentése meg világosan kitűnik: IV. k. 
puuyiy váta-yum man pi , kunér, manér váruykwé sáltsén gazdag 
kereskedő ember kis fia, szegény, mit cselekedni (miért) jöttél ide? 
329. A többi két eset megmagyarázására az analógiához kell for
dulnunk : IV. k. át t&npá ténéy jiwá mar voqruyw jel at punéslán 
őt húrú, húros fáját ugyan mit tenni (miért) nem helyeztétek el? 
117. nay möntnüw manér váruykicé at sujtile'in te előbb mit tenni 
(miért) nem adtál hírt magadról? 155. 
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2. A magyarnak megfelelően inf.-t találunk a tavdaiban a 
pili «fél» ige mellett. Hogy az inf. a tavdaiban is ilyen szerkezet 
helyett áll : «vmitől félni», mutatja e példa: IV. k. ám a%-khq,nél 
a pilontem én senkitől sem félek 349. SIMONYI a M. Hat. II. 299.1. 
a magyar szerkezetet az ellentétes jelentésű «vágyódik» hatásából 
s analógiájából magyarázza. A vogulban is megállhat ez a magya
rázat, mert tudjuk, hogy vordti- mellett itt is inf.-t találunk. IV. k. 
kun khajtoy pilántét félnek kifutni 355. tqrén-püne noy-lewn pilont 
fél a medve fiúnak megmondani 358. 

3. Még egy példában találjuk az inf.-nak a rendes
től eltérő használatát: IV. k. aysér lei taratanhvé saka maitér 
asén rókafarkat ereszteni nagy mester vagy 423. Nekem úgy tet
szik, hogy itt két mondat contaminatiójával van dolgunk. Ha azfc 
mondom: «rókafarkat ereszteni)), akkor majdnem önkénytelenül 
kapcsolódik oda a tudás képzete. A mondat másik fele pedig egy 
más előmondatot tételez fel: «rókafark eresztésben nagy mester 
vagy» -}- «rókafarkat ereszteni tudsz»: e két szerkezet összevegyü-
léséből állhatott elő a fent említett mondat. 

4. Tekintethatározó: A magyar«hallani hallottam»-féle figura 
etymologica-nak megfelelően a vogulban csak egyetlen egy példát 
találunk: I. k. elém-yalés ünléné ma taratuykivé ti tárémtáslén az 
ember lakóföldjót lebocsátani már lebocsátottad 3G. A többi ha
sonló esetben az inf. helyett a -né végű part. prses.-t találjuk, pl. 
I. k. pentémlané ti pentémlésmén megalakulni ím megalakultunk 
101., de ezekről majd alább a magyar inf.-nak sok esetben meg
felelő vogul -né tárgyalásánál bővebben szólok. 

Azonban találjuk az inf.-nak még másféle tekintethatározói 
szereplését is e példában : 

I. k. pauli' lawuy kivé jani, üsV láwuykwé ás mánnü, ta janit 
paul ti nayki falunak nevezni nagy, városnak meg kisebb, oly nagy
ságú falu látszik 48. Ez a mondat majdnem szóról szóra még öt 
helyen ismétlődik a vogul szövegben, így IV. 211, 214, 223, 225, 
257. Az inf. itt is «mire nézve ?» kérdésre felel, s maga a szerkezet 
a magyar fülnek sem szokatlan. 
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VII. Az ÉV. személyragozott infiuitivus. 

Az ÉV. személyragozott infinitivus nem olyan használatú és 
jelentésű, mint a magyar. Míg amaz verbum finitumként szerepel, 
addig emez csak bizonyos igék mellett állhat. 

MUNKÁCSI azt mondja (Vogul Nyelvj. 42.), hogy «az inf. kép
zőjével azonos azon -wykwé, -ankwé módjelölő, melyet a költői 
nyelv néha a nyomatékosabb felszólítás kifejezésére használ és az 
imperativus módjára személyragoz». A példák túlnyomó többsége 
azonban azt mutatja, hogy az ÉV. nyelvjárás személyragozott in-
finitivusainak jelentése nem cselekvő, hanem szenvedő, a mit 
MUNKÁCSI a déli nyelvjárásokban előforduló s conjunctivus passivit 
kifejező -mjktvém-végü alak analógiái hatására vél visszavezethetni. 
Mindez lehetséges, de ha a szövegben előforduló négy cselekvő 
személyragozott inf.-t tekintjük szemben azoknak a példáknak 
nagy többségével, a melyek szenvedő felszólítást tartalmaznak, 
felmerülhet az a kérdés, vájjon nem eredeti az inf.-nak ez a 
jelentése az ÉV.-ban is. Ha valószínű, hogy a tulajdonképpeni 
inf. azonos eredetű a déli nyelvjárások conj. pass.-t kifejező 
-unhwém személyragozott módjelölővel, akkor valószínű ez utóbbi 
állításom is, hogy az ÉV. személyragozott inf. szenvedő jelentése 
is eredeti, s nem analógia útján jött létre. Hogy pedig az ÉV.-ban 
a személyr. inf.-nak már előbb is szenvedő jelentése volt, bizo
nyítja a BEGULYtől gyűjtött s MuNKÁcsitól átírt ÉV. szöveg is. 

A magyarban a tárgyas igék -andó-, -endő-Yégíí igeneve felel 
meg jelentés tekintetében a vog. személyragozott infintivusnak. 
Ilyenek a következő példák : 

I. k. am yölilákém-ért simtal yap%á-jiw ültd sa'iruykwá, por 
váruykwa a mint én hallottam, béltelen nyárfát ketté kell vágni, 
tutajt kell csinálni 70. at-sát tal kwali tip-tarnél sayuykwa 500 
ölnyi kötelet kell fonni fűzfagyökérből 70. tül-ültté ti kwalyüw 
asti-ke: akwr aula tal-militné mán ujttuykwa, akw' aula yap/a-jiw-
porüwné tü neyuykwd azután ha ezen kötelünk elkészül: egy végét 
ölnyi mélységre le kell bocsátani a földbe, egy végét nyárfa tuta
junkhoz kell oda kötni 70. ta por akw' aulén sáli vöj votd tü ünt-
tupkwa ama tutaj egyik végére egy kártus tiszta halzsirt kell oda
állítani 70. ton jui-pdlt naivrémana num-palen káraj-sqw-yasáp 
jüntupkwa azután gyermekei fölé fcokhalnak bőréből takarósátort 
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kell varrnia 70. hdrdj-sqw-yasdp dstndtd jui-pdlt nawrémand num-
ptilén tü lépuykwa a takarósátor elkészülte után azt gyermekei 
fölé kell takarnia 70. sut ét, sát yqtél minrié-sis térí-v.t, ajn^-ut tü 
tastuykicd hét éj, hét nap lefolyására elegendő] ennivalót, inni-. 
valót kell oda készíteni 70. élém-yqlés nqtiy tqrém ünti-pél, maiid 
né kwond kwdhiykwd, mondyum kwon-kwaluykwd az ember kora
beli világ beálltával, vájjon a nőnek kell-e kimenni, avagy a férfi
nak kell-e kimenni 136. tq.wliy-sir saiv ujin ta ndlén aluykwd szár
nyas fajta sok állatod ama nyíllal öljék meg 151. ti vör-vjim man-
ürél élém-'/qldsén aluykira? étyélané simául rnan-ürél pojtuykwá',? 
pöhié alpidvl man vrél re'itilmjkwa ? ezt az erdei vadamat mikép
pen ölje meg az ember? éhező szivük miképpen kell, hogy csilla
podjék? fázó testeiket miképpen melegítsék ? 149. elém-yqlés man 
urél téluykwa í embernek mi módon kell megszületni 143, 144. 

II. k. jamés luw tqyypdyél tot sastlaykira a jeles ló az ő patás 
voltában egyengesse ott simára 331, 337. akw' nawlá yald-lqpél 
yansd jakti yqniy jdtril tot samdsaykwd ! mol jdiu ürtpél tot ürt-
saykwd egy husdarabját [az áldozati lónak] minden egyes rostja 
szerint himzésvágó görbe bicsakkal aprózza ott szét! Jószágbeli 
nagy osztályrészeket oszszon ott szét 331. jqmés lüio torit kwalti-
luykwd a jeles ló azután hadd vezettessék 341. vtyir ql'ppd ql'péy 
na'irél tot éqpituykwö vörös festésű festett nyerget rakjanak ott 
reá 339. 

III. k. ajka voss vassi* pV takivi jdktém dykwélné yuritd mas-
tuykwd, takwi jdktém dykwélné puykti ünttuykwd az öregnek ezen 
legkisebb fia a maga vágta tuskóra öltessék az ő alakja, a maga 
vágta tuskóra helyeztessék az ő feje 427. 

IV. k. ti aula vdtal paul am minném jui-pdlt joli-pal ritiy 
saréénc •yulildluykwd ezen vége láthatatlan falu az én elmenetelem 
után alsó-vizes tengertől fedessék be 149. uiimi-pdl ulay i'drdséltdrd-
tuykwd felülről a tüzes tengert bocsássák reá 150. quld vdtal ti 
paul ul'd tém yürém dykwdlél yürém inat tüstuykwd ezen vége lát
hatatlan falu tűztől emésztett három fatönköt három helyt állít
sanak 150. tU qlpd yatél talíy dtpd néta-aj-i ura' pattd-mos jdyd-
kwol patitté ul [voss] ünléptaykwd az ezentúl levő napokon a fo-
natos hajú leányasszonyt ideje végéig atyja házának zugába sohase 
ültessék 233. 

Első személyi! raggal ellátott inf. szenvedő jelentésben: 
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I. k. ritép nuli aulén ul yartuykwém hamis eskü végre ne idéz
tessem 127. 

Többes 3. személyű raggal ellátott inf. szenvedő jelentésben : 
II. k. térén yajti sat l'qyy kelpéy sat kat'éltapél sq,ya tq,wlaykwét! a 
kór futkosó hét útját vérrel töltött hét vízmérővel mind tele locsol
juk 333. uréy sat kasáj talyél sqyá tqlétaykwét oldalas hót kés he
gyével legyenek mind tele vagdalva 343. kis jayyém sat tqrém mol 
janV ürtpayél tot ürtilaykwét az abroncskerék módjára forgó hét 
égtájék számára jószágbeli nagy osztályrészeket osztogassanak ott 
343. kis jayyém sat tqrém ton jui-pqalt tot jqyytaykwét az abroncs
kerék módjára forgó hét ég körül forgassák ott azután őket 341. 

Cselekvő jelentéssel a következő példákban találjuk: I. k. 
ti mir man ürél qluykwd, man ürél jünimuykwá no de hát ez az 
emberiség mi módon éljen, mi módon gyarapodjék 154. élál'é ti 
mimé man ürél ayijV'piyV qnsuykwV hanem miképpen legyen a 
jövőben ezeknek az embereknek leányuk és fiuk 154. II. k. ta nqyy 
joytnén jui-pqalt sqlet-pqal jániy awi jamés lüw-nol tot pünsuykwá 
akkor miután fölérkeztél, az aranyból való nagy ajtót a jeles ló 
orra ott nyissa ki 329. ti kwol sdmné patuykwén ezen ház szögle
tébe szállj alá 323. 

Érdekes a következő eset, melyben az infinitivus — bár nin
csen személyragozva, a mi sajtóhiba is lehet — benhatóan van 
használva s szerkezete teljesen megfelel a magyar kell szerkesztési 
módjának: elém,-/qlésné sorémné patuykwé-ke, takwi urtá rq,nji ha 
az embernek a halálba kell esni, saját urtja kiáltja IV. k. 409. 

Egy példában találtam a tavdaiban személyragozott inf.-t állít-
mányi szerepben : Tqrémén khqntgygna, ám nanan a áliláném Isten 
büntessen meg benneteket, én nem öllek meg titeket IV. k. 360. 

VIII . Infinitivus mint állítmány. 

Már a megelőző fejezetben tárgyalt esetekből is látható, hogy 
a vog. inf. személyragozva állítmányi szerepben is állhat, ellentét
ben a többi finnugor nyelvek személyragozott infinitivusaival, a 
melyeknek más functiójuk van. 

1. Találunk azonban olyan eseteket, a melyekben a puszta in-
finitivusnak állítmányi szerepe van, bár szigorúan véve — mint 
alább látni fogjuk — csak a tavdaiban lehet szó az inf.-nak olyan 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXV. 27 
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állítmányi használatáról, a minővel a magyarban is találkozunk. 
Akadnak ugyan a többi nyelvjárásokban is esetek, melyek a puszta 
inf.-t állítmánynak tüntetik fel, de ezek, azt hiszem, másképpen 
fejthetők meg. Ilyen mondatoknak pedig az olyanokat tartom, a 
melyeknek inf.-a bár lazán, de mégis függ egy verbum finitum-tól. 
Olyanok a következők : namsein yotál kwálépuykwé gondolkozol, 
merre lehetne távozni III. k. 225, 227. nq,mseim : yuml'e ás ti %ütél 
jol-eíimtaykwé gondolkodom, mikép estelednék le már a nap 
IV. k. 7 2. Hogy az inf. ezekben a mondatokban is függ az előtte álló 
verbum fmitumtól, ezt bizonyítja a következő mondat, a melyben 
a kapcsolat szorosabb, mert az inf. nem alakult kérdő mondattá, 
pl. Xut-atér takwitán janés ma Unttuykwé q,s akw'-müs ti namsi 
Xut-átér megint azon gondolkozik egyre, hogy magának külön 
földet teremtsen I, k. 162. Lehet azonban az előbbi két mondatot 
rq,wi «lehet» vagy éri «kell» kiesésével is magyarázni (v. ö. nq,msi: 
nq,rém sunsuykwé éri gondolja magában, néznem kell Uralbegye-
met IV. k. 80.). 

Ide tartozik másodszor az olyan mondat, a melyben az előző 
mondat állítmányát oda kell érteni, pl. manér nan ési-páús totuykwé 
tayfijin? ési'-páns totuykwé-ke: totéuw micsoda, ti dicsekedni akar
tok? Ha dicsekedni akartok, hát nézzük, ki tud többet IV. 181. 
[v. ö. II. k. 23.]. A második mondat első fele tkp. csak ismétlése a 
megelőző mondatnak feltételes alakban. Ugyanolyan természetű 
— csak a -ke feltételes partikula hiányzik — az az eset, a mely
ben nq,mse'in pótlandó: namse'in yotál kwálépuykwé, tt'i miné-
puykwé: tll ul kwálápén gondolkozol: merre lehetne távozni; 
éjjel elmenni [ha akarnál]; arra ugyan ne távozz! III. k. 225. 

Érdekes a következő eset, a melyben az inf.-t egy egész mon
dattól függőnek kell gondolnunk ós pedig czélhatározói minőség
ben, sorúi vánsép maná mákwé qlém ! am vojpilém nári' kátép mán 
ne áyitán vátem pil kásiy láyyné lüluykwé ah minő aranypázsitos 
földecske volt! magam-féle zsenge kezű kis leányasszony szá
mára szedhető bogyónak vigasságos útjára állni [késztől III. k. 
40—41. 

Olyan mondatok, a melyek tóti «hozni»-val mint verbum 
finitum-mal kapcsolatban vannak és beállást fejeznek ki, inf.-t 
tüntetnek fel. Nagyon hasonló viszonyt mutat a már előbb említett 
IV. k. 181. alatt található mondat, s lehet, hogy ez a magyarázat 
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helyesebb. Hogy ez a szerkezet nem lesz oly szokatlan, azt hiszem, 
mutatja az a körülmény is, hogy az alább említendő két példa két 
külömböző nyelvjárásból ós prózai szövegből való: ti-yitrip man 
yotd joytunkwé am napén totililém efféle vidékre, ha téged viszlek, 
hová érünk II. k. 302. néyém né-sé-ndrél téytgy, né-sé-ndrél djtdyw 
tqtűamén nőmet mivel etetjük, mivel itatjuk, ha elhozzuk IV. 374. 
Mind a két mondat inf.-a módhatározói viszonyban látszik állni a 
verbum finitumhoz. 

2. Áttérve most már a szigorúan vett elliptikus állítmányú 
mondatokra, a minőket a magyarban is találunk, az ÉV. nyelv
járásból csak egy példát említhetek, s ez is felkiáltásképpen szere
pel: yumlé várunkivé! mit tehetni! IV. k. 25., v. ö. manér várunkivé 
rq-wi IV. k. 141. 

Azonban a tavdaiban már több példát találhatni, noha a kö
zölt szöveg aránylag" kis terjedelmű. Ezek a példák a következők : 

IV. k. Tini-khqr a khqnton enni valót nem találni 352. djni-
kliqr ci khqnton inni valót nem találni 352. nün ju a tvn ámdnmi 
te meg nem ehetsz engemet 353. nün dm-jitélém a vqyqtgn, nou 
iú-pél vér-khq,r qsén neked velem nem lehet verekedni, te még fiatal 
vagy 354. mánun ülnél dy-khot á minőn nekünk innen sehova sem 
lehet menni 357. dy-kJiqne a jatvqlun senkinek sem lehet egybe
gyűjteni 403. Ezeknek a példáknak mindegyike lehetőséget fejez 
ki s mutatja, hogy az inf. mellől vmi lehetőséget kifejező szó ma
radhatott el. Ezen véleményemet támogatja e mondatok személy
telen szerkezete, s ennélfogva a lélektani alany dativusban van. 
Szembetűnő még az is, hogy mindezek a mondatok tagadók. 

Ezek a mondatok szóról szóra magyar fordításban is meg
állhatnak, ha a személy dativusát elhagyjuk s az igét -hat, -het 
képzővel ellátjuk. A vogul példák is igazolják BKASSAI nézetét, 
a melyet a magyar állítmányi infinitivusra felállított s «Magyar 
mondat»-ában (Akad. Ért. a Ny. és Szépt. k. III. k. 399.) kifej
tett. Itt azt mondja: ((Valahányszor ige hiányzik a mondatban, 
mindig csak ellipsissel kell és lehet magyarázni. A jelen esetben 
kihagyott szónak legtermészetesebben a lehet-et vélem, melyet a 
felhozott példákba bepótolva, mindnyájából hiánytalan ép mondat 
válik.» Újabban az afféle magyar mondatokat LEHR (Arany: Toldi
jában) és SIMONYI (Ny. XIX.) a van kihagyásával magyarázza és 
pedig azért, mert a régi nyelvben látni vala, láthatni vala-íéle ala-

27* 
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kok találhatók. A vogul példák azonban, azt hiszem, BEASSAI né
zete mellett szólnak. 

Ha mármost azt tekintjük, hogy afféle elliptikus mondatok 
a tavdai nyelvjáráson kívül a vogulság többi részében nem talál
hatók és hogy ez a használat ott is csak tagadó mondatokra szorít
kozik, mindebből, azt hiszem, lehet némi joggal idegen nyelv ha
tására következtetni. SIMONYI szláv hatást vél felismerhetni a ma
gyar hasonló szerkezetekben, és ha a magyarban feltehető, akkor 
talán még inkább lehetséges e hatás a tavdaiban, mivel a tavdai 
vogulság elszigetelve a többitől szlávokkal van körülvéve. 

3. Hátra volna még az inf.-nak két példában talált főnévi (nő
mén actionis) szerepéről szólani: IV. k. auyum, et'ijemtés, éti ünlunlavé 
karapli ürné-ma és peremen tawan patés, étaíi (é(i yqtléné-mos) ün-
lunkwé varmél! tawan patés, taw-palta jis egy ember, midőn éj lett 
s a hajó őrzése czéljából való éjjeli virrasztásban az őrváltás sora 
reá esett, az éjjeli — az éjnek kivilágosodtáig — virrasztásnak 
dolga reá esett, ő hozzá jött 334. jani törém jql poqlt vis törém 
rakwi. — mohé aléytayw a nagy ég alatt kis ég esőzik. — Lisztszitá-
lás 397. Az első példában az inf.-nak mindkét esetben jelzője van, 
a mi kétségtelenné teszi főnévül való használatát. Az első példa 
második inf.-a azonkívül még birtokos összetételt képez a varmel
lel. A második példa inf.-a kétségesebb, de itt is feltehető nom. 
actionis-ként való használata. Hogy ebben a két példában csak
ugyan főnév számba megy ez a két inf., valószínűvé teszi az inf. 
tárgyi, alanyi stb. használata, s a magyarban is akadnak példák 
az inf. nom. actionis szerepére, mint pl.: Nincs jobb vásárlani, 
mint kész pénzen [Kovács közm. 128.] vagy: Ki tanulni embere, 
lészen annak kenyere (Ny. XIX.). 

Ezzel az inf. tárgyalását befejeztem s függelékül még csak 
azokról az esetekről akarok szólni, a melyekben a magyar inf.-nak 
a vogulban -né vagy másféle ígenév felel meg. 

IX. A vog-ul -we-vel képzett igenév és más igenevek magyar 
iní'.-i szerepben. 

I. A vogul -né, -ni-vel képzett igenév leginkább a part. praes. 
kifejezésére szolgál az északi, középlozvai és tavdai nyelvjárások
ban, míg a többiben még az eredetibb -p képző dominál. 
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Valamint a magyar -ó, -ó'-vel képzett igenevek nemcsak a 
cselekvöt jelölik, s nemcsak azt, a mit vki vagy vmi tesz, hanem 
a mint KÖNNYE NÁNDOR (Bud. Alb. 196.) mondja: csak megjelölik 
az igecselekvést, de azokat a jelzett dolog direkte nem végzi. A vo
gul -né ez utóbbi használatának köre tágabb mint a magyar -ó, -ó'-é 
s a magyar fordításban sokszor inf.-j-való-val kell visszaadnunk; 
pl. tené tép enni való étel (tkp. evő-étel, v. ö. ivó-víz). Ezek az ige
nevek az illető tárgynak vmi czélra való alkalmasságát, reávaló-
ságát fejezik ki. KÖNNYE azért ezeket c z é l j e l z ő k n e k nevezi. 
A régi magyar nyelvben találunk sok czéljelzőt, a mely ma mái-
szokatlan : pl. uévéc o hadakozó fegueréket BécsiC. a hetuen tol-
macozo konuocben leltem BécsiC. 80. vendégeskedő vachora Mon.: 
Apológia 14. 

Valamint a magyarban, úgy a vogulban is az igenevek az 
előtte álló szóval összetételt alkothatnak, csakhogy a magyarban a 
határozói összetétel ritka, mert a határozórag csak ritkán marad el, 
pl. jó-járo ló Erd. ós a porta 78. (Bud. Alb.). Tárgyi összetétel: 
kic aitoc tartoc valanac BécsiC. hl az zallas fogadó korchmarosnak 
vala egy hayadon leánya ErdyC. 39. stb. 

SZILASI MÓRICZ (NyK. XXVI. 178.) a vogul igenévi összetéte
lekről szólván, azokat a grammatikai összetételek közé sorolja, ért
vén álaltok az olyan összetételeket, a melyek a ragtalan névszók
nak igenevekkel való gyakori kapcsolatából állottak elő. A vogul
ban járatos, de a magyarban nem használatos czéljelzők pl. ezek: 

1. Összetételt nem alkotók: jüw tené nir-saw at %anteuw 
megenni való vesszőbimbót nem találunk II. 365. minné mámén 
as xasa sar fninimen menni való utunk még hosszú, menjünk tehát 
II. 270., (v. ö. iővénee eg napi menő földet MünchC. 112.) möt püri 
tené, püri ajné kwol sq,piteüw vmi másféle lakodalmi, vendégeskedő 
(evő, ivó) háza tszerelünk fel II. 95. % sojtq dini vorém ikém az erdő
ben vadászatom (ölő ügyem) nincsen IV. 369. 

a) Határozói raggal: plkwét, pikivét! nanan lawné mana tan
yán vj Ityyx qhée'im fiúcskák, fiúcskák! nektek mondandó minő 
tanácsos állat tanácsa van nekem II. 420. nan voipilén mdn yumné 
alné uj kasin 1'q.ny: am -((Intilamém magadhoz hasonló fiatal ember 
számára megölendő állat vigasságos útját találtam én III. 372. 
önki Tqnna minni iímay ponslgs az anyja útra menő kenyeret 
sütött IV. 363. 
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b) Tárgyi raggal: niin ajténé jámés ajne khotél vüm téged 
itatni való jó italt honnan vegyek IV. 162. 

2. Összetételt alkotók: a) Határozói összetétel: ul!á-sultém 
minné janit %al jemtés tűz szikrának kimenni való nagyságú köz 
támadt II. 95. yapyá -átjkwelt lein yujné umi-as qli nyárfa tuskón 
evetnek feküdni való üreg van II. 96. yum patné janit séi-kan voss 
yul'ili férfinak ráesni való nagyságú homoktér emelkedjék ki II. 120. 
töniij nésus ne kivos-nulmil at ta várilem azért nőnek megnézni való 
karomsebet ne ejtsek III. 505. 

b) Tárgyi összetétel: khom-tökh püténé jelpiy kermé kasétánél 
koatétan kwáné véste (k.) férfi torokcsutkáját keresztülszúrni való 
szent vasát zsebéből kezébe vette II. 233. atpén aján yum-plyén 
yul aliúlané man yqsán voss jále'it 50 apródlegényed hal ölő vidékre 
messze hadd menjenek II. 58. tál yujné sis-vöj tül varén tél átalvá-
sára hátzsirt onnan szerezz III. 15. ni vuní qkhcq kénsén pqj tét'átin 
minant nőszerzésre pénzt kérni gazdag nagybátyjához megy 
IV. 369. 

Személyr. tárgygyal való összetétel: kátanémén, Idilánémén 
nüsné-kém ma at vásintésmén kezünket, lábunkat nyújtózni való 
földet még nem láttunk II. 67. soryén téné arfqln nanén tönin at 
eri ? hasad táplálására több pénzre nincs szükséged IV. 338. 

A magyar inf. helyett a vogulban -né áll a következő ese
tekben : 

1. Az idő alkalmas, megérkezett vminek megtevésére, bár egy 
helyen inf.-t is találunk (v. ö. IV. 354., 1. czélhat.), minné porai 
jémtés elmenni ideje lett IV. 339. élé ménné posán té jémts azután 
elérkezett idejük elmenni IV. 375. pari jené moqré oql khun öls 
régen volt ideje, hogy vissza kellett volna jönnie I. 167. 

Tárgyi összetétellel: ni vuní pq,sé joyts nőt venni ideje jött 
IV. 369. tqsém váj masné köm manaün qtrü májén hogy száraz haris
nyát ölthessünk, arra kis időt óh adj nekünk, fejedelmünk II. 190. 

Személyr. tárgygyal való összetétellel: yürém sispa sisiij 
riatém susné pora ti jemts három háttal való hátas fajdtőrömet, 
hogy megnézzék, ideje megjött III. 379. 

2. Ide sorakoznak az ilyen kifejezések: «erőm van — nincs> 
p é n z e m v a n — n i n c s » , bár magában a vogul nyelvben is néha 
czélhatározói inf.-t találni a czéljelző helyett. Ilyenek: jiwnéyanyne 
solém atim fára mászni nincsen erőm III. 92. nq,ny l'ül'né sans-va'i 
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at ánse'im hogy felálljak, térderőm nincsen III. 122. nén jui-pálent 
naulyatné jqr-ke qsnüm, toy yün váyknüm ha utánatok futni erőm 
volna, én hogyan másznék úgy IV. 329. [neltép vqm at joyti (pelimi) 
nem birom kivárni IV. 105]. mm ikém i ni vuni akhcqm ikém nőm 
nincsen és nőszerzésre pénzem sincsen IV. 370. 

3. Ide tartoznak még a m ó d o t , s z á n d é k o t kifejező sza
vaktól függő czéljelzők, bár e kifejezések mellett a czélhat. inf. sem 
ritka. Ilyenek: jen vosét-kit perméné oamélát oaüm benn a ruhában 
nincs mód, hogy kiállja II. 225. üs-eut tortám ölat, ju pasépéné 
oqmélánl oat'i a város kapui be vannak zárva, nincs módjuk beha-
liatolni II. 237. soyrépt noykhwe jiné oqmélán oqti a lépcsőpitvar
ban feljönni nincs módjuk IV. 377. jal-álné oqmélátén oqti meg
ölni módjuk nincsen IV. 251. kwálné nqmtén-ke patés, minén akwr 

paln ha elmenni kedved van, takarodjál IV. 326., v. ö. a magyar
ban: nem mutatta elmenő szándékját [Kák. tár. II. (Bud. Alb.)]. 

Érdekes a következő két példa, a melyben mozgást jelentő 
verbum finitum mellett czéljelzőt találunk czélhatározói inf. he
lyett, bár a második példa kétséges : qul-uj qsléné joytém kit yum 
jamei első állat ejtéséhez jutott két férfi lép elő III. 517. alám ti 
tépiy Lusémné minné sálit kérwast hát hogy ezen táplálékos Loszva 
vidékére menjenek, lettek a rének befogva IV. 29. 

4. A l á t á s t és é r z é s t kifejezővai és sujti mellett a dolog 
tárgya inf. helyett -né képzővel van ellátva. A magyarban is talá
lunk az -ó, -o-nek ily alkalmazására példát a régi nyelvben, de 
ezek az esetek valószínűleg a «videó te scribentem»-féle latin szer
kezetnek szóról szóra való fordításai. Ilyenek pl.: ime en latoc neg 
férfiakat megodattakat iarokat a tűz közepet BécsiC. 134. Latot e 
propheta ferfiat veres louon vlot es allot BécsiC. 291. Vogul pél
dák : mén yoti kwolné éaltnémén va'én, tü sültén a mely házba ben
nünket betérni látsz, lépj be te IV. 329. tan paltünl joytéyém-pél 
yqtálém it'imané at váyém ha hozzájuk érkezem, észre sem veszem, 
mikor esteledik nappalom IV. 139. tájeicáy, nVnet khóm minní tit 
á vacántséii káplán, nem láttál-e itt egy nővel egy férfit menni 
IV. 366. la'iláya yotál' yályélálnétén sujti lábait vmiképpen csúszni 
érzi II. 112. 

5. Ha a magyarban ige önálló főnévi szerepbe jut, akkor az 
igenevek közül csak az inf. használatos, a vogulbanilyen kor is 
-né-t találunk, pl. noyor, ám Iá áfám qsém! — lant — u-y ju 
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puylátéytni l'éy-mds áméy púm ilméstém khgm-palépén micsoda bo
lond ember vagyok én — mondja — az egy bezárkózni szó miatt 
odaadtam a magam fiát a manónak IV. 362. 

6. A czéljelzőt a magyarban igen gyakran körülírjuk az inf. 
és való szóval. Hasonló szerkezetet találunk a vogulban is, csakhogy 
itt megint az inf. helyett a -né-vel képzett igenév áll. Ilyenek: ti 
totn-utén yotál'é-ke tote'in az elvinni való holmidat bármerre vihe
ted II. 56. manér éri, man téri-ut éri, man masné illám éri, man 
qln éri: am séléri-utém, am átéri-utém ti voss tei, voss miéi a mi 
kell, akár enni való kell, akár öltő ruha kell, akár pénz kell: az én 
szerzeményemet, az én gyütöttemet hadd egye, hadd birja ő majd 
IV. 324. khivqrin khul khürém náysém oqmpám téné-khar jet 
pnnsém három szárított vagdalék halkopoltyut viszek magammal 
ebeimnek eledelül IV. 245. masténé-khqr oqt áriáimén öltöztetni 
valónk nincsen IV. 374. tini-khqrqn ikéminét enni valójuk nin
csen IV. 351. 

7. Az úgyn. figura etymologica első tagjául a magyarban 
többnyire inf. áll, de találunk egyes megállapodott kifejezések
ben -t képzős főnevekből alkotott -on végű határozókat vagy 
-va, -ve-végíí módhatározókat is, pl. folyton foly, futtán fut 
és várva vár, futva fut. A régi nyelvben a -ván, -vén-végü 
igenév használata gyakoribb mint a -va, -ve-végííé s azért olyan 
mondatokat is találunk, mint: latuan lattoc es nem lattoc MünchC. 
38. latuan lassanac es ne lassanac MünchC. 77. BEASSAI a figura 
etymologica inf.-át akként magyarázza, hogy az inf. az illető kife
jezés inchoativumául szolgál és mindnyájokat -í-vel ragozott -ás, 
•ás-végű nevekkel «látást láttam, de evést nem ettem» lehet ma
gyarázni [v. ö. ErdyC.: négy meel! kerdeest kerdween ew tewle 
570.j. A vogulban ilyen esetekben csak egyszer találtam inf.-t, 
különben mindig -né-vel képzett igenevet. Érdekes a BiussAi-féle 
magyarázatnak találkozása a vogul -né képző nom. actionis jelen
tésben való szerepével. Pl.: péntémlané ti péntémlésmén megala
kulni ím megalakultunk I. 101. jqutá püyém sát yumiu sánkam-
téné ti sáykémtaslem íjjá fogott ferfidat ím megteremtettem I. 132. 
ktvoua kwálné sakwoss kwale'in kimenni csak kimész II. 123. yumin 
yujtné ti yitjtáslén férjed felbujtani felbujtottad II. 81. latin totné 
kwoss toiséin üzenetet hozni ugyan hoztam II. 296. 

II. A p a r t . pra31. és g e r u n d i u m k é p z ő inf. he-
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lye t t . Igen gyakori eset a vogulban, hogy a múlt idejű part.-ot jelző 
•m, -ém, -im képző -né helyett áll, s ennélfogva találjuk az -m, -im 
képzőt a -né-nek előbb tárgyalt eseteiben is. így előfordul a part. 
praet. képző czéljelzőként, pl. : vátém pil %qjilt pusén vátsaném 
szedni való bogyóképpen mind felszedem II. 6. aji %ajtém sastérn 
layx dal' yq,ntaln leánynak futkosni való egyenletes utat találj szá
momra II. 383. am nurmaltém utém alilém én boszúm okozóját 
megölöm II. 72. 

A «látni», «hallani)) s más efféle igék mellett a régi magyar 
nyelvben a tárgyi inf. helyett a -% képzős főnév accusativusát vagy 
a -várt, -vén határozói igenevet is találjuk, pl.: es micor lattá volna 
is aJ golekezetnec égbe futtat feneite afertezetes zelletet MünchC. 89. 
lata menneket megnituan es scent lelket miként galambot le zaluan 
MünchC. 71. laata egy embert ylween az vámon ErdyC. 539. A vo
gulban az utóbbi két magyar mondatra példa nem volt adataim 
között, mivel azonban a mozgást kifejező igéknél a gerundium 
végzetét (-ime) is találjuk a czélhat. inf. helyett, úgy abból követ
keztetni lehet, hogy tárgyi inf. helyett is használatos a gerundium, 
és pedig annyival inkább, mert az -im part. prset. is sokszor ge
rundium értelemben fordul elő, pl.: éandja-ásd^á taw-pült laktvmá 
at vas miképpen kerültek ő hozzá szülei, nem látta I. 21. naj-éá-
hi]ién nayi kwalma ymnlé at vailén asszony anyácskádat felkelni 
hogyan nem látod III. 190. ta néilmánl nanki előtűnni látszik 
II. 173. an mölé% dyiayém-piráyém asérman ta tittimátéu láwélti 
azt mondja, hogy a minap leányom és fiam a hidegtől megemész
tettek I. 58. 

Gyakrabban találjuk a vogulban a part. prast. és a gerund.-t 
czélhat. inf. helyett mint tárgyi inf. szerepében, míg ellenben a 
magyarban ez utóbbi eset gyakoribb mint az előbbi, bár erre is 
van példa az ErdyC.ben : az zent angyal ees wtannwnk yaar oryz-
iveen wr isten teremte leikot II. 554. így előfordul a vogulban a 
melléknévi és határozói igenév czélh. inf. helyett a m e g s z ű 
n é s t , ü l é s t és j á r á s t kifejező igéknél: 

a) am ti ért salrélteUm, tato ftqrtimé jol-pojtém ón elkezdem 
vágni s ő megszűnik ugatni IV. 243. pajtin jánghém, t'am minin 
noyghail szűnjetek meg játszani, nosza menjünk felfelé IV. 359. 
lönstaytém pajti sírni megszűnik IV. 367., v. ö. a finnben : her-
kesi itkemásta megszűnt sírni. 
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b) saj ajimé ünlasém éppen theát inni ül tem I. 15. akiv 
yq>tél sakwalém jautá varim jun üélayti egy napon összetört íját 
készíteni ot thon űl II . 302. 

c) janV plya vátalaytim fali nagyobbik fia kereskedve jár 
IV. 324. pes teremt Numi- Tqrém Joli mata sunsilim má-tarmél já-
lasés a régi időben N. T. alant levő földjét megnézni a földre jöt t 
IV. 321 . noyor varém jilsén mit csinálni jár tá l (miért jártál) IV. 322. 
jiuvi-puwi pot aléslim maltayql ilkálál a íitestvér kacsára va
dászni fegyverrel járkál IV. 306. naurém jonyimé yotál' yajti, taw 
jot jcpniti a hová a gyerek játszani fut, ő vele megy I. 34. akwé-
maiét Torém séilékén-átpén-ötér Tarjaim-khorjaim loyanl kénsém 
khajtités egyszer az égszéli 50 fejedelemhős a T.-kh. lovát ke
resni futkosott I I . 238. SakW'tatéy ajka ériy ta% ayit nawlimé jiw 
Szigva fői öreg lehet, hogy majd leányát üldözve jő I I . 268. 
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