
Ragtalan határozok a vogulban. 

A mily sok érdekes találkozás van a magyar és vogul 
ragos határozók közt,*) nem kevesebb figyelmet érdemel a két 
nyelv ragtalan határozóinak egybevetése sem. Tudvalevő dolog, 
hogy határozó eredetileg ritkán volt alanyeset; majdnem min
dig valamely viszonyragnak kellett lekopni a névszóról. A leg
rövidebb határozószón is megvolt valaha, csak a gyakori hasz
nálat koptatta le róla. 

A régiség s a nyelvjárások erre nézve sok útbaigazitást 
adnak, mivel ily teljes, ma már elavult alakokat könnyen meg
őriznek. A vogulban csak ez utóbbiakra támaszkodhatunk, de így 
is majdnem mindig ki lehet mutatni, mely főnévről, névutóról, 
igekötőről micsoda rag hiányzik. Sokszor külömböző nyelvjárás
ban találjuk meg a teljes és rövidebb alakot, de akárhány példa 
van rá, hogy ugyanabban a tájszólásban használatos mind a kettő. 

1. F ő n e v e k és m e l l é k n e v e k . 

Mint a magyarban, különösen gyakori a rag lekopása idő
határozókban, leginkább a «nap» szónál: ^jkáta aa %qtél 
Numi Tcírém ásá-nüpél pojksi az öreg egy napon N. T. atyjához 
könyörög I. 135. | Kiüt yq,tél kivalmmt ma naykné pasné ta 
joytém a második napon, a mint fölkeltek, a föld a látóhatárig 
jutott már I. 2. | Xürmit % q, t é l . . . . harmad nap II. 56. | 
Mot khotél kwalés másnap fölkelt T. IV. 372. 

A magyarban, különösen összetételben, alig fordul elő 
raggal: Ez leuel kőit Senderő ivarosába wosarnap EMNy. III. 
28.**) Ez minap irt vala Kd énnékem egy levelet LevT. II. 162. 
Hamar való nap ki jő az ispán LevT. II. 53. — A régi Írások 

*) A vogul határozók NyK. XXXV. 71, 165. és NyF. 25. 
sz. A rövidítések itt is ugj^anazok. 

**) A magyar példák a NySz.-ból valók. 
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szerint az -n locativusi rag kopott le róluk: Tegnapon hatod 
időben haga meg otet a hideglélet MünchC. 176. Csak ez mi-
napon is ezekéi vittünk Ilosv. N. S. 8. Minden nap on vrnac 
testet, veret veni sem olcarlom sem dicerem VitkC. 43. 

Egy példámban a vogul is az -n-t tartotta fönn, kettőben 
azonban a szokott -t rag maradt meg: Nitt khátélén éerké's 
kun-késkéts negyed napon a sas kikéredzkedett T. IV. 361. || Saw 
plyaném akw'-mat /q,télt am-nüpélém ta jovtUalmét sok legé
nyem egy napon én hozzám jön ím el II. 190. | Jüw joytné 
yq,talémt . . . qmakémné Halt jq,maivern hazaérkezésem napján 
mamuskám elibém jön IV. 63. 

Igen érdekes az ilyenfajta főnevek személyragos alakjaival 
kifejezett időhatározó: Eta sat lujye'it, %q,téla sdt lujye'it hét 
éjen, hét napon át énekelnek (vö. «hét éje, hét napja . . . .») 
I. 54.*) A magyarban itt tkp. egy fő- és egy mellékmondat van 
összevonva. 

Más ragtalan időhatározók: Te khwql oqlpél menés ma 
reggel korán elment K. 208. J Ti khul pqtt'és ma reggel fagyott 
T. 281. — Vö. khwolt reggel KL. 117. khul tg, u. a. AT. 281. 

Akw'-ti-sqs rögtön 21. | Khorém kholés ákwé sáss (vagy 
magában is : süss) menést három ember egyszerre ment el K. 
208. | Okw sás jel dlsam egyszerre ütöttem agyon őket. —Vö. 
éoast, ié-soast rögtön, azonnal KL. 117. 

Kwaléy ton-rqn ménésámén éppen egyazon időben men
tünk el K. 207. | Khwasá rcin tét at ölsém hosszú ideig nem 
voltam itt K. 207. — Vö. ton rq,nt abban az időben, akkor 
K. 207. 

Ti-pq,r squ lam káls ez idén sok bogyó nőtt T. 281. — 
Vö. Ux p$rt ju-vojlqts egyszer csak hazafelé kezdett gondolni 

. T. 281. 
A magyarban a nap szón kívül még a táj és kor szokott 

előfordulni ragtalanul: Tizenhét évii lehetett már, ami akkor 
táj az alsóbb oskolákban sem volt ritkaság. Jósika: Üt. Báth. 
1881. I. 8. — A régiségben a -kor ragon -ban, -n, -t volt: 
Mykorth az tewb sororok aloznak VirgC. 132. Veterne koron 
emlékezem benned AporCL 9. 

Mint a magyar mód szó, a vogul kém is előfordul ragta
lanul : Sali-pos kém minasém ő is oly sebesen hajt IV. 5. | 
Ta-kém ta jdnimém annyira megnagyobbodott I. 2. — Vö. a 
pápavidéki nyelvjárásban: Ázom mód tett, min tennap; ezém 
mód járt a harmadik nap is. (NyF. 17 : 16.) 

Egy példában időhatározó: Sdt-kém kwon ta alés egy 

*) Épp ilyenek I. 141, II. 10. 
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hétig még künn volt I. 4. — Ebben a jelentésben -í ragos 
alakja is megtalálható: Aném kásélomén kémt kit q,tér sisi' ta 
ojémV a midőn engemet észrevett a két fejedelemhős, ím vissza
felé futott II. 167. | Nqyy patma-kémt éaitém la'U, saitém kat 
éld ti éaits midőn felérkezett, örvendő lábbal, örvendő kézzel 
örvendezett II. 8. 

A %űn (hogyan) módhatározó szó is gyakran eredeti -t 
ragja nélkül fordul elő: Nay nén am yün asém én hogyan 
volnék a te nőd? I. 11. J Álné élém-yqlés akiv'-mat man yün 
joyti hát hogyan kerül élő ember vmely vidékre? I. 22. — De 
vö.: Kit jósa %ünié votintaytimi két hótalp valahogy fel van 
rá csatolva II. 113. | Xunté %q,ntné joytimét vhogyan had ér
kezett rájuk II. 83. 

A melléknevek közül csakis rag nélkül állanak a -tal 
(fosztó képző), -is, -kivé és -in végűek. Teljes alakot egyet sem 
találtam, s így nem mutatható ki, mi kopott le róluk. Példák: 
Nay süp-nelmtal üntsén te szótlanul leülepedtél I. 5. j Unli 
ülémtal álmatlanul ül II. 21. (Ilyen még: puséntal II. 
67.) \\ Toriéin ié minast, tál kié minast magasan haladnak, 
alacsonyan haladnak T. IV. 352. j IImié tqtúlaytlét erősen 
viaskodnak T. IV. 353. || Am man l'uUsiy totililém miért viszem 
rosszul I. 25. || Láéélákw nqmélmatén lassacskán emlegess I. 
7. \ Nay mat-namiy jam ééákw totile'in te talán jól fogod 
Tinni I. 25. | Moééákwé tünü ul tarataln egy kevéssé se 
ereszd odébb I. 35. 

2. N é v u t ó k . 

Három csoportba oszthatók, a szerint a mint a -t locati-
vusi, -i lativusi s az -l ablativusi ragot vesztették el. 

a) A -t kopott le a következő névutókról: Soaréé j é t a 
tenger közepén K. I. 131. | Vüs-jöt vonlép a város közepén 
lakó K. II . 232. — Vö.: jötét, jötné vmi közepén, közepére 
Vog. nyelvj. 205; yqtél-jatté délben 22. 

Tau vei khql ti' jiw gyakran (rövid időközökben) jön ide 
K. 209. — Vö.: ü khalt ekközben KL. 117, | Ji-khqlt jii 
éjjel jött T. 283. 

Ákw'uil oalmejésté hirtelen felemelte K. 209. | Tau nolt-
nát-vuil loi( péltayw at nqrés miután ő megesküdött, nem 
akarta szavát szegni K. 209. | Okwi vuil pötél-ké örokhw ju ájis 
egy butella pálinkát egyszerre ivott ki P. 245. — Vö.: Tau 
pailnat-uit mialatt ő fürdött K. 208. | Tété loymé khölmat-uit 
a mint ezt a szót meghallotta K. 208. 

b) A lativus í' ragja veszett el : Jaykiy yul püt-sis süptal-
úelmlal to% ti űnli míg egy jeges hal megfőhet, szó nélkül úgy 
ül I. 81. | Tépiy Ás-kakér jimmén sis kátanémen, la'ilánémén 
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itüsné-kem ma at vásintésmén mialatt a táplálékos Ob medrét 
járjuk, kezűnket-lábunkat nyujtóztatásra való vidéket még nem 
láttunk II. 67. — Teljesebb alakjában: ti-sisá mantin ezalatt 
23. | Khgl ü-si su minánt a hal a vízfolyás irányában megy T. 277. 

Kwol-kan-kwoü-mo s tü jálés a ház padlójának közepéig 
lépett III. 64. | Sári ülem yotá mos yujilén igaz álmod med
dig fogod még aludni? II. 39. — Eredetibb alakja: mosd Vog. 
nyelvjár. 20. 

Akw'zsas-sup jalés egy kis órát járt I. 22. — De supV 
van ebben: Ujin üntmit supi mináslém vad-vadászó ösvényen 
általmentem III. 304. (Vö. még alább sup igekötőt.) 

Ezeknek felel meg a magyar -nak, -nek, -hoz, -hez, -höz 
ú. n. «testes rag», a melyekről szintén a lativus -á, -é~je kopott 
le (vö.: nekimegy, hozzáfog). 

A tavdai nyelvjárásban a locativusi -n is elvész néha a 
kwirén, FT. khuln f~ É. kiwérné) alakokról: Khqrátql tö-ker 
néz a tóba T. IV. 362. j Jqlém rqstpn uí-kwir gyalmot vetni 
a vízbe T. 277. j Uipul tqsam kálcé%-khul ju-minás egy vízcsepp 
a czigánytorokra ment T. 277. — Vö.: Khgl elém-kwirén ju-
puuidipts a hal beleakadt a hálóba T. 277. | Khul-khuln tpsém 
bementem a házba T. 277. 

c) Az -Z rag veszett el a tarm nóvutónál. Érdekes, hogy 
nem is fordul elő ablativusi jelentésben, csakis hol? és hová? 
kérdésre felelve, de ez az irányváltozás még a teljes, raggal 
ellátott alaknál megtörtént. Példák: Aú ákit'-as yusi jiw-tarm 
tot ünli hát az öreg bácsija egy görbe fa f ö l ö t t ott ül II. 
129. || NcLyy yqyylu kwol-ala tarm fölmászott a ház t e t e j é r e 
II. 127. j Mir-susné-yum uja sis-tárm tálés Világügyelő férfi 
állata h á t á r a szállott föl I. 76. és I. 35. — Ragos alakkal: 
Sát sárp akw' la'il-pál tarmél lülenté'it hét jávor egy lábon 
álldogál IV. 243. | Lüw-sis tarmél sas íi tálét a ló hátára 
mindketten felülnek I. 45. Ez a tarmél alak nagyon gyakori 
(hol? kérdésre még: I. 5, 7, 15, 79, 139; II. 24, 60, 105; III. 
36. stb., —hová? kérdésre: I. 11, 18, 59. 70, 76, 129; II. 59, 
96. stb.), úgyhogy sokkal valószínűbb az -l rag lekopása, mint 
a -t-é vagy -né, melyek nagyon ritkák: Sun joqnk-tármt ta-
yatoqli a szán a jégen csúszik KL. 115. | N'o%s jü-tárémt khuji 
a nyuszt a fán fekszik P. 242. ) Sans-tármét narsi térden 
csúszik P. 242. | N'pyor varém ám peum-témért mit tegyek én 
fiamon? T. 278. || Sakét setép tármná kéri a gyöngyöket czér-
nára fűzi AL. 160. J Jü-tárémne nuyktokwén kússzál föl a 
fára P. III. 523. 

Az átvitt értelmű határozók közül az okot kifejező ma'es 
és a társhatározó jot vesztette el ablativusi ragját: Pqytjar 
ápáná ma és Sryém éri P. leányai felől énekelt ének IV. 10. ! 
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Kas-ma és pdV-ke jdlnüm hadd megyek csak kedvtelésből a 
partra IV. 334. [ Manér varmél ma'és atyatsdn micsoda dolog 
miatt gyűltetek össze I. 74. | Akw' et ünlénén-m aé s am qs yü-
rém sat sajt mlyém egy éjen át való virrasztásodért én szintén 
háromszáz rubelt adok IV. 335. | Am napén ti /urip lül! vqarmél 
maés ma yün misém én hogyan adtam volna neked a földet 
ily ártalmas dologra I. 163. | Takwi mird maés kér-ydp vari 
a saját népe számára egy vashajót készít I. 68. — Sz.emélyragos 
alakban mindig megmarad az -l: Am ma és lém ti et nay qs 
ünlén virrasszál te ismét ezen éjjel én érettem IV. 335. | Nay 
maéslén man yqntné alwésau te miattad ölt meg bennünket 
a had II. 217. 

Mgké vií-jot rdutité lisztet vízzel kever K. 205. [ Tqrém 
jot minékan istennel menjetek II. 8. — Eredetibb alakok: Ma 
janit mird akw' né, au yum akw'-jurtél qluykwé sapitiánd széles 
e földön való népében, hogy egy nő s egy férfi együtt éljen, 
úgy intézi I. 156. | Posőy tarém-jiiél qs uy-pqr ü-vayetgy vdt-
lem a fényes éggel szembenézni akarok T. ÍV. 355. 

Nem elkopás, hanem — azt hiszem — ö s s z e o l v a d á s 
folytán hiányzik a KL. poql ( ^ É. pal, magy. fél) -Z-je. így 
lett a magyarban is a -bői, -bői a teljesebb -balól, -belől alakból 
(HB. és EhrC). Példák: Tumémsut-poql dt sqrpd najiy nupné 
oqyk joytqu a Tumen torkolata felől öt rovás-fajú úrasszonyt 
kereső násznép jön a nocskéhez KL. IV. 87. | Vdrt-jiw poql 
l'ül! tuop oqyk khartem a keményfából való rossz evezőt, nőcske, 
előrántom KL. IV. 90. | N'iy-jiw poql jdnéy owd veresfenyőből 
való nagy ajtó KL. IV. 98. | Kwoqlém poql kivoqlém namtém 
iüt jöykhtqu elmen és felöl való elmenési tervem ott megfordul 
KL. IV. 92. — Az északi vogulban ritkább: Us-pqal sampél-
tawét a város felől észreveszik őket II. 211. | Puji pqal nalné 
patwés part felől nyíl érte II. 83. — Ide való még: Mdtd 
kwoni-pdl vita saka pömés földjén kívül a vize nagyou kedves 
III. 438. j Nay kwoni-pdlén jqmés né qs qli rajtad kívül is 
van még szép nő I. 11. \\ Amp kival-kér-pql kwdn-tatéltilém az 
ebet kiűzöm a házból AL. 160. | Khul khátém-ker-pal kwdn-
pul'sdts a hal kisiklott kezemből Ál. 160. 

Ez fordul elő a numpél és nüpél utórészében is, me
lyek rendesen hová? kérdésre felelnek, de egy-két példában 
eredeti ablativusi jelentésüket is megőrizték : Taw num-pqal 
vél'td tüjtél tqwléstd ő felülről arczára havat hányt rá II. 127. j 
N'üsmém ajka numpél pasa vámé nqmt . . . qssém nászrokon 
öregemtől elbúcsúzni eszemben volt. [| Kwol kitpdl-nüpél akw'-
müs vit a ház két oldala felől mindenütt víz van I. 1. | Mir-
susné-yum kwoliy mird-nüpél kitapés Világügyelő férfi házi 
népétől kérdi I. 74. — Ellenben rendesen lativusi értelműek : 
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Siréj-numpél sunse'im a kard felé nézek II. 13. | Numél minné 
tqulin tqrém am num pdlém ul voss patyati fönn járó szár
nyas isten én fölém ne kerekedjék II. 159. || Tqrém-nüpél ta 
minés az ég felé ment I. 1. | Takwi matdnüpél jüwl'é ti minés 
visszament a maga hazájába II. 96. | Nan-nüpélén jqmés 
qWit irántad ők jók lesznek I. 9. 

3. Az i g e k ö t ő k . 

Az igekötők teljesebb alakjukban majdnem mind lativu-
sok*) voltak, s az -i rag, illetve ennek valamelyik változata 
kopott le róluk. 

*) Ablativus tán nincs is több a ;aí-on kívül: Jo t-totitd 
magával viszi 18. | Jqt-tqtydnl tqyk vüsdnné viszik magukkal a 
maguk városába K. II. 231. — Eredetibb alakjára nézve vö.: 
qm jqrtélém, jqtélém v. jqtlém velem K. 205. (L. fönt a név-
utóknáj is.) 

El: Taw el-jqmés ő eltávozott II. 91. | PinvdV randimé 
e l-ÜlémlésV a két rueza kiabálva repül tova I. 29. | Khös köti 
il-tqulqs húsz éve eltelt T. 271. — Vö. Pardparséy elei tlldm-
lés P. elrepült I. 13. | Oqjyél-söuné elé oqlémwés egy kiáltásnyi 
távolságra emelte e l K. II. 228. 

Khqm: Khqm-kdmsértayti összekuporodik ( Khöp khqm-
khqmux vagy khqmai punuy a ladikot szádjával lefelé borítani 
(vö. még khép khqmai khuji a ladik hasán fekszik) P. 241. 

Kwon: Kwon at tarátita ki nem ereszti II. 19. | Am 
lail-pattáya kwon taktéliayém én lába talpait kinyújtom II. 
72. | Sirejá kwon-liktés kardja kirepült II. 83. — Eagosan: 
Kwo na ta lakwéltet kipattannak az utczára II. 63. | An qjkd 
lili kwonal taráti az öreg lélekzetét kibocsátja I. 17. 

Nqyy: Áji nq~y%-kenéé8 a leány fölébredt II. 97. | Xq-
nql nqp% jcinimi valamikor föl fog nőni II. 85. j Ne-mat na-
min qtér nqn% at tardtawé semminő neves hőst föl nem bo
csátanak II. 31. | TŐU jiw-qsén nun-khdnghqnt fölmászik áfára 
T. 273. — Vö. Luwd nqnyd lapejis lova fölemelkedett I. 18. | 
Jdydn nqn% dl' rqnyés fölfelé kiáltott atyjához II. 22. 

Jol: Jüntép-ta'ild jolita jo l-jüntéstá a pánczélruhájának 
alját levarrta II. 83. [ Jol püwdn fogd le őket I. 30. \Jol-
ét'imtawdst rájuk esteledett II. 91. — Teljesebb alakban: Jolii 
ti tildmlés alárepült II. 73. | Joldí sunsi lefelé néz I. 25. 

Pa: N'üsmdnlfVdpsanl pd mindsét nászaik, vejük fölmen
tek II. 95. | N''aurámét, p a kwaldn gyermekek, szálljatok ki a 
partra! II. 83. | Pdl'é sunsi fölfelé néz II. 122. — Az -V rag
gal : Xdpdn, tüydn pdV %artdn vonjátok a partra hajótokat, 
evezőtöket II. 9. | PdV yanllaWim partra érek II. 194. 
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Nal: Lekwá nal jq,manti sógora jődögél a folyó felé II. 
81. | Nal tqwenti lefelé evez II. 89. —• Csonka alak a nalu 
is : Taulin uj %ansdp kit yapkwei nalu voss nariténuweV a 
szárnyas állat ékítményű két haj ócskát toljátok le a vízre II. 
27. | Nalu jq,més lement a vízre II. 95. — Legteljesebb: 
n alwa: Püt nalw a ti tayatilmén fazekat akasztunk íme a 
tűzre II. 33. | Nalw dl aykwdti a vízre lefelé pillant II. 68. 

P al: N'al-pupand p a l-%altélésana nyilának villás végeit 
fölhasította II. 59. | Tüjt p a l-tolés a hó fölolvadt 28. — Vö.: 
palV-tarémtéstd fölbontotta (a levelet) I. 75. | Akw* pdl sam-
paldnl p a IV poketimét egyik fél szemük fölfakadt I. 8. 

S'am: S'am-ajtitá lüX terpil agyonitatja (megmérgezi) rossz 
orvossággal 29, sdm-ditu% megmérgezni, megitatni P. 247. j 
S'am-rátitd agyonveri 29. — Eredetibb alakja: Mé-kán-áli 
samé testé a földhöz vágva agyonütötte K. II. 227. | Jopkhép 
édmé-tanénts a hold megtelt, telivé lett P. 247. 

Sup: Ja sup-susim átgázolom a patakot, j Tanger kwqlé 
sup-s&ssést az egér keresztülrágta a kötelet. Vö.: jd-supé a 
patakon által P. 242. (L. a névutóknál is.) 

Xot: An ne %ot essémaicés az a nő elszégyenkezett I. 
I I . | L'q,nya yot-üstsdnl nyomát elvesztették II. 96. | Posyá 
yot-loutéldn mossátok le ott a vérét II. 14. | Nétá %ot kantme-
jawés neje megharagudott II. 54. — Mint igekötőnek nincs meg 
a ragos alakja, de kétségkívül a %ütd¥ (vö. a magyarban a meg 
igekötőt s mögé névutót) névutó őrizte meg eredetijét: Xasép-pül 
yűtdV ta-kwoss ankwétasém a hálósátor mögé hiába pillantottam 
III. 223. 

Az igekötők a mi nyelvünkben is nagyon megrövidültek, 
úgyhogy némelyiknek már alig lehet kimutatni az eredetét. 
Szintén a lativus ragja {-á, -é) kopott le a meg, el, be, ki, fel stb. 
igekötőkről. Vö. Turchucat mige zokoztia vola (HB.). Veteve wt 
ez muncas világ b ele (HB.). Kywe teryed az te zyved ormon-
dozween (ErdyC. 63.). Job valami iot elSve bochadnod (DebrC. 
243.). BEKÉ ÖDÖN. 


