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Északi-vogul mondattani kérdések. 
(Első közlemény.) 

Azt a munkát, amely a még csírájában lévő finnugor mondat
tan fölépítését célozza, már érdemes részletkutatások támogatják. 
Egyes értekezések a vogul nyelvvel kapcsolatban — bár csak spe
ciális kérdéseket tárgyalnak — az egész finnugorságot felölelik 
(vö. a fontosabbak közül: KERTÉSZ M. Finnugor jelzős szerkezetek: 
NyK. XLIII, 1—101; BEKÉ Ö. Finnugor határozós szerkezetek: NyK. 
XLIII, 161—275), mások tisztán vogul vagy obi-ugor területen 
kutatnak (pl. BEKÉ Ö. A vogul határozók: NyK. XXXV, 71—193, 
Ragtalan határozók a vogulban: NyK. XXXVII, 117—123; FOKOS. 
D. A vogul-osztják tárgyas igeragozásról: NyK. XL, 386 — 412; 
KLEMM A. A létige szerepe az osztjákban és a vogulban: NyK. 
XLVI, 386-401) . Ne feledkezzünk el az úttörőkről se : SZILABI M. 
Névszói összetételek a vogulban: NyK. XXVI, 129—197; PÓLAY V. 
A vogul infinitivus: NyK. XXXV, 368—426; SZABÓ D. A vogul 
szóképzés: NyK. XXXIV (folytatásokban), akiknek a munkájából 
mondattani szempontból is sok tanulság vonható le. 

Hiányzik azonban még egy a vogul nyelvet tisztán mondat
tani szempontból vizsgáló munka, amely a vogul nyelvrendszert és 
mondatszerkesztést ismertetné és a — mondhatjuk — legkezdet
legesebb és legeredetibb állapotot megőrzött mondatból, amennyire 
ez egy fgr. nyelv részletes ismeretével lehetséges, a fgr. mondatra 
esetleges, következtetéseket vonna le. 

Nem kétséges, hogy az ilyen következtetések nagyon ingatag 
alapon nyugosznak, tekintettel az egyes fgr. nyelveknek az idegen 
hatások folytán elszenvedett különféle változásaira stb., viszont a 
sokszor költői forma folytán állandó és eredetiségüket jobban meg
őrzött vogul szövegek mégis csak nyújtanak némi reményt a kuta
tás eredményességére. Ezért tehát, bár a ígr. mondat legfontosabb 
tulajdonságait (nomen prioritása, nominális mondat) az egyes fgr. 
nyelvek tanulságai alapján már minden kétségen fölülinek ismer
jük (vö. KLEMM, A finnugor mondat őstörténete: MNyv. XXIII, 328— 



302 LŐCSEI ANTAL 

341) és az egyes részletkutatások sokszor csak újabb és újabb 
adatokkal szolgálnak ezen ismeretünk különféle szempontú támoga
tására, mégsem tarthatjuk haszontalannak az egyébként is nagyon 
érdekes és tanulságos vogul mondatszerkesztés módjainak a kuta
tását. 

Sajnos, az egyes mondattani kérdésekről teljesen kimerítő 
ismertetést nem adhattam, már a felhasznált szövegek egyoldalú
sága miatt sem. A MUNKÁCSI-féle szövegek (VogNGy.), amelyekre 
pedig az egyes kérdések tárgyalásánál legtöbb okkal és haszonnal 
támaszkodhattam, sok esetben, éppen népköltési voltuk folytán, 
nem nyújtanak egy-egy eset megvilágítására elegendő és tipikus 
példát. Ilyenkor tekintettel voltam az AHLQvisT-gyüjtötte szövegre is 
(herausg. von YEJÖ WICHMANN, Helsingfors 1894. SUS. Tóim. VII), 
amely azonban bibliafordítás lévén, szintén nem ad mindenre fel
világosítást, és a fordítással belekerült idegenszerű nyelvi jelensé
gek félre is vezethetik az olvasót. Figyelembe vettem azonkívül 
más nyelvjárásokat is, különösen akkor, ha ezek az egyes meg
állapítások lényegére befolyással voltak. Ami a rövidítéseket, ille
tőleg jelöléseket illeti, a MuNKÁcei-féle szövegből idézett helyeknél 
rövidség céljából csak a kötet- és a lapszámot tüntetem föl, az 
itt-ott előforduló AHLQvisT-féle szövegből idézetteknél a szokásos 
megjelölést használom. 

Az egyszerű mondat. 

A vogul nyelvnek, amint ezt később bővebben megláthatjuk, 
nagy hajlama van arra, hogy mindent összefoglalva, tömörítve fe
jezzen ki. Erre a rövidítésre pedig több eszközzel bír. Ilyenek első
sorban az igenévi szerkezetek (vö. WUNDT, Die sprache l2, 142— 
155), amelyek segítségével a vogul gondolkodás valamely többé-
kevésbbé egységes tudattartalomnak alkotó elemeit vagy néha több, 
egymással alárendelési viszonyban levő képzettartalmat akképpen 
vonatkoztat egymásra, hogy azok az ítélet kimondásánál szorosabb 
logikai viszonyba kerülve nyelvtanilag egyszerű mondatban is el
férnek. Pl. jelpirj-üs akim ünlém jakwé %aéné %um almém ma' és 
ti %ansaslém ,hogy ez az a folyó, ahol szentvárosbeli dédöregem 
lakott, mivel tapasztalt férfi vagyok, ím fölismertem' III, 438, szó
rói-szóra: ,szent városi dédöregem lakta folyót tapasztalt férfi vol
tom miatt fölismertem'. 
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Ezek a mondatok, amelyekben a főcselekményt verbum fini-
tum, de a mellékcselekményt névszói szerkezetek (,nominalausdrücke 
für nebenbestimmungen des satzes': WÜNDT, Die sprache I2, 150— 
155) fejezik ki (vö. GOMBOCZ, Nyelvtörténet és lélektan 40), vogul 
szempontból tulajdonképpen egyszerű mondatoknak tekinthetők. 
Mivel azonban tárgyalásuk hosszabb munkát igényel, ezekkel külön 
értekezés keretében szándékozom foglalkozni; most pedig a szoro
sabb értelemben vett egyszerű mondatfajok ismertetésére térek rá. 

A fölkiáltó mondat. 

/ . A fölkiáltás érzelmi (indulati) formája. 

A vogul fölkiáltó mondatról, amely vagy a hallgató érdeklő
dését akarja fölkelteni, vagy pedig általában egy affektus nyelvi 
kifejezése, lényegében semmi különöset nem mondhatunk. Azok az 
általános lélektani szabályok alkotják ezt is, amelyek közrejátsza
nak minden nyelv fölkiáltó mondatainak a képzésénél (vö. MARTY, 
Emotive sátze; WUNDT, Die sprache I2, 256—257). A fölkiáltó mon
dat (sokszor csak fölkiáltás) éppen úgy nominális a vogulban is, 
mint minden más nyelvben (vö. a latin mondattanokat: vae mini /, 
heu tibi talentum argentü, ecce tuaelitterae!), ha a fölkiáltást okozó 
érzelem tárgya vagy kifejezése nem igei állítmányban foglaltatik. 

1. A f ö l k i á l t á s e g y s z e r s m i n d m e g s z ó l í t á s i s 
(közönséges eseteknél előfordulási helyet nem említek): 

a) Pusztán a személy címével vagy nevével, akire a megszó
lítás vonatkozik: kaslcwé! ,öcsiké!' | oarjkhum ne og,i! ,anyámasz-
szony!' KL. | asirj-pV anéu%! ,nagybátya öreg!' | ankéské! ,anyóka!' 
T. | ekw-ansu%! ,öreg ember és öreg asszony!' I, 169 T. | jaí-
pikwéf ,bátyácska!' | Ja, Numi-Tarém! ,0 Numi-Tarém!' | Numi-
Tarém cisém! ,Numi Tárém atyám!' | Numél-minné-tawliri-Kalm! 
,Fönnjáró szárnyas Kaim !' I, 87 stb. 

b) A megszólított személy nevével és partikulás indulatszóval 
(példák leginkább a VogNGy. III. kötetének medveeskü-énekeiben 
találhatók): jay-a! ,hé atyus!' | asa! ,hé apus!' | net-a! ,halljátok 
nők!' | net-a! ,halljátok nők!' | %um-a! ,halljátok-e, férfiak!' 
arjkw-al ,ugyan anyám !' I, 123 | üp-a! khumlé vöten 9 ,néne! hogyan 
szedsz te bogyót?!' IV, 299 KL. Ugyanez a simuló partikula meg
van a permi nyelvekben is, vö. WICHMANN, Wotjakische chrestoma-
thie 4 3 : ,-a G. M. J. MU., -ua, -ma MU. (fragepartikel). Vgl svrjP. 
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-ja (vgl. tschuw. -a) ' ; vö. még a kérdő szócska eredetéről kiala
kult véleményt: DELBBÜCK, Vergl. gramm. III, 263 ; MUNKÁCSI, Vog. 
Nyjár. 36; — 1. a kérdő mondatot. 

c) Mutató névmással: ti-néf ,hallod-e, nő ?' III, 395, IV, 176 | 
ti-nét, ti-nét! ,halljátok, nők!' III, 360. 

Ez utóbbi esetre nem sok példát találtam. Azt hiszem, az iíy-
fajta mondatokból való elvonással van dolgunk: %uma an ti né 
anémné rnaná né! ,ejha im ez a nő milyen magamnak való nőP 
II, 125. A megszólító nem közvetlenül a megszólítotthoz intézi a 
fölkiállást (vö. ecce homo! ,íme az ember!'). A rámutatás (ti mutató 
névmás) és fölkiáltás (-ti erősítő szócska) különben is rokon lélektani 
jelenségek, amelyek közt sokszor csak intenzitásbeli különbség van. 

2. F ö l s z ó l í t ó é r t e l m ű f ö l k i á l t á s ( f ö l k i á l t ó fö l -
s z ó l í t á s ) : Ajas-tarém-ajka jamésma%timen! ,Ajás-isten-öreg, bé
küljünk ki! ' II, 6 (E példában indicativus áll, ami a nagyfokú 
modushiány miatt érthető) | tü sunsan! ,oda nézzetek !' IV, 287 j 
tüxam, tü sussén! ,pajtás, oda nézz!' III, 517 (itt már imperativus); 
e kérdést különben bővebben a fölszólító mondatnál tárgyalom. 

3. C s o d á l k o z á s t , e l i s m e r é s t k i f e j e / ő f ö l k i á l 
t á s : mana namirj q,tér namém naméjawé, mana sijirj átér sijim 
sijéjawé ,minő neves fejedelemnek nevezik az én nevem, minő híres 
fejedelemnek híresztelik az én hírem !' II, 1 | xuma an ti ne anémné 
mana né ,ejha ím ez a nő micsoda magamnak való nő!' II, 125 | 
tamlé mat ma%ém ,olyan furcsa nép ez!' II, 306 | tamlé mata ékwáV-
ajkaV ,olyan furcsa öreg asszony, öreg ember!' Ii, 306. Jellemző 
a kérdő és a határozatlan névmások í-zerepe a csodálkozást, elis
merést kiváltó személy vagy dolog vagy tulajdonság kiemelésében, 
vö. a magyarban: micsoda illat /, valami dicső, valami szép! (Sok 
esetben, azt hiszem, önállósult mellékmondattal van dolgunk). 

Ide tartozik a következő példa is : mana jgmés ma sa%l alnata 
,minő jeles fölchalmocf-ka az! III, 242 vagy: tűrém uj kérném pal 
Xqtél mana ulir> alnat ,az a nap, midőn három állatomat befogom, 
óh minő vigasságos' IV, 37. Itt a létige igenevének alkalmazása 
föltűnő. Hasonló értelmű példákban {mana jgmés makwé ,minő szép 
hehecske! ' IV, 10 | mana uliri makwé ,minő vigasságos helyecske!' 
IV, 10 | jalasarjkwé mana kas, mana pümés ,járdalni minő kedves, 
minő érdekes!' IV, 10) pedig létige általában nem szerepel, fel 
kell tehát tennünk, hogy az eredetileg tisztán nominális fölkiáltó 
mondatszerkezetekbe is behatolt a létige, amelynek személyragos 
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igeneve valamely névszói állítmánnyal kapcsolatba kerülve 3. sze-
mélyű igei-névszói állítmányul áll (vö. KLEMM, A létige szerepe az 
osztjákban és a vognlban : NyK. XLVI, 397). Ez annál is inkább 
könnyen megtörténhetett, mivel az ilyen lölkiáltó mondatok lélek
tanilag nagyon közel állanak a közönséges kijelentő mondattípus
hoz, vö. az ilyen példákat: ti kuTirj mat tur qlnátá ,ez valami ör
dögi tó'. I, 5 | várméW jqmés ujkivé alnáta ,nagyon jó állatocska' 
IV, 342 | Xül alnáta ,az rossz' IV, 259. 

4. S z i t o k é s k á r o m l á s : valami becsmérlő jelzős kitétel 
állítmány nélkül, trágár fölkiáltás, tiszteletreméltó dolgok gyalázó meg
nevezése, továbbá rossz kívánság imperativus formájában kifejezve. 
Természetesen legtöbbször nem is mondatok ezek, csak főikiáltások: 

a) posér ámpl ,üzekedő eb! ' | ámp-veU! ,kutya pofa!' | qprés-
vel't! ,tökfilkó!' IV, 426 | oamp-jer-nqn-ékwé pöu! ,eb-lyuka asszony 
kölyke !' II, 236 K. | ta cfykivá nönV ,anyád p . . . ája!' I, 26 | qrk-
wén nan ,ua.' IV, 426 | Poser qyjkwén jani'' nan ,szajha anyád 
nagy p . . . ája' IV, 426 | jíyin-tinir>, árkwén tinir; 5azt a drága apá
dat, drága anyádat!' IV, 467 | jüyén tiniri xqlá uj qsén ,azt a drága 
apádat, dögállat vagy!' III, 457 | jáyá tinit)l ,azt a drága apját!' 
III, 456 | ti jlylntém, ti árjkwéntém ,azt az apját, azt az anjját! ' 
III, 37^ (ezek a formulák a leggyakoribbak a szövegekben); jáln 
süim wür ,az apád rothadt vérét!' IV, 161 KL. 

b) ámpétné voss tewén ,hogy a kutyák egyenek meg!' IV, 
426 | kuí-mán min! ,menj a pokolba!' uo. 

5. S z ó l a m o k é s i n d u l a t s z ó k : 
a) bámulat: sata, manapis'! ,ejhaj, minő furcsaság!' IV, 426 | 

mana kül ,mi az ördög!' uo. | járata-sári ,halld-sza csak !' IV, 279. 
ellenzés: elsősorban az egyszerű tagadás szava ati, af Vog. 

Nyjár. 32. : atl ,nem!' I, 164 | a~k! ,nem!' IV, 353 T. (ák! ám 
nöúnmi il á türtüém ,nem, én tégedet nem bocsátalak el!' IV, 
345 T.); oafál ,nem !' KL. a teljes képzetet tagadja vö. (suorpmé) 
mát khivasat at álüslén ? — ogtá ün-mát loaltau möyi-törmi khanné 
titá, tat áláslém ,a jávort nem valami messze ölted? — nem, valami 
ég és föld összeérő szélét emlegetnek, ott öltem' VogNyjár. 121 || 
taw kása ,ne törődj vele!' (tkp.: ,az ő kedve') III, 93 | ti-sir 
,ugyan!' IV, 426. 

köszönés: paéá ,légy üdvöz!' | pűmuéipé! ,köszönöm' | tarém 
tits ,köszönöm az ételt' (tkp.: ,az isten jóllakatott') IV, 426 | ás 
jqmés ülém ,isten veled!' (tkp.: ,hát jó életet!') III, 322. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVII. 20 
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b) Az indulatszavak osztályozása fölösleges, mivel egy indu
latszó hangulat és hangsúly szerint szinte ellentétes érzelmeket és 
érzelmi megnyilatkozásokat is kifejezhet. Ezért csak fölsorolok egy
párat a legjellemzőbbek közül. A VogNGy. III. kötetében olvasható 
medve-énekeket majdnem mindig egy fölkiáltó indulatszó fejezi be: 
kaja-juj!, kaja-juj! kaja-jujirj!; a IV. kötet több éneke minden új 
motívumot ezzel az értelmetlen szócsoporttal kezd, vagy végez: ar 
keniyén-kénirjén! (vö. a magyarban hetyepetye, egyedem, bégyedem 
stb.). Közönségesebbek még: xuma, uffa II, 127 | et-jöi I, 159 | aj 
(aj L'enkau) IV, 85 | ja (ja plkivé ,hé fiúcska!') III, 372 | ja Numi 
T&rém ,óh N. T.!' III, 372 | huss (?) IV, 270 | kaj-ajjuk, haj ajjuk 
IV, 3 | khaim, khaim IV, 300 | ajjukli-ajjuk III, 423 | kaim, kaiha-
jum IV, 264 | a-né-né (jaj-jaj') II, 303 | q-rq-rq-rq IV, 192. 

II. A fölkiáltás akarati formája. 

1. A f ö l s z ó l í t ó m o n d a t . 
a) A második személyre irányuló parancsolás közönségesen 

fölszólító móddal van kifejezve: 
sing.: nari sairapén ,vágj te!' IV, 261 | Sqwéri-Ma arjkw sir-

rématdln ,csapdosd meg Kérges-Föld anyát' I, 103. 
plur., du.: ti xqtél qs jalan ,a mai napon menjetek még!' 

III, 415 | .quiijpqaretme pusmelan, noltinet listán, loxtimet jaltiptan, 
asrait ele-kietan; narmixtal visna, narmixtal i maján! ,betegeket 
gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördö
göket űzzetek; ingyen vettetek, ingyen adjatok!' AHLQV. 25 | aéém 
nen jeltéptden ,atyám ébresszétek föl!' IV, 202. 

b) A plur. és du. első személyre vonatkozó íölszólítás közön
ségesen jelentő móddal fejezhető k i : to% ti nulteu ,ím így esküd
jünk' (tkp. ,esküszünk') III, 402 | erV toteüw ,vigyük (tkp. visszük) 
tovább az éneket!' II, 130 || sar minimen! ,menjünk (tkp. megyünk) 
tehát!' II, 270 | aynéri jiw pal pünsUimén! ,a ladikot borítsuk föl' 
IV, 92 (más példák még ugyanitt). 

Eltekintve attól, hogy a vogulnak ezekre az alakokra nincsen 
imperativusa, az ilyen példák mégis az imperativus és az ind. 
praesens eredeti azonosságát bizonyítják (vö. SETALÁ, TUM. 176: 
„die 1. pers. pl. vom prás. ind. in imperativer bedeutung gebraucht 
wird, z. B. estn. laheme lasst uns gehen, wot. lahemma, weps. 
müömme lasst uns verkaufen, kar. panemma lasst uns legén | mord. 
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M. posablaiama lasst uns helfen j tscher. B. l'aktena lasst uns ge-
hen | syrj. munamö — wotj. mínomí lasst uns gehen") és támogat
ják SETALA megállapítását: „Wir haltén den imperativ alsó nur für 
einen interiectioneller function gebrauchten prásensstamm". 

c) Jellemző a vogulra a sing. első személyű pass. imperativua 
gyakori alkalmazása. A logikai alany nem esik össze a grammatikai 
alannyal (?) és a cselekvést mindig a beszélőre vonatkoztató vogul 
gondolkodás a tkp. általános alanyú kifejezéseknél (ítéleteknél) első 
személyű pass. imperativust használ: am uj jirél voss tüétílawém, am 
lü jirél voss tüétílawém ,lóáldozatot, rénáldozatot állítsanak nekem' 
(tkp.: ,lóáldozattal állíttassam') II, 159 | %apel minné %ápvr) xumné 
püri anil voss ünttaivém, hajóval járó hajós ember ételáldozatos 
edényt hadd állítson nekem' II, 159 (vö. SZABÓ D. A vogul szókép
zés: NyK. XXXIV, 229). Természetesen ez a jelenség a passivum-
nak általánosságban gyakori használatával függ össze. Vö. a har
madik személyben is: jaV miném jayiy nur ul voss kinsilawé 
,atyától eredt atyai bosszúokot ne keressen senki!' II, 170 | an 
MéyJcw ajka, majtén patém ma %ula%-tumpV oss lawawé! ,azt a 
helyet, ahova Merjkw öreg, a májad leesett, Holló dombnak hadd 
nevezzék!' II, 179 | Numi Tarem aéüné rq,r)x-sijü ng,rjx oss xölawé! 
,N. T. atyánk kiáltásunk hangját hadd hallja meg!' II, 11 (vö. a 
személyragozott infinitivusról szóló fejezeteket is). 

A harmadik személyre vonatkozó fölszólítás már erősen az 
optativusos kifejezésre törekszik (ugyanez áll a most felsorolt pass. 
imperativusi esetekre is). Az optativusos kifejezési módot egy modus-
képző szócskának és az indic. praesens vagy praeteritum (föltételes 
jelentésű -s képzős igealak?) valamelyik személyének a kapcsolata 
adja (vö. az óhajtó mondatot): 

sing.: voss jiw ,hadd jöjjön csak!' III, 396 | tVvoss xul'ili, hadd 
buzogjon ide!' II, 152 | xotal' qlné ma-lqmtén xultém-Jcém %umm 
tül ültté élül' voss üntxatés ,bármerre levő földrészen megmaradt 
embered törzsökösödjék meg ezután állandóan!' I, 73. 

plur.: saslem ma timrj xür elá voss jameHt ,az egyenletes föld 
drága szélét járják tovább!' II, 357. 

(NB. A modusképző voss ,hadd', ,habár', ,vajha', jelentésben 
azonos a Jcivoss mondatszerkesztő határozóval, vö. VogNyjár. 35.1.; 
néha oss alakban is előfordul és az óhajtó, megengedő mondatok 
képzésénél nagy szerepe van; 1. ott.) 

Teljesség kedvéért meg kell még említenem, hogy a tiltást a 
20* 



3 0 8 LŐCSEI ANTAL : ÉSZAKI-VOGUL MONDATTANI KÉRDÉSEK 

már elhomályosult tagadó ige imperativusának (ul), mint tiltó szócs
kává merevedett igealaknak és a mondatban szereplő igeállítmány 
megfelelő imperativusának a kapcsolata fejezi ki: fial ul ojtdlní 
,nyilat ne eresszetek!' I, 95 | dl lönsén! ,ne sírj!' IV, 348 T. stb. 
vö. VogNyjár. 33. 

Érdekesek még a kedveskedést, becézóst kifejező -kwé (-ke) 
deminutivumokat magukban foglaló ímperativusok (vö. S&ABÓ D. A 
vogul szóképzés: NyK. XXXIV, 73; VogNyjár. 40): ulir> sdns elét 
voss ünttikdlén ,boldog nemzedéket alapítsatok kedveseim!' II, 48 | 
narj xolakaln ,hallgasd meg édesem!' II, 44 stb. 

Nyomatékos, intenzív parancsolás; az igető -s mom. képzővel 
bővül (vö. VogNyjár. 4 1 ; SZABÓ D . : NyK. XXXIV, 218): narjx 
xaxxsáín! ,eredj f e ü ' I , 77 | vit-xul voss táratdsen!, vöruj voss tá
ratdsen ! ,bocsáss le vízi halat, bocsáss le erdei vadat!' I, 73 (pél
dákat 1. SZABÓ D. munkájában), vö. még az óhajtó mondatot. 

Másfajta imperativusi esetek: 
a) A létige sing. 3 személyű imperativusa (a magyarhoz ha

sonló használatban): akw xum ul gldl ,egy ember se legyen!' I, 
111 | öltén taxpd tárixéy xul tatéi kwol-lqxét, totqldl ,az arany hát
szárnyú hátszárnyas hal az ő üres háza zugában, ott legyen! II, 
397 | árikém lül éiskwé ngmténné l'üí ul qld! ,anyámnak rossz mag-
zatkája ne legyen rossz emlékezetednek!' III, 233 | ídutpdí nasés 
pqnéá ntin öld ,tengerfenékbeli nyílvasa a tied legyen!' III, 351 
KL. Ritjcán előforduló alakok (vö. VogNyjár. 38); az imperativust 
a harmadik személyben kezdi ugyanis teljesen kiszorítani az opta-
tivus. Ezek helyett is inkább voss g,li-v&\ (ald helyett) szerkesztett 
mondatok találhatók a szövegben. 

b) Személyragozott iníinitivus (fölszólítás gyanánt aktiv és pas-
siv szerepben): mol jani' ürtpél tot ürtsar>kwa! Jószágbeli nagy osz
tályrészeket osszon ott szét!' II, 331 J| álpér> nalrél tot éq,piturkwa 
,festett nyerget rakjanak ott rá! ' (tkp. ,festett nyereggel rakassék!') 
II, 339 | lakwd járxém X&t tarém tep jdnV űrtpáyél tot ürtilaykwét 
,a körben forgó hét égtájék számára eleségbeli nagy osztályrészeket 
osszanak ottan' (,a hét ég osztályrészekkel osztassanak') III, 343; 
vö. VogNyjár. 4 3 ; magyarázat: SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 438, vö.. 
PÓLAY, A vogul intinitivus: NyK. XXXV, 415; — a kérdésről bő
vebben 1. a pass. conjunctivusról szóló fejezetet. 
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