
A finnugor birtokos személyragozás 
némely használatáról. 

i. 
Finnugor jelzős szerkezetek ez. munkámban kimutattam, 

hogy az ilyen szerkezetekben, mint egy darab kenyér, három 
ház jobbágy a mértékjelölő szó valóságos jelzője azon dolog ne
vének, a melynek részét vesszük; azért a mértékjelölő szó a 
fgr. jelző természete szerint változatlan marad s a mondatbeli 
viszony hordozója a jelzett szó lesz. Az indg. nyelvek ilyen 
esetben mindig partitivust használnak, s a fgr. nyelvekkel 
ellentétben a mértékjelölő szón vannak a különféle mondatbeli 
viszonyok kifejezve, a részekre bontott dolog neve pedig való
ságos birtokos jelző: avec un morceau de pain; wir stossen an 
mit einem Glase guten Weines. 

Mármost azt az érdekes jelenséget figyelhetjük meg a fgr. 
nyelvekben, hogy az ilyen partitiv értelmű jelzős kapcsolatok a 
szerkezetnek minden változása nélkül felvehetik a b i r t o k o s 
s z e m é l y r a g o k a t i s , noha a birtokos személyragnak, éppen 
úgy mint az indg. birt. névmásnak a dolog természete szerint 
determinativ értelme van. Ezt a mondatot pl. Nagy Gaspar 
egy hordó borwnkath penznekevl meg itthatha (Lev. Tár I. 
324) — németre így kellene fordítanunk: N. G. Hess ein 
Fass von unserem Weine unentgeltlich trinken. A b i r t o 
k o s s z e m é l y r a g o z á s n a k ez a p a r t i t i v u s é r t e l m ű 
h a s z n á l a t a a fgr. nyelvekben igen változatos alkalmazásban 
fordul elő s az itt következők meg fognak bennünket győzni 
marról, hogy az idetartozó jelenségcsoportok ennek a nyelvcsalád
nak legjellemzőbb mondattani sajátságai közé tartoznak. 

a) Mértékjelzős szó birtokos személyraggal: Az tereket az 
Nyelvtudományi Közlemények. XLHI. 26 
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vtrol el vittek ket kochy morhaiokat (Lev. Tár I. 283)^ 
Tawally eztendobeys az the jobagyd az Kally ffoldon ket hold
zabomat meg ettetek (uo. I. 306). Bezeredj . . . .adós nekem 
keet mása w a s am arrawal (uo. I. 50). Nem lenne thowaba 
zykfeg eg h ha z j ob agy w (n) kath ees meg ronwnk (NyK. 
XXVIII. 77). Igen jó egy bokor vidra kesztyűmet ellopák 
(KEM. Élet.62). Hamissan tolwaysaggal ma s fel e z er forint
ára marhankoih vetete el (Lev. Tár I. 68). Négy forynth 
arra ekrewnke,th meg ewletthe (uo. I. 324). Nem érzi meg 
a disznó, ha egy szál sörtéjét kihúzzák (Nyr. XXXVII. 143). 
Mért ne birna meg egy csapat emberemet (AR. Mur. Ostr. 
Nyr. X. 378). 

b) Még világosabb az ellentét a partitivus értelmű fgr. 
bírt. személyragozás és az indg. birtokos névmás használata 
közt a s z á m n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t e k b e n . A számnévi 
jelző után rendszerint az indg. nyelvek sem használnak partiti-
vust és ezt a magyar mondatot: két lovat eladott és: 
egyet elajándékozott németül így mondanók: zwei Pferde 
verkaufte er und eines verschenkte er. De mihelyt a birtok
viszonyt is fel akarjuk tüntetni s azt mondjuk hogy három kö
zül két lovát eladta, akkor már a német a többi indg. 
nyelvvel együtt kénytelen partitivushoz fordulni: zwei s einer 
Pferde verkaufte er. . , - • • ' 

El kylde k ee4h tanytw any ath : zwei von s einen 
Jüng ern (Érs.-k.* 78). Yme az ynűyay kyral Gondoforus kyl-
dette eede egy ty ztartoy aat Abanefth: einen seiner 
Statthalter (Erdy-k. 167). Egy "falumoth az gonoz lathor 
emberrek mynd elekettek zanzanddeggal: un de mes viliág es 
(RMNyk. II2. 111). Ewl vite nekem faz harmic ket béremet 
hatalomnál (uo. II3. 95). Efmegh egy Mémy Neweiö The
re kémet ada Nagj Ferenchnek (uo. II2. 180). Keth fo szol
gámmal szóltam wolna errwl (Lev. Tár I. 237). Az kytewl az 
bewrt vetem azys aáof tiz forentommal (RMNy. II2. 94). 
Magyar Balynt vram t y z gngth gkr okét es egh iney eket 
vytette el (Lev. Tár I. 253). Az Nag: jozaga alat egy lowam 
meghhala (uo. I. 336). Oth énnekem ket legheny em veze el 
(uo. I. 320). Petroyt egy zolgayat bocyatta Kyralne azonyhoz 
(uo. I, 128). Immar énnekem keth emb er em is woltU Beicbe 
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(uo. I, 100). En magom ala kwldenym eg zo Igámat (uo. I. 2), 
En hjrem nekjwl hwzon három barmath hajthatha az ivram 
majorjába (uo. I. 273). Imaran ez warhoz walo keth embe-
rivnkewtth wytt el (uo. I. 107). Azon kézben jwtha egy em
berem Themeswarrol (uo. I. 82). Immár keit emb erwnk 
vagion oda, . . . egyk sem jit meeg meg (uo. I. 78). Immár keth 
ív a g három leivelemeth kydetthem az Nagh: thyztharthoya-
nak Lakban (uo. I. 337). lm most ivt ket rendbeli embe-
r wnk es onnyt (uo. I. 302). E gj pered j zeg en Jóba gyom
nak adós oth walamj mefaros (RJMISty. II3. 94). Ez el mwlth 
napokban ty keg-tek kézéth eg g olg amath newQtettem megh 
(uo. III. 19). Egy Szabó János nevű leg ény ünköt küld
tük volt Kegyelmetekhez (SZÁDECZKY, Czébek: II. 135). Thowaba, 
kylttewnk wolth Wacha egy emb er ew n keth hyr thwdny (Lev. 
Tár I. 107). Het zalauay okát hoztak el es egyebb morhaio-
katys (uo. I. 363). lm megh erty the keg: ebbe ketet lewelbelt 

Lewabol egy adósom myt ir (uo. I. 170). Ha egy b ar athom 
az en dolgaymban igy therekedeth wolna (uo. I. 181). Towaba 
panazkodom k. Vylaki Sebestien vramra, v is be kapoth eg fa-
Ivmba (uo. I. 235). Egh babony jobagiomat hazatwl eyel 
el vyttek (uo. I. 243). Leveledet vettem már jó regen s igazán 
megvallva, sehogy sem voltam vele megelégedve, mind a mellett is 
hogy egy hely e sir ás i hibámat nagylelkűen megcorrigálsz 
(TOMPA : Ar. J. lev. I. 345). Nagyon megromlottam, valamely zsi
ványok három új hámomat üresen hagyának (AB. TSZ. L é.). 
Eltörte két t ángy ér ama t s a két drága tá lómat (NyF. 
XXXII. 32). 

c) Hasonlóképen minden változás nélkül felveheti a bir
tokos személyragot a névmási jelzős kifejezés; különösen figye
lemre méltók azok a kifejezések, a melyeknek h a t á r o z a t l a n 
n é v m á s ( s z á m n é v ) a j e l z ő j e : 

Egy nehany kémeim bizonnial meg hozok . . . . hogif 
általán fogwan az török Caftelt akarna chynalni (EMNy. III. 36): 
e inig e meiner Kund schaft er. Teneked egi nehan 
vytezlev Ag ay dal my nalwnk hyt leweled wagion (EMNy. 
III. 37). Egynehány f elese gitöl külömb külömb fele gyer
meki vadnak (MJE. I. 261). Immár egh nyhany le w elemeth 
kewldeotthem keg: (Lev. Tár I. 388). Halála vtam meg jeleneek 

26* 
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némely jobaratyának (SztDom. 248). Igen sok verse
met el akarok vetni s nem szándékom összes költeményeim köze 
felvenni (TOMPA : Ar. Lev. I. 410). Ez napokban Bochattam vala 
v alamy Embprpmet oda Kajfl'ara (BMNy. II2. 142). Hogy 
ha u alamy gükfeg eb e Auagy akar my dolg ayb a the 
keg : megh talalandgya (uo. II3. 225). Egy attyamfya sem leon, 
ky w alamy nyomor wfag ómba mellettem támad (uo. II2. 
164). Valamely en emb'eremet ky kwldek kobozni lopathni 
(Lev. Tár I. 57). Iriak énnekem, hogy az Gywlaffy drabontywal 
énnekem walamy apathy jobagym mentek wolna chatara 
(uo. I. 239). Ha valamely latorság ok comperialtatik (MJE. 
II3. 256). Valahányszor valamely levelem félben, vagy pe-
csételetlen marad, azt rendesen nem küldöm el (TOMPA, Ar. lev. 
I. 396). Hogy te ne'mely régibb versedet tűrhetetlennek, 
utálatosnak találtad (uo. I. 448). 

S e mj embere oda nem menth : Keiner von se inén 
L euten (Lev. Tár I. 217). S emy por téka y ath el nem wyte 
(uo. I. 172). 8emy morhaya ffelewl nem izent (uo. I. 381). 
Se az eo feleségeik es semmi mar ad ekiat se en se az en 
maradjm (így!) se attamfiaj semmi keiben ne keréffeffek (RMNy. 
III. 56). Meeg nekj semj nepee nem wezoth icolna (Lev. Tár 
I. 193). Akar mytt mongywnk Imar nekyekis femy fzonkat 
nem hyzyk (RMNy. II2. 247). femy gondunkat nem Akaria 
vifelny (uo. ü 2 . 256). Semmiy bynet nem twvgiok (Lev. Tár 
I. 272). Az bodnárokra fölötte sok panasz vagyon, semmi 
v ig e z ésünkkel nem gondolnak (MJE. II,. 177). Az n. tanács 
semminemű kereskedéseket ne engedje (uo. II2. 164). 

Hasonlóképen partitivus értelmű a birtokos szemólyragozás 
használata a v o n a t k o z ó n é v m á s o k k a l kapcsolatban: 

A mely emberem Peche ivolt, az es megh jwe (Lev. Tár 
I. 376). Az mewly ^olgam az pohárral, égy Swbammal . . . . 
eel zewkét (RMNy. II2. 216). Megh zolgalom k:-nek, ha melly 
dolgomat k:-med nem zerety es k:-med megh fed róla (Lev. 
Tár I. 372). Az myjomath remenlethem az en jamborwl ivalo 
zolgalatomerth (uo. I. 308). Azmenyemw zegen jobagym 
odi be ivannak Somogban (uo. I. 363). Az mynemew Ezwfth, 

o 

arany ees Egyéb egymás m orh aymath el zalagosytottam 
(RMNy. II3. 213). 
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d) Sőt a puszta birtokos személyragos főnév minden jelző 
nélkül is lehet partitivus értelmű: 

Bochattwnk wala oda golnokfele emb erynket (EMNy. 
II3. 224); ebben a mondatban csak az alanyi igeragozás mu
tatja, hogy a mondat tárgya partitivus jelentésű. — Moftys 
mentenek el Jobagym: einige meiner Leibeigenen 
(uo. II2. 165). 

A birtokos szernólyragozás p a r t i t i v u s jelentésű haszná
latát megtaláljuk a legtöbb rokon nyelvben is. Mivel a magyar 
anyag bőségéhez képest csak kevés rokonnyelvi példát gyűjt
hettem, az idevonatkozó bizonyítékokat egy csoportban, osztá
lyozás nélkül közlöm. 

Vog. A t sat atpén kwolém /ales, sat atpén kwo-
lém arits 'ötszázötven házam már elpusztult, százötven házam 
még fennmaradt5: h u n d e r t f ü n f z i g m e i n e r H á u s e r 
(VNGy. II. 213). Akw' pdl sam-palanl pali pokatimét, 
akw' sam-p alánl pusét 'egyik félszemük kifolyt, másik fél
szemük fennakadt' (uo. I. 8). Akwi jquta dwi-süntté qli, akw1 

jquta qsmd jolipdlt 'egy íja az ajtónyílásnál van, egy íja a 
vánkosa alatt5: e i n e r s e i n e r B ö g e n (uo. IV. 171). A k w, 
pun a n-ke almawé: a kic' pundn lapi, kit punanke almawé: 
kit pundn lapi 'ha egy tollát fölemeli: fölemelkedik egy 
tollán, ha két tollát fölemeli: fölemelkedik két tollán5 (uo. III. 
289). Ti manér- sir mari ja m qlém Vájjon miféle foiyócskám 
volna ez5 (uo. III. 271). Ta-ti manér ujkén 'ez micsoda 
állatod5 (uo. IV. 342). Taw am manér ujke'm 'ez micsoda 
állatom5 (uo. IV. 342). Xoti aul déém 'valamelyik húgom5 

(uo. IV. 4). Xoti drim, /otipífém tqliy naul tqlné-ke yqji 
a melyik leányom, a melyik fiam kóros hús kórja érinti5 (uo. 

IL 277). Ári qéné yum a k w'- ti sawit drita jol-üsi, a k w( • t i 
s aivit drita nqy/al qnéitd ; pi qéné yumitá a k w'- ti sawit 
plyd jolá-üsi, akw'-ti sawit pirá nqyyál jdnmeltitd 'a ki
nek leánya van, ugyanannyi leánya van, mint a mennyi leányát 
fölnevel; a kinek fia van, ugyanannyi fia van, mint a mennyi 
fiát nagyra nevel5 (uo. I. 158). 

Osztj. Xüt ügot togúi sevrajet, ei ügot /etí/öí 'sechs 
Köpfe wurden ihm weggehauen, ein Kopf blieb übrig5 (egy 
f e j e — PATK. 126). Ei kédet mörtai, ei kuret mörtdi, ei 
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semet pagaptai 'man. brach ihr einen Arm, man brach ihr ein 
Bein, man schlug ihr ein Auge aus3 (uo. 158). — I vq&i 
xílnem pa söksn jaymem, % kor ti q,lnem p. s. j . 'az egyik 
városvégemet is csak nehezen jártam meg, az egyik faluvégemet 
is cs. n. j . m.' (ONGy. 157). Madi úoyaidn kaéi-li cfáj-e 
valami húsod' (PÁPÁT Nyelvt. 35). Matti ort poyem 'vala
melyik fejedelemhős fiam' (ONGy. 164). Né-matti orten 
'egyik fejedelemhősöd se' (uo. 162). Ne-matti najdy-ki 
labdt sünienkem ewilt 'egyik istennőcskét uraló hét zúgocs-
kám felől se' (uo. 152). Nemdlti-pélvk toyldn sq,t loyy 
nr poy em 'semmiféle szárnyas száz bálvány sok fiam' (uo. 269). 
Nem»tti kurdi a rí siti (az egyik lábát sem bírja kiszaba
dítani' (PÁPAY, Nyelvt. 6). 

Votj. 0 dik-no cark a kabaktás sotsaldé-ká 'ha egy 
pohárka kocsmai pálinkátotokat adnátok' (MŰNK. Votj. 276). 
Kumajá, kumajá, e zit-gina kot- c őrig da vaj aHi monim 
'komám, k., legalább egy kevés haladat adj most nekem' (uo. 
125). Souen kik piiez nuuieske minő viniem 'z w e i v o n 
•s e i n e n S ö h n e n sollen in den Wald gegangen sein' (WICHM. 
II. 78). Minam kik kuiin tiliis ullan uiéemin luoz von mir 
aber werden zwei oder drei federn herabfallen': k é t - h á r o m 
t o l l a m (uo. II. 92). Cigésa basti odik niirdá 'letörvén elő
vettem egy vesszőtöket' (MUKK. Votj. 298). Odik takazás 
zatatt'am, odik oszás z. 'egy kecskéjüket sajnálták, egy tulok-
jukat s.' (uo. 310). Ódig kiza sarbaaz vettisa, ódig kiza 
imaz curtnasa 'egyik kezét a kártusba mártván, másikat a szájába 
mártván' (uo. 134). Ódig kusoied bus kil'oz, ódig surloied 
bué k. 'e i n e d e i n e r S e n s e n bleibt unbenützt, eine deiner 
Siecheln b. u.' (WICHM. I. 76). o'uo mar uzdas mi dzegatim 
V e l c h e v o n e u r e n A r b e i t e n wir auch unterbrechen 
mögen' (uo. I. 39). Ma-mind a kar topkamaz siidi 'a 
mennyi burgonyánkat megettetek' (MŰNK. Votj. 108). 

A magyarhoz hasonlóan a votjákban is előfordul a jelző
nélküli személyragos főnév partitivus használata: sot miiem 
a zv esi e 'gib uns v o n d e i n e m S i l b e r ' (WICHM. I. 147). 

Mordv. Toso ve bratost rapkstas 'dórt schrie e i n B r u -
d e r v o n i h n e n auf (PAAS. II. 116). Ozim poco nizaka, ve 
•fiejeze kuvaka 'in einer aufkeimenden Saat ein Weibchen, 
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- e i n e r v o n s e i n e n Z á h n e n ist láng' (uo. II. 48). Ve fteze 
tumori, ve p" e z e p'eksen cd a s e i n e s e i n e r E n d e n ist von 
Eichenholz, das andere von Lindenholz' (uo. II. 68). Ve pil'k-
sénzé olgo'n kar, ombocesént' leyge'n kar fan dem einen Fusse 
hat er einen Schuh von Stroh, an dem anderen hat er einen 
Schuh von Lindenbast' (uo. I. 100). 

Cser. Olmése&e ik göráteme cefiém nál cstatt dessen 
nimm e i n e s m e i n e r l i e b e n H ü h n c h e n ' (POBK. 4). Ik 
t ay amem nalen kaje cnimm einen von meinen Hammeln und 
geh' (GEN. 9). Ondé kurza parnazem nales, ik pü£em nales 
nun nimmt der alté seinen Finger, einen seiner Záhne nimmt 
er' (uo. 3). Ik piő es em luskes ceine meiner Fesseln ist lose 
geworden' (uo. 22). Sofie&em jükta, ik piőeseéem lustára csie 
gibt ihm Tischbier zu trinken, und löst eine seiner Fesseln' 
(uo. 23). Ik üdrém fíutso kéceie tűrém türlá ceine meiner 
Töchter brodiert Tag und Naeht' (POBK. 26). Tunam ik sateste 
ize ik parti a sem aze£e cdann erst, im selben Augenblicke 
möcht er einen meiner Finger fassen3 (GEN. 50). Ik suret si, 
i k s uret sbrtúö cdas eine deiner Hörner ist von Silber, das 
andere von Gold' (uo. 40). Ik igedem kudalte ceines deiner 
Jungen wirf ab'. Ik ijezem kudalta csie wirft eines ihrer 
Jungen herab' (uo. 34). Re^eS kum perce p o csey e c kitcen 
lupsal kolta áei Fuchs fasste sie an drei ihrer Schwanzfedern5 

(uo. 35). Kok üderéem-at Aktalcezem-at kotsa "fresset zwei 
ihrer Töchter und Aktalce' (uo. 24). 

H. 
A partitivus-értelmű birtokos személyragozásnak van egy 

érdekes használata, a mely igen nagy terjedelmű alkalmazásánál 
fogva nyelvünknek szinte sajátságos karaktert ad és a legfeltű
nőbb azon tulajdonságok közt, a melyek a magyart az indg. 
nyelvektől megkülömböztetik. Ez a jelenség a van, lesz i g é n e k 
s z e m é l y r a g o s a l a n y n y a l k a p c s o l t h a s z n á l a t a a 
b í r á s k i f e j e z é s é r e : Nekem van pénzem; az idén sok 
borunk lesz. Az indg. nyelvek ilyenkor a habén cbír' igét 
használják és a birtokban lévő tárgy természetesen accusati-
vusba kerül; de ha némely indg. nyelv alkalmazza is a létigét 
st, bírás kifejezésére, az a nagyon lényeges külömbség mégis 



404 KERTÉSZ MANÓ. 

megmarad, hogy a birtokos személyragok által jelölt viszony 
nem jut kifejezésre: lat. mihi sünt libri: nekem vannak 
könyveim. 

Kégtől fogva vizsgálat tárgya már ez a magyar mondat
tani sajátság, de a vizsgálat csak azt a kérdést igyekezett tisz
tázni, hogy ebben a szerkezetben : nekem van pénzem — g e n i -
t i v u s s a l v a g y d a t i v u s s a l van-e dolgunk.*) Pedig ez a 
kérdés a szerkezet megmagyarázása szempontjából nem is fon
tos, ha meggondoljuk, milyen közeli jelentéstani rokonságban 
van egymással a genitivus és a dativus minden nyelvben, így 
az indg. nyelvekben is; hiszen a német népnyelv is e helyett: 
der Sohn des Metzgers azt mondhatja: dem Metzger sein Sohn. 
Azonkívül meg bizonyításra sem szorul, hogy a nyelv a birtokos 
személyraggal mindig birtokviszonyt akar kifejezni. 

A jelenségnek lényege az, hogy van, lesz i g é v e l k a p 
c s o l a t o s h a t á r o z a t l a n a l a n y n a k b i r t o k o s s z e 
m é l y r a g j a van. Ha azt mondom: megvan a pénzem, akkor 
az alany határozott és ilyenkor természetesen az indg. nyelvek 
is birtokos névmással élnek: ich liabe mein Geld, fai mon 
argent; de ebben a mondatban: van pénzem — a határozatlan 
alanyt az indg. nyelvek birtokos névmás nélkül adják vissza: 
ich habé Geld; fai de V argent. Ez a megfelelő franczia mondat 
világosan mutatja, hogy a van pénzem-iéle szerkezetekben par-
titivus-alanynyal van dolgunk, s hogy ez a szerkezet lényegé
ben egynek tekinthető az előbbi szakaszban tárgyalt jelenséggel. 
Ha azt mondom, hogy sok pénzemet elloptak: on m'a volé 
b eaucoup d'argent, vagy azt, hogy sok pénzem van: fai 
beaucoup d'argent — a birtokos személyragot mindkét esetben 
a magyar nyelvnek az a finnugor sajátsága magyarázza, hogy a 
határozatlan, partitivus értelmű főnév is felveheti a birtokos 
személyragot. 

Kez pénzem wagon Eotwen forintom (RMNy. II2. 218). 
Zekel Lvkach vramnal vagon pénzem (Lev. Tár I. 370). 
Nyolc hordó mezem w agy on (uo. I. 87). Hogh ha my 
faradfagod es kewlfeged ez dolog miath wolt (RMNy. II2. 19). 
Mjkeffalwan wagon wramnak egj thawa (Lev. Tár I. 218). 

*) Vö. L E H K ALBERT, Magamról (Ak. Ér t . X I I I . 557—578, 605—624). 
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Az ту erdőnknek orzoy wannak (uo. I. 296). Vala ту 
nekünk egh szerelmes battyank jámbor eghazy ember 
(uo. I. 88). Az mynemew zalagos lovagom wolth 
wona Énnekem az en atyamfyanal Karoly Sidmonthnal (EMNy. 
111. 5). Nam elég iojagtok vagon (uo. IL,. 97). Az minemw 
marhám es holualom Énnekem E w nála w olt (uo. 
1 1 2 . 155). Ott: Mohachon volt nekewnk emberiünk (Lev. 
Tár I. 377). Kapwchy Imrének vala egy Iwan new zol-
g ay a (EMNy. 11 .̂ 72). Kybe nekem fem у ha z по m nem 
wolt (uo. I I r 78). Erthem hogy the кед el med пек en reám 
n ehez Je g e wagy on (uo. II3. 18). Ha mi nehéz e с v ágion 
ellenünc (MAGYARI: EMKnyvt. XXVII. 169). Te twdod azt my-
choda dolgod wolt w ele (EMNy. III. 37). Gergei/ le w -
rynehnck w o In a n emynemw dolga (uo. II3. 36). Erős 
ellen/egei vagyon igyec (MAGYARI, RMKnyvt. XXVII. 137). 
Ha az nemes embereknek valamy keozek vagion hozza (Lev. 
Tár I. 145). Moft volna J'zukfegünc ugyan egytzer reaioc 
(MAGYAEI, id. m. 177). Énnekem szukseghemvolnara (Lev. 
Tár I. 27). Nagy zyksyg e m vagyon rya (uo. I. 205). Hoyg 
ha az Syj'hakra es gabli/ara k. gwkfyge w a gyón (KMNy. 
II2. 78). Énnekem erre nagy gondom wolth (Lev. Tár I. 159). 
Minek is van a fecskének ol hosszú szárny o (NyF. 
XXXVIII. 52). Apró szeme van a kukoricának (uo. 
XXXVIII. 52). Van a zén apámnok ollan hálója (uo. 
XXXVIII. 61). V é kon h ejj a van a piros 6 mán a h (uo. 
XL. 45). De kis eszed van (uo. XXXVII. 58). 

Azon közbe w ala 3 от len (RMNy. III. 80). Valamy 
hirem le zen, azzonaid megh irom k:-nek (Lev. Tár I. 376). 
Az szolok mynt maghokat mutatok, nem sok borunk le s z en 
(uo. I. 68). 

Hasonlóképpen birtokos személyragos alanynyal áll a 
t a g a d ó l é t i g e ; nincs, nincsen pénzem, semmi bajom sincsen: 

Nynchen pénzek miuel abrakoth vegének (Lev. Tár I. 
316). Imar thy z p enzemnel theb nynchen (uo. I. 9). Eyt 
chak e g g al о к от s in eh en fyzetheth (uo. I. 97). Semjnemjw 
hagjmank es w et he meny v n к nj ne en (uo. I. 224). Az 
fele dynnyenel masth nynchen ke dw e sb et h ele (EMNy. III. 
32). W alakynek bar aty a nynch, semmy (Lev. Tár I. 239). 
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Sohol senky gyamolom nynczen (uo. I. 61). Az w Alatia 
ualoknak abban femmy vet kök nyncyen (RMNy. II2. 249). 
Isten után senkyhoz ninch en biz o dal m om, hanem chak te 
Naf chagodhoz (Lev. Tár I. 367). Az beknek Abban J'emmy 
Hi re nincien (RMNy. II2. 241). Masihan semmy hirenk 
ninch en (Lev. Tár I. 237). Senkytwl semmy bantasswnk 
nyncz (uo. I. 367). Nynchen kethJegem benne (RMNy. 
IIS. 71). Kybenis ninchen kettch eghom (Lev. Tár I. 369). 
Semmy keozy nynchen hozza (uo. I. 145). Nekem semy 
dolgom nynczen hozaya (uo. I. 292). — Nincs a jcgnek 
gerendája (NyF. XXXIV. 126). Kapitány ur semmi bajom 
nincs nekem (uo. XXXVIII. 53). Nem is legény, kinek 
nincsen b ab áj a (uo. XXXVIII. 52). Az a baj, hogy nincs 
fánk a tűzre (Nyr. XXXVII. 368). Nincs-e neked egyéb 
dogod annál (uo. XXXVII. 367). Kinek eszi nincs, a ko
vács se csiná annak (NyF. XVI. 31). 

Ugyancsak birtokos személyraggal áll a van, lesz igével 
rokon jelentésű néhány igének az alanya; ilyen a születik, ma
rad, következik, történik stb. 

Nekünk született k égy- gy er ekünk (Nyr. XXXVII. 
335). S zületett neki ég gy fiacskája (uo. XXII. 331). 
A lesz igével való jelentésbeli rokonsága abból is kiviláglik, 
hogy a régiségben és a népnyelvben sokszor ez az ige helyette
síti: ew oth volt Patayn akkoron mykoron az afg $ ónnak oth 
gyermeke lett (RMNy. III. 40). Kicsije lett (NyF. 
XXXVII. 56). Lett is neki égy gyönyörűséges szép fija (Nyr. 
XXXVII. 185). 

C hicery mi halnak maradót volt négy g érmek e 
(RMNy. II2. 120). Czyak maradót meg egy fiaczkaya 
Ioseph (Lev. Tár I. 25). Az Edemffy IJ'ttvannak három 
gyermeke maradit (RMNy. II2. 212). Minemew zelewtek 
mar ad a nektek atyatokrwl (Lev. Tár I. 25). Az B ec ehely 
Mj klós dj aknák sok j o zw lej e mar ada (uo. I. 218). 
Egy Hunyadi István nevö legény... .mely nek bizonyos summa 
•pénze maradt (MJE. II2. 169). Az férfi megh hal es gyermeki 
maradnak utanna (uo. I. 257). Adnak énnekem az ew Testa-
mentom(a)nak majfat es a meni es mi c oda marhay a ma
radót (RMNy. III. 72). Az mi marhái a maradotth es 
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eoreökfege az eo Attiafianak (uo. II.,. 2321 Még marat 
hala neki a hordóba -.(Nyr. XVIII. 43). 

Calamar Péter keniereg ezen, hog jwendore wneki ebol 
v ala mj ny omorws ag a e s hántassa ne esnek (Lev. Tár 
I. 79). Ha Isten meg tart, semmy fogadkozástok nem 
essyk (uo. I. 28). Az en yozagomath meg dwlata vala, kiért 
nekem nem ke w e s karom esett (uo. I. 390). Ha mj 
karok ez en Molnom Mi/a effy k en magam éli wonyathom 
-(RMNy. Ilg. 320). Ez my warafy feleonknek tele kp georgn ek 
Iliién fgeoreoncétlenfege ej'eot (uo. II3. 323). Ebei 
•enekie nag kara effik (uo. II2. 117). Eiv fewlfege kegci-
meffegebewl meg adot*h Priuilegiomnak ellene Hlyen nyomo-
r wfagyuk efe.nek {\io. II2. 98). 

Hogh ha az f ey edelemnek w alamy gere n ehet li
le nfege awagh g ónoz a Therthenendyk (RMNy. II2. 
32)./ Hog ha az theörökn eh ez. . . . alat w alamy mozdu
ld fa, theörtynnek (uo. III. 33). Mynemw dolgam én
nekem történek Zaag wegeth az el mwlt napokban (Lev. Tár 
I. 40). lm mostan oly jeles dolgom tértének (uo. I. 114). 
Ha peniglen valamelyik ezé h béli társunknak ha
lottja történik (SZÁDBCZKT, Czéhek: II. 206). 

K. Töb kara fog kó'w étke zny Tyjer való adoffagnalis 
,(RMNy. III. 27). Ha elengegyk, sok k ar w n k k eic etk ezy k 
beleié (Lev. Tár I. 130). 

Efmegh Iwtha egy Rabom kynek Aly wayda wala 
Newe (RMNy. II2. 180). Ez eyel j ew e myne k w nk Hlyen 
hyrewnk (uo. I. 127). Kwrth aga felewl semmy hirem nem 
jwth (uo. I. 330). My helen hyre j.ewtt az fya felewl (uo. 
I. 392\ Wyonnan erős p ar ancyolatu n k J« 11, liog mind-
oraban ke$en legünk (RMNy. III. 33). Kyrwl femmy wald-
Som nem Jwe (uo. III., 19). Az my kegielmef feyedelmwnktüi 
paranciolatunk Jwth (uo. IIa. 254). — Jó kedvem 
gyütt (NyF. XXXVII. 56). Néki is gusztussá gyütt a 
csibepecsenyére (Nyr. XXIII. 141). 

Vogul. A van, lesz és a velük rokon jelentésű igékkel 
kapcsolatos partitivus értelmű birtokos személyragozást majd
nem minden fgr. nyelvben megtaláljuk; a vogulban és osztják-
ban ugyan a bírást általánosan habén jelentésű igével fejezik ki. 
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természetesen személyrag nélkül, de ha a nekem van szerkezetet 
alkalmazzák, akkor az alany éppen úgy mint a magyarban, 
mindig birt. személyragos : 

a) I c h h a b é : A m pír is qns e'im 'nekem fiacskám 
van' (cich habé einen Solm5 — VNGy. I. 4). Maná nqul' 
qnse'im 'micsoda húsom van' (uo. II. 12). Akw( pV qnsei* 
'egy fiók van' (uo. II. 295). Akiu' jank yulay qúéeV 'egy 
hófehér hollójuk van' (uo. I. 1). Né-mat ajan yum at 
qúseim 'semminemű apródlegényem nincsen'(uo. IL 13). Jai 
mi nem jáV nurkív é am at qnslle'im 'atyától származó 
atyai bosszúokom nekem nincsen' (uo. II. 255). Sis-jör at 
q,ús eu, ma'il-j ör at a né eu 'háti erőnk nincs, mellerőnk 
nincs' (uo. II. 133). 

Jj N e k e m v a n . A vogulban néha ugyanazt a kifejezést 
hol a bír, hol a van igével találjuk: éatí qnée'im, sailémnél 
pile'im 'anyám van, anyámtól félek' (VNGy. IV. 65); ugyan
abban a versben később ezt olvassuk: s arikém qli, sanémnél 
piWim 'anyám van, a. f.' (uo. 66). — Ha az volna a kérdés, 
hogy a nekem van házam-féle szerkezetben genitivussal vagy 
dativussal van-e dolgunk, a vogul nyelv tanúságtétele kétségte
lenül a genitivus mellett dönt; a vogulban pl. ilyen mondat 
lehetséges: taw q,s au kát-p ála.. ..tot yultés 'neki is az 
egyik félkeze ott maradt' (VNGy. II. 208), szórói-szóra: ő is 
egyik fél keze — vagyis a birtokos akkor is nominativusban 
marad, ha a birtokszótól kötőszó választja el, holott a magyar
ban ilyenkor a birtokosnak dativus-alakja használatos: az a 
félkeze: neki is a félkeze. — Hasonlóképpen nominativusban 
áll a vogul nekem van-szerkezetben a személyes névmás vagy 
főnév: Amki Api-ayi jamés nem. ali van magamnak is szép 
feleségem, az Api-leány', szórói-szóra: ' m a g a m Api-leány szép 
f e l e s é g e m v a n ' (VNGy. IV. 62). Kais vuj diné termát 
sok' öli 'Khaisnak állatölő fegyvere sok van', szóról szóra: 
C X h a i s állatölő f e g y v e r e s o k v a n ' (uo. III. 523). Éppen 
olyanok ezek a szerkezetek, mint a határozott birtokviszony: 
az én feleségem, Khais fegyvere. 

Möléy manér v ar ém nqmtkém qls ugyan mitévő 
gondolatom is volt a minap' (VNGy. IV. 13). Lqu squ nai 
k(alne nqmtém öli, L é. sis k\ nqmtém öli 'tíz, sok nő 
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iözé [illő] eszem van, 1, s. ifjú k. i. eszem van5 (uo. IV. 106). 
Ám aléslésém, neúlém kan al 'én vadásztam, húsom sok van' 
(uo. IV. 359). Kitit pV, jot piyén as qli 'második fiad, 
középső fiad szintén van' (uo. III. 531). Pqj íetati ql 'egy 
gazdag nagybátyja van' (uo. IV. 369). Jukanét ancuy qlst, k'ejást; 
uy ni w'-ampán al, uy niw'-mi sakán ql eegy asszony és 
egy öregember élt, feküdt; egy nőstény ebük és egy nőstény 
macskájuk van' (uo. IV. 351). 

A tagadó személyragos szerkezet (nincs pénzem) használata 
a vogulban nagyon gazdag: 

At miyém, kasém átim 'nern adom, nincs kedvem' 
(VNGy. IV. 426). Luwa aiim, nqulá aiim 'csontja nincs, 
húsa nincs' (uo. I. 27). Tüjt-tarmél passémlalané kelp-samd 
aíim 'hóra csepeghető egy vércseppje sincs' (uo. IV. 143). 
Soyrépt nenk'wé jiné oqmelán oqt'i 'a lépcsőpitvarban fel
jönni nincs módjuk' (uo. IV. 377). Ju pasépéné o qmelanl 
oaíi 'bemenni nincs módjuk' (uo. II. 237). Pil vatmü aiim 
'bogyót szedésünk nincs' (uo. III. 463). 

Uit'é minantem, láném íkém 'vízben járok, nyomom 
nincs' (uo. IV. 403). á% noybr álén pisém íkém 'semmit 
fogni módom nincsen' (uo. IV. 369). Sojtá ülni vórém íkém 
"az erdőben ölő ügyem nincsen' (uo.). Kati íkém, lailé íkém 
'keze nincs, lába nincs' (uo. IV. 403). Ntm íkém i ni vuni 
ak'cám íkém 'nőm nincs és nőszerzésre pénzem nincsen' 
(uo. IV. 370). 

Eokon jelentésű igékkel: Jun puwi tils 'otthon fia szüle
tett' (uo. IV. 362). Taw nany-kw álunk wé vaya at joy-
tés 'ő neki fölkelni ereje nem jött' (uo. IV. 157). Xumné mi-
nunkwé nqmtémpats 'férjhez menni kedvem támadt' (uo. 
IV. 71). Vör janV sqta ti jémteltalés 'erdei nagy szeren
cséje kezdett ím támadni' (uo. II. 345). 

Osztj. Az osztjákban is többnyire a bir igével fejezik ki 
a birtoklást, de azért a van személyragos kapcsolata is kimutat
ható: lin tvidydn ndl kvlan 'négy rénszarvasuk volt': 'sie 
hatten vier Eenntiere' (PÁPAY, Nyelvt. 106). — Mola mou 
nenyoi i-sidi rötl ol 'bármely vidékre való embernek 
szintén van nemzetsége' (uo. 37); — éppen úgy, mint a vogul
ban, itt is nominativusban áll a birtokos: b á r m e l y v i d . 
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v. e m b e r s z i n t é n v a n n e m z e t s é g e , iaidm ös Volt 
egy bátyám' (uo. 37). Unt-iki-kun^vy-tél akem sidi nltal 
cErdei-öreg- karmos pánczélt[-viselő] bácsikám van íme' (ONGy. 
74). S q, t lq,iui a él q s olmal, ar Iqwi jiwdl q>s olmal 
'a száz lovú [ménesnek] anyja is volt, a sok lovú [ménesnek] 
apja is volt' (uo. 225). Mattá tazu ar ös 'azelőtt marhánk 
sok volt' (Nyelvi 32). — ádit jiankeu, tüpiy jiankeu 
feine einzige Schwester habén wir' (PATK. 140). 

N i n c s : Si-kinza ueldi mátraiam andam "eddigelé 
megölésre való fortélyom nincs' (Nyelvi 179). iordn andam-
ki 'ha erőd nincs' (uo. 172). Szidl andam cnesze nincs'(uo. 
176). Jem orti sijdlpá vueéa antom, j . o. Iqyydl p. v. 
antom ca jeles fejedelemhösnek híre sincs, a j . fh.-nek nyoma 
sincs' (ONGy. 113). uddi uayyti iordl andam a partra ki
mászni nincs ereje' (Nyelvi 158). Xis-uazdy yan, soyta-
uazdy yan iiydl andam ös ?a fövehyvárosi, az agyagvárosi 
királynak fia nincs' (uo. 117). Kat oypi mey'k' idm iasydl 
andam, addm iasydl andam fa kétfejű manónak jó szava 
nincs, rossz szava nincs' (uo. 54). — In iga noyteta omá
dét per indám cder hat keine Möglichkeit sich zu bewegen' 
(PATK. 70). Veg en, somén inda m dir fehlen die Kráfte' (uo. 4). 

A lm dl ioytds 'álma jött '(Nyelvi 11). sal em-ki yüldl 
fha sajnálatom támad' (ONGy. 270). — Pagem man en 
tivöt 'ein Sohn ist mir nicht geboren' (PATK. 84). Nai ankem 
man en tivöt 'eine Tochter ist mir nicht geboren worden' 
(uo. 84). Tarim kur meceda yojem vörmöt Vas fúr ein 
Mann mit starken Beingelenken ist mir geboren' (uo. 22). 

Votják. A votják nyelv a bírás kifejezésére mindig a 
nekem van házam-íéle birtokos személyragos szerkezetet hasz
nálja; a létige a -Zen-ragos adessivussal jár. 

V a n : Minam tavare van leh habé Waren' (WICHM.. 
II. 110). Minam kié púid pize van fich habé 20 Pud 
MehF (uo. II. 110). Kik éöd umosbie van rich habé zwei 
schwarze Wallache' (uo. II. 19). U-k'é'ó bastone van cich 
habé etwas Geld bei ihm gut' (uo. II. 88). Möska nima 
puiniie vau ich hatte einen Hund, namens Möska' (uó\ II. 
23). So mar adamiied tinad busi sörin bördisa uls cwas' 
für einen weinenden Menschen hast du da hinter dem Felde* 
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(uo. II. 94'. Tinád bus kel'l'o sid van vet cdu bast ja Nach-
barn' (uo. II. 82). Arniáui bide d'ivórid vau 'jede Woche 
kara eine Nachricht von Eueh' ("híretek volt' — uo. I. 40). 
Mar mindered tinad v al 'minő vánkosod volt neked' 
(MŰNK. Votj. 234). Jued tirosluoz 'gabonád sok lesz3 (uo. 
16). Tinad v izmi d-k a van 'ha neked eszed van' uo. 16). 
0 la-ke cd suked-s ake d v an 'a milyenféle szerencsétlensé
ged, bajod van' (uo. 149). Tinad uan mumid aiid 'du 
hast Mutter und Vater' (WICHM. II . 137). Tinad sin mid 
ódig giné 'du hast nur ein Auge' (uo. II. 132). M tus ez tuz 
uno liuem 'er bekam sehr viel Bienen' ('sok méhe lett5 —• 
uo. II. 57). 0 dig muirtlen v iuiem km in piie z 'ein Mann 
hatte drei Söhne' (uo. II. 78). Souen ukmis piiez viui em 
-er hatte neun Söhne' (uo. II. 98). Souen viuiem kiain 
uiuiiz 'sie hatte drei Tóchter' (uo. II. 65). N'il niuc-kazak-
1 e n ódig takjaiez 'vier Brautjungfern habén nur eine Mütze' 
(uo. II. 37). Udmurt káuiklen vaskáua dirja jadijosiz 
viuiem 'vorzeiten hatte das wotj. Volk Helde' (uo. II. 98). 
Mar-ka éeziez vilam 'a mennyi zabja csak volt5 (MŰNK. 
Votj. 122). Pudozi no uan 'sie habén auch Vieh' (WICHM. 
II. 177). Minam kuamin nililen kuamin zo kt emez 
luoz 'meine dreissig Tóchter habén dreissig Fitzen' (uo. II. 93). 
S o p okisi kisnuuen ódig niuiiz luiem 'die zweite Frau 
bekam eine Tóchter' (uo. II. 70). 

N i n c s : Buskel lesana nmem ed uz lo 'ohne Nachbarn 
kannst du nicht lében' ('nem lesz életed' — WICHM. II. 55). 
Jued uz lu 'gabonád nem lesz' (MŰNK. Votj. 16). Ösez na 
öv öl, uknoiez no öv öl res hat weder eine Tür, noch ein 
Fenster' (WICHM. II. 34). Kii len liez evei 'die Zunge hat 
keine Knochen' (uo. II. 8). Dinaz kenir o side'z-no eb*uc 
'zuhause hat er nicht einmal Grützsuppe' (uo. II. 5). Ti Hz 
evol, kijaz suta 'lángja nincs, de a kezet égeti' (MŰNK. Votj. 
42). Kiiez no pjdjz evei 'ohne Hánde, ohne Füsse' ('keze
lába nincs5 — W I C H M . 11.45). So pusmotiiuen tiéiz eböm-
'jene Nüsse habén keinen Kern' (uo. I. 51). Ulemez uz lo'-ni 
'ér kann nicht mehr lében' ('élte nem lesz' — uo. II. 31). 
Minoz, minoz, piíiiez uz lo 'geht unaufhörlich, ohne eine 
Spur von sich zu hinterlassen' ('nyoma nem lesz5 — uo. LL 



412 KERTÉSZ MANÓ. 

22). S aj) e g-vurislen sapegez uz lm, dmriskislen 
tir ez uz lm cder Schuhmacher hat keinen Stiefel, der Schmied 
hat keine Axt' (uo. II. 7). Vmmi öv^ui 'wir habén kein Was-
ser' (uo. II. 89). Mil'am tugmi evei cwir habén keinen 
Hopfen' (uo. I. 94). Acmálán n élm e-p imé üvül 'nekünk 
úgy sincs gyermekünk' (MŰNK. Votj. 88). 

E g y é b i g é k : Menőn esaha vuétoz cmíg menő gon
dolatom nem érkezik5 (MŰNK. Votj. 216). Toddmed-kd pota, 

jued-naned tud udaltoz-a, uz-a cha tudni akarod, terem-e 
az idén gabonád, vagy nem' (uo. 22). So kuuien kisnuuen 
kil'em ódig niuiiz 'diese verstorbene Frau hinterliess eine 
Tochter' (WICHM. II. 70). ual'l'o kjsnoiezles ki lem ódig njljz 
Von der ersten frau blieb ihr eine Tochter' (uo. II. 137). 

Zűrjén. Feltűnő, hogy a zűrjén nyelv megfelelő szerkeze
teiben a mondat alanyának legtöbbször nincsen birtokos sze
mélyragja; bizonyára újabb fejlődés eredményének kell tarta
nunk : Naj a lön v öli kuim pi, öti nil csie hatten drei 
Söhne und eine Tochter' (LYTK. 31). Sivön pad köm abu 
'neki ruhája nincs' (UF. II. 60). 

Személyraggal (a birtokos szintén adessivusban áll): Gid 
iir i£, bözis-nö öti Mer Stall ist voll von Schafen, aber nur 
ein Schwanz5

 (LYTK. 36). Mij koli Ag af onlén denga is 
'a mi maradt Agathonnak pénze' (UF. II. 16). Kiz, kié pu, 
dajilis abu 'hosszú, hosszú fa, de nincs csúcsa' (uo. II. 86). 
Sudöj-kö menam oz lo 'wenn ich kein Glück habé' (LYTK. 

39). Ez-ömöj-nö vöv tenad iogid 'hattest du nicht Sorge' 
(uo. 42). Sinmid-kö abu, on vetlödli 'wenn du keine Augen 
hast, so kannst du nicht gehen' (uo. 33). 

Mordvin. Az alany mindig személyragos, a birtokos pedig 
genitivusban áll: 

V a n : Mon ul'i kirem 'ich habé einen Knáuel' (PAAS. 

II. 45). Mon ul'i narvucam: kolmo sat alonzo 'ich 
habé eine Brüthenne: sie hat dreihundert Eier' <uo. II. 45). 
Mon ul'i ke?' ken kékem 'ich habé eine Tür aus Linden-
rinde' (uo. II. 45). Kudom ul'i cich habé ein Haus' (uo. I. 22). 
Po ks kin lamo jakinzé 'die grosse Strasse hat viele 
Fahrende' (uo. 1.172). Obrajenuli' Ucal' iejterzé 'Obrai 
Jaat eine Tochter Utschalj' (uo. I. 92). V In esi ve baba ni 
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kolmo t'ejiefenze ceine Alté hatte drei Töchter' (uo. II. 104). 
Sonzo uláeé iétamo pacazo dieser hatte ein solches 
Tuch' (uo. II. 87). Konan uli avazo cwer eine Mutter hat' 
(uo. II. 77). T'e tan ülne éi mac ejnenzé fmein Vater hatte 
Gánse' (uo. I. 90). M'iftek uli pize maze corártok fwir 
habén einen kleinen hübschen Knaben' (uo. II. 44). M'inelí 
uli maze íejie fenek cwir habén ein schönes Mádchen' (uo. 
II. 44), Siús.t ul'neé íejie fnest fsie hatten ein Töchterlein' 
(uo. II. 80). Sin sí ulneéi kolmo áorast rsie hatten drei 
Sohne' (uo. II. 93). S{nst ulneéi sk o £ inast csie hatten 
Vieh' (uo. II. 114). —• Sas adumazo 'sie wurde schláfrig' 
('álma jött' — uo. II. 82). 

N i n c s : Kopó feze uli, pekeze aráé, pulozo uli, 
pfazo uli, u de meze arás ceinen Eücken hat es, (aber) 
keinen Bauch; einen Schwanz hat es, einen Kopf hat es, (aber) 
kein Gehirn' (uo. II. 37). Kudom arás cich habé kein Haus' 
(uo. I. 20). Arás uram vaékamum fich habé keine Bruders-
frau, keine Verzártlerin' (uo. I. 160). Lángost orcams palát 
aráé 'du hast kein Hemd zum Anziehen' (uo. I. 104). Pfazo 
poks, ud'emeze aráé 'sein Kopf ist gross, es hat kein Gehirn' 
(uo. II. 52). N'ej arás jarcams minek éuronok "jetzt 
habén wir kein Getreide zum Essen' (uo. I. 36). Kudoska, 
kavska, sulejze aráé cgross wie eine Stube, gross wie zwei 
(Stuben), es hat keinen Schatten' (uo. II. 39). 

Cseremisz. Az alany mindig személyragos és a birtokos 
genitivusban áll (vö. BEKÉ, Cseremisz nyelvtan 185). 

V a n : Pranek jajd óraiam ule, kiar yai a l a s a m ul e, 
tiak fajd m ar i e m ule reinen honigkuchenáhnlichen Wagen 
habé ich. einen Wallach der Gurke gleich, einen Mann habé 
ich, der gleicht einem Schreiber' (PORK. 49). Tedd-T'nd üet 
lies liast du nur so viel Butter (GEN. 36). Ulo, ulo kum 
iéat cja, ja, du hast drei Brúder (uo. 32). Si @ujan Paziet 
ulo "du hast einen silberköpfigen Pazi' (uo. 2). 5enga tanét 
ulo y en, ofiede yodem kaje; ilder tanét ule yen, erat kasát 
taara 'hast du eine Frau zur Freundin, gehe zu ihr um die 
Mittagszeit; hast du ein Mádchen lieb ('ha leányszeretőd van"), 
(geh) des Morgens und Abends, ein gebackenes Káschen [mit 
dir ?]' (PORK. 46). ftüd-kolét úle, [3 ü d-k o mát, fiüő-saskét 
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líld, fiüd-üskezét úle, fiüd-küzánet úle cdu hast im 
Wasser lebende Fische, Ottern, Nörze, Eeiher und Iltisse5 (uo. 
17). Nur-küder é t úle, nur-mizét úle, celá tűr le 
mólé kaikét úle cdu hast Birkenhühner, Haselhühner und 
verschiedene andere Vögel' (uo. 17). Izaí, oksát úle yen 
'Brüderchen, wenn du Geld hast' (uo. 3). Tudd (Háton ulmás 
kok iksefieze cdiese Frau hatte zwei Kinder' (uo. 7). Túden 
ulmás ik üderíe rer hatte eine Tochter' (uo. 12). Eryeíe 
úle cihm ist ein Sohn geboren' (GEN. 2). Kum eryest ulmas, 
ik üderest ulmas csie hatten drei Söhne und eine Tochter" 
{uo. 4). Ma'i^-őond fiatd dhndt, kok erydé 3l5n ces lebte ein-
mal ein Mann und eine Frau; diese hatten zwei Söhne' (EAM. 
191). — Omém su cich wurde schláfrig' (POEK. 11). 

N i n c s : Tin kajet-at ménen ko ckas em uke, fiié a m 
uke 'wenn du gehst, bleibt mir weder Essen, noch Stall' (GEN. 
11). Alal $es em uk e-d a, f,üt omemat uke ceine freund-
liche Familie hab' ich nicht und in der Nacht find ich keinen 
Schlaf (PORK. 35). Cérke tüc kálek, oknáée uké cdie Kirche 
ist voll Menschen, aber hat keine Fenster' (uo. 26). Os fi ára
son s'drze uké Vom weissen Habicht bekommt Man keine 
Milch' (uo. 23). Mais kán er é fi e-nosme ée uké ulmas 
'der Bár hatte keinen Rübensamen' (uo. 8). Mólé rédest 
uké ulmas 'andere Verwandten hatten sie nicht' (uo. 4). Kufia 
lies, kufza lies; nu ery(e)ze uke fes war einmal eine alté 
Frau und ein altér Mann, die keinen Sohn hatten' (GEN. 2). 

A van, lesz, születik, marad, következik igék mellett a par-
titiv értelmű alany birtokos személyragozása ezek szerint a ma
gyarnak ősi, finnugor szerkezete. Természetesen hibás az a ma
gyarázat, a mely az ilyen votj. és cseremisz mondatokat, mint 
Yotj. ummá potá 'álmom jön', cser. om soes ua. tatár hatásnak 
tulajdonítja (BEKÉ, KSZ. XIII. 320). 

III. 
Régi magyar nyelvünk a g e n i t i v u s p a r t i t i v u s t 

szinte következetesen b i r t o k v i s z o n y n y a l fejezi ki; míg 
ma inkább azt mondjuk: a száz forintból húszat megadott — 
XVI. századbeli magyar nyelvünk ilyen szerkezettel él: az zaz 
forintnak hvzat megadta (ZOLN. 156). Ennek a mondatbeli vi-



A FINNUGOR BIRTOKOS SZEMÉLSRAGOZÁS NÉMELY HASZNÁLATÁRÓL. 4 1 5 

szonynak a magyarban az az érdekes alaktani következménye 
van, hogy a számnevek és névmások felvehetik a birtokos sze
mélyragokat; az ilyen személyragozott számnévnek és névmás
nak természetesen partitiv értelme van : kettejük: zwei von ihnen, 
melyik: weleher unter ihnen; ez a jelenség tehát szorosan kap
csolódik az eddig ismertetett jelenségekhez s nyelvünknek éppen 
olyan finnugor sajátsága, mint a minőknek az előbbi szerkeze
teket megismertük, mert bőségesen kimutatható majdnem min
den rokonnyelvből. A magyar nyelvben különösen érdekessé 
teszi az e kérdéssel összefüggő alak- és mondattani jelenségek 
vizsgálatát az, hogy nyelvemlékeink alapján egészen tisztán meg 
lehet írni történetüket. 

1. Lássuk először az igazi genitivus partitivust. A birtok
viszonyban levő számnév ezekben a régi szerkezetekben felveszi 
-az egy birtokot jelentő 3. szemólyü ragot: 

Az bornak az keth ejth meg igerthem nekyek, az 
e wkémek az hwzath kezeseg alath meg atham nekjek (Lev. 
Tár I. 250). Hussonewth kalan, kynek Nyghe aranyas (ZOLN. 
204). Az zenih gewrgy wetes tyzen hath hold, annak az negye 
bwza, az tyzen kethey ros (Lev. Tár I. 263). Akjnek hath 
eivkre wolth, annak kethejt ith wethem es az neget meg 
atham (uo. I. 250). Az tob planétáknak az őte az fold 
alat járnak (KDebr. 1619 D.). 

Legtöbbször a birtokos csak meg van nevezve, de nincs 
birtokviszonyban a számnévvel; régi nyelvünkben ilyenkor is 
van birt. személyragja a számnévnek: 

Ewth wegh gyolch, kettey wekon gyolch, az hárma 
gyapoth gyolch (EMNy. IIa. 35). Tyz elewkewthe, az Negyének 
Aranyas feye (uo. II2. 35). Tyz gyolcz kezkenew az háta gyolch 
negye Sahos (uo. II3. 35). Tyzen Ewth Abroz, háta gyolch 
(uo. II3. 35). Hwzzonharom fyrfy wekon gyolch ymeg, az hwza-
nak mynd aranya hyme ivagyon, az ketteyn tarka selyem 
párta wagyon (uo. II2. 35). Három feyer fekpthow ala walo fedél 
egyken arán hym wagyon az ketheyn selyem (uo. II2. 35). 
Niolcz Kapám vágion, negiet hagiom Hefmegi Janofnak (uo. 
I I r 303). Három Kádam vagion, eggiket hagiom Czeke Ianof-
nak, az ketteit Heg'megi Jánosnak (uo. II2. 303). Attam 
wolth Tyz foryntoth, az éw theth golgalathyara deputaltam, 

27* 
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az éwthewel tartozyk wagy mégh adny, wagy penygh erthe 
golgalny (uo. II2. 213). Tyzen neegh lepedew, az nyolcza 
gyolch, az háta wekony wazon (uo. II2. 35). Neegy gywrw, 
égy éwregh en maghame, az haarma felesegéme wolth (uo. 
II2. 211). [Húsz forintnak] az Tyzén éwth forynthya azoké 
ees hogy chak az éwte wolna éwe (uo. II2. 212). Thjzen három 
farkas ber wagjon, az hetheth pénzen wethem, az hath ath 
werembe wefthék (Lev. Tár I. 223). lm kywlthem the kenek hwzon 
egy nesth berth, kyknek az thyzennege elewbely gewjtheth 
bereym, . . . . es az hethet ez thellen gwythethem (uo. I. 238). 
Kewlgyethek... .négy kapczat, ketthey záras legyen, kethey dely 
legyen (uo. I. 320). Nolch volt rayta, meg nige rayta vag'on 
(uo. I. 97). Otte esztelen vala, otte kedig eszes : quinque erant 
fatuae (HELT. ÜT. G5). Mew is megh aggywk Sigmond wramal 
égieknek az arrat wagh ketteynek (Lev. Tár I. 29). Három 
[álgyuj nap enezeth felöl, az ewthe esmek nap keleth felöl 
(uo. I. 193). Az ketteyth az keth tolwaynak Es az eggyket az 
nazaretbeli Iefufnak (Ers.-k. 93). Negh embgr szgkgth kgzeivigk 
az egyknek newe Benedgk, fjawal wagjon, az kettheinek 
neweth nem, mondhatha (Lev. Tár I. 189). — Panajaban Be 
atta az Bapkat ketheyuel egy pénzért (RMNy. III. 32). 
Bapkdt el nem Akar wenny hane negeuel eg kraycyarert 
(uo. III. 32). 

Ez a szerkezet szinte egészen kipusztult a magyar nyelv
ből; legáltalánosabb még az utolsó két mondatban bemutatott 
használata: ötével veszik a tojást, hármával adtam el a körtét. 
Ennek a gen. part.-féle szerkezetnek a kiveszését legjobban 
szemlélteti az, ha az előbbi idézetekkel szembeállítunk néhány, 
a mai népnyelvből vett hasonló természetű mondatot: vét ahajt 
éd's apámnak jó négy ökre; kettő vöt a másé, kettő nem a 
méjénk (a XVI. sz.-ban: ketteje — Nyr. XXX. 605). Má haza 
ment kilenc venkilenc, a századik oda van késójig (régení 
kilencvenkilence — Nyr. XXXVII. 237). Eccé vöt éggy ember, 
annak vöt három, fija; kettő okos vöt, de a zéggyik uján buta 
vöt (régen: ketteje — Nyr. XVIII. 330). 

2. A mint láttuk, a régi nyelvben a birtokviszonyban levő 
számnév az egy birtokost és egy birtokot jelentő személyragot 
veszi fel: hárma, öte, háta; másképpen áll a dolog az egy szám-
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névvel, mert ehhez mindig a több birtokost, egy birtokot jelentő 
-ik személyrag járul :*) 

Ievuenek zent damancofhoz keet deákok, kyknek egyk 
monda (SztDom. 278). Zent damancos atyánk meg kerde az 
három fr átérnek egyket (uo. 40). Ez ke eth toluaynak 
eggic engomet megmőuethvala (Nagysz.-k. 88). Vyuen vele egy-
nehan tarfokot: kyknec egyk vala zent bernald (Ehr.-k. 13). 
Mykoron megyenuala nemy fráternál ky uala az elfeiv tyzen-
kettenek egyk (uo. 90). Ki égenlo te zolgalo lanodnac 
eg gic kel nem vagoc (Bécsi-k. 5). Az chaivz ok egyk jew, 
masyk megen (Lev. Tár I. 145). 

Éppen így felveszi az -ik személyragot az egy számnév, 
ha a birtokos nincs kitéve; a legtöbb esetben a más névmásnak 
ugyancsak -ik személyragos alakjával kapcsolatban fordul elő: 

Egyk mafyknak mondyauala (Ehr.-k. 83). Es ime 
monnal egebkettoc alnacvala eggic e' felöl a folonac martán es 
-masic mas felől (Bécsi-k. 166). A gakorlatos capaj'ocbol eggic 
•a mafikra efven (Nagysz.-k. 36). Mert ketten leznek egi ágiba 
egyk lezen az karhoztak kozzől es az ma fik az Iduezewltek 
kozol (Virg.-k. 119). Mijert hogy mind a kettew Ewrekes, eg gyk 
az mafik myat megh ne fogiatkozyk (RMNy. II2. 240). Keth 
Selyem Paplan egyk gedeyes mafyk wereff (uo. II2. 36). Egyk 
papa, massik luter (Lev. Tár I. 233). Az egyk vram jobagia, 
az másik nemes ember (uo. I. 267). Találtok woth ketth tere-
keth, az egy kh e t vgyan ot le vagtakh, . . . . ez az masykat 
yde hoztak vala (uo. I. 74). Aszongya az eggyik a másik
nak (Nyr. XXXVII. 285). 

3. Természetes, hogyha az egy-nok vagy mas-nak ilyen 
mondattani helyzetben jelzett szava is van, akkor a mondatbeli 
viszony hordozója a jelzett szó s így az egy-et s a más-% nem 
illeti meg a birtokos személyrag; pl. ezek a mondatok érdeke
sen szemléltetik e szavak jelzős és jelzőtlen helyzetét: Paran-
chyollyon Nag: az Hethessy éknek, hog chynallyak egy keth enes 
a mas kereketh meg chynalthatom (Lev. Tár I. 338). Monda 
eg scent a' masiknac (Bécsi-k. 153). Fogyanak egy felys 

*) Az egyik jelentéséről: Nyr. I. 141, 245. 
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Mafykys Nemes Wraymot (KMNy. II2. 163). Tahat gonozza 
tegied égiket, Es az mas rezeth tegied ioua (Virg.-k. 89). 

Más példák: Zent pal apastal a Romaiaknac irya vala e g 
konvenec tizenketpd rezeben (Vitk.-k. — ZOLN. 233). Azegi 
rend ől az birokot illető zekekőn (Virg.-k. 116). Megfordola-
elsew es az mas kew ety s meg tere (Ehr.-k. 122). Az elo 
zekerben veres loua<; es a' mas zekerben fekete louac (Bécsi-k. 
301). Az mas fel ezt nem igazlotta wolt (KMNy. II2. 163). 

Az egyik-másik személyragos alak nagyon gyakori önálló 
használatának végre az a feltűnő mondattani eredménye lett, 
hogy lassanként egészen kiszorította a személyrag nélküli alakot 
még a jelzős kapcsolatból is; az átmenetet a régi és a mostani 
állapot között az ilyen adatok mutatják: Egy oka ez.... 
masyk oka az (Lev. Tár I. 64 — 1549-ből). Kerret, hogy 
meg adnám az egy fegwer derekat h nékye, az twb fegver 
zerzamnak meg adassarwl.... nem izent (uo. I. 381 — 1560-ból); 
ugyanabban a levélben utóbb már ezt olvassuk: az egyk fegwer 
derekat. 

Ahhoz, hogy az egyik-másik jelzős kapcsolata általános 
legyen, szükséges volt a birtokos személyrag elhomályosulása. a 
minthogy ma már nem is érezzük az -ik-et birtokos személy
ragnak ; de maga a folyamat megindul már a kódexek korában, 
tehát akkor, a mikor még a kettőnek egyik-íéle szerkezet járta, 
más szóval a mikor még az -ik-ben tisztán érezték a birtokos 
személyragot: 

Wgy mond belez eggyk kenyweenek harmyncz eeggyed 
reezeben (Erdy-k. 176). Ez may zenth epiftolaat yrtta megh bolez 
e eggyk kenyweenek Negywen neeged reezeeben (uo. 154). 
Égik kezetői az mafiglan (Virg.-k. 104). Az m afy k fráter 
kedeg, ky jnkab ehezyk vala (SztDom. 243). Tahat monda az 
m afy k fr ater (uo.). Az egyk doktornak ees zokafa ez 
wala (Érs.-k. 161). Az egyk fydónak maikos newonek fyleth 
el waga (uo. 90). Égik kéznek az mafikat kellene mofny 
(KMNy. IL. 299). Egyk ref$e vifney martone, az ma fik 
refge jutót barfay jarabueza elfgebét affionra (uo. II2. 120). 
Egfyk őcehének János kowachnak hagyot eg retet, es eg 
altalagh bort, az mafyk őcehének Benedek kowachnak hagyot 
eg fertal szolot (Lev. Tár I. 234). Az egyk lába az feleségénél 
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ivagyon, az masyk lab a ith az ivarban wagyon (uo. I. 58). 
Eágyic Farkas az maf lkat meg nem efzi (MAGYARI, KMKvt. 
XXVII. 125). — Mikor asztán nagyon megehűt, ki hattá a 
zegyik szemit vénnyi (Nyr. XVII. 377). Nem bántja eggyik 
kutya a másikat (Nyr. XXXVI. 285). Már nem is kütte egyik 
bátyját se a kicsi királyji (uo. XXIX. 535). Töcsd meg akkor 
annak az egyik felit hússal, a m ásikat vizzel (uo. 
XXXVLI. 371). 

4. A birtokos személyrag teljes elhomályosulásának meg 
kellett már akkor történnie, a mikor az egyik-másik alakot más 
birtokos személyragokkal kezdték ellátni: *) Eggyikünc: unus 
nostrum; eggyiktec: unus vestrum (MA.). Az eggyikünc adót 
50 forintot: az másikunk adót 60 forintot (HELT. Arithm. 
H8). A tanítók közzülis, ezeknek eg gyike sem érkezik arra 
(a kódexek korában: ezeknek egyik — PÁZM. Kai. 91). Egyi
künk az másikunkat megbecsülje (SZÁDECZKY, Czéhek: II. 
127). Elkesztek beszélgetni és kérdi egyik a másikától (Nyr.. 
XVII. 280). Egyikőjük se mer attul az idotül fogva a má
sikéhoz nyúlni (uo. XIV. 188). 

Az -ik birtokos személyrag elbomályosulásának a meg
indulását a XVI. századból keltezhetjük; akkor találkozunk elő
ször ilyen ingadozásokkal: Eggykewnkes m affy n k hyre 
nekewl ees akarathya nekwl nem ^all umlamy gerzefekre (BMNy. 
II2. 33). Ugyanabban az emlékben az eredetibb alak: Eggynk 
a z m affy nkna k thyzteJJ'egeth . . . . Igyekezyk Elew wynny (uo. 
II.,. 33). — De azért a XVI. században még általános az egy 
és más -ik nélküli alakjának a személyragozása: Ym az 
eggywnk predycacioth teezen nekik (Ers.-k. 162). Amy egy-
t éknek kedues, maf toknak ne legyen vtalatos es amyn wrwl 
egytek, maf tok ne zomorogyon (Virg.-k. 123). Megh moftam 
az iy labay tokát Ty ees meg moffaatok Egytek maf toknak 
(Érs.-k. 87—88). Eeggywnk sem twggya (Erdy-k. 578). íme: 
Adam ollyanna lőtt mint egyéne: quasi unus ex nobis (KELT. 
Bibi. I. B2). Egyéne á másink ingerlenéie (HELT. UT. Bb. 7).. 
My magunk keozzul egy nk (Lev. Tár I. 304). Sem aatthya 

*) Az egyikük alak pleonazmus voltáról SIMONYI Nyr. IX. 37ír 

MNyelv1 I . 167. 
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eggynk magath majjynk akarattya nekyl walamy thyzthe 
(RMNy. II3. 33). hegyen bekeseg, egytek mastokhoz (PESTI, 
NTest. 91). Egytek epitse a mást okát (HELT. ÜTest. Ff. 6). 
Eggink az másunknál^ vallást tegyen (FÉL. Tan.. 245). 
Egyitek ezt teszi: mastoc azt (MA. Bibi. IV. 155). 
Eggyin k r e, vagy másink r a (VSzentyel Pat. 129). 

5. Az egyik használatának a fejlődésével tökéletesen egye
zik a mindenik-é: 

Zentsegnek regulay ky lenek myndenyket Maria meg 
tárta (Corn.-k. 35). Mindenik az Vraimnak muftra feiebe 
vette el (RMNy. II2. 27). — Baltazár kiral tőn nag vendégséget 
v ezer ielesb fedelminee es egmendenic 6 ideiezerent izievala 
(Bécsi-k. 140). Mykort ideye vagyon az meg fedefnekh mynde
nyket égyenlew kepén mynt esmérétlen eket meg fegy ed (Virg.-k. 
133). Myndenicth megh hattá mynden icegbelieknek, hogy myn-
denyk kefiren legyen (RMNy. III. 23). Walamy theoriventh 
keoztek tegnek mindenyk megh allya (uo. IL,. 224). Ket dere
kait, myndenyket ket ket hayba (uo. II. r 66). lm el kwltem 
az négy hordó borth, . . . . mindenikbe l egy egy palazkal 
thöltettem lato pohárnak (Lev. Tár I. 258). Wadnak Zenerber olj 
nem baratjm, nem mjndgnj k, hanem kjwalth kepén kettő (uo. 
I. 229). •—• A liányoinak hagyott három cseriébbe boncsot, min
deniknek eggyet-eggyet (Nyr. XVI. 135). Útra valónak sütőt 
mind eniknek ép pompost (uo. XVII. 377). 

Ezt is korán kezdik jelzős viszonyban használni: En myn-
denwtth myndenyk hegyen gabadon Jartham (RMNy. II2. 
310). Mindenik malom három-három köre forgó (GÉR. 
KárCsal. IV. 318). 

Személyragozva : A szegénység mindenik ü n k k e l köz 
lehet (SZÁDECZKY, Czéhek: II. 185). Mindenikünk megivott 
tizenkét ejtelnyit (MIK. TLev. 85). 

Eredetileg az -ik nélküli alakot személyragozták: Min-
dononknek kelh ezon erölködnönk (Debr.-k. 33). Isten úgy visel 
m in deninkr e gondot (PÁZM. Préd. 908). Min d enin k n e c 
cselekedeti minemű leszen (VÁS. CanCat. 164). Myndent éknek 
elete zent/égnek peldayanak lataj'ek (Virg.-k. 139). Oh zeretev 
atygmfyay myndentevk meg gondolhagya (MargL. — ZOLN. 
187). Min döntőknél kysseb uagok (Kaz.-k. 28). 
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6. Ugyanezt a fejlődést figyelhetjük meg a s o r s z á m -
neveknél ; ismeretes, hogy a harmadik, negyedik, ötödik stb. ala
kokban a sorszámnév képzője -d, és az -ik a gyakori önálló 
partitivusi használatból állandósult; a kódexek korában még 
általában a szemólyrag nélküli alakot használják jelzős vi
szonyban : 

O vralkodatíanac harmad e ztendeieb en tan igén nag 
vendégségét (Bécsi-k. 117). Mikor bőitolnétec es sirnatoc az ttod 
es a ható d hónapban (uo. 303). Harmad Inno c encio s 
vr papának eleybe (Ehr.-k. 90). Ne egy e d Calixtus ivr papá
nak ydeyn (Erdy-k. 169). Ez mondás yrathyk meg zakaryafnak 
kenyivenek kylencyed rezeben (Ers.-k. 78). Zent Ianus irta 
eivangeliomanac tizpnhatod rezébe (Guary-k. — ZOLN. 157). 
.Zent Mate euangeliomanak huzonőtőd rezébe (Virg.-k. 117). 
Ezenről emlekőzyk romayaknák yrth leweleenek Ny o l c z a d ree-
zeben (Erdy-k. 166). Mafod hada zent Ifthwan kyralnak 
leen Erdély waydawal (Erdy-k. 496). Ew bewnehez teivn har
mad bewnt (Ehr.-k. 67). Heted bolond/aga a binben elő 
einbőmec ez (Nagysz.-k. 179). Binőfőknec mafod ti koré a 
teromtonec fenugetefe (uo. 171). Harmad tik Őr ki tanit embő-
roket iftennec feleimere (uo. 176). Maas aranyas kupa, 
harmad kupa, negyed kupa, ewthed kupa, hathod 
k up a (ZOLN. 205). 

Sőt a kódexek korában gyakran még a jelzett szó nélküli 
sorszámnév is ragozatlan: íme en latoc neg férfiakat . . . . Es a' 
•negednec zemele egenlo iften fiaual (Bécsi-k. 134). Mafod 
rnykoron tegedeth el iveztettelek wala. Harmad rnykoron az 

Jydok megh fogának. Neged rnykoron téged az magas kereztfan 
Jyghwen latalak (Ers.-k. 262). Elfő őrőmoc, mert latyac mel! igon 
fenlic a nag velagoJJ'aggal, Mafod, mert latt'ac mel' igon tin-
doclic a nag zentféggel Harmad, mert latíac mel' igon zelos a 
nagj'aggal (Nagysz.-k. 203). Harmad kibe al az zent allaza-
toffag ez....Negied kibe al az zent alazatoffag ez (Virg.-k. 96). 

De az önálló sorszámnév már a legrégibb emlékeinktől 
fogva személyragos, minthogy eredetileg birtokviszonyból sar
j ad t : Ez peczetnek egyk Cayffase, négy edyk Erodese 
(Ers.-k. 65). Az m afodykat [külde'J Wefprymee, az harma-
dykat el ffel Gyorree, az Négy edyk eth el bee erdeiben 
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(Érdy-k. 496). My oka hog czak keth ablakra vaghtatok kp r 
zerezyetek énnekem harmadykat ees (uo. 153). Iewenek három 
fyrfyak . . . . Mafo dik adda mefther h armadik aggews newo 
fel pap (Érs.-k. 104—5). Mas zallassa Baakoon lizen, harmadik 
Tatrosson lizen (Lev. Tár I. 95). Az mafodyk hyvattatyk vala 
mannefnek (SztDom. 2). 

A jelzős viszonyban is találunk személyragos alakot már 
a kódexek korában: J'zent Mathe irta megh tizeneggiedik 
réj'zében (Virg.-k. 113). Ky vala zent ferencznek negiedyk 
atyafya (uo. 86). Az ma födik aga az kereztnek (uo. 104). 
Az Novembernek mafodik Napiath (KMNy. II2. 201). Ennél: 
kilenchedik holnapi a es niolc h adi k fz ekönk napi a 
(uo. II2. 262). Az chyazar az elmwlt holnapnak ha thodylc 
napy an indolt athal az thengeren (Lev. Tár I. 334). Hát ément 
a harmadik nap (Nyr. XXII. 380). Harmagyik napra 
a síron esz szép keik liliom nyeött ki (uo. XXII. 476). 

Ma már a sorszámnevek -ik-je annyira elhomályosult, 
hogy a személyragos alak még a -szer rag előtt is megmarad
hat : A fának ugyanazon évben második szór való virágzása 
(Nyr. X. 328). Harmadik szór is ászt álmotta, hogy mennyen 
el (uo. XVII. 278). Negyedikszer is megállttá Jánost (uo. 
XVIII. 186). 

A személyragtalan alaknak ma már csak néhány elszige
telődött használata él; megmaradt a törtszámnevekben: har
mad, negyed, tized rész; aztán az ilyen kifejezésekben: harmad, 
negyed, ötöd napja, továbbá: heted, huszad magammal. 

7. Az eddigiekben a több birtokost, egy birtokot jelentő 
-ik személyragnak az elhomályosodását figyeltük meg; egyetlen 
egy határozatlan számnévben, a többi-hen az egy birtokost, több 
birtokot jelentő -i személyragnak lett ez a sorsa; a többi ember 
szerkezetnek a fejlődéstörténete ugyanaz, mint az egyik ember-é ; 
birtokviszonyban gyökeredzik, aztán az önálló használatból las
sanként befurakodik a jelzős kapcsolatba is és a régi a több 
ember helyett azt kezdik mondani: a többi ember.*) A szerkezet 
történetét a következő adatok szemléltetik: 

a) Az t ewbit az pinznek ew k. kel kerefnem (KMNy. 

*) BÜDENZ : MNyvészet VI . 49. 
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II2. 78). Egy byzoth embertheivl keden kylgye meg az thewbyth 
ys az peznek (uo. IL,. 273). Az vérnec többit Őssé az 
oltámac fundamentumára (MA. Bibi. I. 90). Az tobby es az 
W arm egy ének oda gywlékezyk (RMNy. II0. 334). 

b) Ezen eztendevben halának meg az veen fororok, legendy 
kato ázzon mynd az tevbby (SztDom. 265). Heteth megh adót 
wolt Vatay Lorynch az ökrökben nekyk megh az tgby oda 
wannak (Lev. Tár I. 243). Mygh az teby oda futtnak, 
adyglan megh holt az wizben (uo. I. 330). Azt Az ement es az 
többit meg eleghituen (RMNy. II2. 230). Ezekbibl Adott megh 
hívsz pynz hean hívsz foryntotth, az thebywel adojs (uo. 
II,. 236). 

c) Teb y okát ees hagya el János ez vylagon honnem 
mynt az teb tanoy thtvanyok (Érdy-k. 176). Mykoron Myrra 
new varafnak pyspeke megh holth vona az t eeb p yfp ekek es 
erfeekek beytet es ymaczagot zerzeenek (uo. 157). Zenth János Es 
marya magdalena Es mynd az tób azzony allatok nagy 
keferív fyrafth theznek ivala (Érs.-k. 100). Ezenképpen tevnek az 
te vb confefforok es (SztDom. 64). Vala nemeli nagifagos 
zent atya az twb zenth atyák kwzot (Virg.-k. 112). Oda Jo 
kaym mynd az tob gilkofokai (uo. 116). fgamlala kegtek az 
tewb attiafyak kewzze (RMNy. I I r 125). Az tebb dol-
gaynk kezewtth menthem ivala barachkay Pálhoz (uo. IIS. 132;. 
Mynd az teb lobagokat el erefgetek (uo. II2. 174). Az teöb 
Dolgok közöt (uo. II,. 229). Az en kwpaymath az ó tób mar-
hayaval egyetemben el peczetelte es foglalta volna (uo. III. 47). 
Az t eob C omm iffa rius vr aymmal Egyetembe (uo. III. 50). 
Az theöbb W ár megy ék mind Nytrára gywltenek ymáron 
(uo. III. 57). Ket nemes embert kividek az vykarywshoz es a z 
tób r emet ékhez (Lev. Tár I. 389). Kegmed monga szolgala
tomat otth Mate deáknak, Saffar Benedeknek, Tolyannak es az 
teu-b wraimnak es barátimnak (uo. I. 209). Az varnak 
az theb kernyl valo falay nem filelmesek (uo. 1.265). Azt 
es értettek, hog az buday terekeket vamayak es az teb tere
keket (uo. I. 284). Az több dologba nynch semmy nehezsseg 
(uo. I. 300). Nadasdy Batthiany, Seredy, Bebek es a z theeb 
wrak yt wannak (uo. I. 69). Az tób vért tolté az óltárnae 
fundamentomara (KÁR. Bibi. I. 94). De laffuc mar az tób ve-
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Jzedelem őregbitő ieleketis (MAGYARI : EMKnyvt. XXVII. 157). 
De lajjuc immár az tőb Iften ellen való külfo karó ml a Jó
kat is (uo. 111). 

d) A személyragos alak befurakodásával az előbb ismerte
tett szerkezet mai nyelvünkben így alakul: Eccer időbe ek kiráfi 
ment vadásznyi, asztán a többi embereitü émaratt (Nyr. 
XVIII. 285). Feltűnő, hogy míg az egyik, mindenik, harmadik 
alakok már a kódexek korában kezdenek jelzős kapcsolatba 
lépni, addig a többi-nek ilyen használatát a XVIII. század 
elejéig — a meddig a sorsát figyelemmel kísértem — nem lehet 
felfedezni; e jelenség okát kétségtelenül abban kell keresnünk, 
hogy az -ik személyragos alakok roppant nagy számban és igen 
gyakran fordulnak elő s hogyha az egyik jelzős kapcsolatba 
lépett, ennek analógiája a jelzős használatot a többi hasonlóra 
is kiterjesztette; a többi alak azonban egészen testvértelen s így 
analógiára nem támaszkodhatott. A személyragnak később való 
elhomályosulását és a többi alak jelzős kapcsolatba lépésének az 
egyik-másik alakhoz viszonyítva később való elkövetkezését érde
kesen mutatja az ilyen mondat: Radnotnak égik r e^et es az 
teob re3 Jofagot (EMNy. H r 305 — 1584-ből). 

Az alanyul álló többi-nek állífcmánya a régi nyelvben — 
etimológiájának megfelelően — többes számban áll : Az toby 
es mongak uala (Kaz.-k. 15). Midőn egyet meg lő bennec, ottan 
fel rőpűlnec a többi (HELT. Mes. 131). Itt ennél több nem 
volt, az többi S z ékelyhidon v annak (KÁKGY. Lev. 23). — 
A több birtokot jelentő szemólyrag elhomályosulása akkor feje
ződik be, mikor az alanyul álló többi-i egyesszámú állítmány
nyal szerkesztik: a többi felrepül, a többi elszaladt — s a többes 
szám feltüntetésére a többesszám -k ragjával látják el: a többiek 
is mondják, a többiek Székelyhidon vannak. 

A partitiv értelmű birtokos személyragot a több-he\ rokon 
egyéb is felveszi a Münch.-k. írójának a nyelvjárásában; de ez 
az egyebi alak kiveszett a használatból és nem ment keresztül 
a többi mondattani használatának a fejlődésén : NemelTec eftenec 
az vt felen . . . . E g ebi kedeg ejt enec az kouefre .. . . Eg ebi 
kedeg ej enec a' tuuijfecbe (Münch.-k. 37). De a' ki a1 io földbe 
tetteiét, Ez az ki hattá az- igét es érti es gimolcoz nemei! zaz 
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nemőuet, eg ebi kedeg hatuan nemőuet, bizon eg ebi harmic 
nemőuet (uo. 38 — vö. SIMONYI : Nyr. IX. 371). 

8. Ugyanez a fejlődése a melyik, valamelyik, némelyik 
n é v m á s o k n a k : 

a) Es kerdlec ha zent ewangelium tartó emberecnec 
v al amely c meryen ewangeliumy zabádjagnac ellene tenny 
(Ehr.-k. 16). Azoknak nemelik ellene allandoc valanac 
(Nagysz.-k. 27). Hogh ha ezeknek walamellyk ewmagok 
zemelye zerenth oth leth wolna (Lev. Tár I. 382). 

b) Az refectoryómban azt tezem, hog nemellyk tevbbet 
egeek. es nemellyk keuejj'ébbet egeek (SztDom. 272). Wk kiv-
lőnb kwlőmb marhakai megh vonok terheltetuen Nemeli],- kwny-
uekel, nem élik kepekel, nemelyk kedig zoknyakal (Virg.-k. 
109). Zabád wele kgd, mellyket aggyá a kethew kewzől Balint 
wramnak, de egyket ív alamellyk e t aggyá Balint ivramnak 
kegd (Lev. Tár I. 257). Az mellyk eleb erthe megh kagaltha 
(RMNy. II3. 317). Vgyan sir nemellyk vgh keretezyk twlem 
(Lev. Tár I. 199). Szörnyű szél, amelyik meg nem áll (Nyr. 
XIII. 90). Most a Hód visszatér azon az utón, a m ellik en 
elindút (uo. XXXVII. 284). 

c) Nemelynappon aluala zent fferenc erdewben vymad-
kozuan (Ehr. k. 14). Pénzel ez nemei nap embert fogattal 
(ILOSV. N8. 11): ma valamelyik nap, a zalai népnyelvben pedig 
nemellik nap. Azokkewzwl valamely foror zykes, rea vehej'e: 
a melyik soror (Virg.-k. 126). Mykort oda ywtottanak wolna az 
mely kapun ky wyzyk wala (Ers.-k. 98). A dunántúli nép
nyelvben az oly névmásnak is vau ilyen használata: holtom, 
hogy ó (oly) helön hogyan rossebölik a cselédöt (Nyr. XXIL 
333); de Zalában.: olyik helyen, olyik ember. — A régi nyelv
ben sokszor még olyan esetben is személyragtalan a mely, né
mely, valamely névmás, ha nincs is jelzett szava, de szerkezete 
nem birtokviszony: Akar a kedeg zent damancos atyánk, hog az 
fráterek kezzevl v al amely et evmagoknak apatta falazta* 
nanak (SztDom. 29). Ha az zyzek kwzewl, auagy az leányokh 
kwzwl ez vylagbol valamely akaruan ez vylagot elhadni 
(Virg.-k. 127). Valamely kezembe akad bennetek (Lev. Tár 
I. 319). Az mel inneth el megyén benn ék (uo. I. 248). Hogy 
ha V al amelynek köz zölök valakitől bántása esnék (Mon. 
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írók III. 150). Hogy ha e z ök kőzz ni ezt valamely megtudja 
(EMK. VI. 200). Mikor valamelly o k6zzuloc felszenteltette 
{MA. Bibi. I. 93). 

d) De azért már a XVI. században előfordul a személy -
ragos alak jelzős viszonyban is: Walamellyk feel Ászt fel 
Inditna szász forynton Maraggyon (RMNy. I I r 195). Ha kyral 
ew maga waig walameljk fya ot lezen (Lev. Tár I. 233). 
Mellik fülem csöndült még (Nyr. XIII. 190). A melyik 
k uty d n a k veszett hírit költik, el ke annak veszni (uo. XIX. 183). 

e) A melyik alaknak tovább való személyragozása pedig 
már a kódexek korában megkezdődik: No en io húgom főlemüe. 
ier lafuk melikőnk diczerheti ynkab az teromto iftent (Virg.-k, 
107). A kár-meIly i künk tselekedetire úgy vigyáz, mintha 
egyébre nem volna gondgya (PÁZM. Préd. 21). Hugyan tuggyuk 
mék, ha v alám ellik önk mek tald hányi (Nyr. XXXVII. 187). 
Hazudik v alamejikünk (NyF. XXXVII. 59). No Miska, 
mejikün k evett többet (Nyr. XVI. 429). Már tizenhat esztendeje 
hogy eggyütt lopunk, ugyan melyikünk lopott többet (uo. XVII. 
280). Abból a más kalangyából a m ej i künk több szemet ki 
ver: azé legyen a küssebbik rakás (uo. XIV. 473). 

Viszont ma is ól még az -ik nélküli alak személyrago
zása, sőt a többes második személy ragja a magyar nyelvterület 
legnagyobb részén az -ik nélküli alakhoz járul (mélyítek, melli-
tek) : Meg lássak meelly ewnk győzi el egymasth (Erdy-k. 463). 
Ha v al am elyűnc a magyar szonac modgyat iol eszébe nem 
vette volna (HBLT. Bibi. I. c2). Hogh ha w alamellynk thyzteet 
le tenneye (RMNy. II3. 33). Walamellyewnknek thyzthyth 
ki,hoannyia (NyK. XXVIII. 77). Eleibe szólít minket, nemellyin-
ket egességes korában (MA. Scult. 921). A mellyünc meg 
hozza, illesse a fegyuer (Csákt. Au. 10). Ha mykoron m ellytők 
zomorkodyk, yeuyen zyweeben az Jesus (Erdy-k. 61). Azokhkwzwl 
Jemi ne legyen kewzewletek valamelyteke, hanem kwzewnfeges 
(Virg.-k. 125). A mellytek byn nekyl wagyon: q u i v e s t r u m 
immúnis est a peccato (PESTI, NTest. 202). En tytoketh mynd 
jol esmértelek myndnayan, wal amely töknek newe ith az 
levőéiben wagyon (Lev. Tár I. 156). Ha walamellytek nem 
ygazolna (uo. 1.255). A m éllit ekié firis léssz,... attiszta iletü 
léssz (Nyr. XVI. 135). 
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Feltűnő, hogy a ki, valaki, senki ilyen partitiv értelemben 
nem veheti fel a birt. személyragokat; egyetlen ilyen adatra 
bukkantam a Münch.-k.-ben: Tű kit ee [q u i s v e s t r u m j 
kedeg gondoluan toldhat o allatíahoz eg fengnét (Münch.-k. 24). 

9. A k ö z é p - és f e l s ő f o k ú m e l l é k n e v e k is fel
veszik az -ik birtokos személyragot partitiv értelemben, s az 
ilyen személyragos melléknevek éppen úgy mint a számnevek 
•és névmások, a jelzős kapcsolatba is belekerültek: 

a) Nemynemő embernek ivala keet fya Es az yfy ab í k ew 
kezzwlok monda attyanak (Ers.-k. 11). Mongya ecczer a szegi-
nyebbik a báttyánok. Aszongya a gazdagjabbik, hogy jó, 
ií nem bánya (Nyr. XIII. 378). Há má neked mejik kell inkább, 
a küssebbik vaj a nagyobbik (uo. XIV. 473). 

b) Monda az nagyob fráter a kyj'J'eb fráternek 
(SztDom. 245). Az én legjob lovaim közöt, ha a legjobbi
kát ki tudod lopnyi (Nyr. XXII. 379). Lekapta az öregebb 
Jcir akis a s szony czégérit (Nyr. XV. 374). 

c) Ky zedeek az zent keenchot ez az nagyobbyk zent 
egyházban vyweek (Érdy-k. 499). Az kyffebbyk fya el 
niene mezzé walo orzagban (Ers.-k. 11). Wala az ew nagyobyk 
fya Az mezon (uo.). Sagy Sigmondnak hagyom a gempczy 
eoregbyk széle ott (RMNy. II2. 237). Oda atta neki a 
r o ss zabbik paripát, maga meg a jobbikra űt (Nyr. XIV. 
'519). A le g kis s ebbik jány át okos Zsófinak híták (uo. X. 
185). A legnagyobbik szegre felakasztotta a kis röstöllöt 
(uo. XVI. 328). lg a j obbi k or c á m, gyiin a vvn apád (uo. 
XVII. 428). 

Az egyik szemem, melyik fülem, nagyobbiak fiam-ié\e szer
kezetekkel teljesen egyforma eredetű a fele nyája-kapcsolat. 
A parti tivus értelmű önálló fele, alja, java, fia bele furakodik a 
jelzős szerkezetbe is ; a kódexek korából még ki lehet mutatni 
a fele részben szerkezetnek az előzőjét: Es mi zerent láttad a' 
vasat meg elegeitettet a' sárral es a' cereppel es o labainac vyait 
felrezent vasból es felrezent főidből. Felrezent az orzag 
erős lezen es felrezent megtőrettetet (Bécsi-k. 123). 

Votják. A számnevek és névmások partitiv értelmű személy
ragozása megtalálható majdnem minden finnugor nyelvben; de 
különösen érdekes ez a jelenség a v o t j a k b a n , mert itt a sze-
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mélyragos számnévnek és névmásnak jelzős kapcsolatát is meg
találhatjuk ; a magyarban az egyik kezem-féle szerkezetnek a* 
történeti korban való keletkezése egészen világos; a hasonló 
votják kapcsolatot is természetesen történeti fejlődés eredmé
nyének kell tartanunk. így bár ősrokonságról nem lehet szó, 
mégis nagyon tanulságos ez a jelenség abból a szempontból,, 
hogy egyező alakszerkezetű nyelvek egyforma mondattani kap
csolatokat fejleszthetnek. 

Az egyik alaknak megfelelő votj. személyragos alak rendesen 
egy birtokost jelentő személyraggal van ellátva (ogez: egye), de 
több birtokost jelentő személyraggal is használatos {ogzi: egyik): 

Ogez pukoz, ogez kiloz egyik ül, másika fekszik' (MŰNK. 
Votj. 33). Ogez suoz vidom, ogez silóm, ogez minőm 'egyik 
mondja, feküdjünk, másik álljunk, harmadik menjünk' (uo. 37). 
Ogze'-ks. bastom, kik kiloz wenn wir eine nehmen, bleiben 
noch ziwei' (WICHM. I. 7). Ogez nigilak, ogez vajak cder eine 
ist krumm, der andere verzweigt' (uo. II. 25). Korka tiros ess 
van, ogez no sin azam ug a'iski fdie Stube ist voll Kamerá
dén, keinen einzigen sehe ich vor meinen Augen' (uo. II. 20) 
Ogez «mino» suoz, ogez «ug» suoz rder eine sagt: «ich gehe». 
der andere sagt: «ich gehe nicht»' (uo. II. 13). Ódig ez dugdem 
ceiner (von den Flüchtlingen) blieb stehen' (uo. II. 67). Ódig ez 
viuiem souen vistem 'einer von diesen war ein Narr' (uo. II. 78). 
Kor-gid' tiros vául'osti, odikse nwiékom ta bére cdein Stall ist 
voll Pferde, eines nehmen wir jetzt heraus' (uo. I. 50). Ódig zá 
bur kisijad pen, ódigza pallan k. p. 'egyikét jobb zsebedbe 
tedd, másikát bal zs. t.' (MŰNK. Votj. 71). Mikall'alan vozez 
potésa, odegzelan d'eraz sukkd-no 'Miska megharagudván, 
egyiküknek a fejéhez csap' (uo. 88). 

Asseies ogzi aji-tsöz kai'iékill'am, ogzi mumi-isüz rsie 
verwandelten sich, der eine in einen Enterich, der andere in 
ein Entenweibchen' (WICHM. II. 93). Suo ogzili ogzi 'mondja 
egyik a másiknak' (MŰNK. Votj. 85). Ogzlles ogzi jualozi 
'kérdezgetik egyikük a másikukat' (uo. 86). 

E g y é b s z á m n e v e k : Murtjos táuen pid bordáz Uentisa 
ogez no kik ez pograsa vetlini kuískillam 'die Leute fingén 
an, über seine Füsse zu stolpern und einige (egye-ketteje) stürz-
ten sogar um' (WICHM. II. 74). Kikez disaskisa gurtazi kos-
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HlTam 'kettejük felöltözvén haza ment' (MŰNK. Votj. 69). 
Odikse d'uom, kik se d'uom, uz d'e'ta ódig ez kuéuui 'einen 
(Beeher) trinken wir} einen zweiten trinken wir, wird kein ein-
ziger dem Hauswirte zuteiF (WICHM. I. 38). So kwinz ci-gina 
nudm rö csak hármát vette eP (MŰNK. Votj. 114). Kik ez d'es, 
a oigiz sedun czwei unter diesen waren klug, aber einer war 
ein Dummkopf5 (WICHM. II. 172). N'ilez üsapke, suirsez ekts 
Srier klatsehen mit den Hánden, tausend tanzen5 (uo. II. 23). 
Kélam pudoáz-térlékáz siti karésa, vanzá-no daltété a, meg
maradt lábas jószágot éppé tevén, fejleszd sikeresen mindnyáját" 
(MŰNK. Votj. 168). 

2. S z e m é l y r a g o s s o r s z á m n e v e k . Mivel a sorszám
név mindig partitiv értelmű, a votjákban is, épúgy mint a ma
gyarban, az önálló sorszámnév felveszi a 3. sz. birtokos ragot: 
Cort tüis kék girdz pottci, odigez kék pudo, kektdtiez kék 
girvenkajo caz ördög két súlyvasat hoz elő, egyik két pudos, a 
második két fontos' (MŰNK. Votj. 91). So stopkaiez juiiz no kuriz 
kikte'iizs cer trank das Glas aus und bat um ein zweites' 
(WICHM. II. 166). Kikte'tize miriiUam csie passierten eine 
zweite (Haltestelle)5 (uo. II. 159). Kikte'iiiez . . . . suidm cein 
anderer sagte5 (uo. II. 159). So'-bere nuile'íiiez no vuie pirem 
'darauf ging auch der vierte ins Wasser' (uo. II. 160). Kikte'
iiiez sue: mon kiWo, no kuiirlme't'iiez sue: mon siló fder 
zweite sagt: «ich liege», und der dritte sagt: «ich stehe»' (uo. 
II. 48). P e'rv o ie zlen nimiz gozeg, kikeiiie zlen pokruu, 
kuiinme'tüiez len goéon 'der erste hiess G., der zweite P., 
der dritte G.' (uo. II. 98). Kwinme iiiez. . . .suisa fein dritter 
sagte5 (uo. II. 160). Bet^ejosiz mirúUam uzáni, a kuiiúme-
iiiez, sedun kiHem gurts 'die klugen (Brúder) gingen an ihre 
Arbeit, der dritte, der Dummkopf, blieb zu Hause5 (uo. II. 172). 
Kwinmatiezli sot radd oda egy harmadiknak' (MŰNK. Votj. 
13). Azlo lakatsa leéo takér-busija, k ékátiz á geg husija, k ü rí
ni a ti z a éezé-busijá 'az első részt az ugar mezőre küldik, a 
másodikat a rozsmezőre, a harmadikat a zabmezőre5 (uo. 171). 
Mon aslestim sinma okto: suoz berlosez sin jóssá oktisd f«én 
a szememet tolom ki» — mondja az utolsó, kitolván szemeit5 

(uo. 86). AQ-koleso kiti: beriz-no oti 'a merre az első kerék, 
oda a hátsó is5 (uo. 189). 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIIl. *° 
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S z e m é i y r a g o s n é v m á s . A kérdő, határozatlan és 
relativ szerepű kud névmás önállóan mindig személyragos: 
kudiz: melyik (tkp. melye): Kudiz pokísi nili 'welches ist 
meine kleinste Tochter' (WICHM. II. 92). Vumurtjos kudiz 
pegdzi'zi vus, kudiz tupala viii'zi 'einige der Waldgeister flohen 
ins Wasser, andere gingen auf die andere Seite hinüber' (uo. 
II. 127). MikaUdn vozez potésa, kudiz Hé kizá eskalta, ku
diz Hé d'érzá, kudizlié pédzd, kudzá vazámez luontám védta 
intijáz 'Miska megharagudott s kinek a kezét tépi ki, kinek a 
fejét, kinek a lábát, kit szólása lehetetlenül fektet helyébe' 
(MŰNK. Votj. 90). Kot kudi'z-ks jara, sois ba'éti, 'welche auch 
immer dir gefállt — nimm die' (WICHM. II. 122). Kudiz 
pokt'si nililen zoktemez "welches ist die Fitze meiner kleinsten 
Tochter' (uo. II. 93). Kudiz «zon-zöij)) suiiéke, soze ba'éti 
'nimm die (von den Kisten), welche íon-Z. lautet' (uo. II. 70). 
Kudiz cirtijániz -eoé, kudiz kusklniz éjé vir-puékin vetlo 'ki 
nyakáig, ki csipőjéig járkál a vérben' (MŰNK. Votj. 72). Kudiz-
ká tdnid uksaz, soiz-ik tenid klsno med luoz 'a melyik teneked 
csak megtetszik, az legyen a te feleséged' (uo. 77). Kudiz 
teitéa, kudis sjde feinige springen, einige spielen' (WICHM. II. 
162). Kudiz wg-ks Ue'rektsko edie, welche nicht schreien' (uo. 
II. 152). Kulo no kudiz 'einige sterben sogar' (uo.). Sokui kálik 
iíji val i ko't'-kudi zlen kesegjosjz tuz zekéé val 'damals gab 
es wenig Leute und ein jeder hatte sehr grosse Landparzellen' 
(uo. II. 142). 

3. A közép- és felsőfokú értelmű melléknevek is felveszik 
a birtokos személyragot, éppen úgy mint a magyar nagyobbik, 
szebbik : 

B a d'd'z in ez no sor etiie z viémoieé vimill'am, p i t\si iez 
o bs viétem vimem 'der Alteste und der Mittlere waren klug, der 
Jüngste war stockdumnr (WICHM. II. 110). Badgin pildn, puki-
éez uzir murtlán azbaraz uéám, sorátiezlán nos-ik muzon 
tiztr m. a. u., pokciezlán pukisez nur-sori uéám 'a nagyobbik 
űú nyila egy gazdag ember udvarára esett, a középsőé ismét 
egy más g. e. u. e., a kissebbiknek nj'ila egy mocsárba esett' 
(MŰNK. Votj. 77). Pokciez viztám Snni nimo '[három fiú közül] 
a kisebbik bolond S. nevű' (uo. 138). Z ekse'-ke éotiéko . . . . 
éore'tize-ke éotiéko . . . . p et'Jiz e-ke é. 'wenn ich den Altesten 
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g á b e . . . . wenn ich den Mittelsten gábe . . . . w. i. den Jüngsten 
g.' (WICHM. I. 100). 

4. A személyragos számnév, névmás és melléknév a jelzős 
szerkezetbe is befurakodik és a m. egyik kezem, melyik fülem, 
nagyobbik Jiam-iéle szerkezetek keletkeznek: 

Ódig ez vo£o guraz dorikiges vetle 'einer unter den 
Vozo's wanderte náher um den Öten (WICHM. II . 135). Ódig ez 
petji v'oSo teUsem polat'e no addzem saldatez 'ein kleiner 
Vozo sprang auf das Brettregal auf und sah den Soldaten' (uo. 
II. 134). Ódig ez udmort... .suté 'einer unter den Wotjaken 
sagt' (uo. II. 159). Ódig ez udmort nos suie 'wieder sagt ein 
Wotjake' (uo. II. 159). Kiksü-ik ki z a.... vandilam 'mindkét 
kezét levágta5 (MŰNK. Votj. 86). Ódig stanüi minil'l'am, ktkte--
íizs staníéiie z minittam 'sie passierten einen Halteplatz, 
sie p. einen zweiten Halteplatz' (WICHM. II. 159). Kjkte'-
t'iiezlen kjsnoiezlen kiain niliz vilem 'die zweite Frau 
hatte drei Töchter' (uo. II. 137). Pattan éinmjniz adtt'ze uanze 
vumurtjos 'mit ihrem linken Auge sieht sie allé Wasser-
geister' (uo. II. 162). — Az eredeti állapotot világosan mutatja 
ez a mondat: So tev ódig nir-pisijistiz kij pottám, odi-
gistlz koéis pottám 'amaz oroszlán egyik orrlikából kígyót, a 
másikból macskát bocsátott ki5 (MŰNK. Votj. 51). 

Kudifiiz sinminid adgiskod? Patl'dndniz 'melyik 
szemeddel nézed ? a ballal' (MŰNK. Votj. 115). MUNKÁCSI e mon
dathoz megjegyzi, hogy a kudiniz és pal'tánániz talán tévedés e 
h. kudinid ül. pattánánim; az eddigiekből világos, hogy a mon
dat úgy helyes, a hogy MUNKÁCSI feljegyezte: melyik (ül. 
melye) szemeddel ? a b alj á-val (vö. jobbik). Egyébként 
ugyanezt a mondatot éppen így WICHMANN is feljegyezte: 
kudiniz sinminid mons ad'dzjskod 'mit welchem Auge siehst 
du mich' (II. 162). Kudzd éotod, ulosodd? kudzd s. ser-
mattá? kudzá s. kabandá 'melyik herélt lovadat, melyik 
gyeplődet, melyik asztagodat adod' (MŰNK. Votj. 324). Koéázá-
ká naúüz sir tuzges siis : siéáez so arin uz udalti 'a melyik 
gabonát az egér különösen pusztított, olyan nem fog teremni 
egész esztendőben5 (uo. 1). Ko'i-kudiz jarano ad ami 
jeaer gesefczte Mensch' (WICHM. II. 146). 

Kik b adgin ez niljos bordni kutkittam 'a két nagyob-
28* 
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bik leány sírni kezdett' (MŰNK. Votj. 80). Burinlz iinmi
nt z ad'd'és 'mit ihrem rechten Auge sieht sie' (a jobbik szemé
vel — WICHM. II. 162). 

A magyar egyikünk, melyikünk mása azonban már nincs 
meg a votjákban, mert a többi birtokos személyrag mindig 
közvetlen a szótőhöz és nem a már 3. személyű birtokos raggal 
ellátott alakhoz járul : 

0 dikm é-no öten, odikmé-no tatén 'egyikünk ottan, má
sikunk itten' (MŰNK. Votj. 299). Ogmas ogmi kudirlam-ká cha 
egymást tiszteljük' (uo. 280). Kwinna mi-ik pukis lestom 
'mindhármunk nyilat készítünk' (uo. 77). Kivinnazi-ik pu-
kissaz ibiUam 'mindhárman kilőtték nyilukat' (uo. 77). Acmaos 
pukiskom künnami cmi hárman ülünk5 (uo. 287). Soki todomi 
kudmi kuémo "akkor megtudjuk, kicsoda közülünk az erősebb' 
(uo. 111). 

Zűrjén. 

A zürjénben is megtaláljuk a számnév és névmás partitiv 
értelmű birtokos személyragozását, csakhogy sokkal kisebb mér
tékben, mint a votjákban (WIEDEMANN, Gramm. d. syrján. 
Sprache: 132): 

Ötikis pir as vezera, a »iödislen bidsén mód noga 
caz egyik mindig maga eszű (eszénél van), de a másiknál min
den máskép van' (UF. II. 12). et'ies suue faz egyiket mondja'; 
m §des suu§ ca másikat mondja' (FOKOS, NyK. XLI. 469). Suisni 
kiknannis ötpirjen 'mondta mindkettőjük egyszerre' (UF. II. 
14). Öti vokis munas, jen kia gögörtl kicoltas, mödis pir-na 
mödödcö cein Brúder geht u. geht den Himmelsrand umher, 
ein anderer rüstet sich noch aus' (LYTK. 80). Kgtdsisni stavnis 
'mindnyájan átáztak' (FOKOS : NyK. XLI. 460). Os pukéis — 
bidönis pörisni fder Bár setzte sich — sie wurden allé aus-
geschmissen' (LYTK. 30). etik§s kijis, ninem abu pir§ma, mgdes 
kijis... .kőim e d es kijis.. . .nol'! ed es kijis. . . .vit §d §s kijis 
'kivette az egyiket, semmi sem ment bele; kivette a m á s o d i 
k a t , . . . . a h a r m a d i k a t , . . . . a n e g y e d i k e t , . . . . a z 
ö t ö d i k e t (FOKOS: NyK. XLI. 458). 

Jelzős viszonyban nem fordulnak elő ezek a 3. személyű 
birtokos raggal ellátott számnevek, és az 1. és 2. személyű 
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birtokos ragok is a számnév tövéhez, £11. az instrumentális rag
jával bővült tőhöz járulnak (vö. WIEDEMANN, i. m. 154): 

Me i tan kiknannim kutcisemen piram bije cén és a 
javas ember mindketten (kettőnk) bemegyünk a tűzbe5 (UF. II. 
6). Kiknannim veritim Sevir veledémli 'mindkettőnk hitt S. 
tanításának5 (uo. II. 28). Lokt§ stavnid cjőjjön mindnyájatok5 

(FOKOS : NyK. XLI. 460). Stavnit § viasni Hiteket mind meg
ölnek5 (uo. 460). Mie kuimnannim pisáim cmi hárman sza
ladtunk5 (ÜF. II. 64). 

Vaj-£e kiknannim munam bi pir i va pir, i kodnim 
og sotce i vöje sinimlen i san$ik ver a chadd menjünk mind
ketten tűzön és vízen keresztül, és a melyikünk meg nem ég 
és el nem sülyed, annak is különb a hite5 (UF. II. 6). Vaj 
pudjasni kudnimös nackini láss uns losen, welcher von uns 
geschlachtet werden soll5 (LYTK. 26). A mi kutam kívzlni tijanlis, 
kodnite venannld cmi pedig fogunk titeket hallgatni, hogy 
melyiktek czáfolja meg a másikat5 ('melyikteket czáfoljátok5 — 
ÜF. II. 6). 

Vogul-osztják. 

Tudjuk, hogy a magyarban az egyik, melyik ebből a birtok
viszonyból sarjad : az embereknek egyik, melyik az embereknek 1 
Mármost a vogulban és az osztjákban ennek a magyar szerke
zetnek egy egészen primitív ősét találjuk meg: A vogul és 
osztják költői szövegekben a mint az ú. n. összevont mondat 
szinte egészen ismeretlen, mert a közös mondatrészt mindegyik 
mondatban kiteszik, hasonlóképpen a part. birtokviszony is ilyen 
ősi alakban használatos: DO. /üdém eva ai ma a három leány 
kis leánya5: a három leány legkisebbiké (PATK. 152). Tabet eva 
ai eva ca hét leány legkisebb leánya5 (uo. 150). Vagyis a birtok
viszony mindkét tagjában meg van nevezve a részekre osztott. - -
Ennek következménye, hogy az egyik, melyik-íéle partitiv sze-
mélyragos számnevekkel, névmásokkal és középfokú mellék
nevekkel alig találkozunk még, hanem a számnév, névmás, ül. 
középf. melléknév mellé a jelzett szó is ki van téve és az 
v e s z i f e l a birt. személyragokat; az egyik, melyik-nek kétség
telenül ez a legősibb őse: Vog. Püt-tul vámé kit yum q,nseim: 
au yumita üsés 'üstbeli dolgot intéző két embert tartok vala: 
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e g y e m b e r e meghalt' (a két ember egy embere, az egyik — 
VNGy. IV. 331). Kit yum akw( tujt talmi'; au yumita lawi 
ckét férfi szállott meg egy szánt; az egyik szól5 (egy férfia —• 
uo. IV. 328). Au yumit poryá-pált joytés caz egyik férfi a 
derekához érkezett' (uo. II. 298). Au yumita minimatá akiv' 
la'il-palá josáy-ta'il talmatém ' e g y i k ü k n e k menés közben 
egyik fél lába leszakadt' (uo. II. 297). Au yumita kér vámé 
kwolté . . . . kér-kátél pd vojivés 'egyiküket egy kováosmühelyben 
vasfogóval fölemeltek' (uo. II. 298). Jüw joytnén jui-palt akiv' 
yumitánél kit naurém pösilési cmiután (ketten) haza érkeztek, 
e g y i k n é l két gyermek halt meg' (uo. II. 375). 

Xoti yumimén sámiy jiw sámá yusátanémén ?(kettőnk 
közül) m e 1 y ő n k pikkelyes fapikkelyeit (bőrét) hasítjuk le' (uo. 
II. 73). Xoti yumiuw Tqrém-kwol-awin kátá sdrt tü páti a 
m e l y i k ü n k keze T. házának kapujához legelőször oda érke
zik' (uo. II. 116). Xoti yumin kdt pattot vör-jiw, tásém jiwy 

nár jiw pusén yasyate'it. ta yumin mir-susné-yum ca melyik-
teknek keze tenyerén erdei fa, száraz fa, zöld fa oda rajzolódik, 
az ó t o k (azon embertek) lesz világügyelő férfiúvá' (uo. II. 117). 
Xoti yumin löyy üniy sqtáy vol íül'íli ' m é l y í t e k állja meg 
a bálvány nagy szerencséjű helyet'. 

Mán yummi né at qúsei, jani' yumianl né, ansi fa 
két kisebb férfiúnak nincs felesége; az idősebbiknek van fele
sége' (uo. II. 52). Jani' yumianl jqutél Ily ca legidősebbik 
nyíllal lő' (uo. I. 92). Mán yumianl japük-jánteuw rqmiy 
sujá sujti ra legfiatalabbik selyem idegének rezgő hangja hang
zik' (uo. I. 96). Numi Kworész három férfit és egy leányt bocsá
tott alá : Ján¥ yumianl: Numi Tqrém, kw ot'l-y u mi a n l: 
Sayi Tqrém, man yumianl: Tapél-ans ca legidősebbik N. T.,. 
a középső S. T., a legfiatalabbik T.-á.' (uo. II. 98). 

De azért a puszta számnév és névmás is előkerül már 
ilyen partitiv értelmű bírt. személyraggal: Numi Tqrém jáyüw 
sdt yum qnsi; mir-susné-yummi' váruykwé akw a ti jémtwés 
CN. T. atyánknak hét embere van; az e g y i k e t világügyelő 
férfiúvá akarták tenni' (uo. II. 116). Kitayén kiváltén yqn-
pált, akw át á yqn éli-pálné pináin, akw át a netán majáin 
'Kettejét vidd el a fejedelemhez, egyiket helyezd a fejedelem 
elé, a másikat add nejének' (uo. IV. 338). Tii qlóy sqy Kör-
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múnqt ácáí sówé 'ha itt maradunk, mindhármunkra halál jön' 
(uo. IV. 355). Mőtén latti '[kettő közül] az egyik mondja' (uo. 
III. 351). Tö-pqyt tönsní vqrtömptá kran¥énnq var kr'áté, 
k'an k'énnq javálé, k'qnk'énna ma li'qrté 'a tó mellett álló 
erdős dombon ki közületek az erdőt irtsa, ki tisztítsa, ki a föl
det szántsa' (uo. IV. 365). Xoti-utüw mir susné yummi jemti 
'vájjon melyikünk lesz világügyelő férfiúvá' (uo. II. 116). Am-
p&ltémt k'örém áw ql; k'ot-kqrén námtén páti, tuti vun 'ne
kem három leányom van; a melyik neked megtetszik, azt vedd 
el' (uo. IV. 370). K'o t • k'o r ú k'esen puivásé 'melyikünk fújja 
messzebbre' (uo. IV. 3531 Tqjí-k'qrannq vun Wartin, 
t aj inna iimay taiéltin, tqjínnq iimifyf pönslin 'némelyek 
közületek lisztet őröljetek, némelyek kenyeret dagasszatok, né
melyek kenyeret süssetek' (uo. IV. 365). 

Az utolsó négy példában sem a puszta névmáshoz járul 
a személyrag, hanem a 'holmi, valami' jelentésű ut ill. k*qr 
szóhoz. 

ÉO. 1. yölSm yui kuddfi yuidl yada moéátlen? 'a 
három közül a középsővel [a három férfi középső férfiával; te 
hol bánsz majd el?' (PÁPAY, Nyelvt. 62). Tandal-igi uasna mo-
zátlhn kuddfi yuidl 'a Tandal öreg városában bánok el a 
középsővel' (uo. 62). T o yld n pastdryuidl kurdi) uai iubina 
mands c[kettő közül] a szárnyas paszter-ember a jávorszarvas 
mögött ment1 (uo. 166). Kudd fi-niy »l pelá laml 'a középső 
nőhöz szól' (uo. 62). ielta yuidl párydl pá toyo-yvndmdds 'a 
hátul jövő ember dereka is oda ragadt' (uo. 174). Két embe 
jön: % yuidl laudl caz egyik ember szól' (uo. 144). Ma uulr 
yuidl vázdy br't igi uasna seda i Illem 'én a legöregebbiket a 
városi fejedelemöreg városában eszem majd meg' (uo. 61). 
Matti ort-pofol isi joytds, matti yo-poyol isi joytds 
'valamelyik fejedelemhősfi már csak megjött volna, vm. emberfia 
m. csak megjött volna' (ONGy. 114). Al-matti ölti yö-
Idntti neydlna yöhntti irtna, a.-m. o. y. yoilna y. i. 'ha. 
valamely kíváncsi nő hallgatóznék, ha vm. k. férfi hallgatóznék' 
(uo. 16i). Si-kut iáylál lauhiiht 'némely embereik (néme
lyikük) mondogatják' (Nyelvt. 150). 

DO. Kimet yojet néret 'der zweite Mann sprach' (PATK. 
194). Kat yoiyen jüytáiyen, ei yojet neret 'es kamen zwei 
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Mánner , der eine sprach ' (uo. 192). Ei nen et jastöt 'eine der 
Frauen sagte' (uo. 174). Kat yoi mendenen, mendenen, ei metta 
y'ojet en endet 'zwei Mánner gehen, gehen, kein Mann über-
hol t den anderen ' (uo. 216). K'unumdidöt i yojet 'einer von 
den Mánnern ta t einen Sprung ' (uo. 10). Kimet yojet Icu-
nimdöt, yatmet yojet ti., netmet yojet k. cder zweite 
Mann ta t einen Sprung, der dri t te Mann t. e. S., der vierte 
Mann t. e. S.' (uo. 12). Én epe yojetna atte-kéje nerimemen, 
aipe yojetna átte ke$e kungimemen 'der áltere Mann ergriff 
das Schwert, der jüngere suchte das Schwert zu haschen ' (uo. 32). 

De azért egy-egy személyragos számnévvel és névmással 
is ta lálkozunk : 

N'aurem<rjd?i Un yaddnna noy uerldsrfdn, itl vbdl, itl apsdl 
ra gyermekek a házukban felébredtek, az egyik a nénje, a má
sik az öccse5 (PÁPAY, Nyelvt. 31). And osbt, arad din a 9Úpss9-
lam nem tudják, [pedig] valamennyi től megkérdeztem' (uo. 75). 
Áddldmdn moyildmdn ant kitldlmdn "egyikünk a másikun
kat nem küldi ' (uo. 41). Mojdlal lauht ca többiek mondják ' 
(uo. 88). Nemdttit alt éu§l 'egyitek se gágogjon' (uo. 44). 
Mattjt-ki én§l cha valamelyitek gágog' (uo. 44). Ndn yozapn 
nemettitl§n{\) sdidl andam 'ná la tok egyikőtöknek sincs semmi 
nesze se ' (uo. 27). Xoideu kitlu? 'melyikünket küldjük' (uo. 
22). Lihy pam tüda y oideu kitlu ? 'életfüvet hozni melyikün
ket küldjük' (uo. 77). Kuray-sir uai yoza yoiddn yánni litl? 
ra lábas ál latoknál mélyítek akar király lenni ' (uo. 78). 

et Mordvin. 
V'iykinik viykiniJí karmatama tandafnime classt uns 

e inander zu schrecken anfangen ' (PAAS. II. 130). V'eskat ey-
kaksne nal'ksimste monese viykist viykist tandafnii 'die 
kleinen Kinder drohen einander mit mir, wenn sie spielen' (uo. 
II. 128). Vejkenek vej kenek vecksize 'unsere einen lieben 
unsere anderen'. Kortlest v ej k est v ej ke st turtlov cihre einen 
sprachen zu ihren anderen' (BUDENZ, Mordv. Nyt. 59). 

Birtokos személyragosak a mordvinban az ú. n. k o l l e k -
t i v s z á m n e v e k : mind hármunk, mind az ötünk (vö. BUDENZ 
id. m. 60); természetes, hogy a birtokos személyragozásnak ez 
a használata is tkp. partitiv értelmű: 
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Sní tust kolmonesk 'sie machten sich auf alle drei' 
(PAAS. II. 101); nileúesk, vétene s к 'alle vier, alle fünf 
(uo.). Son кет да v tovone sk ista joHninze 'sie warf alle zwölf 
auf diese Weise hinaus' (uo. IL 104). 

Úgy látszik, hogy ez a személyragos kollektiv számnév 
jelzőül is használatos és a magyar mindenik ßam-feie szerke
zethez hasonlót alkot: N'itenesJce br ati ni ki ve abun alo 
ascit 'alle vier Brüder befinden sich unter einer Filzdecke5 

(PAAS. IL 46). 

A kérdő és relativ névmások a mordvinban nem veszik 
fel a birt. személyragot; a partitiv jelentés kifejezésére a név
más determinált alakját használják, esetleg még azon szó elati-
vusát is, a melyiknek részéről van szó : 

K o n a é оска kandi, к on a s vizif, к о n a é riizija, k o n a s 
sab'üa kandi 'der eine trägt einen Trog, der andere eine Axt, 
dieser eine Flinte, jener einen SäbeF (PAAS. IL 144). Ко пае 
ez di st sir/ previj 'wer von ihnen ist der Klügere' (uo. IL 143). 
Kodak Jci ezdist at mote pivat' nnrRtama 'so oft irgend einer 
von ihnen gehen mag das Bier zu zapfen' (uo. II. 129). 

Cseremisz. 

Ikteéd askedes, askedes 'der eine von ihnen geht und 
geht' (ВАМ. 175). Ikteze töretén koita 'einer von ihnen springt' 
^GEN. 28). Ikteze holen kolta 'eine von ihnen fällt' (uo. 40). 
Iktezlan kalaéenat-at, tiúen kasto conet, ßesoz-at singoneze 
'hast du dem Einen gesagt, wo deine Seele steckt, will auch 
das Andere es wissen' (uo. 14). Iktezat toles tvöe koßesta(m) 
nuis, ß es в z at toles tude k. r. 'einer kommt den Kohl zu 
hacken, auch ein Zweiter kommt ihn hauen' (PORK. 41). 
Ikteéem liisem kande-ßnjan sudeske, ßesezem lüsom viar-
ßajan s. 'den Einen schnellt' ich in das bläuliche Gras, den 
Anderen liess ich in das Grüne fliegen' (uo. 38). Ikteiem 
pelesten ulet kinde-per kelan, ßeseäem pelesten idet si-punoe-
perkelan 'das Eine opferten wir dem Saatenglück, das Andere 
dem Gelderfolg' (uo. 37). Pörtem tic und ide iktezemdt от 
pále 'mein Stübchen ist voller Gäste, keinen einzigen kenne 
ich' (uo. 25). Ikteze pócsem pecké dalés 'einer [von den 12 
Wölfen] steckt seinen Schwanzins Spundloch'(uo. 11). Ikteze 
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azá, fíéseée karstdlse rdas Eine ein Sáugling, das Andere lief 
schon umher' (uo. 7). Er-déne íkteée, cojdée kajen morskei 
cudem lüas ram Morgen begab sich einer, der gewandt war, das 
Ungetüm zu schiessen" (uo. 7). Iktezen ftdteée túste ulmás cdie 
Frau des einen war da' (uo. 7). 

Ikteze soya, Seseze kia, kumese zo kaja 'der eine steht,. 
der andere liegt, der dritte geht5 (GEN. 49). Kumesoé-at, 
n eleme se é-at, ftizemeso é-at, kud eme se é-at törstel kes-
kat fiiideskö cder dritte, vierte, fünfte und sechste springen ins 
Wasser' (uo. 28). Nelemese£e adak oltalas tolen "auch der 
vierte ist gekommen um mich zu prellen' (uo. 3). 

Né let se sofiá, tűmé m é e kustá Tier klatschen, Un-
záhlige tanzen' (POBK. 26). N elet se kusta, iktoée sofia 'viere 
tanzen, einer klatscht dazu' (uo. 49). Td dddr[íe°lam lSktes-td 
luatiktdéd0m tokSéS kolta er befreit die zwölf Prinzessinnen, 
sendet elf von ihnen nach Hause' (RAM. 194). (Vö. BEKÉ, Cser„ 
nyt. 277. 1.) 

Kude£e ftujéem rujzalta, tudezem kicke cdas den Kopf 
schüttelt, sollst du anspannen' (GEN. 32). KS'őSstd so'ygS-ra'k 
dVdnU 'welcher von ihnen war álter' (RAM. 61). Tdddéd so'y-
g§ra'k, kSddéd skamna'stS sindzen der, welcher auf der Bank 
sass5 (uo.). K§ d§ d a'lan pu'tn§ld 'welchem von euch soll ich 
gebén' (uo.). K§d&őam Svelchen von Euch' (uo.).*) 

IV. 

A személyragos névmásoknak még egy partitivus értelmű 
használata van, a mely a most ismertetett jelenségtől lényege
sen külömbözik. Ha azt kérdem: melyik jött meg ? akkor azt 
értem, hogy t ö b b s z e m é l y k ö z ü l m e l y i k , de ha azt 
kérdem: mid fáj?, akkor e g y s z e m é l y t ö b b b i r t o k a 
k ö z ü l az e g y i k r ő l v a n s z ó ; ilyen értelmű személyragos 
használata csak a ki, mi, kicsoda, micsoda névmásoknak van.**) 

*) A cseremisz kollektív számnevek birt. személyragozására nézve 
vö. BEKÉ : Cser. nyt. 280. 

**) SIMONYI ezt a szerkezetet török hatásnak tulajdonította (Nyr. 
XVII . 488), de MUNKÁCSI rámuta t e tanítás téves voltára és vogul meg 
votják példákat idéz (Nyr. XXV. 17). 



A FINNUGOE BIRTOKOS SZEMÉLYRAGOZÁS NÉMELY HASZNÁLATÁRÓL. 4 3 9 

Mije'vei s miért vagy mi okon olly erős a hit (MEGY. 
3Jaj. 12). Mid veszett el? Ellopta valamimet. Olyan rendet
len., semmijét se találja (Zala vid.). Montam hoty má nem 
fajik sémim (Nyr. XIII. 476). Kim Ő énnekem? Kiji az neki? 
Kitek az az ember? (NyF. XVI. 28). Kicsodátok van itt? 
(Zala vid.). A ki hátra felé menyen, meghal valakijje (Nyr. 
XII. 140). 

Ilyen értelmű a személyragos mi névmásnak a van igével 
kapcsolatos használata: Mindenét mie vala: omnia, quse habe-
bat (Münch.-k. 48). Vram kynek mye vagyon hannen mynd tyed 
(Ehr.-k. 47). Mindeneket amiek volt ez velagban IJ'tenert el 
hátak (Virg.-k. 117). Az miye volt azt atta teneked (MAGVARI, 
BMKvt. XXVII. 90). A miök volt, abból, mint utasok ettek 
(AR. TSZ. VIII. É.). Mije van neki (az asszonynak)? (NyF. 
XXXVII. 55). 

Vogul. A vogulban és osztjákban a személyragos névmás
nak ilyen partitivus értelmű használata nagyobb terjedelmű, 
mint a magyarban, úgy hogy még a mutató névmás is felveheti 
a birt. személyragokat: 

yanyám várém sopér voy ta!xlin totma Vájjon kicsodám 
szerzetté finom ezüsttel teli rejtek kincshalom ¥ (VNGy. III. 6). 
Pasér-ja lui vötnél /^VZ^m ürente'im ca Visera folyó alsó 
vonala felől vájjon kicsodámat várom5 (uo. IV. 11). Xotiüw 
ta-kem ürente'im Vájjon kicsodánkat várom oly nagyon5 (uo. IV. 
13). Am nqmseim: yotiu taw joyts ? 'én tűnődöm magamban, 
vájjon kicsodánk jött meg5 (uo. IV. 35). — Manéráy én tit? 
'micsodáid vannak itt?' (uo. I. 164). Am yurrpém yum mané-
rém lut? 'magam fajta férfiúnak micsodám csúnya5 (uo. IV. 
42). Akwi mat-ert manérém piíyéltayú 'egyszer csak valamim 
sipog5 (uo. III. 124). Tü-ke joytimen, m anérémén vássi y^umlé 
jemti 'ha oda érkezünk, ugyan micsodánk mivé válik tovább5 

(uo. II. 65). Mandrém totunkwe yq,n-pdlt mine'im 'micsodámat 
hozni megyek a fejedelemhez5 (uo. IV. 337). Ti jai-pijén, mart 
matárén 'ez az atyádfia, vagy micsodád5 (uo. IV. 328). 

Titdndltéljüw ta tqwsét 'ezükkel ím haza utaztak5 (uo. 
III. 457). Az isten a férfiúnak inget, az asszonynak inget adott: 
téténántél ölán 'legyetek meg ezeitekkeP (uo. I. 169). Tátim 
q,s yqlés 'ezem is elfogyott5 (uo. III. 83). Vasölyvbőrt, vasnyúl-
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bőrt adtam neki: tajaném toy ti tara totiáná ezeket 'ezei-
met) csak úgy odébb viszi' (uo. I. 21). A csorda végén három 
ünőm van: tajaném voss püwán, tajaném voss keran 'eze
ket fogjátok meg s ezeket fogjátok be5 (uo. II. 49). 

Osztják. Nin y oidauy en östen 'ti ketten kicsodák vagy
tok' (PÁPAY, Nyelvt. 37). Xoidau iil 'kicsodánk jön' (uo. 40). 
Sit yoidau uas 'kicsodánknak a városa ez' (uo. 64). Xoidau 
ösdn 'kicsodánk vagy' (uo. 80). Sit yoiddn ös 'ez kicsodád' 
(uo. 42). Nvy yoiddn kaslen 'te kidet keresed' (uo. 111). 
Vdgay nir, vagay say y oid énem na tüm-diptetájem 'von wem 
(kicsodámtól) werde ich teuere Stiefel und teuere Gewánder 
-erhalten' (PATK. 72). Anka, y oidennen na jüytajen 'Mutter, 
wer (kicsodád) ist zu dir gekommen' (uo. 116). 

Mólaidm sömdtman iífom 'mimet fölvéve jövök' (Nyelvt. 
101). Kb§a-niy iewie malaid n yodi iis 'úrnő testvérkém, mi 
történt veled' (uo. 82). M alaidn kasman ivy'hn 'midet keres
vén járkálsz' (uo. 83). Molaidn káli 'mid fáj' (uo. 99). Áddl 
yadey ma§-niy malaidl kasman ti ioyStl 'a magános házban 
lakó tündér mijét keresve érkezik ide' (uo. 81). Nemdzaidm 
kazi and ol 'semmim sem fáj' (uo. 99). — Medojem tudem 
'was habé ich mitgebracht' (PATK. 74). Jigen yödivet medoj en 
tüuen, t'uden meje 'was du aus dem Hause deines Vaters mit
gebracht hast, gib es her' (uo. 74). T'ad'a tutna medojem 
medem 'Váterchen, was werde ich dann gebén' (uo. 74). 

Siddm Illem 'ezt megeszem' (Nyelvt. 99). Ma aygdm lihy 
olmalna iánddm svjdm tabds, siddm tabds 'az anyám életében 
varrt subám elveszett, az veszett el' (uo. 80). Siddm kasman 
ivy'l&m 'ezemet keresvén járok' (uo. 81). Siddn líuman mana 
'ezt evén menj' (uo. 168). Vuet lujpi nösdy kara tamen lomta 
'öt ujjas ragyogó lábodra ezedet vedd fel' (ONGy. 36). 

Votják. Ta k i n e d 'wer ist dies' (WICHM. I. 86). Jurtád 
kin ed-ka- s oid kuloz 'házadban valakid meg fog halni' (MŰNK. 
Votj. 17). Sod nil marzá sotizí 'a fekete leánj7 mijét adta' 
(uo. 237). Kin pu-bordin maid van? pukon-korkan maid van 
'mid van a fagyos fa mögött? mid van az ülő szobában' (uo. 
280). N'e-no-mirid-no med-az In 'ne legyen semmid' (uo. 
58). N'e-no-miriz-no evol-ni 'semmije sincs már' (uo. 81). 

Mordvin. M'e z e i kasomstot a úejat 'was dir gehörendes 
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siehst du nicht, indem du wáchst ?~ (PAAS. II. 43). M'ezeí a 
povnasak Vessen, das dir gehört, erinnerst du dich nicht' (uo. 
II . 43). Lomanini Hemdemste me z enz e a lemd'evit cwenn man 
den Menschen tauft, was gibt es bei ihm, was nicht getauft 
wird' (uo. II. 41). 

V. 

A birtokos személyragozásnak most ismertetendő haszná
lata nincsen semmiféle kapcsolatban az előbb tárgyalt jelensé
gekkel; de olyan jellemző sajátsága szinte minden fgr. nyelv
nek, hogy tárgyalását nem mellőzhetjük. Ertem a birtokos sze
mélyragozásnak a r e c i p r o c i t á s t kifejező használatát; más 
szóval az olyan alkalmazását, hogy a dolog természeténél fogva 
kölcsönös birtokviszonyban levő két személy vagy tárgy mind
egyikének neve felveheti a birt. személyragot: Nézd meg az 
anyját, vedd el a lányát. Világos, hogy az ilyen kölcsönös
séget kifejező személyrag a magyarban leginkább családi viszonyt 
kifejező szókhoz járul és hogy feladata nem egyéb mint d e 
t e r m i n á l á s; ha azt mondom: nézd meg az anyját, vedd el a 
lányát, akkor ez a mondat az általánosat egyéníti, közelebb 
hozza hozzánk, mintha egy előttünk ismeretes leánynak az 
anyjáról ill. egy ismert anyának a leányáról volna szó. Hogy 
a birt. személyragnak itt pusztán determinativ szerepe van, azt 
az indogermán nyelvek is tanúsítják, a melyek ilyenkor a hatá
rozott névelőt használják a birtokviszony feltüntetése nélkül. 

Magyar. 
Fe le Jege vétkét előb tudgya meg az két fel fzomjzéd, hogy 

nem az wra (DECSI : Adag. 404). Minemű Afzfzony a, ollyan 
fzolgálóiais (uo. 298). Menyorgagban az apyath fia bew-
neert, fem az fiat h apyayerth nem bintetyk (RMNy. III. 37). 
Még az apja meg sincsen, mán a fija sindejez (füst — Nyr. XVI. 
87). A zapja, má mint a kiráj, ugy is tött, csinált énnattornyot, 
abba bezárta a jányajit (uo. X. 135). A felesége pej itt ör
vend vala azon, hogy az ura lefekszik (uo. X. 43). Elmenyen a 
báttya a zöcsihez, s aszongya, hogy vigye el iitet a zakasztőfa 
alá (uo. XIII. 380). Akkor ément az aptya haza. Mongya 
a f íjának, mennyén ű fölsígihő próbáro (uo. XXII. 379). 
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A fijá csak csiplágítottd, de meg osztán hogy nem akart 
á feleseigeivel roszbá l'énnyi, hát ászongyá á zápjának (uo. 
XXIII. 575). Akkor a felesége sirva borult a nyakába. 
Ászt mondi a zurának (uo. XVII. 279). Annak a zurának 
e kölletett mennyi katonának; aszta mikor ément, a feles ige 
viselős maratt (uo. XVII. 426). Eccér vót ék kirá még ék kiráné. 
Azok összebeszítek, hotyha vagy a felesig e, vagy a zura a 
mellik elób mékhal, hát ném vésznek é mást, mind a kinek uján 
gyele van mind a zasszonynak (uo. XVIII. 283). A báttyai 
már ott voltak . . . . s amint észrevették, hogy az öc csuk is jó 
(uo. XXIX. 538). Valamig mind tanitoy a halgatoy a igy 
Ij'tent bofzfzontyuc, mind addig fem lefzen kiuanatos nyugodal-
munc (MAGYABI, BMKnyvt. XXVII. 93). 

Más, nem személyt jelölő szavakon a magyarban ritka a 
személyragozás ilyen használata: 

Gazdája maradjon, ruhája szakadjon (Nyr. XIII. 328). 
A ki a húsát megette, a c sönt j át is egye meg (uo. XXII. 
428). Ha a tüzit szereted, a füstyit is szenvedd (NyF. 
XXXIV. 113). 

Vogul. A vogulban is a családi viszony szavai veszik fel 
& kölcsönösséget kifejező birt. személyragokat: 

Xumitá ékwátá-nüpel láwi ;férje szól a feleségéhez' 
(VNGy. II. 58). Ékwáta, voss mini, cfjkátá voss yuji ea fele
sége hadd menjen, a férje pedig feküdjön' (uo. I. 21). Ékwáta 
jüns-uj pUil poéyimé, q,jkatá punk-patitá turuj-pitil poéyimé a 
felesége feje feketesas fészekkel van megrakva, az ura feje búbja 
turujsas fészekkel v. m.' (uo. I I . 306). An jiiv ekwátán yil-
wés, jü tülwés, an q,jkátan %assaivé ca felesége kiásta a fát, 
behozta, az örege megismeri' (uo. I. 3). Jáya mt/atné-sis, 
pl'fá tárémné joyts cmíg az apja övezkedik, fia az égbe jut' 
(uo. IV. 388). Tül ásá üsés, pijáifá yűltsV 'azután az atyja 
meghalt, két fia megmaradt' (uo. IV. 424). Plkatá yujimé 
sáná-nüpél láwi 'fiacskája fektéből szól anyjához' (uo. IV. 174). 
Aqitá sáná-nüpél láwi leánya szól az anyjához' (uo. IV. 81). 
Küéajá n a u r ém á-nüpél láwi ca gazda szól a gyermekhez' 
(uo. II. 109). Kan ka vdtalayti, apsitá jun qli ca bátyja ke
reskedik, az öccse otthon ól' (uo. IV. 324). Apsitá jáf-
ayitá-nupél láwi cnénjéhez szól az öccse' (uo. I. 42). Juwi-
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puwi lentú varkítim toulémlés, juwí-aw\i ímp-jampü toulémlés 
'a fitestvér(e) lúddá változva röpült tova, a nőtestvér(e) arany
begy madárkép röpült tova5 (uo. IV. 368). 

Osztják, vb dl noy-ueremds, apsdl andam fa nénje fel
ébredt, az öccse nincs' (PÁPAY, Nyelvt. 33). iaidl pöddr'ta pidds, 
apsdl pela laudl 'a bátyja beszélni kezdett, az öccséhez szóF 
(uo. 92). vb dl noy-kihs, ap s dl andam ea nénje fölkelt, az 
öccse nincs' (uo. 35). laudp yoi si io%tds: laudl, ne nyoidl i 
yorbdyen. laudl nawi i nenyoidl náui ca lovas ember ím 
odaért; a lova, az embere egyforma; a lova fehér, az embere 
fehér' (uo. 111). ittam aygdl idrman at ól! sitin dl Vilmán 
raz anyja legyen csak megkötve; a borját együk meg' (uo. 36). 
.Súiuudl aygdl yo fogna úoySmdúú ca borjú az anyja mellett 
futkos' (uo. 36). 

Xajamatay jiget, yajamata/ anket ei paget enat Mie 
Stiefeltern mit ihrem einen Sohne' (PATK. 178). Jiget adem 
pagát cümdai, pagát adem j igét cümdai cwenn der Vater 
untauglich war, wurde der Sohn eingekerbt, war der Sohn 
schlecht, wurde der V. e.'(uo. 44). Ai jiypogot jianketna 
iijistai cder jüngere Brúder wird von der Schwester gefragt' (uo. 
161). Jiypogot %öton punfiidet, jiapet esemtejet nag ömistet 
cihr Brúder öffnete die Tür, mit entblösster Brust sitzt die 
Schwester da5 (uo. 6). Xajat tegetmöt menőt; népet verőt 
yüdem ars in sü fder Mann flog auf und war fórt; seine Frau 
machte sich einen drei Arschin langen Stáb' (uo. 140). 

Votják. So p er as e z no starikez no tsots vumurt dóri 
pjriíl'am fdie Frau und ihr Gatte gehen zusammen zum Wasser-
geist' (WICHM. II. 122). Ta'-bers kjsnoiez kosem starikss 
polze koránt cjetzt hiess die Frau ihren Mann die Diele auf-
hauen' (uo. II. 148). Juam kartez kisno ezles ckérdezte a 
férj a feleségétől' (MŰNK. Votj. 133). Kisno ez kartsa adgisa 
'felesége látván a férjét' (uo. 70). Ataiez pozires, anaiez 
patskes, piiez vistem cder Vater ist krumm, die Mutter ist 
platt, der Sohn dumm' (WICHM. II. 14). Ataiez twistem, piiez 
tuiso cder Vater ist bartlos, der Sohn bártig' (uo. II. 14). Ataiez 
keskitoz, piiez inme vuoz Váhrend der Vater schreit, erreicht 
der Sohn schon den Hímmel' (uo. II. 31). Ataiez vordiskimte, 

jpiiez korka jilin puks cder Vater ist noch nicht geboren, der 
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Sohn aber sitzt auf dem Hausdache' (uo. II. 31). Ataiez 
kutísdskjsa ktJJoz, piiez kuzone vuoz 'der Vater zieht seine 
Bastschuhe an und bleibt zurück, der Sohn erreicht Kasán' 
(uo. II. 13). Kayazan, binaltésa salam lééi, anaj ezlé üvül 
n él ezlé 'papirossal begöngyölve ajándékot küldtem, nem az 
anyjának, hanem a leányának' (MŰNK. Votj. 252). Sur-mumiz 
ez jaratíl sur-nVze 'die Stiefmutter liebte ihre Stieftochter 
nicht' (WICHM. II. 137). O.5Í éusá mumiz piezli . . . . koscim 
'így szólván az anyja, fiának megparancsolta' (MŰNK. Votj. 54). 
Piiosiz lobisa lioskozi, anaiez kiloz bördisa cdie Jungen 
entfernen sicli fliegend, die Mutter bleibt weinend zurück' 
(WICHM. I. 7). Ukno unjad maiiét póni, anaiiezli öv^yi, 
niiuizli 'unter dein Fenster legte ich ein Geldstück, nicht 
der Mutter, sondern ihrer Tochter' (uo. I. 78). Vistem piiez 
anaiezli kapkan puktem 'der dumme Sohn legte ihrer Mutter 
eine Falle' (uo. II . 110). Anaiez ataiez pydze kutísasa nz 
vwtti, niliz-piiez kars vuoz 'die Eltem werden mit dem 
Anziehen der Schuhe nicht fertig, und die Kinder erreichen 
die Stadt' (uo. II. 14). Anaiez bad'd'zin niuize kosem gurzs 
estini 'die Mutter hiess die álteste Tochter den Ofen heizen' 
(uö. II. 65). Tabjreze vinjz uiin mjnem úuiúáiezlen mesta 
vilaz voémam 'jetzt aber ging der jüngere Brúder des Nachts 
auf das Féld des álteren Bruders um zu beobachten' (uo. II. 
144). N'ui úáiezíen sééiiez daltem a vinizlen evei daltem 
'der Hafer des álteren Bruders gedieh, der jenige des Jüngeren 
aber nicht' (uo. II. 144). Disáto úuúj osiz viztámzás 'tanít
ják bolondjukat a bátyjai. (MŰNK. Votj. 109). Kuibaiezlen 
basmakez kenezl i nz d'a'ra, kenezlen basmakez kuibaiezli 
u. d'. 'der Schuh der Schwiegermutter gefállt nicht der Schwie-
gertochter, der Schuh der Schwiegertochter g. n. der Schwieger
mutter' (WICHM. II. 21). 

A votjákban már nagyon sűrűen találjuk az ilyen kölcsö
nösséget kifejező birtokos személyragozást a rokonsági viszony 
szavain kívül egyéb szavakon is : 

Guiez sismoz, juboiez kil'oz. — kuten pid 'die Grube 
verfault, der Pfahl bleibt da. — der Bastschuh u. der Fuss' 
(WICHM. II. 33. - - gödre rothad, oszlopa marad MŰNK. Votj, 
38). Muez törli, kidisez éed 'földje fehér, vetése fekete' 
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(MUNK. Votj. 34). P or e z kwuoz, sodderemez kiloz fder Tsche-
remisse stirbt, sein Hemd bleibt übrig' (WICHM. II. 26). D o d'i -
ezja pukisez, valezja kugoez ca milyen a szán, olyan a 
benne ülő; a milyen a ló, olyan a gazdája' (MUNK. Votj. 189). 
Töd i kis-puiuti tim ponim, ki spiu ezli eböm, tuiiiezli cdie 
weisse Birke zündeten wir an, doch nicht die Birke, sondern 
ihre Binde' (WICHM. I. 20). D ed'iiez mim no s akanane z 
kjl's fder Schlitten geht vorwárts, aber die Bastdecke (des Schlit-
tens) bleibt da' (uo. II. 43). Stkalez gidaz, bjzjz gid vjlaz 
die Kuh ist im Stall, ihr Schwanz auf dem Stalldache' (uo. 

II. 49). Km ez zuutem osez awep cdie Haut ist ausgespannt, 
der Ochs (selber aber) ist am Lében' (uo. II. 35). T'seber 
apaiiez t'sup-karo'd-ks, pel-ugiiez éiygirtoz rwenn du ein 
schönes Mádchen küssest, so klingen die Zieraten an ihren 
Ohrbammeln' (uo. I. 78). Potji-no purtiiez no sjdez t'sésktt 
'obgleich der Késsel klein ist, ist die Suppe doch schmackhaft' 
(uo. II. 49). 

A birtokos személyragozásnak ez a használata azért rend
kívül fontos jelenség, mert kétségtelenül ennek kell az egyik 
kiinduló pontnak lenni, ha meg akarjuk magyarázni a birt. 
személyragok determinativ szerepét, a mely néhány fgr. nyelv
ben igen nagy terjedelmű, s a melynek a magyarázata sok 
esetben olyan nehéz, hogy BUDENZ megtagadta ezeknek a deter
minativ elemeknek személyrag voltát, daczára a teljes alaki 
egyezésnek. 

Zűrjén. Enis cuklla, pils jöjtalö cdie Mutter ist krumm, 
der Sohn ist dumm' (LYTK. 36). E nis vidis, vidis dis iv an§s 
'az anyja szidta, szidta lusta Ivánt5 (FOKOS, NyK. XLI. 459). 
Ma mis sue nilisli caz anya feleli leányának' (uo. 299). 
Ceriis Utóm, vals sög, vadőr is kört 'der Fisch ist ohne 
Gráten, das Wasser ist klar, der Strand ist eisern' (LYTK. 36). 
Borjis dona, dona, muis donagik cder Bain ist sehr teuer, 
der Acker noch teuerer' (uo. 35). Kudis zel söd, veltis zel 
jeőid cder Korb ist sehr schwarz, der Deckel ist weiss' (uo. 35). 

Mordvin. A mordvinban a teljesen kifejlődött determinativ 
névragozás következtében rendesen a határozott névragozás 
alakjait találjuk a személyragos alak helyett: 

Babáé meri at'ansteú cdie Alté sagte ihrem Altén' (PAAS. 

Nyelvtudornányi Közlemények. XLIII. 29 
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II. 82). T'ejieris iheri ieíansten 'das Mádchen spricht zu sei-
nem Vater3 (uo. II. 89). Avas ectie, tejteris mazej, corazo 
bojka cdie Mutter ist dick, die Tochter schön, ihr Sohn ist flink' 
(uo. II. 26). Kudoé raygi, y o z áj in is a raygi 'das Haus 
brüllt, der Hauswirt brüllt nicht' (uo. II. 39). Alasas moVi, 
aáijatne a molit cdas Pferd bewegt sich, die Fiemerstangen 
bewegen sich nicht' (uo. II. 24). 

De azért a birt. személyrag is használatos a kölcsönösség 
kifejezésére: 

Corazo ieíanzo karcems Moskovs packud'i rder Sohn 
gelangfc nach Moskau, ehe der Vater die Bastschuhe angelegt 
hat5 (PAAS. II. 59). T'eiazo serej, avazo leelej, corazo bot, 
iejiereze nolit fder Vater ist hoch, die Mutter ist breit, der 
Sohn pau! die Tochter tss!' (uo. II. 02). K'evksni sazorozo 
lelanzo ejse cdie Schwester fragt ihren Brúder' (uo. II. 121). 
A sazorozo dumás lelanzo fdie Schwester aber dachte von 
ihrem Brúder' (uo. II. 121). 

Cseremisz. Kur e zaée kolén i k u fi a iát kaién cder 
Alté starb und auch die Alté starb' (POKE. 4). Izaie óene 
jeíjgaz'e cder geachtete Mann mit seiner Frau5 (uo. 35). 
Kufiaíe manes kurzaáem cdas Weib sagt dem Manne' (GEN. 
42). fi át 9£9 fiSisa, fiUsa, kai'a mar§z§ a'k-tol das Weib 
wartet u. wartet, der Kattenmann kommt nicht' (BAM. 180). 
Modolkaze cefier, mari i e osal cdie Neuverehelichte ist 
schön, der Mann hásslich' (uo. 48). Aca£e oren-da erreiem 
sörás tüyálen cder Vater erschrack und fing an seinem Sohne 
abzuraten'(PORK. 2). A fiá£e jodés errezdéc 'die Mutter fragt 
ihren Sohn' (uo. 12). lg ezen oire£em a fiaié ok senge, a fia-
zen o. ireze o. s. cdie Mutter kennt nicht ihres Kindes Kum-
mer, der Mutter Sorge nicht das Kind' (uo. 35). A fiáée lies; 
ajzaz e lies ces war einmal eine Mutter mit ihrem kleinen 
Kinde' (GEN. 1). Ize üderzelec a fiáé e jodes 'die Mutter fragt 
die jüngste Tochter'(uo. 23). Acáze uderéelán halasén fder 
Vater sagt der Tochter' (PORK. 22). Acáze s'árdé afiáze lap 
lapka, érre£e aurák 'der Vater gedreht, die Mutter platt, das 
Kind ein Dummkopf (uo. 27). Erre£e muzor fia/sosem solen 
kolta acazembalke cder Sohn wirft das Paar Windeln auf 
seinen Vater' (GEN. 30). A fi az e fiütlan kaja, ü d er zö cera selen 
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kodes cdie Mutter geht Wasser schöpfen, die Tochter bleibt Kien-
spáne spalten5 (uo. 35). Soleéem izáée pokten ok su cden 
jüngeren Brúder holt der Áltere nicht ein' (PORK. 25). Izaée 
nölta pörtem, soteée sues solekem cder áltere Brúder baut die 
Stube, der jüngere Brúder hobelt die Firste' (uo. 38). Kocáze 
déne unekáée cdie Enkelin und der Grossvater (uo. 13). 
Törastplak pasa jey e stlan kalasat cdie Herren sagen den 
Dienern5 (GEN. 43). 

A cseremiszben is általános ez a használat tárgynevekkel 
kapcsolatban is : Olmá-puée décen ólmáée münderke ok ftoc 
cder Apfel falit nicht weit vom Stamm5 (PORK. 23). Klats eléé 
tűkéée kuéú cder Griff (an der Tür) ist lánger als das Vorrats-
haus selbst' (uo. 24). Köy'önée décen sera-fíos'eée kujú 
"der Schlüssel ist grösser als das Schloss' (uo. 24). Piksoée 
li£e put-ak pel'-ak, joyesse liée put-ak kum peser (áer Pfeil 
wiege anderthalb Pud, der Bogén betrage ein Pud und 30 
Pfund' (GEN. 43). Imrieze jela, kok tortáé e o tarfíane cdas 
Pferd trabt, die beiden Fiemerstangen bleiben zurück' (uo. 46). 

* * * 

E dolgozat harmadik és ötödik fejezetében néhány olyan 
jelenséget is megmagyaráztunk, a melyeket BÜDENZ is tárgyal 
Determination des Nomens durch affigirten Artikel.... ez. érte
kezésében*) (vog. au yumitá, ekwátá. . . . qjkátá; zürj. ö'ti vokis, 
Ötikis, votj. odigez, kikteüiez stb.); ő annyira érthetetlennek 
találja sok esetben a birtokos személyragozásnak ilyen determi-
nativ használatát, hogy a determinativ ragok személyrag voltát 
megtagadja és felteszi, hogy a személyraggal való alaki egyezés 
daczára tulajdonképpen a szó végéhez függesztett mutató név
mással van dolgunk. E feltevés helytelen volta már az eddigiek
ből is világos; de azért van a birtokos személyragozásnak kü
lönösen a zürjénben, a votjákban és a cseremiszben néhány 
nagyon nehezen magyarázható determinativ alkalmazása is. 
Erről majd külön értekezésben lesz szó. 

(1913. augusztus.) 
KERTÉSZ MANÓ. 

*) Ugrische Sprachstudien II. 
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