
Finnugor mondattani adalékok. 
i. 

A finnugor nominativus absolutus. 

Újabb íróinknál mindinkább elharapódzik egy németes 
állapothatározó szerkezet; Bejött a szobába, k a l a p p a l a 
f e j é n , s z i v a r r a l a s z á j á b a n . Ezt a kifejezésmódot már 
többen is megrótták, így SIMONYI a Helyes Magyarságban (3. kiad. 
24. 1.), GKAMMATIKUS (MNyv. VIII. 87), sőt már AEANY JÁNOS is 
a Szépirodalmi Figyelő 1861-ik évfolyamában megjelent Vissza
tekintés czímű értekezésében (1. ARANY J. Összes munkái V. 386.). 
A XIX. század nagy magyar költői még így írtak*): Két ifiú 
térdel, k e z ö k b e n a l a n t (ARANY : Szondi két apródja). Ott 
Judit asszony, a b á r l ó k e z é b e n (AR. Laczikonyha). Etele 
fölállott, k e h e l y a k e z é b e n (Buda halála VIII. é.). Pór
menyecske jött, k o r s ó k e z é b e n (PETŐFI: A Tisza). Csak 
félig mutatják a betyár alakját, kit éji szállásra prüsszögve visz 
a ló, h á t a m ö g ö t t f a r k a s , f e j e f ö l ö t t h o l l ó (PET. 
A puszta télen). Habos lovon fut egy vitéz, v é r l o b o g ó k e z é 
b e n (CZÜCZOE : Hunyadi). Paizsom öblét teknöként lúgozza a 
szép nem, m o s ó f a k e z é b e n (KISFALUDY K. HŐS Fercsi). 
Egy szép alak lejt bé az ajtón s ö r ö m l á n g s z e m é b e n 
(KISF. Víg Besz. OK. 19). Csinosan öltözve, mint azon ünnep 
kívánja, melyben szíven akarunk triumphálni — Lépfalvi 
l e v e l e z s e b e m b e n , különféle érzésekkel Kamatihoz menék 
(uo. 53). 

*) L. THEWREWK : Phil. Közi. I. 263, VERESS, UO. H. pótk. 
138, SIMONYI: NyK. XXV. 16. 
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FALUDI olaszból fordított műveiben is meg tudja őrizni a 
magyaros gondolkodásmódot: Azon hevenyében helyt s időt ren
delnek, megjelennek, h e g y e s t ő r a m a r k o k b a n : colle 
spade álla manó v'entrano (NE. 7). Űri személyeket láta rabság
ban, v a s p e r e c z k e z e k e n , b é k ó l á b o k o n , kereszt-
lánczczal összefoglalva a c z é l k a r i k a n y a k o k o n (NU. 353). 

A XVII. századi történetíró, BETHLEN MIKLÓS Önéletírásá
ban azt mondja: Egy palotában a király, k a l a p a f e j é b e n , 
előlépek a tűztől (id. MNyv. VIII. 87). 

Föltűnő azonban, hogy a régi nyelvben mily ritka ez a 
szerkezet. A fönnebbi adatoknál régibbet mindössze kettőt tudok 
idézni: Szilágyi Mihály tömlöcz rostélyán kinézdegól vala, K o b z a 
k e z é b e n , keserves nótát szépen veri vala (Szil. és Hajm. hisl). 
Pispöki i s t á p j a k e z é b e n , k ó f i u m a f e j é b e n , elkinyo-
moték az egyház ajtajára (ErdyK. 297b). 

Hogy mi lehet ennek az oka, azt nagyon nehéz megálla
pítani, mert hogy ez volt az eredeti magyar szerkezet, azt kétség
telenné teszik a rokon nyelvek. Azonban itt is az a sajátságos, 
hogy a magyarhoz legközelebb álló nyelvek közül csakis az 
o s z t j á k b ó l tudok példát idézni: E. kim-edd s, l iasdlna ai 
nay'k, kimdt iasdlna ai%al ckiment, az egyik kezében kis 
vörösfenyő, a másik kezében kis fekete fenyő' PÁPAY : UF. XV. 
93. | AK. tomidem, tom türum sunetna, karda-%öt tégpena eva 
omast, uy p edetn e turum ar yüs, vencetna / att, 
pasnadetna tilis 'dórt an jenem ende der welt, sitzt in 
einem eisernen, metallenen hause eine jungfrau, der auf dem 
scheitel viele himmelssterne [leuchten], auf der stirn eine sonne, 
und auf dem nacken ein mond' PATK. II. 168. — Ellenben 
a távolabb állókban meglehetősen gyakori; pl. : 

f i n n : korppi juusto suussa fa holló, sajt a szájá
ban' Suom. Kansansatuja I. 97 (czímben) | tulipa repo keitetyitá 
herneitd suussa Thát jött a róka, főtt borsó a szájában' 
uo. 110. | no tulee hánelle mies vastaan... keppi kádessd 
rno jön vele szembe egy ember, bot a kezében' II. 121 | pappi 
tulee py haris ti kainalo s s a ca pap jön, szent kereszt a 
hóna alatt' I. 163 | tdmd láksi kirves kddessd pihalle cez 
kiment, fejsze a kezében, az udvarra' Satuja ja tar. I2. 48 | 
heti ilmestyi sülien kaunis, musta hevoinen, vaskisiloilla koristetut 
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suitset suussa ja satui a selas s a 'egyszerre megjelent 
ott egy szép fekete ló rézlemezekkel ékesített fék a szájában és 
nyereg a hátán3 uo. 45 [ linnaa likellá vaaralla on rautainen kanki, 
rengas p áássá, maahan pistettynd a 'vár közelében a hegyen 
van egy vasrúd, karika a tetejében, a földbe tűzve' uo. 156 | meni 
kuninkaan linnaan se toraama-paikassa saama lak ki p áas s a 
'a királyi várba ment, az a veszekedés helyén kapott süveg a 
fejében" uo. 41 j he kun ndkivat sen metsámiehen jousi olalla 
lahestyvan, huusivat heti 'mikor ők látták ezt a vadászt, íjj a 
vállán, közeledni, rögtön kiáltottak5 uo. 29 | váhán matkan paassa 
túli tielld vastaan oinas, sarvissa keritsimet 'a mint kicsit 
mentek, az úton egy ürü jött szembe, juhnyíró olló a szarva közt5 

uo. 69 | siella morsian, itku silmdssd, ja kaikki murehissansa 
'ott a menyasszony síró szemmel (tkp. sírás a szemben) és teljes 
bánatban' uo. 41 | sielV on miehet miekk a vy öli a 'ott vannak 
az emberek kard az övükön' Kalevala XXVI. 2'80 | láhtevat 
sampo venee ssa Pohjolasta "elindulnak, a szampó csónak
jukon, Pohjolából5 XLIL bev. 

l a p p : S. (Pite) te voidna hárra, ahte pöhta sisa khammarí 
oive vulus ja julhke pajas khammaren sisa 'hát látja 
a pap, hogy a varázsló bejön a szobába, feje lefelé, lába 
fölfelé jön be a szobába' HALÁSZ, Svéd-lapp ny. V. 70 | mayge-
mas pöhta son ullü pahahkasen (-san) skuiven, ka g $ an j ülhk é 
ja két a ja cörvé öiv én 'végre egészen az ördögnek képében 
jön patás lábbal és kézzel és szarvval a fején' uo. j mayémus jis 
pöhta ecas vastes vukina, cörvé oiv en j a kag 3 an julhke-
kétan 'végre pedig a saját csúnya ábrázatában jött, szarvak 
a fején és pata a lába fején (tkp. lábkezén)' uo. 85 | Lule 
n almé c agut v. cagut nalme 'den mund aufgesperrt' 
WIKLUND : SUS. Tóim. I. 151 | hallu oieve vagga 'geht mit 
schrágem Kopfe' uo. 14. \ kavu coievé vcellahit 'auf dem 
Eücken legén' (kavu 'offen, hinaufgeworfen') uo. 36 || N. cokka 
ocast gietta 'han sidder (med) Haanden i Bry&tet' FRIIS, 
Lapisk. Gram. 143 | cokka as kést gieűak 'han sidder (med) 
Hoenderne i Sködet' uo. | hoctte hoette de gaddai bottim! 'med Nöd 
og neppe kom jeg til Standén!' uo. | hoette de guoskai! hoette de 
ollahim rasta fjelma njujkit 'med Nöd naaede jeg at hoppé over 
Bcekken' uo. 
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m o r d v i n : E. vit' bokasem asci jato cora kéri torozo 
Üecenze 'an meiner rechten seite steht ein fremder mann, 
mit einem schneidenden sábel in der hand5 PAASONEN : SUS. 
Aik. IX. 184 | kerc bokasom asci jat(o) ava, pali tolozo ke-
cenze 'an meiner linken seite steht eine fremde frau, mit 
einem brennenden liehte in der hand' uo. 186 | sengere, rhepgefe, 
ravuéo kire p otm aks ti e 'eine grünblaue . . . mit einem 
schwarzen knáuel in ihrem inneren' XII. 54 | kabu mon sajev-
l'iniinidak mon bu ve ftekse kemgavtovo cora kandovtin, ksnin koc~ 
karát, kev kasumat, vskse tapardan kangamot, konas ost c{{,. 
zatilkasost kovt, c er p"evast iesc 'wenn es nur micb 
nehmen wollte, so würde ich in einem leibe zwölf söhne tragen 
mit eisenfersen, mit steinwirbeln, mit drahtumwickelten knie-
kehlen, mit sonnen an den stirnen, mit mondén an den nacken, 
mit sternen an den haarenden' uo. 104 | sa son tánst, b'ednuékaé, 
pra cejirinza kalaftft, c amaz a i kedinza razitft, 
no lg a é d Irha-vad poca cdie arme kommt zu ihnen mit auf-
gelöstem haar, gesicht und hánde gekratzt, heftig weinend 
uo. 149. 

Hasonló kifejezésmód másfajta nyelvekben is előfordul. 
Megvan pl. a héberben fi. TRUMPP, Der Zustandsausdrucke in 
den semitischen Sprachen. Sitzungsber. Akad. Münch. 1876), az 
újabb román nyelvek közül a francziában és az olaszban (1. 
MEYER-LÜBKE, Syntax. 459), s a németben is ilyenféle szerkezet 
az (tabsoluter Akkusativ» (1. SANDERS, Sprachbriefe V. 382). 

II. 

E g y v o g u l - o s z t j á k h a t á r o z ó s s z e r k e z e t . 

A vogulban a szenvedő igék s a szenvedő jelentésű ige
nevek mellett álló eredethatározónak n, -né ragja van. Pl. 

a) Á t h a t ó i g é k k e l : E. rus átérné ta alwés eígy ölte 
meg az orosz fejedelemhős' MUNKÁCSI, VogNGy. II. 61 ( nauré-
matné kasélawém fa gyerekek észrevesznek engem' III. 67 | 
qgkátán yaésawé caz öreg felismeri' I. 3 | an kwémenné vöu-
wásén 'anyánk hív téged' II. 21 | ayin kitipawé fa leány kér
dezi őt' I. 81 | an jiw ekwatan %ilwés 'felesége kiásta azt a 
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fát' I. 3 | uj n é máráu-tail ju teuykwén ! 'hogy a medve egyen 
meg szőröstül-bőröstül!' 126 | K. tán oysánné ioaryawé, oaném 
oat mlté 'ő sajnálja pénzét (tkp. szíve égettetik pénzétől), nekem 
nem adja' 192 | ql-tion-námé votqwésén-ketél táu jqtlát ákwe 

•qjyél ménén, ménén jqtlat kitáV 'ha valaki téged hív, hogy menj 
vele [egy versztnyire], menj vele kettőre!' 217 | P. vuj aúsu%ne 
pété-k'qtwés 'a medve szétmarczangolta' 247 j oqmpne pét-pur-
wesém 'az eb megharapott [engem]' 247 | sámán pqsémne 
kwaéértqwei 'szememet égeti a füst5 250 | T. tárém-pey tulnq 
njus 'az eget bevonta a felhő' (tkp. felhőtől bevontatott)' 262. | 
pom sailnq il-álus 'a füvet elpusztította a dér' 262 | kul 
t a ütne nuy-pilulus 'a házat fölemésztette a tűz' 273. j puyqn 
jél-putusém 'a bika ledöfött' 275. | qit u ín e tép-k(aéwlantus % 
mezőt elöntötte a víz' 276 | kátém jiw-pütne tdr-kerus "szilánk 
ment a kezembe (tkp. kezem átszuratott)' 278. | táptiy ütne 
tár-posus 'a taplót átnedvesítette a víz' 278 ( áwén lét-kalus 'a 
leány vele szembe jött' 279 | Tqrémén métarél a ti meivun 'nem 
ad-e isten neked valamit (tkp. nem adatsz istentől vmivel)!' 289. 

P) A t n e m h a t ó i g é k k e l : É. eriy sormin yqtélné yqt-
lawém 'lehet, hogy a halál napja virrad reám.' 8. | samém pors-
taivrin patwés 'szemembe forgács darabka esett' 8. | ness tűtné 
res-jiw tita nirné telawé 'a mozdulatlan álló erdei fa tövét 
vessző termi be.' VogNGy. I. 84. | ti ma xqvxan Ö'lawé! 'ki 
fog élni ezen a földön?' I. 143. | rusén, m,anéin jelpiy kivolt 
yütéylawé 'mind az orosz' mind az ugor ember a szent házban 
hajlong előtte' II. 49. | náj áykén eű sqs otiy kátéi yqsát 
Xütwásén 'úrasszonykád esti nyírtapló füstjétől illatos kézzel hosz-
szú ideje áll előtted' III. 195. | K. tán oysérné néilépqus 
'róka jelentkezett eléje (tkp. rókától megjelenésben részesült, 
megjelentetett)' VogNyelvj. 192. | T. am pgjin jíne jo%tusém az 
éj az erdőben ért' 275 | KL. pilem, wüiné ul joytqykwqu 'félek, 
hogy a víz eláraszt bennünket' VogNyjár. 126 

f) -m képzős igenévvel, mely állítmányul is állhat: E. Numi 
Tqrémné sátimát ma1 és vitkési jamti 'N. Ígérete következté
ben vizi manóvá változik' VogNGy. IV. 408. | ásémné majim 
sqwáyém ti 'atyám adta két bőröm íme itt van.' I. 140. [ tül 
yüt-qtérné sakwátimáV yássáyá 'abból fölismerte, hogy y. 
megrontotta őket' II. 165 | mater-sir jánV tqwlép tqwliy ujné 
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püwiinkwé ti jémtimé Valamiféle nagyszárnyú állat őt meg
ragadni kezdi5. II. 120. | lail-tatyand jelpin sakwén pásén 
sarrimét 'lába csúcsai a szent tűzözöntől egészen megszenesed-
tek\ I. 46. [ KL. dm namsem: set tan kár n é Wajtém tqrén jiw 
tarkán nákánné tölpém 'én azt gondolom, hogy mivel száz egered 
futkosta össze (tkp. futván), gyökeres fa gyökereid ízestől [azért] 
szakadtak le'. IV. 133 | aykér tql'ék'pa [soquj niyldsen pqilém 
joqyk'ém 'sűrű tetejű sok vörös fenyvestől van körűikerítve 
falum5. IV. 128 | dm ulméjásém Tquléy P qskdr én ndi lákw-
mén 'ón azt álmodtam, hogy Szárnyas-P. hozzád lopódzkodott'. 
Vog.Nyelvj. 129. 

Néhány példában az ilyen határozók -nél ablativusi raggal 
is állanak. Ezek a következők: É. Tqr émnél tárátim máyém 
akw'-müs Tqrém plyét (Lidit 'a T.-től elbocsátott nemzedék mind
annyija T.-fi vala5. VogNGy. IV. 410 j Tqrémnél samá-sámá-
lapél la%wd ti lauwast 'ekkor T. őket vidékenként szanaszét ren
delte5. IV. 410 j sqrp Tqrémnél sqwlém uj 'a jávor T.-tól 
jelzett állat5 IV. 415. (vö. uo. : Tar émné toy satwés, maii' 
kwoliy-ta'il voss tewé 'T. igéje rendelte őt úgy, hogy «kis házbeli» 
állapotban ne egyék5) | man tqr émnél püiin majwés 'talán az ég 
adta kebelembe5 IV. 330 | ja jemennél möldl lauwásém 'atyánk 
hagyta meg [nekem] a minap5 IV. 326 | K. tdunqnél tené-
k'qrél tqtildyiv pömtwan 'ő el fog kezdeni [valami] ételt hozzátok 
hordani5 I. 167 j T. ütnél ü k'qrütus ca víz eloltotta [a tüzet]5 

IV. 323. 
«A vogul határozóko ez. munkámban (NyF. XXV. 39—43. 

és NyK. XXXV. 170—173.) több olyan esetet tárgyalok, mely
ben az -n, -né ragnak ablativusi jelentése van, majdnem min
denütt a -nél raggal váltakozva. MUNKÁCSI VogNyjár. 106. az 
ilyen n-, -né-t az ablativusi -nél rag kopott alakjának tartja. 
Annak idején magam sem találtam más magyarázatot erre a 
jelenségre, de most már kevésbbé tartom valószínűnek ezt a 
hangfejlődést. Az ott idézett példák egy részét mindenesetre 
lokativusnak kell vennünk, a szóban levő esetek pedig minden 
bizonynyal más eredetűek. 

A vogul -n, -né rag rendesen a lativusi irány jelölésére 
szolgál, nagy ritkán azonban a lokativus ragjaként is előfordul. 
Az a kérdés mármost, melyikből fejlődtek ezek az eredethatá-
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rozók, a lativusi vagy a lokativusi jelentésből. Vizsgáljuk meg 
a többi rokon nyelveket, azok talán világosságot derítenek a 
dologra. 

A vogul legközelebbi rokonában, az o s z t j a k b a n , sza
kasztott mása van ennek a szerkezetnek; pl . : 

a) Á t h a t ó i g é v e l : E. pampaina untom uassa "a 
fűrakás a szájamat megvágta5 PÁPAY : UF. XV. 2 j svrt a snina 
atom(sa a rókát a medve fölemelte' 5 | yoina katllsawm tada ? 
'ki fogott meg engem itt?5 5 | sit breyna tör§m-áy gin a 
hatni partsaiyen "ezért az istenanya kétfelé rendelte őket5 15 | 
Xolioy yoina am'fi-öydl noy-dnidtsa ca harmincz ember a szánt 
fölemelte5 26 ] törSmna iilfidtsaidm "az isten megsegített5 384 j 
iáin d lalna kbza iuganna nbmla "a bátyjai gazda gyanánt 
tekintik5 51 | o%sátpi-ii b d r l o s n a alt ybltsaidm loln ! "a réz
hüvelyes Tyberlosz csak ne hallotta volna meg !5 59 | mattá éfttdm 
idy'kna seda tusaipt 'régebben az ár odavitte őket5 67 | uul 
kildnna malaina masaidn ? "az öregebbik sógorod mit adott 
(PÁPAY-nál: adatott) neked (tkp.: az ö. sógorodtól mivel adattál)!' 
83 | asnína enmdVla ca medve fölneveli' 86. \ pam-tagar-törbi 
yoi mey(gdtna palla "a fűgyékénysapkás embertől félnek 
a manók' 92 | lou sitdlna uoljiUsa nauremdtna "aztán a 
gyermekek békét hagytak neki' 115 | ahn tnidm uul loy'kna 
yun uilaipn "az atyád birtokában volt öregbálvány hogyan 
venne oltalmába? 134 | ybrdy niyna líddtna mása "a ybrey-
[falvi] nő adott neki enni valót' 164 j murna pvskan atl 
páydlla, yotl páydlla 'a nép a puskát éjjel durrogtatja, nappal 
durrogtatja5 179 || I. tabetmet ürtne it-pagdai tü a hetedik 
hőstől ő veretik le' PATKANOV-MUNKÁCSI: NyK. XXVIII. 8 | imene 
senktai kujanda btéyat, a igene senktai süvat "asszony vízhordó 
rúd végével üti, a férfi (tkp. öreg) pedig bottal üti5 8 | nuy-ba 
adéy jiy-p oy tanná véren to% estedül "reggel bátyáid a te véred is 
[oda] ontják5 10 | ánketna ent udájet "von ihrer mutter wer-
den sie nicht erkannt' PATKANOV-FUCHS : Laut u. Formenlebre 
der südostj. Diai. 54 | imena töptái "die alté gab ihm zu essen5 

uo. | tabetmet ürtne it pagddi tu "von siebenten helden ward er 
zu boden geworfen5 uo. 

P ) A t n e m h a t ó i g é v e l : E, azi, ma uanttdmna yöntdy-
mou eudlt labdt altnay %aft-tel Halna si iisaimdn! "atyus, amint 
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látom (tkp. láttomra), a Konda vidékéről hét nagy (tkp. össze
rótt) csónakkal teli ellenség jött reánk ím !' PÁPAY : UF. XV. 
132 \ %bntay-mou lábat %aft-tel murna jo%t}liiisaimen, dl lauaf 
'[hogy] kondavidóki két teli csónak nép ütött reánk, ne mondd!' 
141 [ uas-tel mura In a dmatsa, lezatsa 'az egész város népe 
[ott ült] mellette, gondot viselt reá 148 | yöntay-rnou ar 
or'tna sellta-ki ioyatlaiu, uasu uella i muy uellaiu 'a konda-
vidéki sok fejedelem ha ránk támad, a városunk megöletik, mi is 
megöletünk5 uo. | áziiá ipyan uyu eualt lábat öySlna ijsáiu 
'atyus, a folyónk torkolata felől két szán jött hozzánk' 150 || I. 
jiy-p oy tanná tégde jüguttdjen 'ide jönnek bátyáid (tk. ide 
jövetel bátyáidtól) PATKANOV-MUNKÁCSI : NyK. XXVIII. 12 | vöget 
ömsem taga pümna edai 'az a hely, hol városa állott, fűvel 
van benőve (vö. vog. pumné neilawé 'fű jelentkezik rajta)' 26. 

f) -m-képzős igenévvel, amely ragokkal ellátva szintén lehet 
állítmány: E. koidi Imi semlal-telna kauaram iay'kna ázat liumet 
'a varázsló asszony szemeit a forró víz egészen kiette' PÁPAY : 
UF. XV. 25 | ma töramna si tvjaina yvlda ant partmam 'én 
azonban az istentől hálásra nem voltam rendelve' 37 | táus yat 
uatna vridam 'a tunguz házát a szél szétszaggatta' 49 | mola-
sir uai ös, s ásna arádelna ázat aktomat 'amilyen állat [csak] 
volt, a menyét mind valamennyit összegyűjtötte' 74 | ma ne y-
yoina partmem anddm 'embertől én nem rendeltettem' 117 | 
kaman yvtlkeba noylassem %oina lundamat 'hogy hány napja 
űztem nyomon, ki számlálta meg?' 167. — Vö. még a szen
vedő jelentésű jelen idejű igenévvel: tam siski-ar or'tna si 
ueldam-lamba 'ettől a madár-sok fejedelemhőstől még utóbb is 
megöletem' 134. 

Ez az osztják határozós szerkezet, mint láttuk, pontosan 
egyezik a vogullal. Azonban a -na rag az osztjákban is jelöl
heti mind a lokativusi, mind a lativusi irányt, s így a kérdés 
most is eldöntetlen marad. 

FUCHS A vogul határozók ez. munkám ismertetésében (KSz. 
VIII. 325) azt állítja, hogy ez az -n rag lokativusi eredetű s a 
PATKANOvval együtt írt déli-osztják nyelvtanában a lokativusi 
ragnál tárgyalja. Véleményét a votják és a zűrjén nyelvben 
meglevő -n ragos határozók ilyszerű használatára alapítja (1. 
NyK. XXXVI. 434). Ezek a különben nagyon ritkán (a votják-
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ban nem is eredeti szövegekben) előforduló példák azonban 
nyilván nem közvetlenül a helyhatározókból fejlődtek, hanem 
az eszközhatározókból; nem is a lokativusi -in, -in raggal ala
kultak ezek a példák, hanem az instrumentális-comitativus -en 
ragjával. Igaz ugyan, hogy eredetileg azonos volt a két rag 
(1. KSz. XII. 154), de jelentés-elkülönödés következtében ala
kilag is különvált a kettő. 

Mármost KARA az Eszaki-osztják határozók c. értekezésében 
csakugyan eszközhatározóknak fogja föl a szóbanforgó szerke
zeteket (NyK. XLI. 38). Azonban ez a vélemény sem állhat meg, 
mégpedig ezért: 1. Az északi-osztjákban a -na ragnak éppúgy 
megvan az instrumentális jelentése, mint a zürjén-votják -en, 
-gn-nek, a dóli-osztjákban ós a vogulban ellenben az ablativusi 
irány ragja (-at, -l) vált az eszközhatározók kifejezőjévé. Ha 
tehát az északi-osztjákban lehetséges is KARA. fölfogása, a déli-
osztjákban és a vogulban szó sem lehet róla. — % Vannak az 
obi-ugor nyelvekben ilyen szenvedő szerkezetek: *) vog. É. 
Nami-Tqrém j dy é meri né plyél majwdsémén 'N. apánktól 
fiúval ajándékoztattunk meg' MŰNK. VogNGy. I. 137; osztj. E. 
töröm nanömisna masajem 'istentől észszel adattam' AHLQVIST 
25. — Amint látható, ezekben a szerkezetekben van egy eredet
határozó és egy eszközhatározó; KARA fölfogása szerint mind a 
kettő instrumentális lenne s így kellene érteni: 'istennel ószszel 
adattam', a mi teljes lehetetlenség. 

Nem marad tehát más hátra, mint hogy lativusoknak 
vegyük a szóban levő határozókat. Nehéz ugyan megérteni a 
bennük rejlő gondolkozásmódot, de hogy csakis erről lehet szó, 
az bizonyos, mert más nyelvekből is idézhetünk példákat a 
lativus hasonló használatára. Ismeretes a latin és a görög dativus 
auctoris. A rokon nyelvek közül a lappban és a mordvinban 
állhat a lativus szenvedő szerkezetben eredethatározó kifejezé
sére ; pl. 

l a p p : N. varot, amad oajnatallat s u nj i 'vogt dig, at du 
ikke bliver seet (lader dig se) af kam !' 'vigyázz, hogy meg ne 
láttassál tőle' | bcena goddatalai gumpi 'hunden blev droebt af 
ulven' 'megharaptattam a kutyától' | Jesus boctatalai Judasi 

*) L. NyF. XXV. 56; NyK. XLI. 40. 
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'Jesus blev forraadt af Judas' | siggotaddat pappi 'faa skjnend 
af prsesten' 'megdorgáltatni a paptól' FRIIS, Lappisk Gram
matik 158. 

A m o r d v i n b a n a visszaható igék mellett áll allativus, 
s ez esetben az igének potentialis jelentése van. Pl. M. alasatfnä 
tet af muviht 'lovaid neked nem találódnak (lovaidat meg nem 
találhatod)' j mon t e t kepidevan 'én neked emelődöm (engem 
te fölemelhetsz)' | t'aftama krantas teingä tievi 'ilyen szekér 
nekem is csinálódik (ilyen szekeret én is csinálhatok)' J mon 
tejenza af kerdevan 'ő engem nem tarthat' | son taza, teenza 
kepidevi 'ő erős, fölemelheti' \ tein kepidevi 'én fölemelhetem' j 
m ondinä tievi 'én csinálhatom' STEUER, A mordvin határozók. 
NyK. XXII. 13. § e.) \ skaminza nurdits af kepidivi 'egy
magának a szánja nem emelődik (egymaga a szánját föl nem 
emelheti)' BUDENZ, Mordvin nyelvtan. 64. [| B. te kinengak a 
tejevi 'ez senkinek sem tevődik (ezt senki sem teheti' j monen 
te kandovi 'nekem ez hordódik (én ezt hordhatom)' | es corazo 
vanovi tenze 'a maga fia megmentődik neki (megmentheti a 
maga fiát)' | ne kost'ortne a ledevit, a pultavit tent 'azokat a 
farakásokat nem lőheted meg, nem égetheted el' | ne pengtne 
pultamos pultavst, kulovost tent a ponZavtovit 'azok a fák elégni 
elégtek, hamvaik neked szét nem szóródnak (szét nem szórhatod)' 
STEUER: NyK. XXII. 13. § e.) | mon ul'i stolbam sado alasanen 
a veíantovi ich habe einen pfähl, von hundert pferden kann 
er nicht umgewandt werden' PAASONEN: SUS. Aik. XI. 46. 
karmáét' ve/ca arsuma, koda bjt'änst kot Ivanicin nejums 'sie 
begonnen sich zu beraten, wie sie den kater zu sehen bekom
men könnten' 151 | t'e skant ejste űratiaj, a ve dünnen sevi-
van, a koldunn en kalgavan 'zu dieser stunde, ernährer, kann 
ich [ja] nicht von dem zaubergeiste aufgefressen werden, kann 
ich [ja] nicht von dem umgeheuer zernagt werden' PAASONEN, 
Mordv. Chrest 119. j nai a laéavi lel'anok lázi val'gejse, naí a 
id'evi ThineneU pisi sel'vece 'offenbar kann unser brúder nicht 
mit klagender stimme errettet werden, offenbar kann er von 
uns nicht mit heissen tränen erlöst werden' PAASONEN : SUS. 
Aik. IX. 218. 

Török nyelvből is kimutatható ez a szerkezet, mégpedig a 
t a t á r b ó l ; kaz.-tat. : annari däületenä aldanib 'aztán bol-
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dogsága által elcsábítattván' BÁLINT III. 119 || ufai-tatár: min 
äna äldanmam nem fogok tőle megcsalatni' PKÖHLE : NyK. 
XXXVIII. 77 || miser-tatár: bulSrda bulmas j arja aldanSp bul§-
buk bdtkän jarSyni taslama ! 'lasse dich nicht betrügen von einem 
liebchen, das dein wird oder auch nicht wird, und verlasse nicht 
das liebchen, das schon dein ist5 PAASONEN : SÜS. Aik. XIX.ä 239. 
dal. | bik matur larya aldanöp jämsds jarlardin bus kalma! 
'gibt acht, dass du nicht, von den hübschen betrogen, sogar 
ohne hässliche liebhaberin bleibst' uo. 221. dal. 

Hogy a tatár és a finnugor nyelvek egyező szerkezetei 
között van-e valami összefüggés, azt nem tudom eldönteni. Elő
ször arra gondoltam, hogy a fgr. nyelvek mondattani törökös-
ségei közé tartozik ez az eset is, de ennek ellentmond az a 
körülmény, hogy — tudomásom szerint — csak a tatár nyelvjárá
sokban fordul elő ez a szerkezet, ott is nagyon ritka, a vogul-
osztjákban ellenben rendkívül gyakori. Azonkívül megvan a lapp
ban, a hol szó sem lehet török hatásról, legföllebb arról, hogy 
itt vagy Önállóan fejlődött, vagy valami más nyelv hatása alatt. 
A legkevésbé pedig azért valószínű ez a föltevés, mert a csere
miszben és a votjákban, a két legnagyobb török hatásnak kitett 
fgr. nyelvben, nyoma nincs ennek a szerkezetnek. 

III. 

A vogul választó mondatok. 

A finnugor nyelvekben, mint ismeretes, a kötőszók haszná
lata újabb eredetű. A mellékmondatokat főkép igenévi szerke
zetek helyettesítették, a mellérendelés viszonyát pedig egyszerűen 
az egymás mellett álló mondatok értelme határozta meg. 

Kötőszó nélkül való kapcsolás még ma is kimutatható a 
mellérendelés különféle eseteiben;*) a legkevésbbé gyakori a 

*) L. SIMONYI, Magyar Kötőszók I. ; MUNKÁCSI : A vogul 
nyelvjárások 35 ; PATKANOV-FUCHS, Laut- und Formenlehre der 
süd-ostjakischen Dialekte 100; KLEMM, A mellérendelő és alá
rendelő viszony kifejezése az északi osztják és a votják nyelvben. 
(A pannonhalmi főapátsági főiskola évkönyve az 1911—1912-iki 
tanévre, p. 219.) 
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szétválasztó mondatokban,*) melyek leginkább idegen nyelvekből 
vették át a kötőszóikat, de azért eredetieket is fejlesztettek. 

A vogulban is vannak idegen, mégpedig orosz eredetű 
szétválasztó kötőszók (pl. T. dli, KL. al'i Vagy' MŰNK. VgNyjár. 
288. 123; K. koi—kot 'akár—akár' uo. 216), de sokkal gyak
rabban használnak olyanokat, amelyek kétségtelenül eredetiek. 
Ezek a következők: E. man, KL. P. mdn; E. a-man; K. am, 
dm; am-nd, am-né; T. -ém; intam, AT. éntam. Pl. : 

I. E. man, KL. P. mdn: E. yqsá man vati tqwi, alyd 
sunsi 'hosszú vagy rövid ideig evez, a folyón fölfelé néz' 
VogNGy. II. 89 | teper) Ás olyat yqsá man vdt'i, éta sat man 
yatéld sat tqwe'it a táplálékos Obon fölfelé hosszú vagy rövid 
ideig, hét napig vagy hét éjjelig eveznek' II. 215 | kit yqtél 

*) De azért van erre is példa, vö.: m a g y a r : Meg
l e s z , n e m l e s z , az ő dolgok (MIKES). K á r , n e m k á r ! 
mivel szép, tudom, hogy elveezi (GVADÁNYI, Eontó Pál). A r t , 
n e m á r t , én azzal keveset gondolok (AKANY, Toldi X. 18.) 
L e s z , n e m l e s z , — marad vagy nem marad valami, Nemzetes 
urunkat vétek volna hagyni (AKANY, Losonczi István). Emez járt 
a csaták bús mezején, ahol az ember jó l , n e m j ó l , vért, 
éltet pazarol (TOMPA, A titkos beteg). I g y á l , n e i g y á l : elvisz 
a halál (EKDÉLYI, Népd. I. 171). T u d , n e m t u d , nekem 
mindegy (KKIZA. Vadrózsák 1433). L. LEHE, Toldi 377. 

v o g u l : E. XQsü vüfí> röpot tqtijin?/ 'hosszú [vágyj 
rövid ideig fogtok fáradozni?! MUNKÁCSI, VogNGy. II. 117 | muj-
%ummV Utal yqsá, vati ünleV ca vendég emberek hosszú 
[vagy] rövid ideig fognak étlen ülni ? ! II. 306 j y qs a tqwsém, 
vdíi tqwsém, taltiy üs tdltdn ti pu%tdsé>n 'hosszú ideig evez
tem, [vagy] rövid ideig eveztem, a reves város révéhez ím föl
kapaszkodtam' II. 261 | K, k'wqsé menés, v'éiyé menés, 
dkw'-máiét tákw k'qlátét loqtti 'hosszú ideig ment, [vagy] rövid 
ideig ment, egyszer csak önmagához szól' II. 223. |] E. man ér 
rüpiti, man ér at rüpiti: ul l'aultdln, ul rdtdln 'akármit 
dolgozik, akármit nem dolgozik: te őt ne pirongasd, ne verd 
[semmiért]' IV. 324 

o s z t j á k : E. y vtlna tusa, a ti na tusa, muy and 
oslu 'nappal vitték, [vagy] éjjel vitték, mi nem tudjuk' PÁPÍY : 
UF. XV. 74 [ ma pondi némdn ddem at ol, idm at ol, 
sidi tvü: náludl'tsam /oi 'az én adtam név rossz legyen, [vagy] 
jó legyen, ez nyílforgácsférfi' uo. 8 jj AK. you ütdi, van 
ütái, ímet undertdi sie lebten lange, sie lebten kurz, die Frau 
wurde schwanger' PATK. II. 102. 
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qlsi, man yürém yatél qlsi, upd-nüpél lawi 'két napig éltek 
[így], avagy három napig éltek [így], ipjához szóT II. 301 | KL. 

jani tataum, man vét' tataum 'sokat visznek, vagy keveset visz
nek' IV. 88 | KL. án-ié tén-sétép jiw, mán lu-tárm mawan 'ezt 
az ínczérnát fára vagy csontra fűzik (dugják) IV. 419 | É. tijai-
pirén, man-matdrén kür-pqyén ti l'ül'i-pél 'ez az atyádfia vagy 
micsodád, ím itt áll a kemence oldalánál' IV. 327/8 | matém 
ajka, man mater ajka, yotaí mislém, tot i álén i "vén ember vagy 
akármiféle ember, ahova [férjhez] adtalak, ottan élj' IV. 25 | 
ántaná, man valém-luwaná, man ka/r-pq>y-luwand an pat yq>nti-
lawét rasétté ecsupán szarvait vagy velőcsontjait vagy oldalbordáit 
találják a fövenyes partokon' IV. 409 j jelpiy mát além vit-yul, man 
tawlip-uj, man lallin uj mans nén né-mat-yün at tewé 'szent 
helyen fogott vizi halat, vagy szárnyas állatot, vagy lábas állatot 
vogul nő soha sem eszik5 IV. 415 || yqsd man-as váü akw11 mat
ert yanl pattard . . . kwon tármdti 'hosszú vagy rövid idő múlva, egy
szer csak hónaalját kitárja' II. 213 (as 'szintén, megint, még, is'). 

P á r o s a n : a ) É . man yqsa, man váü nátawét 'hosszú, 
vagy rövid ideig úsztatnak' II. 209 | KL. najim jamés, jam és 
puné man jani, mán vei tatwasém, ákw'-mát-sit oqi sarri Würné 
néilimen 'gazdasszonyom szép szép fia soká vagy rövid ideig 
czipel, egyszer csak leányok sivítgató helyére érkezünk' III. 355 | 
E. ma7i ét yüls, man yátél q>ls, vápsii-nüpél lawi 'egy éjszaka 
hált ott, avagy egy nap volt ott, vejéhez szól' II. 308 | tül upa-
pált man au yátél qlés, man kit yqtél qlés, anilaytsi', sipiyatsi', 
jüw minés 'erre ipjánál egy napig volt, vagy két napig volt, 
aztán átölelték, megcsókolták egymást, s ő hazament' II. 310 | 
vitkés mii a'irté cLli: man yul-, man sq,rp-, man pupakwé-, 
m a n lü-yuri qnsi 'a vizi manó (mamut) mély örvényben é l : 
vagy hal-, vagy jávor-, vagy «istenke-» (medve-), vagy lóalakja 
van' IV. 408. 

P) E. manér éri, man terí-ut éri, man masné üldm éri, 
man áln éri: am sélén'-utém, am atén(-ütém ti vöss ie'í, voss 
aúsi! 'ami kell, a k á r ennivaló kell, a k á r öltő ruha kell, 
a k á r pénz kell: az én szerzeményemet, az én gyűjtöttemet 
hadd egye, hadd birja ő majd!' IV. 325 \man üseim, man 
lilin-ta'il qle'im: amki qleim 'akár meghalok, akár elevenen 
maradok (leszek): magam leszek' IV. 326 \ man yujeim, man 
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ünléim, man mater l'q,ny jaleim; man aliélé'im, man at 
alisléim: ta ti amki, %q,tpán tqrés at váréim cakár heverek, 
akár valami útra megyek, akár vadászgatok, akár nem vadász
gatok : mindenkor csak én magam vagyok, senkinek akadályt 
nem okozok' IV. 326 | elém-yalés, man sáli punká akw'-mat 
varim-utél (man varim fylnél, man varim no/sél, man varim 
tq,rél) sat-sos jq,nytawé faz embernek vagy rénszarvasnak fejét 
valamely [már] «elajánlott*) tárggyal — akár «elajánlotta ezüst
tel, akár «elajánlott" nyusztbőrrel, akár «elajánlott*) kendővel — 
hét ízben körüllengetik (forgatják)' IV. 404. 

V á l a s z t ó k é r d é s e k b e n : a) É. nan yjqsá áléin, 
man váti q,léin? cte hosszú ideig, vagy rövid ideig maradsz-e 
még? II. 307 || E. ápér yaséin, man ati? fértesz-e a fortély
hoz vagy nem?' II. 123 [ nan pöl'awén, man at? 'fázol, vagy 
nem?' I. 164 [ asén miién man at? radod-e húgodat [hozzám], 
vagy nem?5 IV. 31 | ti yum %wisilén man átim? cismered-e 
ezt az embert, vagy nem?' IV. 340 | ájin-plvén-palt minéin, 
man atim? 'elmész-e gyermekedhez vagy nem?' IV. 340 j KL. 
íé nunén unélpa tul-sup nawi, mán oat? ez a fönnülő felhő
darab mozog-e vagy nem?' IV. 312 | KL. jámés, man oat? fjó-e, 
avagy nem?' VogNyjár. 122 | P. K'ais kissép-k'qr ánsi, mán oat? 
'Kaisnak van-e valakije, aki őt keresi, vagy nincs?' VogNGy. 
III. 523 || E. ti puskát manér ünléptawé: viná, man as manér? 
cezen hordóban mi helyeztetik el: pálinka vagy pedig mi?' 
VogNyjár. 35 | taw ta-matr lilinné ali, man-as átim?! ;ő vájjon 
életben van-e, vagy pedig nincsen?!' VogNGy. II. 1L\1 Wzqtpá 
metélayti, man átim, am %otél vaém ? cszegődik-e bérbe valaki 
vagy sem, honnan tudjam én?' IV. 331 | yasá jqmsém, man 
váti jq,msém, yotél vailém? ! 'hosszú ideig jártam, vagy rövid 
ideig jártam, honnan tudjam?!' III. 276. 

(3) P á r o s a n : É. man jáyén-nelm, man áykwén-nelm 
rautéin ? Vájjon atyád nyelvét vagy anyád nyelvét habarod ?' 
IV. 424 | q,nyá mir jui-pqaln' tü sunsi: man kit yqtél pokaps, 
man kit jq-yyép pokaps ? ! "ángya a nép mögé oda néz : vájjon 
két nap támadt-e, avagy két hold támadt-e?!5 II. 81 | úiltán-
puykét üs ali, taw man yg>tél pokaps, taw man et-pos yutils 
ca veres sziklapart tetején város van, vájjon ott a nap bonta
kozik-e elő, avagy pedig a holdvilág dereng föl?' II. 56 { tititen 
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sunsen: man jqmés qlei\ man Uül'sitj áléi 'nézd meg ezeket, 
vájjon jól élnek-e, vagy rosszul élnek' II. 309 | najanl man 
yqmi urél jiw, man yqni urél jiw: tan akw-müs at va'ikanl 
'úriasszonyaik pedig, hogy hason feküdve jön-e, vagy hanyatt fe
küdve jön-e, azt ők, a kedvesek, éppen nem tudják' IY. 60 | am 
man ta janit sori qnée'im, ti janit va'il noléytakém? man lü-sori, 
man mis-sort qnée'im ? ! cavagy micsoda nagy bendőm van nekem, 
hogy olyan nagy erővel fáradozom ? Vájjon lóbendőm, vagy tehén-
bendőm van?! ' IV. 140 | KL. kwálém ötér-keum man iéi-nak at 
¥ansés, mán k*wqlt-nák at tfansés ?! cházam gazdaura vájjon éjjeli 
büntetésokot nem ismert-e, vagy reggeli büntetésokot nem is
mert [hogy az istenek bűneiért így sújtották]' IV. 104 | KL. 
mán tép jani nusán pátsen, mán tép jani nusán at patsen ? 
vájjon ételnek nagy szükségébe estél, avagy nem estél ételnek 
nagy szükségébe?' IV. 115 | |E . aském man kátá patém saylin 
ma '/antés, man la'ila patém vqnyán mayqntés 'atyuskám, talán 
melyen kezével esett el, oly dombos földet talált, talán melyen 
lábával esett el, oly gödrös földet talált' IV. 200. 

II. Az a-man kötőszó csakis kérdésekben használatos; 
pl. E. taw joyti, a-man at'? cjön-e ő, avagy nem? MŰNK. 
VogNyjár. 35. 

P á r o s a n : lui qid Ás-völ' pattan susskeuiv-ert a man yqtél 
pokaps, a man ét-pos yulils, jortal sam at lapi caz alszegi Ob-
forduló végire amint nézünk: nap bontakozik-e elő, avagy hold
világ merül föl, a szem sehogysem bírja el [fényét]' VogNGy. 
II. 63 ( ti sisi' minámém porát aman tarmén yatél qls, aman 
posin yqtel qls, akw' müs at vailém fezen visszafelé való mentem 
idején vájjon sötét nap volt-e, avagy fényes nap volt-e, egy-
kép nem tudom' IV. 33. || aman tálá-ke tála süt qls, aman 
tuwá-ke tuwá sát qls kériy pákw-sam janit üsán jüw ti joytés 
'talán tele hét télen át tartott (volt), talán nyara hét nyáron át 
tartott (volt), héjas czirbolyamogyorószem nagyságú városába ím 
visszaérkezett' IV. 227. 

Az aman és man együtt is előfordulhat; pl. É am sormém 
joytés, aman árim-piyém sormá joytés; man as manér vármél! f 
*az én halálom jött-e el, vagy leányom-fiam halála jött-e el, 
vagy micsoda dolog [történik]?! IV. 170 | taw man tqwlél 
mineV, aman latiéi minei', man qs qli, tü ti joytst^ cugyan 
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vájjon szárnynyal mennek, vagy lábbal mennek, vagy akárhogy 
van, ím oda jutottak' I. 67. 

III . A K. am, dm hasonlóképen csak kérdő mondatban 
használatos; pl. krot jit-jo/tilém, a m ndrilém ? 'utolérem-e vala
hol, vagy pedig hiába fáradok érette? IV. 380 j tét loammé ör-
mélán, atéy am at átér) 'ezt a levest Ízleld meg, izletes-e, 
vagy nem ízletes?' VogNyjár. 215. 

IV. K. am-ná, dm-né: k'wqsé menései, ám-né vétfé mené
sei 'hosszú ideig mentek, vagy rövid ideig mentek' VogNGy. 
II. 234 | k'wqsé a m-n é véíyé liöntlq^témdt ji poql ákw'zmaistán 
nouré mátérné tq/lés 'miután hosszú ideig, avagy rövid ideig 
hadakoztak, egyszer valami erősre akadt' II. 232 | viUy mét, 
dm né tösiy mét, án krot oqrta%tau, jqlé mqs ályatqa! 'vízi 
helyen, vagy száraz helyen, ahol mi összetalálkozunk, addig 
verekszünk, míg megöljük egymást!' IV. 247. 

K é r d é s e k b e n : a) sailé-jiw, pum-jiw vüsén k'wqsán dm-né 
véiyé permi ? 'léczfával, füfával [körülkerített] várad hosszú vagy 
rövid ideig bírja-e ki [a hadviselést] ? ' I I . 228. — (3) P á r o s a n : 
k'on-ndr jiw: a m-n a kdéén, a m-n á ndykw ? 'ki jön, öcséd-e 
vagy te magad?' VogNyjár. 216. 

V. T. intd'm, aT. éntd'm: saiín-éntem colá minast, uí-
vqyg'q k'qntást 'soká vagy pedig rövid ideig mentek, egy kutat 
(vízgödröt) találtak' VogNGy. IV. 347. 

P á r o s a n : int dm jeu, int dm a jeu lehet hogy jön, 
lehet hogy nem jön' ( = vagy jön, vagy nem jön') VogNyjár 287. 

K é r d é s e k b e n : süy ilkdlsém, intdm a ilkálsém ? gyor
san jártam-e, vagy nem?' uo. 288 | núyéy-p&yén dcdí kis kálién, 
éntd'm dm-poyém? 'magadra keresgélsz-e halált vagy pedig én 
rám? VogNGy. IV. 352 | neu nitdl miskéréy ásén, éntd'm niy-
k'qr qsén? 'te nőtlen ifjú vagy, avagy nős ifjú vagy?' IV. 370 || 
sqnátq%tqlém ngngráil touldlap silantém-éntam dk 'megpróbálom, 
felfelé repülni tudok-e vagy nem' IV. 361 | teu jant, intem 
ak? 'jön-e ő, vagy pedig nem?' VogNyjár. 288. 

VI. T. ém (enklitikus): sáu-ém colá k'aitst, úy-mét-cbut 
k'qrátlét purú 'sokat vagy keveset futottak, egyszer csak vissza
néznek' VogNGy. IV. 357 | squ vönás-ém colq vonás, úy-mét-
c&ut nilí poyép asrail jant 'sokat ült, vagy keveset ült, egyszer 
csak egy négyfejű sárkány jön' 353. 
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P á r o s a n : sq,u vgnds-é m, colq, vong,s-é m 'sokáig ült, vagy 
rövid ideig ült5 VogNyjár. 289. 

Most már az a kérdés merül föl, hogy összetartoznak-e 
s hogy keletkeztek ezek a kötőszók. Az E. man, KL. P. mdn 
kétségkívül nem más, mint az E. man, mand, P. man 'mi, minő, 
micsoda?5*) kérdőnévmás. Elő is fordul mand alakkal; pl. 
É. liliy, man a x^m í a vör-iíolné voss joyteuw "élve vagy halva 
jussunk el ahhoz az erdős földnyelvhez5 VogNGy. IV. 333 j yq>sd, 
man a vaű var/kés, üs-yalit juwl'é yőntéli 'hosszú vagy rövid 
ideig mászott, a város utczáján visszafelé hallgatózik' IV. 328. — 
P á r o s a n : man a vaya jofti, man a at joyti, tü jassa ujwnkwé 
taw vorats 'ahogy telik erejéből, ahogy nem ( = akár -— akár 
nem): egyenesen oda iparkodik úszni5 II. 291. 

K é r d é s e k b e n : nayén manárél: sis-jq,rél lawilém, mand 
mail-jq.rél lawilém í 'én számodra mit [rendeljek]: háterőt ren
deljek-e, vagy mellerőt rendeljek-e számodra?5 I. 139. — Pá
r o s a n : yanal, elém-yalés jisin tcfrém ünti-pél, elém-yalés nq,téy 
tq,rém ünti-pél, mand né kwond kwdlwnkwd, mand yum kivon-
kwdlwrjkwd ? 'egykor, az ember korabeli világ beálltával, az em
ber idejebeli világ beálltával, vájjon a nőnek kell-e kimenni, 
avagy a férfinak kell-e kimenni?5 I. 136. 

Van két adatom, melyben együtt van a man és a mand: 
mand téné tép marémné patsén, man ajné vit sauné /qjdsén ? 
'talán ennivaló étel szorultságában estél, vagy ivó víz ínségbe 
jutottál?5 I. 155. j üs-/ulit jüw-jqmimém man teremnél pütin 
majwés, mand mdnél /ullilés 'a város utczáján, a mint haza 
lépdeltem, talán az ég adta kebelembe, vagy talán a földből 
került elő [a pénzes zacskó]5 IV. 330. 

Hogy az északi vogul szétválasztó kötőszó azonos a 'mi?5 

jelentésű kérdő névmással, azt kétségtelenné teszi az o s z t j á k 
nyelv, a mely szintén kapcsolhatja a választó mondatokat a 
kérdő névmással; pl, 

D. metta: AK. at sevranttemen-na, metta at po%-
tanttemen ? 'werden wir uns schlagen, oder werden wir uns 

*) A KL. nyelvjárás már csak összetételekben őrizte meg: 
man-ma/pd? 'minő?5 mdn sat? 'hány, mennyi?5 (vö. mar? 'mi, 
micsoda ?) 

Nyelvtudományi Közlemények. /LIV. 2 



18 ВЕКЕ ÖDÖN. 

stossen? РАТК. IL 124 | AK. eva tu täit-ta, mettä en täit? 'hat 
er eine Tochter oder hat er keine?' IL 106 | AK. tarn vocetna 
ürt ütt-ta, m ett a yon ütt lebt in dieser Stadt ein Held oder 
ein König? ibid. || AK. muyat mettejat mededen, m ett a énda1} 
'werdet ihr uns was geben oder nicht?5 IL 166 | AK. tav jisna 
jänyidem taidan, m ett a énda ? 'hast du ein längst zugerit
tenes Pferd oder nicht?' IL 104 | KK. jo% kerettai sevat üy 
kerettemen-na, m ett a énda? 'wird es uns gelingen mit unseren 
bezopften Häuptern heimzukehren oder nicht ?' IL 46. (L. PATK.-

FUCHS 165). 

E. m ola: iln piddm päm är, mol а потэп laidi päm är ? 
'a leesett fű-e a sok, vagy e fönnálló fű-e a sok ?' PÁPAY : UF. 
XV. 11. | idn'k-yul är, m ola tayldy uai är ? ca vizi hal-e a 
több, vagy a szárnyas állat-e a több?' 12 | uanna oi, m ola 
уоиэп, osl andam 'közel van-e vagy messze, nem tudni' 166 j 
тоиэп kut you, m ola uan ? 'messze megyünk-e vagy közel ?' 
(tk. földed köze hosszú-e vagy rövid?) 60 | llddt kim-tulen, то la 
ipyo-lvylem? 'az enni valót kihozod vagy bemenjek?' 93/4 [ tördm-
ahm yvlds, m ola Uhn, sdidl andam! 'istenatyám meghalt, vagy 
életben van? Semmi messze nincsen.' 177 | ilta тапэт кигэп 
uaina tusa, m ola потэЫа тапэт to/hn uaina tusa, si svrem 
kasman ipy'hm 'lent járó lábas állat vitte-e el, vagy fönt járó 
szárnyas állat vitte-e el, ezt a subámat keresvén járok' 80 | iuy 
seudr'sdt lebds maritsdt, lisdt, то la an' Iisat, шгэу andam 'fát 
vágtak, galyat törtek, ettek vagy nem ettek, [arról] nincs szó' 52 | 
nö/hm uaidm ueVsen, m ola yol tűsen? 'űzött vadadat megölted, 
vagy hová tetted?' 167 | si yorbí neyyo uantsädi, m ola andam? 
'ilyenforma embert láttatok-e, vagy nem? 47. — P á r o s a n : 
m ola keu, m ola iu%, si osl andam 'kő-e vagy fa, nem lehet 
tudni' 50 [ uätli-igi kbgaiu, m ola гэу'кпа esllta uaysdlán, m ola 
tutna vlda uaysdlan ? 'Vatli öreg, talán vízért küldeni (tk. eresz
teni), vagy tüzet rakni hívtak bennünket?' 149. — A második 
mola előtt fölösen az orosz eredetű ali 'vagy' kötőszó is ki van 
téve: mola törStnna ueVsaidt ali mola ney^oina ueVäidt, si 
osl andam 'az istentől ölettek-e meg, vagy [halandó] embertől, 
azt nem [lehet] tudni' 121. 

E. m uj (párosan): m uj yoű yuwdlta потэт nbmsen oltal, 
m uj yotl vandlta потэп ontren oltal ? 'ez vájjon régtől fogva 
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gondolt gondolatod-e, vagy csak nem régtől fogva gondolt véle
kedésed? PÁPAY, OsztjNGy. 164 j ar jeyk-yo nirdl-pun %oltmay 
yarleykeuna muj yoti nemdl atdm ar ortem pilatna tq,r'-sapM 
nura juy juutmem vantmen, m uj yoti sijdl apm ar ortem pilatna 
%0'oy lovat nur laki soyymem vantmen ? fa sok víz-férfia bocs
kora szőrét koptató terecskénken talán bizony a neve rossz sok 
fejedelemhősömmel együtt daru-nyak (P.-nál: medve-nyak) mód
jára görbült fát lődözni láttál, vagy a híre rossz fejedelemhő
sömmel férfi-fej nagyságú szíj-labdát rúgni láttál (tk. rúgásomat 
láttad)?5 164 || wwj pá yoti luydn-yatl yqp.9y corvs lábdt pánt 
jaymem %olmen, muj pá yoti tahn-yatl öyhy corvs yat pánt jaymem 
vantmen? ctalán bizony nyári napon hajós ezer hét úton jár
tamat hallottad, vagy talán téli napon szános ezer hat úton 
jártamat láttad?' 165. 

Az utóbbi példákban vagy az első, vagy mind a két muj 
'talán'-nal van fordítva; előfordul mármost az első muj helyett 
a 'talán5 jelentésű másvy szó is : vaj-sápdl nura juy juutti-ki 
lailisem, masv y matti ort poyem ewüt karpy nql-sopdl ponzimem 
tayána, il-yahm téri loyyem kárisa . . . ; m uj yoti nwndl apm ar 
ortem pilvtna yoj-oy lovat nur-laki soyymem tayána matti ort po
yem . . . il-üsem yisdm loyyem kárisa az állatnyak módjára görbült 
fát lődözni ha kiállottam, talán valamelyik fejedelemhős fiam, 
mikor a vasas nyíldarabját megakasztottam, elhalt moszatos (?) 
halottamat megbántotta . . . , vagy talán mikor a neve rossz sok 
fejedelemhősömmel együtt férfifej nagyságú szíjlabdát rúgtam, 
valamelyik fejedelemhősfiam . . . aláhullott (é. halott) penészes 
tetememet megbántotta' 164. 

Ezek az osztják példák azonban, mint látható, nem állító 
választó mondatok, hanem választó kérdések. Állító mondat 
rendkívül ritka, a megjelent szövegekben csak a következőket 
találtam: 

E. mola: neyyoi mola kul' cember vagy ördög!' PÁPAY : 
UF. XV. 50 | si iazdy pöddriiimel iubina ndl yatl mola yol§m 
yvtl ösdt, igilal lauliiiht ^miután ezt a szót beszélgették, [még]* 
négy vagy három napig voltak, az öregek mondogatják' 150 ] 
youdn mands, mola uánna man?s, lou noy-kifomdds cmesszire 
ment, vagy közelre ment, ő hirtelen fölkelt5 118. — P á r o s a n : 
mola-pugdt uazdt, mola ai uazdt, mola uul uazdt, ázat uant-

2* 



m BEKÉ ÓDON. 

Sdlli "amiféle városok, kis városok, vagy nagy városok [csak 
vannak,] mind látta' 114. 

E. m uj: xuv usl^> mui> van wsi* 'hosszú ideig voltak, 
vagy rövid ideig voltak5 AHLQVIST, Über die Sprache der Nord-
Ostjaken 13. — P á r o s a n : muipa itteA AÍkiya taiia pitA, a kime
toteA taita pitA; muipa itAa tarinAata pitA, a kimetoteA öliypela 
an tarinAata 'vagy az egyiket gyűlölni fogja, a másikat pedig 
szeretni fogja; vagy pedig az egyikért szorgalmatoskodni fog, de 
a másikért nem szorgalmatoskodni5 uo. 50. 

Az bizonyos, hogy a kérdőnévmás eredetileg csak a választó 
kérdésekben fordult elő, s ott nem kötőszó, hanem Vájjon, -e; 
num; ob5 jelentésű kérdőszó volt, mint a következő v o g u l 
adatban: É. jayém selém puuyém %qlné jui*palt man sawné 
paté'im, man éunin pateim, taw at vailém 'atyám szerezte vagyo
nom elfogyta után v á j j o n ínségbe esem-e, v á j j o n boldog
ságba jutok-e, azt nem tudom5 MŰNK. VogNGy. IV. 326. — 
A kérdő névmásnak erre a használatára találni példát egyszerű 
kérdő mondatokban is ; pl. 

o s z t j á k : E. m uj * ) : ma pitti lapy mü Iqtdm pá ney m uj 
sijalamen, yna pitti oy%dy mü oyrem pa ney muj oitmen? hova 
nekem kellene beleesnem [holtan], olyan gödrös földem gödrét ti 
talán ( = vájjon) látjátok, hova nekem kellene beleesnem [holtan], 
olyan üreges földem üregét ti talán tudjátok ?5 PÁPAY, OsztjNGy. 
177 | muj yoti vas ári nemdl ápm ár ortemna il-%ahm téri loyyen 
kdrisa, ma palem saj-úör pa, ti paitl! talán bizony a városi 
sok, neve rossz (é. köznépből származó) sok fejedelemhősöm 
elhalt moszatos (?) halottadat háborgatta, a fülem mögös por-
czogójához hajítsd ide!5 163 | jiwdl jayrdm muívdl pa lu muj 
olmal, áédl jayyem jeykdl pá luel m uj olmal 'apja járta földje 
vagy mi volt az, atyja járta vize vagy mi volt az • ( = földje, vize 
volt-e?)5 181**) 

*) Az E. mola csak egy kétséges példában fordul elő ily 
jelentésben, az orosz eredetű ali-val együtt: si Hal! %oéa uanUdt, 
ár ney%o uehmdt, ali mola i ney%oi uéhmdddt az ellenséghez 
néztek, sok ember meg van ölve, vájjon egy embert megöltjei-e 
[azok]5 122. 

**) Vö. kai temen mail ápm ? cmi rossz van abban, 
ha keressük őket? (tk. a mi keresésünknek mije rossz)' 114 
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É. mosa*): mosa you ivy(9s, vr'l ioytds 'sokáig járt-e 
oda ["vagy nem], a szolga megérkezett5 PÁPAY: UF. XV. 149. 

Nyilván ilyen szerepe van a v o g u l kérdő névmásnak 
is a következő mondatokban: É. mand tené tep marémné 
patsén, ajné vit sawné %qjdsén, am-paltém tőnd jisén ? 'talán 
enni való étel szükségébe estél, ivó víz Ínségébe jutottál, azért 
jöttél hozzám?' MŰNK. VogNGy. I. 138 j am man dyiy-píyiy 
kwolém titteHm, qúse'im ? ! cavagy talán én leányos, fias házamat 
táplálom, ruházom vele?! IV. 140 j am man ta janit sori 
qnsé'im, ti janit va?il noléytakem? 'avagy micsoda nagy (tkp. 
vájjon oly nagy) bendőm van nekem, hogy oly nagy erővel 
fáradozom?5 IV. 140 | KL. tit-íé dm mdndér voqrem, jüi-ail mdn 
tujim tujmaus ? 'itt én mit csinálok, avagy az én utolsó nyaram 
állott be?5 VogNyjár. 122.**) 

Ma már csak határozatlan, de eredetileg kérdő névmás is 
volt az E. mat, matá is (1. KSz. XIV. 139); ennek kérdőszócskául 
való használatára mutatnak a következő példák: jdlné, minné 
elém-yqlés mat sőrém ma?és yumXé mini?/ 'járó-kelő ember 
vájjon csupán a halál miatt menne?3 MŰNK. VogNGy. IL 81 | 

jüw aln-utém-ke toteim: mat amki yün téydném, amki yü?í 
qnsidném?l ha haza hozom pénzemet: én magam azt hogyan 
enném föl, hogyan ruházkodnám föl?!5 IV. 140 | an qs mujluy-
kwé minken-ertén, kankén qs mat nay-nüpélén sunsi?.' cha most 
vendégségbe mész, talán bizony rád fog nézni a te bátyád ?! IV. 
327 j an qs mat a tén'-ajn'-ut at q.née'in?! 'hát talán nincsen 
neked enni s inni valód?!5 IV. 332 j am mat nayén yün püyi-
lém?! 'ón ugyan hogyan tartanálak vissza?!' IV. 341 [ sdt 

joyo-karhm jqsen-jit tuymatteu mujdl dpiv 'elsenyvedt kezünk 
izmát kiegyenesítenünk talán rossz volna?5 166 | joytemen muil 
ö,pm járnunk tán rossz volna?5 27. 

*) A mosa rendesen 'valami5 jelentésű határozatlan név
más ; kérdő névmási használatára csak ezt az egy példát talál
tam: mosa mouna-keba uel'sem, moudl an' mostdsem 'hogy 
micsoda földön öltem meg, a vidékét nem ismertem föl5 168. 

**) De nem ilyenek a következő mondatok : É. y q - m a n 
yum-pV jissinti? 'vájjon micsoda legény jődögél5 IV. 85 \yq-
man %um-pi yqnte'im? 'micsoda legényt látok?5 86. —- Ezekben 
a yq-man ? olyan összetett névmás, mint a magyar kicsoda
micsoda ? - . - * > . . . 
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Xum xalnél mat taw perijawé ? / sat p m mat jonyuykwé xün 
mine'it? 'hét férfi közül csak is őt választja ki talán?! hét férfi 
ugyan hogyan menne csak így játszani?!5 III. 400. 

Hogy a m a g y a r b a n is megvolt valamikor a mi ? 
névmásnak a szóban forgó használata, azt kétségtelenül bizo
nyítják a régi nyelvben előforduló minem, minemde, midenem 
tagadó kérdőszók, melyekben az eredeti alkalmazás megőrző
dött;*) pl. 

minem: Mire iotöc en velem, m i n e m valloc fiakat en 
méhemben: num ultra habeo filios in utero meo (BécsiK. 
2.) Mél' az ember, kitol ha ő fia keneret kerend, m i n e m 
köuet nőit neki, avag ha halat kérend, m i n e m kegot nőit 
neki: quis es, quem si petierit filius suus panem, numquid 
lapidem porrigit ei (MünchK. 25). Felele Pilátus: M i n e m 
sido vagoc én : numquid ego Judeus sum (209). M i n e m vet 
el őrökké vr ? numquid in seternum projiciet deus ? (AporK. 32). 
M y n e m een vagyokee vram (WinklK. 147). S m i n e m balalt 
zerecc e (NagyszK. 302). M y n e m naponkeeth megharagwzyk: 
numquid irascitur per singulos dies ? (KesztK. 32. 87). M i n e m 
megkissebbűlt ő hatalmassága ? m i n e m megrövidült ő irgal
massága? (EMK. VI. 122. 249). M i n e m szitokcal kell meg 
győzni, azt a kiuel bait visz? (TELEGDI: Fel. 119). Vram, s m i 
n e m tenger uagiok en ? (MELIUS : Jób 17). Mi n e m ollianok az 
ember napjai, mint Isten, a te napiaid ? (25). Mit sietz, m i n e m 
néked melegítik : quo properas ? num ad Ephebum ? (DECSI : Adag. 
85). Maganac ennyiben m i n e m kárt tet volna, hogy egy altal-
lyaban ezt nem mondotta volna (ESZTEEHÁZI T.: IgAny. 347) NySz. 

midenem: Kiral, m i d e n e m zerzed e hog menden em
ber . . . rex numquid non constituisti, ut omnis homo . . . 
(BécsiK. 145). M i d e n e m egembe iarnac é ketten, hanemha 
illendic önekic, m i d en em reio é orozlan a ligetben hanemha 
ragadozatot valland; m i d e n e m orozlannac kölko aggá ö zauat 
ó ő barlangiabol hanemha ragadand valamit; m i d e n e m esic 
madár é főldnec torebe madaraznalkül; m i n d e n e m eluetettet-
tetic é a tor a földről mi elöl valamit fogion (218). M i d e n e m 
mend mennig felmagaztatol é (MünchK. 34). M i d e n e m monga 

*) L. SIMONYI, MKöt. II. 186; I. 177. jegyz. 
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Syon e, ember es ember zultet 5 benne: numquid Sión dicet 
(AporK. 42) NySz. 

minemde : M i n e m d e hirtelen tamadnac é fel, kic meg-
marnac tégedet? numquid non repente consurgent, qui mordeant 
t e ? (BécsiK. 272) M i n e m d e feyerb volté az en ruhám az 
honal? M i n e m d e megmondottam e immár en teneked (BodK. 
24). M i n e m d e hetven három eztendeie vagion, hog te az 
vristent zolgalod (DebrK. 249). Mi n e m d e elég volna e h 
ennekom ameddosegnec zidalma? (TelK. 23. 254) NySz. 

A VOLOGODSZKI által forditott é s z a k i - o s z t j á k bib-
liában a muj névmás mint kérdőszó mondatok végén is elő
fordul ; pl. : mung riing nemenna jelli ver an jastasa muj ? . . . 
an voéatsu muj? pos an versu muj? 'mi a te nevedben nem 
jövendöltünk-é? . . . nem hajtottunk-e ki? jelet nem csinál-
tunk-é? (HUNFALVY: Északi osztják nyelv. NyK. XI. Szótár 175.). 

Eredeti szövegekben nem találtam ilyen példákat, s így 
nem lehetetlen, hogy VOLOGODSZKI az orosz -li szócska mintá
jára rakta hátra a kérdőszót, de nem tartom kizártnak, hogy 
csakugyan előfordul az északi-osztjákban ez a szerkesztésmód, 
még pedig azért, mert van más rokon nyelv is, melyben a 'mi f 
jelentésű névmás simuló vá lett, s e z a c s e r e m i s z . íme: K. k e t -
m а ? 'gehst du denn ?' | §l9ts~ma? 'du warst ja da ?' EAMSTEDT : 
SUS. Toim. XVII. 76 | Czár. i! Щ pa't§r ula't то? 'eis, 
bist du stark?5 PORKKA: SUS Aik. XIII. 1 | P. mardez, saple 
ulat-mo? 'wind, bist du stark'/' GENETZ : SUS. Aik. VII. 2 | 
aßat о у alas e-m о ? 'hat deine mutter nichts davon erwähnt f 
4 | aßaj, izamblak kajendt-mo Os-ßic кос? 'sind meine brú
der jenseits des weissen flusses gegangen ?' 5 | jösm mura tö 
ütfdr, nemnan suäarna-mo ßara ? 'wehmütig singt jenes mäd-
chen; ob das nicht unsere Schwester ist ?' 6 | тёпэп conem 
kokt§t-mo ? 'habe ich wohl zwei leben?' 13 j ademe susas 
ßerdste ilet-mo ? 'lebst du an einem solchen ort, wo menschen 
hinkommen?' 16 | s id e s Ьэ с-m o suíarem? 'bist du bös', mein 
Schwesterchen?' 2 | tosto ßated^n üd^rie, eryeße ul§-mo? 'hast 
du eine tochter und einen söhn von der ersten frau?' 28. 

A v o t j a k b a n van egy -ama kérdőszó, melynek második 
része szintén a 'mi?' névmás, az első tag pedig az -a? magy. '-e?' 
szócska; pl. ortcoz-ama bon pinal-daurmi? 'elmúlik-e vájjon 
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a mi fiatal korunk?' MŰNK. VotjNépk. 304 | ud adgiski-ama, 
otin set van 'nem látod-e, hogy ottan háló van?! ' 134 | gurez 
jilin kik artá kig-pu, s otiskoz-ama sil'-telli 'a hegytetőn egy
más mellett két nyírfa, megadják-e magukat a szélviharnak ? 
304 | mon tostid jirdá ug vandi-ama?/ 'nem vágom le talán 
a fejed?' 109 | taje tué-ama batir ? 'te jég igen erős [vagyj-e? 
130 | MU. d'ö ton batir-ama? 'eis, bis du der máchtig[st]e?' 
WICHMANN : SUS. Aik. XIX. 77 | Gr. tjnj kamali kule' ama? 
'du brauchst ein /cawiaZ'i-band ?' 138 | B. todmaskod-a ma ? 
'erkennst du es vielleicht ?' 166 | MU. máui ud o'kti! ma? bus-
kel'ez kustod-ama •! 'warum sollten wir ihn nicht fortschaf-
fen! Was ? Sollten wir dann unseren Nachbar im Stich lassen!' 
82 | MU. ben nbmir-no öd kut ama? 'bast du denn niohts 
bekommen?' 62 [ B. ton so vinaiez wd- ama to'zik? 'kennst 
du vielleicht nicht den branntwein?' 167 | B. abi, mons 
ad'déikod ama? 'siehst du mich vielleicht, mütterchen?' 
162 || acmalán korkan olo-mar ad'ami-zin van, kin-kd vetliz-
ama? ca mi házunkban valami emberszag van : jött tán Talaki?' 
MŰNK. VotjNépk. 71. 

Török nyelvekben szintén vannak olyan kérdő mondatok, 
a melyekben a kérdőszó után a kérdő névmás is ki van téve; 
pl. c s U v a s : vPK. siUénúdú -i mon? megharagudtál-e ?' 
MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 399 | vPK. eft 6ÍBut-\ ihoú? "uraság 
vagyok-e én?' 499 | vP. es mdneskel, ^ssar- i m dn? cte miféle 
[vagy], részeg?' 268 || k a z á n i - t a t á r : ber kön söjlágrin enegez 
susi-mi nej? cez-e az egykor emlegetett öcsétek?5 BÁLINT I. 77 | 
üz malimda minem irkem juk-mi n ej? 'nincs-e saját vagyonomon 
hatalmam?' I. 81 | kllde-me nej? 'eljött-e?' II. 146 j kürmejsen-
me-mej? 'nem látod-e?' III. 94. 

Türkische Einflüsse in der Syntax finnisch-ugrischer Spra-
chen czímű dolgozatomban ezt a votják szerkezetet is török 
hatás alatt keletkezettnek mondtam (KSz. XV. 76), de nem 
lehetetlen áz sem, hogy eredeti szerkezettel van dolgunk ; 
a kérdő névmás u. i. a votjákban éppúgy előfordulhatott 
kérdőszóként, mint a cseremiszben, s így a két kérdőszócska 
együtt is szerepelhetett. 

Az idézett vogul és osztják választó kérdések tehát csak 
úgy kötőszó nélkül szerkesztett kéttagú kérdések, mint a követ-
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kező m a g y a r mondatok: É l - e , h a l - e már most? a jó 
isten tudja (ARANY, Toldi VIII. 9) = él-e vagy meghalt (1. LEHR. 
280). Menjünk el apámuramékhoz, lássuk meg, é l n e k - e , h a l 
n a k - e (MNGy. III. 355). Most már nem tudom, m e n j e k - e, 
n. e - e (KOVÁCS P . : Farsangi kaland 70). V o l t - e , n e m - e , 
igaza, az neki alkalmasan egy vala : ou il eűt tort, ou qu'il eűt 
raison, cela lui était assez égal (KAZINCZY : Műnk. I. 181). Én 
azt nem vizsgálom, jó -é , n e m j ó - é (MIKES 85). S z e d t é k - e , 
n e m - e , én bizonnyal nem tudom (Lev. 197.) Választ várunk, 
l e s z e n - e , n e m l e s z e n - e (LevT. I. 373). L e g á l h a t t a - e , 
n e m - e a deficiens, controversiában van (1662-i levél; FM. 
Minerva I. 476). — L. SIMONYI : MKöt. I. 111, II. 185. 

Éppígy a votjákban*) i s : kin so, kin so, tusmon-ad'ami-a, 
gec ad'ami-a? "ki az, ki az, ellenséges ember-e, jó ember-e? 
MŰNK. VotjNépk. 134 [ G. v aiini' - a o gna' m- a uljnj ? 'soll 
ich eine Frau holen, oder soll ich alléin lében ? (WICHM : SUS. 
Áik. XI. 457. dal | B. MM ton vidd? masináié' n- a? pára-
yode'n-a? cauf welche weise hast du dich zurückgelegt? Mit 
der eisenbahn oder mit dem dampfer?' XIXi. 167 ] G. ua'n-a 
pinale eve'l-a? fist mein kind da oder nicht ?' ibid. 150 I G. 
ktsno baéto'm-a um' • a? cnehme ich mir eine Frau oder 
nicht ? XI. 457. dal | MU. darato'm-a ti'g-a? clieb' ich oder nicht?' 
uo. 76. dal j MU. duom-a u'g-aí ctrink' ich oder nicht?' uo. | 
todámed-ká pota, jued-naned tud udalto z - a, uz-a... cha 
tudni akarod, terem- e [dúsan] az idén gabonád vagy nem . .. ,5 

MŰNK. VotjNépk. 22 [ uXXalo- a, ug-a kin todd celűzöm-e 
vagy nem, ki tudja? 122 \so veramed zam-a, evei-a? 
faz a mondásod igaz-e,'nem-e?5 70 | cibir durd potám sed 
sutarjos vuja, husija ki s inam- a, e v el- a ? ca Csibir [folyó] 

*) V. ö. még a c s u v a s b a n : aT. sifdn atternl tüjerzéih 
tÜB §l](d-% sdmdi í-1 ? slfdn sümgrDl aúéazém yer tüz gr - 1 , 
jut éin-%? fA ti kezetekben lévő bototok gyöngyvessző-e, zel-
nice-e ? A ti mellettetek lévő legények magatok barátai-e, idegen 
ember[ek]-e? MÉSZÁROS: CsuvNGy. II. 86 | vP. es terind'éen ti-
datn-% ködend'zan tidatn-%? fte a tetejénél fogod-e meg, a 
tövénél fogod-e meg? 394,| vV. törrpíé iXéXú-i, kötné iXéfaí-i2 
ca tetejét veszed-e, a tövét veszed-e? 493. (L. BUDENZ : NyK. 
II. 57.) 
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partján nőtt fekete ribizlik víztől, ködtől értek-e meg, [vagy] 
nem?' 314.*) 

Ha a második kérdésben kérdő névmás van, az után rit
kán van kérdő szócska; p l : ej vistammid-a, mar - a? 'meg
bolondultál-e vagy mi? ' 71. — V. ö. m a g y a r : Fiamnak adta-e, 
kinek-e, nem merem állítani (Nép. LEHR 280); — o s z t j á k : 
E. alnel pela uanthli : ua s-li, mola-li 'előrefelé látja : város-e 
vagy mi' PÁPAY : UF. XV. 84. — Ki van téve a szintén orosz 
eredetű ali 'vagy' kötőszó is : E. nenyoi-li, ali mola kul'-li 
tam %atna ol? 'ember-e vagy valami ördög van ebben a ház
ban?' uo. 80.**) 

Hogy az ilyen választó kérdésekből miként fejlődnek állító 
szétválasztó mondatok, arra nézve fölvilágosítást adnak a követ
kező v o t j á k adatok: B. sobere so nunals Ijkto njltupasjos, kyk-a 
kuii' n - a can jenem tagé kommen die verabreder, zwei oder 
drei' WICHM. SUS. Aik. XIX. 180 j J. Suuen pukéem intiiez mogga-
gurt dorisen kuii' n- a ni'l'- a iskem giné 'der platz, wo er 
sich ansiedelte, lag in einer entfernung von nur drei oder vier 
werst von dem dorf mo£ga' 98 | J. okpwu sizi'm-a, {ami's-a 
arez dirjaz anaiez ísorig pöstitcz daskik iskems piuiaskini vetlem 
'einmal wanderte er, in einem altér von sieben oder acht jahren, 
zwölf werst um zu baden, wáhrend seine mutter fische [zu 
der mahlzeit] kochte' 98 | B. kjk a'r-a kuiin a'r-a uljsa 
so saldatne l'ukaskí'z} buskel'josjz 'nach zwei oder drei jahren 

*) Épp ily használata^ van az oroszból kölcsönzött -li 
szócskának; pl. o s z t j á k : É. peifkna-li, kusna- li tusli, 
yoi uandds ? 'a fogával hozta-e vagy a karmával hozta, ki látta ?' 
PÁPAY: UF. XV. 100 | siti io y an-li, pdsl-li, idtfgdl ázat an' 
nila: sorlí lön't chogy ez folyó-e, folyóág-e, a vize éppen nem 
látszik: csupa lúd' 45 j AK. % ou-li, v an-li cucöt ettldet 'láng 
oder kurz ging sie, sie schaute' PATK. II. 140 [ AK. %unetena 
int veda vágat térmet-li, ent térmet-li 'das alles zu 
kaufen, reicht eurem könige das geld hin oder nicht? II. 164. — 
v o g u l : P. nái min e in -lé, at menein-l'é! mész-e, te, 
vagy pedig nem mész?' MUNE. VogNyjár. 249. 

**) A következő o s z t j á k mondatban nincs egyáltalán 
kérdő szócska: E. si tut mou eudlt lil, y alté a lil, Un and 
oüdydn 'ez a tűz a földről táplálkozik-e, vagy honnét, ők azt 
nem tudják5 PÁPAY: UF. XV. 14. 
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sammelten sich die nachbarn bei jenem soldaten' 167 j B. iassa-
murtlen piiez kik po'l- a kuiin po'l-a uamjstiz no luiiz kjz 
dzuéda cder sohn des waldgeistes tat zwei oder drei schritte 
und wurde so gross wie eine fichte5 166 | B. gurtaz semjáiezli 
kinlj mar vvis: k}s e' t- a, dere'm-a runter den im hause 
befmdlichen familiengliedern kommt jedem etwas zu, [z. b ] ein 
tuch oder ein hemd' 180 | J. o'zi bus-váuen minemze todsa porjos 
i z- sw ra- a v áua- sw r a- a (mi um to'diske) vamen potis 
luuipui viéles jubojosss vandiiiiisa tupatiUam mardan-ataiez uiskiton 
ponna cdie tácheremissen wussten, dass er so zu pferde reiste 
und schnitten im voraus die pfeiler der erlenen brücke ab, welche 
entweder über den i#-fluss oder den váua-űms (wir wissen es 
nicht sicher) führte5 99. *) 

Tehát, a mint az utolsó példa is mutatja, az ilyen mon
datok tulaj donképen elliptikus választó kérdések, melyek fő-
mondatául azt lehet odaértenünk: «nem tudom».2) 

Érdekes a következő votják adat, melyben csak elül van 
kitéve a kérdő szócska: B. njllen kuzime'z-ke tros, basto kuá-
my n- a kuám}n- vií manet cwenn die braut viel geschenke 
hat, nimmt man dreissig oder fünfunddreissig rubel' 180. — 
A vogu lban is előfordul így az orosz eredetű -U: B. %asa-ti 
v a íi minési\ jüw jo%tsi 'hosszú ideig vagy rövid ideig mentek, 
haza érkeztek5 II. 301 \"/qsá-l'i vaii pajtaytés, pá álmuivés 
'hosszú ideig vagy rövid ideig főtt, [az üstöt] fölemelték5 II. 300 | 
ta janit uj ta: palitd pesatir) yat-té, s át tal palit, páyywitá 
pésatin tal páyywit cím oly nagy állat volt: a hossza körülbelül 
pecsétes hat-hét öl, a szélessége pecsétes egy öl5 IV. 255.3) 

Ezek után kétségtelen, hogy az északi-vogul man kötő
szó azonos a maná> cmi?5 kérdőnévmással. Vegyük mármost 
sorra a többi vogul választó kötőszót. Az É. a-man bizonyára 
összetétel s második tagja szintén a man, maná kérdő nóv-

*) Vö. még : MU. te'i- a pi\ts - a siiz! (és v' uo te' i-a 
VI' tt§~ a $** •') i c n weiss nicht, ob es die láuse oder die flöhe 
sind, die mich gebissen habén !5 63. 

2) L . erre nézve a magyarban : SIMONTI, MKöt. I I . 185. 
3) Egy magyar pé ldában meg viszont a második tagon van 

kitéve a kérdőszó: Nem tudjuk, m a h o l n a p - e ada tunk ha
lá lnak (BORNEMISZA: Énekes könyv 3 2 1 . id. MKöt. I I . 185.) 
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más.*) Van egy adatom, melyben a-maná alakja van : manau %um-
müs qlunkwé lawe in, a-m and akwdt q,lwnkwé, a-ma na la/wá 
lawilén? 'hogyan rendeled te, hogy mi éljünk, vájjon együtt él
nünk, vagy pedig szanaszét rendeled-e? MŰNK. VogNGy. IV. 410. 

Egyszerű kérdöszóul is előfordul ebben a példában : tori 
q,rémt aman %otal' sildts f 'ez alatt vájjon hova tűnt? ' II. 221. 
(MUNKÁCSI így fordítja: 'ez alatt hova vagy hova nem, [ellen
fele] eltűnt'). 

A mi mármost az a-man első tagját illeti, ez nézetem sze
rint nem egyéb, mint a E. AL. -a, -a, P. é ? '-e f kérdőszócska, 
mely a kéttagú kérdés első tagjának végén állt eredetileg, s 
odatapadt a második mondat elején levő, s szintén kérdő szóul 
álló névmáshoz.2) Keletkezése tehát egészen egyező a magyar 
ű, ki, a mely, a mi, a hol stb. vonatkozó névmásokéval, illetve 
kötőszókéval (1. ZOLNAI, Mondattani búvárlatok: NyK. XXIII. 
172). Ezt a véleményemet a következőkre alapítom. 

A szóbanforgó kérdőszócska a magyaron, vogulon, zürjén-
votjákon és kolai-lappon kívül (1. SZINNYEI : NyH.4 152) a déli 
osztjákban is megmaradt, de csak ebben az egy biztos példában: 
AK. mant müm-türum %ujap jina ju/tupteta ómat tdidan-a? 
'bist du im standé, mich zu den mánnergewássern der oberen 
welt zu b ringen?' PATK. II. 126. — Valószínű azonban, hogy 
a következő mondatokban is ez az -a ? rejlik:;!) AK. mant 
nena v éden-na (o: v e d en- a) ? rwirst du mich zur frau 
nehmen ?' II. 128 j AK. méy-pa jigivet tívda, ankivet tivda jur
tát udeden- na (o ; ud éden- a), ent udeden ? fdass ihr von 
einem vater und von einer mutter geboren seid, wisset ihr den 
umstand oder nicht?' II. 174. 

Mármost ez az -a? előfordul kéttagú kérdések első tag
jában is, mikor a második mondat a kérdőnévmással kezdődik; 
pl. AK. éva tü tatt- ta (o: tdtt- a), metta en tait ? 'hat 
er eine tochter, oder hat er kéme?5 II. 106 j AK. tam vocetna 

*) MUNKÁCSI, NyK. XXVIII. 7. az egyetlenegyszer elő
forduló s teljesen homályos déli-osztják an szóval azonosítja. 

2) V. ö. a manér névmással való összetételét ebben az 
ada tban : E . nqmsi: a-manr tot tatu l! 'gondolja : ugyan vájjon 
micsoda az o t t ? ' MŰNK. VogNGy. I I I . 119. 

3) L . PATKANOV—FUCHS 166. 
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ürt ütt'ta (o: üt t-a), metta yon üti? lebt in dieser stadt 
ein held oder ein könig f II. 106 j AK. at sevranttemen-na 
(o : s evr antt emen- a), metta at -poyjanttemen i Verdén 
wir uns schlagen oder werden wir uns stossen ?' II. 124 [ KK. 
joy kerettai sévat üy ker ettamen- na (o: kerettamena*), 
metta énda ? cwird es uns gelingen mit unseren bezopften 
háuptern heimzukehren oder nicht ?' II. 46. 

Egy adatom szerint a második mondatban a -li szócska 
is állhat: D. vérdot metta üt t-t a (o: ütt- a), énda- li? 
'habé ich noch etwas zu schaffen oder nicht?' II. 14. 

A vogul aman eredetileg tehát csupán a második tagban 
fordulhatott elő s csak akkor kerülhetett az első tagba is, 
mikor már elhomályosultak az elemei, egészen kötőszóvá lett, és 
a puszta man egyértékesévé vált. 

A többi kötőszóval most már röviden végezhetünk. A kon-
dai am, « szerintem ugyanazt a két elemet foglalja magában, 
mint az aman. A man, maná névmás azonban tudvalevőleg már 
képzett alak (1. UA. 288. KSz. XIV. 139), az -a, -a kérdő
szócskához tehát még eredeti, képzőtlen alakjában tapadt. Mikor 
azután már ebben nem volt érezhető a kérdő névmás, fölösen 
az élő né? cmi?' névmást, s így jött létre az am-na, ám-né 
kérdő és kötősző. A tavdai -ém simuló szakasztott úgy magya
rázható, mint a kondai am, am, csak az az érdekes, hogy benne 
fordítva történt a tapadás: a kérdőszócskához ragadt oda a 
névmás képzőtlen alakja. 

Leghomályosabb a tavdai intam, éntám. MUNKÁCSI VogNyjár, 
288 szerint ennek a második részében az előbbi -ém lappang, 
de első részére nézve nem nyilvánít semmiféle véleményt. Csak 
ötletként vetem föl, nem lehet-e azonos az osztják É. ant, D. 
en, ent, én, ént tagadószóval, melyben a tagadás képzete épúgy 
elhomályosult, mint a magyar minem-ben (1. fönt). 

A vogulra nézve tehát , egészen kétségtelenül be lehet 
bizonyítani, hogy a választó kötőszó tulajdonképen kérdőszócska, 
a választó mondatok pedig eredetileg választó kérdések voltak, 

*) Ennél maga PATKANOV mondja a jegyzetben: «Im ori
ginál: keretamena.)) Tehát ez az elemzés nyilván csak ő tőle 
való, mivel nem értette pontosan az osztják szöveget. 
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vagyis két, egymás mellé rendelt kérdő mondat. A többi finn
ugor nyelvben bizonyára szintén így fejlődtek a választó mon
datok, de mivel ezekben a nyelvekben idegen, főleg orosz ere
detű a választó kötőszó, a fejlődésnek ezt az útját ma már nem 
lehet kimutatni.*) A magyar választó mondatok kötőszava azon
ban, a vagy (avagy) szintén eredeti, ezért tanulságos lesz annak 
a nyomozása, hogy ez miként keletkezett. 

Azt már SIMONYI MKöt. 118. megállapította, hogy az avagy 
a régi nyelvben egyszerű kérdésekben kérdőszóul is szerepel; 
pl. Hallgassatok mostan ellenem tusakodók, avagy az kősziklából 
hozunk - é tinéktek vizet ? caudite rebelles et increduli: Num de 
petra hac vobis aquam poterimus ejicere ?' (KÁROLI : Bibi. I. 
139.) Avagy az egész föld nincsen-e' te előtted? fecce universa 
terra coram te est?' (MOLNÁR A.: Bibi. I. 11). Miért hivattatik 
az anyaszentegyház közönségesnek ; avagy azért - e, hogy mind ez 
széles világon látható képpen eltérjedett ? (ESZTERHÁZI T.: IgAny. 26). 

A vagy kötőszónak a népnyelvben rendkívül elterjedt alak
változata : vaj (Moldvában voj is). A MTsz. szerint ez haszná
latos a nyugati nyelvjárásokban, a Dunántúl még Veszprém, 
Somogy, Fejér megyében, azután nagy területen Erdélyben, 
nemcsak a székelyeknél, hanem egyebütt is. A régi nyelvemlé
kekben a vaj alak, ha ritkán is, de mégis kimutatható. Már 
SIMONYI is idéz MoNOSZLAiból egy példát (1589-ből) s az OklSz.-
ban is van egy ilyen adat: Ha pegigy elmennék [udvarából, föl
déről], szabad legyen . . . minden törvén nélkül és fejedelem levele 
ellen és törvénlátatlan megfogni és mingyárást felakasztani s vaj 
ö maga, vaj szolgája, vaj jó barátja reám talál (1577-ből; 
Székely Oki. V. 109). 

*) Az o s z m a n l i b a n is idegen (perzsa) eredetű a ja és 
jayod Vagy' kötőszó. A ja megfelelője a kazáni tatár ja Vagy' 
s a csuvas je Vagy, vájjon'. A mint tehát látható, a csuvasban 
is lehet a választó kötőszó kérdőszócska. Éppígy a tatár állá 
Vagy, avagy' és 'vájjon, vagy talán', a csuvas elle Vájjon, vagy 
talán'; ta ta '(ismeretlen) -e — vagy' (vö. alt. etc. BADL. tá cein 
Ausruf des Zweifels; ta — tá 'entweder — oder'). — V. ö. még a 
szláv -li, ili hasonló kettős jelentésére nézve VONDRÁK, Vergl. 
slavische Grammatik II. 288, 430. Más indogermán nyelvekre 
vonatkozólag 1. DELBRÜCK, Vergl. Syntax der indg. Spr. III. 267. 
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Már most a vaj is előfordul egyszerű független kérdésben ; 
pl. Vaj ki ő, és merre van hazája? (VÖRÖSMARTY: Szép Ilonka). 
Vaj lészen-e hős, oly bátor, erős kit nem mer ijeszteni veszély, 
baj, nem hat le szivére haláljaj ? (CZUCZOR : Szondi). — Ez 
a vaj pedig, a mint már SIMONYI (MKöt. I. 119) is gondolta, 
kétségtelenül összefügg a kérdő vájjon, valljon-nal. 

Ezek után nem maradhat kétség a felől, hogy a magyar 
vagy is eredetileg kérdőszó volt, s ép olyan fejlődésen ment 
át, mint a vogul man, maná, mire kötőszóvá lett. Most már 
vizsgáljuk meg, mi is tulajdonképen ez a vájjon, váljon. SIMONYI 
szerint a vagy kötőszónak is váljon volt az eredetibb alakja, s 
ez a van ige val- tövéből való egyes szám harmadik személyű 
fölszólító alak, s tkp. annyit jelent: 'legyen5. Ezzel a jelentéssel 
azonban, mint SIMONYI is bevallja, egyebek közt éppen a kérdő
szói használat nem magyarázható meg, pedig, a mint kimutattuk, 
ez az eredetibb jelentés, a kötőszói pedig csak másodlagos. Annyi 
az én nézetem szerint is bizonyos, hogy a váljon nem lehet más, 
mint fölszólító igealak, de nem kell egy, nem éppen lehetetlen, de 
a valóságban mégsem létező alakot fölvennünk, hanem tekintetbe 
véve azt is, hogy a régi nyelvben a vájjon mindig két i-lel van 
írva {valljon, valiion 1. NySz.), azt hiszem, inkább a vall cconfi-
teor' igét kell keresnünk benne. A vaj azonban szerintem nem 
kopott alak, hanem ugyanennek az igének második személyű 
fölszólítója. A vaj tehát ebből lett : *vallj, a vaj-bői pedig az 
ismeretes: j>gy hangváltozással vagy. 

A vaj, vájjon így tulajdonképpen külön mondat volt, a 
kérdő mondatok eredeti alakja tehát ilyenforma lehetett: * Vallj: 
ki ő? * Vallj: lészen-e hos? ^Valljon: ki ment el? * Vallj on: itt 
volt-e ? 

A vaj, vagy, avagy szóknak van még ezen a két főhasz-
nálatán kívül egész sereg másnemű, nem kötőszói alkalmazása. 
SIMONYI ezek egy részét szintén a vagy, vaj, vájjon legyen' 
jelentésével igyekszik megmagyarázni, némelyik használatnál 
azonban ő sem talál megoldást, úgy hogy hajlandó egy egész 
külön eredetű vaj szót fölvenni. 

Vizsgáljuk meg ezeket az eseteket, talán sikerül az eddi
ginél biztosabb eredményre jutnunk. Nézzük meg, mikor magya
rázható a vaj, vagy a kérdő használatból, mikor a kötőszóiból, 
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s ba marad még oly eset, mely egyikből sem fejlődhetett, leg
alább hogy egyeztethető velük össze. 

1. A háromszéki nyelvjárásban használatosak a következő 
határozatlan névmási kifejezések: vajhogy 'akárhogy' vajmint 
'akármint (MNyszet VI. 354). Ez az eset teljesen világos. A vagy 
kötőszó párosan megengedő mondatokban is használatos, tehát 
éppen úgy mint az akár kötőszó; pl. Fizetni kell, avagy akarja, 
avagy nem (ErdyK. 23). Küldje meg, vagy kész, vagy nem kész 
(EMNy. I I 3 : 60 ; 1. MKöt. I. 113.). Ebből az alkalmazásból kell 
magyaráznunk a szóban forgó névmási alakokat, melyek tehát úgy 
keletkeztek, mint az akárki, bárki stb. (Ezek származására nézve 
1. A határozatlan névmás c. értekezésemet, Nyr. XLIII. 79—80). 
Teljesen ilyen eredetű névmás van a következő vogul példákban : 
E. kwoná mana yotál'é totáln! Vidd ki akárhová!3 MŰNK. 
VogNGy. IV, 328. 

2. Számnevek mellett a vaj, vagy, avagy azt jelenti: 'körül
belül'; pl. Vaj két almát leszakasztott, s azétt úgy mégverte, hogy 
éggy hétig és fekütt belé. Még v aj két elmondandó szavaink 
vónának (Székelyföld MTsz.). Küldjön ide vagy ötven lovas 
legényt (LevT. I. 134.) Vagy három ezerén vesztek el (HELTAI : 
Krón. 86). Vala kedég avagy hatod idő: hóra fera sexta (DöbrK. 
463). — Ez a használat szerintem a kérdőből fejlődött, a mint 
az olyan példák mutatják, melyekben két egymásután következő 
szám fejezi ki a kérdő szóval együtt, vagy a nélkül a megköze
lítést, pl. v o t j á k : a) Kérdőszóval: J. okpuu siéi'm-a iami's-a 
arez dirjaz anaiez t'sorig pöstitoz daskik iskeme piuiaékimi vetlem 
'einmal wanderte er, in einem altér von s i e b e n o d e r a c h t 
jahren, zwölf werst um zu baden, wáhrend seine mutter fische 
>u der mahlzeit] kochte'. WICHM. SUS. Aik. XIX. 98. (Több 
hasonló példát lásd föntebb). — (3) Kérdőszó nélkül: J. mynam 
kik kULin tiliis ullan msemin luoz Von mir werden z w e i 
o d e r d r e i federn herabfallen' uo. 92 || v o g u 1: a) Kérdő-
szóval: E. ta janit uj ta: palitá pésatin yqt-Xé, sat talpalit 
cím oly. nagy állat volt: a hossza k ö r ü l b e l ü l pecsétes h a t 
h é t öl' MŰNK. VogNGy. IV. 255. — (3) Kérdőszó nélkül: É. mir 
alaivé, jör ak w' -kit %um yüUi ca népet leölik, hős is csak 
egy-kettő marad meg' 410 | püri kit-yür ém rin ünlénat-sis 
Xot-vlwe, jüw-téwé 'miután az ételáldozat két-három pillanatig 



FINNUGOR MONDATTANI ADALÉKOK. 33 

ott állott (ült), megeszik' 407 || o s z t j á k : Kérdőszó nélkül: É. 
kát-yöl§m kvlay uel'su ckét-három rénszarvast levágtak' PÁPAY : 
UF. XV. 32 | lou murai eudlt n 91 a - u § t-kem %ui párdds ca népé
ből valami négy-öt embernek meghagyta' 147 || m a g y a r : a) Kötő
szó nélkül: Egy-két garast! egy-két garast! halk hangja így 
esedeze (PETŐFI : Az utolsó alamizsna). Kalapja aláhullna, ha 
négy-öt szál madzag nem tartaná (AKANY ; A szegény jobbágy). — 
P) Kötőszóval: Egy vagy két hete lesz, hogy történt (VERSEGHY : 
Ung. Spr. 208). (L. SIMONYI: A jelzők mondattana 61.). — 7) Kérdő 
és kötőszóval: Két-e vagy három hatosomba került (Veszp
rém). 

3. Tulajdonképen ide tartozik a vagy legalább' jelentése 
is; nem nagy nehézségbe kerül a következő példákban sem a 
vagy-oi ckörülbelül'-lel értelmezni: Abroncsnak valót keresek, ha 
találnék v a egyet (Háromszék m.). Vót-é kiendnek v aj éggy 
szereteje ? (Erdővidék.) Eljöhetnél v aj eccer te is (Erdély) MTsz. 
Mernéje vagy egy haja szálát meghorgasítani (MOLNÁR A. Scult. 
140). Kérik vala űtet, hogy avagy ű ruhájának alsó peremét 
honná illetniök: rogabant eum, ut vei fimbriam vestimenti eius 
tangeret (JordK. 400). Adja szent malasztját, hogy avagy 
távol követhessék (ErdyK. 62). Ah kazdag kévánta ah Lázár 
hütének avagy csak küssebbik részét is (OZORAI: Christ. 335). 

4. A régibb irodalomban a vaj előfordul mint puszta indu
latszó; pl. Vaj puhán övedzett ragadozó farkas (BORNEMISZA: 
Ének. 393). Ötét halállal fenyegetik vala mondván: Vay te bal
gatag és tudatlan (Cis. A2). Vaj v aj tévelygő vak vezetők (CZEG-
LÉDI: Dág. II. 28). — Vah*) istentelen lator (ILLYEFALVI: Préd. 
II. 565). Vah eredj, tartsd dolgod (uo. 87). Vah, aki az isten 
templomát elrontod, szabadítsd meg magadat (ZÓLYOMI : Elm. A6). 

Ide tartozik a vaj 'omnino, procerto' jelentése : Vaj-igen: 
utique, ita sane; vajnem: minimé, nequaquam Sí. Úgy mon
dott: Vaj istennec fia vagyok én: dixit, quia filius dei sum 
(MünchK. 69). Monda a farkas : bizony elvétöttük az utat; felele a 
zamár: v aj el nem vétöttük, jó farkas uram (HELTAI : Mes. 275. 

*) A vah alakkal v. ö. a népnyelvi va-t: va egyszer 
(Bereg-Bákos és Munkács vid.), va égy (Háromszék m. MTsz.). — 
A vah végére az ah és beh indulatszó is hatással lehetett. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL1V. •* 
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Ugyanez a vaj van az óhajtást kifejező vajha (alakv. a 
vajha BécsiK. 63) szóban; pl. A vajha szolgákba eladattat
nánk (BécsiK. 63.) A vajha nem volnék férfiú szelletet valló 
(249. KeszthK. 348). Vajha maradtunk válna túl az Jordánon 
(KÁEOLI : Bibi. I. 199.) Vajha az lehetne az mit kívánok (DECSI: 
Adag. 37.). — Az egyszerű vaj is előfordul ebben a jelentésben: 
Vaj adná Isten hogy sok olyan tanítók volnának (PÁZMÁN Préd. c , 
FÉLEGYHÁZI: Bibi. II. 74, MATKÓ : Bány. 18. id. MKöt. I. 118). 

Különösen gyakori ez az indulatszó a kérdő névmások 
előtt csodálkozó fölkiáltásokban; pl. Vaj mely bolondok tü 
vattok (VALKAI : Gen. 63). Vaj ki röttenetes büntetés (BORNE
MISSZA: Préd. 412). Vajmi ritka ajándék (UJH. Zsolt. 37). 

Hogy a kérdés képzete a felkiáltásokban mennyire elho-
mályosodhatik, bizonyítják ezeknek a kapcsolatoknak a követ
kező alkalmazásai: Vaj ki mely titok (MHeg. to. II. 116). 
Vaj ki tudom, mit akarsz halászni (CZEGL. MM. 203). Vaj ki 
ha egy Dániel támadna, még sokaknak akadna nyomában (LAND. 
Sg. II. 208). — De vajmi azóta sokat elengedett abban (RÁK. 
Ltár 1:604). — L. SIMONYI: MKöt. I. 119. 

Felkiáltásokban különben is gyakori a kérdő mondat. Pl. 
e helyett: De sok katona! Be szép alma! azt is lehet mondán i: 
Mennyi katona! Mily szép alma! Láthatjuk tehát, hogy a kérdő 
és fölkiáltó mondatok közt van bizonyos kapcsolat, s a kérdő és 
indulatszó lehet azonos. MUNKÁCSI is abban a véleményben van, 
hogy a vogul -á c-e?' szócska indulatszói eredetű (VogNyjár. 36), 
s DELBRÜCK Vergl. Gramm. III. 263. szerint a latin -ne is való
színűleg nyomósító partikula (bekráftigende Partikel) volt. 
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