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LŐCSEI ANTAL : ÉSZAKI-VOGÜL MONDATTANI KÉRDÉSEK 321 

Északi-vogul mondattani kérdések. 
(Befejező közlemény.) 

A fölszólító mondatnál még egy nehéz kérdést kell tárgyalnom. 
Ez pedig a tárgyas és az alanyi ragozás kérdése. 

Ha ilyen szempontból vizsgáljuk az idetartozó példákat, azt 
találjuk, hogy nagyjában ugyanazon szabályok érvényesülnek ben
nük, mint a hasonnemű magyar példákban: 

a) Ha a tárgy határozott, akkor tárgyas alakot használnak: 
Sawéri-Ma arkw sirrematáln! ,csapdosd meg a Kérges-Föld anyát!' 
I, 103 | nolirj xap nold paff járjxtáln! ,az orros ladik orrát fordítsd 
oda föl!' III, 443 | talxiy ja tal'xd-nüpél kojaln! ,a forrásvidékes 
folyót forrásvidéke irányában kövesd!' III, 330 | parkért tori pdn-
kénmé jlképoglné khartaln! , fejes daru fejedet vond észak felé!' 
III, 347 KL. | nurém-uj at kernel ar%weldn! ,erős állat öt gombját 
bontsátok föl!' III, 365 | xán-üsém narj ansciln! ,a fejedelmi várost 
birtokold!' IV, 338 | xan-jolém narj ünldln! ,fejedelmi trónom üld 
te!' IV, 339 | kwolém nen vojélalen! ,házam vegyétek ti el!' IV, 202 
(hasonló példák még nagy számban: II, 325—333). 

Mutató névmással ellátott tárgy mellett: ti nalir nal %ot-lewa-
táln! ,ezen nyeles nyilat húzd ki!' IV, 19. | Sorni-Kioorés jdyén-pdlt 
titi kitilaln! ,Sorni-Kworés atyuskádtól kérdezd meg ezt!' 1, 77 | 
Numi-Tqrém jaí-píyém palt as nayx-jalén, titi lawaln! ,N. T. bá
tyádhoz eredj fel ismét, mondd neki ezt!' I, 132 | ti-tim ma janitél 
pináin! ,ezt a dolgomat helyezd rá a föld egész terjedelmében!' 
I, 143 | rumakioé! ti plriéakén aném tinelaln! ,barátocskám! ezt a 
fiúcskát add nekem!' II, 107. 

6) Határozatlan (partilivusi) értelmű tárgy mellett alanyi rago
zás: ma'U jár ul kinsén! ,mell-erőt ne kérj!' I, 143 | tüjtnél élém-
xglés-lá'llir xuri tarralén! ,gyúrj a hóból ember-lábas alakot!' I, 
144 | elém-xolés xati'U xuri varén! ,készíts ember-kezes alakot!' I, 
145 | süpénné séi vojén!,végy homokot a szádba!' I, 160 | aném namt 
majen! ,adj átok nekem tanácsot!' I, 145 [ rqs'á-ke saiv ras1 jqmén! 
,folyófordulóból sok folyófordulót járj! ' III, 326 | mart kwosspa 
kwonsér uj nan kinsdn! ,dühös karmú karmos állatot keressetek 
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322 LŐCSEI ANTAL 

ti!' III, 415 | samén eséméné mo vil khontén! ,szemed szégyenbe 
ejtő helyet ne találj!' IV, 295 KL. 

Ha a birt. személyrag partitivusi értelmet ad a szónak (vö. a 
magyarbari: kelyhedre tölts Samos borát: ARANY, nekem mellét adjon! 
stb.), szintén alanyi ragozás (vö. a magyarban a LEHR-féle szabályt; 
Nyr. III, 121): lalliri uj la'Uiri %uritá varén, katir) uj katiy %urita 
varén! ,készíts lábas állatnak lábas alakját, készíts kezes állatnak 
kezes alakját!' I, 145 | táwliy sirp ujin kwonsi'f) uj kwonsiy xuriiá 
varén! ,szárnyas fajta állatodnak karmos állat karmos alakját ké
szíts!' I, 145 | vörtir) jiw vörta xusatén, x§sndri jiw xdsndta sa'lrén! 
,kemény fának hasíts keményéből, rugékony fának hasíts rugékony 
részéből!' I, 151 | aln-xdyxdltdp-xasit manarém iardtéim? ,az ezüst 
létra hosszában micsodámat bocsássak alá?!' I, 133. 

Ezen megegyezések mellett vannak azonban lényeges eltérések 
is. A közönségesebbek és érthetőbbek közül való az az eset, hogy 
ha a megfelelő tárgyas igealak hiányzik, akkor sem használ a vogul 
alanyi ragozást (mint a magyar, vö. a SZARVAS GÁBOR módosította 
HUNFALVY-szabályt, A magyar tárgyú ragozásról: MNy. 1858.), hanem 
3. személyű tárgyast: 

plkét aném ul alaln! ,fiúcska, engem ne ölj (tkp. öld) megP 
I, 164 | aném ul xöltaln! ,engem ne mutass (mutasd)!' I, 49 | aném 
tarataln! ,bocsáss alá engem!' II, 101 | aaném jglé vél jaxtan! 
,engem ne vágjatok le!' II, 236 K. | narj xölildln! ,hallgass meg 
engem!' II, 152 | aném ul íawiéltdln! ,ne pirongass engem!' IV, 
25 | na'D aném ul joruldln! ,ne feledj el engem!' IV, 285 | sar on 
üt tdrmdtildln! ,engedj csak engem előre!' IV, 316 KL. E kérdés
hez vö. KLEMM értekezését: A tárgyas igeragozás mondattanához: 
MNyv. XXI, 1 8 8 - 1 9 2 . 

Az ellenmondások miatt (legalább is a szöveg alapján) nehe
zen magyarázhatók a következő esetek: 

a) Ott, ahol a magyar nyelv tárgyas alakot kíván, a vogulban 
gyakran alanyi ragozást találunk. Egyes példákat még talán úgy 
lehetne magyarázni, hogy a determináló birt. személyrag partitivusi 
értelmet ad a szónak: ness l'ül'né res-jiw titd nird-ke télawé: nird 
nakén, puma-ke telawé: puma nakén! ,a mozdulatlanul álló erdei fa 
tövét ha vessző termi be, vesszejét taposd (tkp. taposs), ha fű termi 
be, füvét taposd (tkp. taposs)!' I, 85 | jutpdn-sérjdn ti mdjdn! 
,adjátok (tkp. adjatok) ide a páncélruhátokat, kardotokat!' II, 238 
KL. | térén-ke xul'Ués: térén nüld pantméltalén, x^I-ke xu^lés: xu? 
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hiila pántméltaién! ,ha kór támadt, a kór kínját oszlasd el, ha be
tegség támadt, a betegség kínját oszlasd el!' (kór kínját oszlass, 
betegség kínját oszlass!) II, 357. 

Ezt az amúgy is erőltetett magyarázatot azonban mindjárt meg
döntik az ilyen példák: simli pokatén! ,szívét repeszd (tkp. repessz) 
meg!' III, 457 | vdyén lu kitxdyén ul usle'in! ,két vállad csontját 
ne fáraszd!' (tkp. ,vállcsont párodat ne fárassz!') IV, 93 | nissd 
tdnpd kdtlawné upén %artén!,vékony inas kézcsuklódba vond ipad!' 
(tkp. ,vonj ipad!') IV, 96. 

b) A magyarban alanyi, a vogulban tárgyas alak: akw né au 
yum akwán sapitdln! ,egy nőt, egy férfit szerezz egybe!' (tkp. 'sze
rezd egybe!') I, 155 | %umU láutvdsén, ta %ajilt vardin!,amint ren
delték, akkép cselekedjél!' (tkp.,cselekedd!') I, 158 | nál ul ojtaln! 
,nyilat ne eresszetek!' (tkp. ,eresszétek!') I, 95 | talxirj ja tal%d 
nüpél kwdltdln! ,a forrásvidékes folyó forrásvidéke irányában ha
ladj!' (tkp. ,haladd!') III, 331 | nqsij) pillén tül kinsdln! ,ízletes 
falatot onnan szerezz!' (tkp. ,szerezd!') IV, 131. 

Amíg az alanyi ragozás használatát sok esetben szinte lehe
tetlen kielégítő módon megindokolni (legföljebb néha a vogul gon
dolkodás látszólagos megértésének örve alatt valami partitivusi jel
leget lehetne belemagyarázni egy-egy ilyen mondatba, bár például 
a sima pokatén! ,szivét repessz!' III, 457 példájánál ez a kísérlet 
szinte nevetséges volna), addig a másik esetnél többször találunk 
megfelelő magyarázatot. Pl.: násir> pülén tül kinsdln! ,ízletes fala
tot onnan szerezz!' IV, 131 — a magyarázat igen egyszerű és 
kézenfekvő. Szóról szóra való fordításnál a mondat ugyanis így 
hangzik: ,ízletes falatodat onnan szerezd!' — tehát érthető a tár
gyas alak. Ilyen esetekben a vogul gondolkodásmódra kell figyel
nünk inkább, semmint a MuíiKÁcsi-féle fordításra. Ugyanez az eset 
még világosabban látszik a következő példában: tal'xi? ja tdíxd 
nüpél kwdltdln! III, 331. MUNKÁCSI fordítása: ,a forrásvidékes folyó 
forrásvidéke irányában haladj!' A vogul gondolkodás szerint a 
tal'xi'D ja tkp. tárgya a kivaUdln-nak: a forrásvidékes folyót forrás
vidéke irányában haladd!', mint ezekben a példákban is: tal'xw ja 
taíxd nüpél kojdln! ,a forrásvidékes folyót forrásvidéke irányában 
kövesd!' Ili, 331 | Harcén sar jdldln! ,utadat járjad csak!' IV? 249. 
Ezek az esetek különben a tárgytalan igéknek: halad, jár stb. 
analógia folytán kifejlődött tárgyas használatára is példák lehetnek 
(vö. a hasonló magyar állapotot) és talán ezen használat túltengé-
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sóvel magyarázhatók az ilyen fajta példák: Sorni-Kworés jayén-palt 
nőVX xüyxsüln! ,kra,nj-Kiuorés atyádhoz eredj föl!' (tkp.: Arany-
Kivorés atyádhoz mend föl!') I, 77 | l'al't voss hvalaslém! hadd 
mennék én eléd!' IV, 79 stb. 

Néhány példánál esetleg a magyarosság kedvéért nem egészen 
pontos fordítás is félrevezetheti a magyarázót. Láttuk ugyanis már 
föntebb, hogy a mutató névmással ellátott tárgy mellett tárgyas 
ragozásban van az állítmány. Mégis találkozunk ilyen példával: ti 
tüj telem nawér-pV jol soTémtciln! ,egy ezen a nyáron ellett csikót 
szúrj le!' IV, 151. Még ha a ti-t nem is vonjuk a nawér-pV'-hoz, 
vagyis ha nem is áll fönn az az eset, hogy a tárgy mutató név
mással van ellátva, akkor sem érthetjük meg ezen fordítás mellett 
a tárgyas alak használatát. így kell tehát a mondatot fordítanunk: 
,az ezen a nyáron ellett csikót szúrd le!', vagy esetleg így: ,azt a 
nyáron ellett csikót szúrd le!', mint egy hasonló példában: te salr-
pumé Mp-saMemtaln! ,öcsike ezt a tehénborjút szúrd le!' IV, 163 
KL. Egy másik eset: jg,més najné, jamés átérné sim-tal'é% nasir 
pnlén tül kinsáln! Jó úrasszonynak, jó úrgazdának szívcsúcsára való 
ízletes falatot onnan szerezz!' IV, 131. A vogulban tárgyas, a ma
gyarban alanyi ragozás! De ha szóról szóra fordítjuk a mondatot: 
,jó úrasszony számára, jó úrgazda számára szívcsúcsra való ízletes 
falatodat onnan szerezd!' — mindjárt érthető az eset. 

A másik fajta eltérésnél is lehet néha ilyen magyarázattal 
élni: élém-%alés ünléné jelpi'fj ma teltén, elém-iglés ünléné sawir, ma 
xul'íten! ,hozd létre az ember lakó szent földet, buktasd elő az 
ember lakó kérges földet!' I, 139. Fordíthatjuk így a mondatot: 
,hozz létre ember lakó szent földet, buktass elő ember lakó kérges 
földet!' — és akkor eltüntettük az eltérést a magyar és a vogul 
ny elvh asz nálatban. 

El kell ismernem, hogy ezek a magyarázatok sokszor nagyon 
kényszerűek, de a kérdés részletes és nemcsak az imperativusi 
esetekre kiterjedő vizsgálata nélkül egyebet mondani nem igen 
lehet. Amíg az összes lehető esetekre az összes nyelvjárások és az 
osztják nyelv föltétlen bevonásával nem gyűjtöttünk elegendő példát 
ós ezekből nem állapítottunk meg a speciális vogul gondolkodásmód 
tekintetbevótelével és állandó szemmeltartásával határozott törvény
szerűségeket, addig semmire se mehetünk az ilyen egymásnak 
még tán akkor is ellentmondó példákkal: aném salca ul Jcastaln; 
,engem erősen ne idézd!' I, 7 ~ cinem Tcastén! ,engem idézz!' 

. • ' 
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I, 15 | taw jakténé arjkwala-tarmél puyM ünttáln! ,a tőle le
vágott fatuskója fölé helyezd a fejét!' III, 387 <̂  takwi jaktém 
arjkwélan puska ünttén! ,a tőle levágott (maga vágta) fatuskó fölé 
helyezd az ő fejét!' (tkp.: ,fejét helyezz!') III, 413. Sok esetben 
fel lehet ugyan tenni, hogy a birtokos személyrag csak mint deter
mináló elem szerepel, de ennek ellenére is megállapítható, hogy 
(talán csak látszólag?) nincs egyöntetűség a példákban és hogy 
itt a vogul nyelv szellemét mélyen érintő problémák várnak még 
megoldásra. 

2. Az óha j tó monda t . 
A vogul fölszólító mondat gyakran összeesik az óhajtó mon

dattal, aminek az oka a tárgy természetén kívül részint a voss 
mondatképző sokoldalú szerepében rejlik: vör-uj voss taratasén! 
,óh bocsáss le erdei állatot!' I, 73 | janyV voss janimén, lahvci voss 
taramién! ,nőjj hát naggyá, terjedj szélessé!' I, 161. 

Az óhajtás különféle kifejezési formái: 
a) voss + föltételes mód: matér-sir ürél élém-%#lés voss télnütv! 

,valami módon bár teremnék ember!' I, 46 | akw jot voss alnuwé-
mén! ,hadd élnénk mi együtt!' IV, 43 | am jui-palémt voss xajtnüt! 
,hadd futnának utánam!' IV, 43 | 

b) voss + föltételes möá + mönt: ayi-lili aulikwe nari% voss ql-
tílfdnülén mönt! ,a leány élete (lelke) végecskéjét óh bár mentenéd 
meg!' (,emelnéd föl!') II, 425 | Ás janit jelpirj palkéntél %qn tVvoss 
XönUmlalnüm mönt! ,Ob nagyságú szent fülecskéddel óh bár hall
gatnál ide, király!' II, 423. 

c) voss + intenzív képzős igealak (vő. MUNKÁCSI, VogNyjár. 
41—42; BÜDENZ, UA. 356; SETÁLA, TuM. 170—171; SZABÓ D.: NyK. 
XXXIV, 218—219; SCHÜTZ JÓZSEF, AZ északi osztják szóképzés: 
NyK. XL, 16; ezzel szemben SZINNYEI, FUSpr.2 124, NyK. XXXIII, 
251; KLEMM, A létige szerepe az osztjákban ós a vogulban: NyK. 
XLVI, 391): Tqrém satém jamés tatéi elei voss püssén, élei voss 
üntsén! ,Tarém előidézte szép napokat óh bár derítenél, óh bár 
teremtenél!' II, 411 | térén-tajt nar> voss pantméltaslén, yul-kémpli 
nar) voss rottméltcislén! ,a kór ruhaujja (dühöngését) óh bár csilla
pítanád, betegség ruhaszárnya (dühöngését) óh bár enyhítenéd!' II, 
422 (1. a nyomatékos parancsolást); tot voss jarixsasém! ,bár forog
hatnék ottan!' IV, 78 | l'al't voss kivalaslém! ,hadd mennék én eléd!' 
IV, 76 | samim %ul-pirak pasán am voss ünttasém! 4vagdalt hal-
pástétommal való asztalt hadd állíthatnék föl!' IV, 79. 
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d) voss + intenzív képzős igealak + mönt (vö. MUNKÁCSI, VogNy-
jár. 41); nar aném oss pusméltáslén mönt! ,vajha te engem fölgyó-
gyitanál!' II. 259 | nar] qs aném lilir-tail oss tdrataslén-mönt!,vajha 
még egyszer elevenen te engem elbocsájtanál!' II, 12 sorúi pöúpii 
sorúi sermiit tV voss püwaslén mönt! ,az arany festésű aranyos kantár
szárat óh bár ide irányoznád (fognád)!' II, 350. 

e) voss + intenzív képzővel ellátott föltételes mód-{-mönt (vö. 
VogNyjár. 41): mol'é% patné vöt-sam %um, Átér, 1% voss patsénuwén 
mönt! ,gyorsan szálló esőszem férfiú, Fejedelemhős, óh bár ide 
szállanál!' II, 349. 

f) voss + személyragos nomen verbale (vö. VogNyjár. 41): xgt 
jüs-voj lulit Sorni-askénnél nar voss pojkllamén! ,hat fekete sas 
[röptényi] magasságban [lakó] Aranyos atyácskádhoz könyörögnél 
te!' II, 424 | sdt jüs-voj lülit jciíkénnél nar) voss lüúsílamén! ,hét 
fekete sas magasságban [lakó] apácskádhoz siránkoznál te! ' II, 424. 

A példák áttekintése után a következő fejlődést tehetjük föl 
az óhajtó mondat különféle kifejezési formáinak a kialakulásában : 
A legkezdetlegesebb állapot az lehetett, amikor az óhajtás egy 
óhajtó szócskával és az igeállítmány praesensével (nomen verbale) 
fejeződött ki. Akkoriban még külön imperativus sem volt, és a két 
igealak így olykor találkozhatott is a kérő fölszólításoknál (1. fent). 
Egy pár példa van csak az óhajtás ilyfajta képzésére, ez is bizo
nyítja tehát ós ez is arra mutat, hogy a fejlődés kezdetét itt, nem 
pedig valami más, nagyobb használatnak örvendő változatnál kell 
feltennünk: voss jiiv! ,hadd jöjjön csak!' III, 396 | ti voss %üUli! 
,hadd buzogjon ide!' II, 152 | nar% voss pö%áti! ,hadd hatoljon föl 
oda!' III, 319 | lilirj jörén éld voss ujmiii! ,eleven júr-állatod hadd 
ússzék tova!' II, 417. (Az effajta kifejezési mód ma már inkább 
megengedő értelemben használatos ugyan, de eredetileg valószínű
leg az óhajtást is kifejezhette, amint árnyalatokban ma is kifejezi.) 

A praesens igealak olykor egy intenzív jelentésű képzővel 
(1. a c. pontot) erősödve állt az óhajtást jelölő indulatszó (voss) 
mellé: jamés lüw tqrj%él ti [voss] tiséltawés! Jeles ló patájával egyen
getné bár simára (á földet)!' III, 475 — s ezzel magyarázható, hogy 
a vogul nyelv az esetek jelentékeny részében ilyen mozzanatos 
képzős alakkal fejezi ki az óhajtást. Amikor aztán a föltételes (tkp. 
szintén mozzanatos, vö. BUDENZ, UA. 357; SZINNYEI, NyH.7 112, 69) 
és imperativus (tkp. interiectionalis szerepű névszóképző, vö. SETALA, 
TuM. 177) módjelölő képzők is kifejlődnek, természetesen ezek 
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veszik át a főszerepet a sokszor föltóteles vagy fölszólító hangulatú 
óhajtó mondatokban, és többször mindegyikük társul a mozzanatos 
-s képzővel úgy, hogy az egyes példákban néha négy jele is van 
az óhajtásnak: a voss indulatszó, az -s momentánképzö és a -ww, 
a föltételes mód képzője vagy az imperativusi jel, amelyekhez aztán 

% néha még a mönt erősítő-óhaj tó szócska is csatlakozik. 

A kérdő mondat. 

A lélektani sorrendtől eltérve (a kérdő mondat ugyanis már 
föltételezi a kijelentő megvoltát) a tárgyalás egységesebb alakulása 
céljából a kérdő mondatot a kijelentő előtt ismertetem (vö. WUNDT, 
Die sprache P , 260). A kérdő mondatot a kijelentőtől a mondat-
melódia, a hangmenet és esetleges simuló partikulák különböztetik 
meg (vö. GTOMBOCZ, Magyar történeti nyelvtan. V, Mondattan [kőnyomat]). 
Az előbbiekkel csak az élő nyelvnek hallás útján elsajátított isme
rete alapján foglalkozhatnánk, az utóbbiról már láttuk (1. a fölkiáltó 
mondatot), hogy indulatszói eredetű, mint a kérdő szócskák általá
ban (DELBRÜCK, Vergl. gramm. III, 263). A vogul -a, -á simuló particula 
szerepe (rokonságára nézve vö. NyH7, 158: magyar -e \\ zürj. -e, -o, 
-ja || votj. -a, -ua, ~úa \\ lpK. -a; BEKÉ ÖDÖN, Finnugor mondattani ada
lékok : NyK. XLIV, 2 8 : a déli osztjákban -a) hasonló a magyar -e? 
használatához1): üt xujetv-á? ,itt alszunk-e?' VogNyjár. 36 j narj 
jurtén menki jotmén jkv-a/9 ,a te társad velünk jön-e?' uo. 36 | 
jámáy-ü? Járnak-e ők ketten?' uo. 36 | am-a? ,én-e?' uo. 160 AL. 
nas-a ? ,csáklya-e ?' uo. 162 AL. A vogT-ban hasonló szerepű az 
orosz eredetű -li (-JIU) vö. VogNyjár. 289. 

1. Fölkiáltás jellegű, sokszor tiltó vagy feddő értelmű 
függő kérdés. 

a) %umTé várUilém ? ,mit tegyek?' (tkp.: ,hogyan cselekedjem?') 
III, 413 | tit-te ám mundér vaarem, jüj-ail mán tujim tujmgüs? 
,mit csinálok én itten, vagy talán utolsó nyaram érkezett el ?!' 
III, 347 KL. | %ar)%á várém? ,ugyan ki tehette ezt?' III, 177 | 
%um(müs) xanéitá? ,honnan tudja ő azt?' IV, 219. 

Ezek a kérdések természetesen az érzelemnek erősebb fokú 
kifejezői, mint az egyszerű kijelentő mondatok, használatuk sokszor 

*) NB. A VogNGy. szövegeiben csak fölkiáltó jelleggel használatos 
gyakrabban; kérdő szerepben alig találkozunk vele: xaMal xum-a? 
,ismeretlen ember-e?' IV, 340. 
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egészen költői: aman xqtélén pokapawés, aman Tqrém jol vá'ílés?! 
,nap bontakozik-e elő, avagy Tq,rém szállott le?' 11,66. A legtöbb 
esetben (mint minden nyelvben, mert hiszen nem speciális esetekről 
van szó) önállósult mellékmondattal van dolgunk: (at va'Uém), tumXé 
varílilém ?! ,(nem tudom), mit tegyek'. Ide tartozik a következő példa 
is: Numi-Tqrém dsém pdlt narjxd-Tce jcilnüm?! ,hátha fölmerni ók „ 
N. T. atyámhoz?!' I, 137: föltételes mondat kérdő alakban 
önállósulva. 

b) Feddést, tiltást kifejező függő kérdések: nauramét!manér 
müyintijin ? ,gyermekek, mit nevettek ?' II, 108 | nay manér am 
jotém müyinte'in ? ,te mit nevetgélsz énvelem ?!' IV, 60 | xota-mos 
Xuje'in? ,meddig fogsz még aludni?!' II, 204 | narj irj ti %uml!e-mas 
xuje'in?,és te mégis hogyan heverhelsz úgy még?!' II, 163. 

A feddés oka felelet alakjában kifejezve: manér vaarsén f 
teréntal ma térnél tarátéslén! ,mit csináltok ? a kortalan földre kórt 
bocsájtottatok!' II, 93 | na? manér vaaré'in V aném sam ál aláslénf 
,mit csinálsz? majd hogy meg nem öltél!' uo. Mindezen esetekben 
nagy szerepe van természetesen a hangsúlynak és a hangmenetnek, 
amely a kérdés alakjában kifejezett gondolatnak feddő, vagy tiltó 
értelmet ad. Sajnos, a vogul hangmenetről írott szöveg alapján nem 
lehet képet alkotnunk, legföljebb az egyes nyelvi jelenségekből 
(szórend, kérdő szócska helye stb.) állapíthatjuk meg hozzávető
legesen, hogy nagyjában hasonló a magyar mondat melódiájához . . . 
De erről majd később. 

c) Állítással tagadó kérdő fölkiáltás (a mondatmelódián kívül 
nagy szerepük van itt a kérdő névmásoknak): am nayén varné 
man §ntés g^nééim ? ,micsoda segítséget tehetek én neked ? P I, 
142 | ti xurip jiw xum-müs totilém $ l ,e fajta fát hogy hoznék ?!' 
II, 119 | taw as pltal maná ansux glém?! ,de hát fiú nélkül minő 
öreg van ?!' (,nincs olyan szülő, akinek valakije ne volna [aki halá
láért bosszút állhat']) III, 516 | %olit sat paspa pasiz jiwné a-fjk xün 
pgste'im?! ,reggel a száz jegyű jegyes fára hogyan véssek még 
rovást?!' IV, 86. 

d) Szitokkal megerősített kérdés: mén nayén man jáyén-sim-
nawíél tittilémén?7 ,mi micsoda apád kínját adjunk neked?! II, 21 | 
tü-Jce joxtimén man tarém sóZrjhwén patawémén?! ,ha mi odaérünk, 
micsoda isten nyila érhet bennünket?!' II, 62 (Az állítással tagadó 
kérdő fölkiáltás nyomatékosabb formája). 

e) Tagadással állító kérdő fölkiáltás (logikailag fölösleges ta-



ÉSZAKÍ-VOGTJL, MONDATTANI KÉRDÉSEK 3 2 9 

gadás); vö. a magyarban: mit nem adnék érte ?! (-= nincs, mit 
oda nem adnék érte), hányféle dolgok nem jutottak eszébe ?! (sokféle 
dolog eszébe jutott) 1. GOMBOCZ, Magyar történeti nyelvtan. V. Mon
dattan [kőnyomat]. Vogul példák: xum-naurém ul aédn namtuwé?! 
,a fiúgyermeknek nem apjától kell-e nevet kapnia?! ' (tkp.: ,a fiú
gyermek ne apjától neveztessék?!') I, 4 | %un at jeltépiianém?! 
,hogyne akarnám őket élőkké?!' I, 130 | manéraV at táji?! ,miért 
ne lehetne?!' II, 127 | §s ul am?! ,hát hogy is ne é n ? ! ' II, 
117 | dsém-nur ul kinsilém, jayém-nur ul kinsilém?! ,atyám meg-
bosszulását, apám megbosszulását ugyan hogyne keresném ?!' II, 
184 | %otém ul éq,piténükalém ?! ,hogyan is ne szerelném föl?!' IV, 46. 

Az at ,nem' és ul ,ne' használata nem egészen szabályos. Az 
at csak jelentő mód mellett szerepel, az ul mellett azonban fölté
teles és kijelentő mód is állhat: ul sqpiténukálém w ul kinsilém. 
Tény az, hogy az ul mindinkább tért hódít, mivel jelentő módban 
álló ige mellett is bizonyos imperativusi vagy coniunctivusi ízt ad 
ezeknek a mondatoknak. A magyarban is hasonló jelenség (NB.: a 
magyarban az állítmány mindig föltételes módban van ilyenkor, a 
vogulban ritkán); régen: Ki nem tudná?!, A halálos ágyán ki meg 
nem bocsátna ?! Toldi XI, 15, ma: ki ne tudná ?! stb. 

2. Kérdés, felelet. 
Kiegészítendő vagy ténykérdés (gánzungsfrage, tatsachfrage). 
a) Felelés mondatrésszel: xoti-utüw mir-susné-xummV jemli ? 

— am ti ,vájjon közületek ki lesz világügyelő férfiúvá?' — ,én' 
II, 116 | xct-man xum-pV jiésinti? — aj Uenkau ,micsoda legény 
jődögél?' — ,ej, a Lyenkov' IV, 85. Erre az esetre különben nem 
sok példa található a MuNKÁcei-féle szövegekben. A regék ós az 
énekek bőbeszédűsége és a gondolatritmus már eleve .gátat emel 
az ilyen rövidebb gondolat-kifejezési formáknak a költői nyelvhasz
nálatban való szélesebb körű elterjedése elé. 

b) Annál több példa van az egész mondattal való felelésre: 
manér IQ-QX totsén ? — Sarni-Kworés dsémnél totem íqrjxém ti ,minő 
üzenetet hoztál?' — Arany Kworés atyámtól hozott üzenetem ez' 
I, 35 | xotd mine'in ? — am nem totuyktvé mineHm ,hova mégy ?' 
— ,én a feleségemet (haza) hozni megyek' I, 8 | xÖ- tét üreHn ? — 
man Pardparséx lüt űrén ,kinek a lovait őrzitek ?' — ,mi P. lovai 
őrizzük' I, 8 | árjkwén xot ali ? — rüs'1 atér-paglt üli ,feleséged ho 
van? ' — ,az orosz fejedelemhősnél van' II, 91 | ta-ti, as manér 
ujkén? — ía-tó, taw nama aJcér ,hát ez megint micsoda állatocs-
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kád ?' — ,hát a z . . . , annak neve dkér1 IV, 342 | %umin x&zxd f — 
am simtal-majttal jarén paxütur, xumim ta ,férjed kicsoda?' -— 
,nékem a szívtelen, májtalan hős, az a férjem' IV, 171 | jcitd sirejd 
xot ali ? — püüt öli ,hallod-e, kardja hol van ? — ,kebelében van' 
IV, 172 | jüntpá manii %urip ? — Lapatka üsét varém jüntpd ,pán-
célrnhája minő ?' — ,L. városában készült a páncélruhája' IV, 172. 
1. még a IV. kötet 322. lapját, ahol egy egész ének csupa kiegé
szítendő kérdésből és arra mondat alakjában való feleletből áll. 

c) A kérdés megismétlésével hangsúlyozott felelés: manér var-
mél mciés atxatsdn $ — as manér vdrmél ma?és atxatsüw f Sorni-
Kivorés as'üw jelpir éakw vari ,micsoda dolog miatt gyűltetek 
egybe?' — ,hogy mi micsoda dolog miatt gyűltünk egybe? Arany 
K. atyánk szent tűzözönt csinál' I, 74 | tinci manér 9 — taw manii 
jiinV tin anéi? taw tinli tűrém sclt sajt ,mi az ára? ' — ,hogy 
milyen nagy ára van ? az ő ára 300 rubel' IV, 342; tipikus példa 
a következő : manér vöwein ? — am manér vöwe'im ? nay manii-
kem mfyén? — am maniikém míyém? at sat sajt mlyém ,mennyit 
kérsz? — ,én mennyit kérek? mennyit adsz te? ' — ,én mennyit 
adok? 500 rubelt adok' IV, 335 (Mindezek az esetek és példák 
természetesen inkább csak kuriózumképpen, semmint általános ta
nulságok miatt érdemlik meg a fölsorolást). 

d) Visszakérdezés, érzelmi (indulati) felelés: man dléntén' ütné 
üléntawdsén ? — giné elém-xglés akw mat man xuú joiti 9 ,hát te 
hogy kerültél ide?' — ,hát hogyan kerül élő ember valamely 
vidékre?' I, 25 | kit gsné xumle patsén? — dvkir-a! narj xumlé 
xanéilén, am sans-piiyk pásén xum-kélp kiivért sussyéldsém ?, ,mikép 
lettél oly halovány?' — >ugyan anyám, te honnan tudod, hogy én 
térdfőig férfivérben gázoltam?' I, 123 | tai ékwa, tai manér üs ndrjki't 
— am as xotél vallem f ,ugyan te asszony, micsoda vár látszik ott?' 
— ,hát én hogyan tudjam?' II, 65 stb. Az ilyfajta kérdő fölkiál
tással felelő mondatok elég gyakoriak a szövegben. Találtam olyan 
példát is, amelyben a kérdés megismétlésével hangsúlyozott (vö. a 
c. pontot) kérdő fölkiáltás (vö. a d. pontot) a felelet: naz xotdlé 
kasén %alés ? — am xotdlé kásem %alés ? (a kérdés megismétlése} 
álém üsémt akw-ti dyiYj-piyir kwolém ali (a tkp. felelet), xuml'é kdsém 
at xáli ? (tagadással állító kérdő fölkiáltás) ,hova tűnt el a kedved ?' 
— ,hogy hova tűnt el az én kedvem? ama városban, melyben éltem 
volt, van az én lányos-fias házam (elszakítva tőlem), hát hogyne 
tűnt volna el a kedvem?' ÍV, 339. 
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Eldöntendő vagy kétkedő kérdés (entscheidungsfrage, zweifels-
frage). 

a) I g e n l ő f e l e l e t : 
a) A kiemelt mondatrésszel: akim-gjka najj? T— am ,testvérem 

te vagy ?' — ,én' II, 24 | jay-ayi na? f — am ,bátyám te vagy ?' 
— ,én' uo. \ játci ajilmahvés? — ajivés ,hallod, elaludt-e?' — ,elaludt' 
IV, 172 | jüntép ansi? — ansi ,van páncélruhája?' — ,van' uo. j 
masxatim, aú ? — masxatim ,fel van öltözködve vagy nem ?' — .fel 
van öltözködve' uo. | plkwé joxtésén? —jo%tésém ,íiúcska megjöttél?' 
— ,megjöttem' II, 115 | úuye'x jísén? — amé^jísém ,magad jöttél?' 
— ,magam jöttem' IV, 364 T. 

/J) A verbális kérdő mondatokra mindig az állítmánnyal törté
nik a felelés, ha nem azon van is a logikai hangsúly: jamésakw 
jalsén? —jalsém ,jól végezted utadat?' — ,(jól) végeztem' I, 26 | 
nauramét! pusén-ta'U jcilsan ? — jcilsü ,gyermekek, egészséggel 
jártatok?' — .jártunk' II, 9 | saune'písén khajtútlen? — khajtútlem 
,egészséges vagy-e?' (tkp.: egészségesen futkározol-e?')— ,az vagyok' 
(tkp. ,futkározok') IV, 364 T. Vö, osztjÉ. %odi, igon seml seushi? 
— seushm ,hogyan, az uradnak hajfonatot fontál?' — ,fontam' 
PÁPAY, Északi osztják nyelvtanulmányok : NyK. XXXVIII, 142. 

Ezeket a példákat csak akkor lehetne helyesen elbírálni, ha 
a mondatmelódiát és a hanglejtést az illető mondatokban ismernők. 
így is kézenfekvő az a feltevés, hogy a vogul gondolkodás magát 
a cselekvést érzi fontosabbnak a módozatnál és így a cselekvést 
jelölő igei állítmánnyal felel. Esetleg a ritmus és az analógia hatá
sát is föltehetjiik (vö. az olyan kérdéseket, amelyekben valóban az 
állítmány hangsúlyos: né miitér lüí at vdrsén ? — at vcirsém ,semmi 
rosszat sem cselekedtél?' — ,nem cselekedtem' I, 26, de a logikai 
hangsúly csak részben van az állítmányon, mint ebben a példában 
is, ahol a rosszat cselekvésben éppen olyan hangsúlyos lehet a rossz 
is, mint a cselekvés). 

y) Igenlő, erősítő szócskával: kit élmip kasiijü at majwasén? 
— sölr!.— kit elmip kasajÜ majwiisém ,két élű kést nem adtak 
neked?' — ,de igen (igaz), két élű kést adtak nekem' I, 17. A söl 
különben jelzőként és nyomatékosító határozóként használatos, éppen 
úgy, mint a magyar igen: söl sat pátit ,igaz (valódi) hét lépés' 
II, 329 | sölr ti pupyV Iciwilénükalém mönt ,akkor neveznélek téged 
igazán bálványkának' II, 426. 

Ide tartoznak még a VogNyjár. 31 . lapján említett erősítő 
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kifejezések: ossa ,hogyne' ,persze' | #s-%um, as-ti ,persze'; vö. hatén 
aimélti ? — ossa! ,fáj a kezed ?' — ,hogyne (fájna)', amelyekről 
azonban nem tudok bővebben nyilatkozni, mivel a szövegekben nem 
igen találkoztam velük. 

ő) Kérdő fölkiáltást tartalmazó mondattal (vö. a tagadással 
állító kérdő fölkiáltást): mir susné %um nar> ta ? — as ul am ?! ,a 
világügyelő férfi te vagy ?' — ,hát hogy is ne volnék?!' II, 117 | ti 
né xansilén ? — amki nem ul xansilém ?! ,ismered ezt a nőt ?' — ,a 
magam nejét ne ismerném ?!' IV, 340 | nar> ás ti %um %ansüén f 
— amlá xumim ul xansilém?! ,hát te ismered-e ezt az embert?' — 
,a magam férjét hogyne ismerném?!' IV, 341 | mine'in, man átím? 
— ul minéim?! ,elméssz vagy nem?' — ,hogyne mennék?!' IV, 
340 | Ta'Uné jiwén? — pus-he alnüm ul minnüm?! Jössz a Szoszva-
mellékre ?' — ,ha egészséges volnék, hogyne mennék ?!' IV, 424 | 
(né viné xum jany' ut jot tóti) nay cinem jot at vilén? — ahim-aé 
namtén-he $li, manéraV at taji?l ,a nőt vivő ember idősebbet szo
kott magával vinni.) te nem vennél-e engem magaddal?' — ,öreg 
bácsi, ha kedved van, miért ne?' II, 127. 

b) T i l t ó f e l e l e t (vö. a tiltásról szóló fejezetet): plkwé, 
nayén tll manci sis-járél lavilém, manli ma'U-jarél narén mllém ? 
—- vassV anémnél sis-jar ul hinsén, má'ü-jar ul hinsén!,fiacskám, 
neked most már minő háterőt rendeljek, minő mellerőt adjak?' — 
— ,többé éntőlem háterőt ne kérj, mellerőt ne kérj!' I, 143 | am 
at aste'im juntsayJeHm — nayj at-he dsteHn, ahw alpV ul voss astént 
ét astal patén, x&tel astal patén! ,én nem érek rá, varrogatok' — 
'no ha nem érsz rá, ne is érj rá soha, éjjel ne legyen nyugalmad, ' 
nappal ne legyen nyugalmad!' IV, 321 j om üs hhwatcíl' jályém — 
vél ménén ,én ismét elmegyek valahova' — ,ne menj!' IV, 373 T. [ 
noxór-mRs nou lEx namsalén f — jü-aw, am-müsém dl namsénl ,mi 
miatt gondolkozol te úgy?' — ,nő-testvér, én miattam ne bánkódjál!' 
IV, 366 T. 

c) T a g a d ó f e l e l e t . 
«) Közönséges tagadó mondattal: nayén hitilaxte'im f — narjén 

at hitilaxte'im ,téged kérdezlek-e ?' — ,téged nem kérdezlek' I, 115 | 
né-matér Tül' at varsén? — at vdrsém ,semmi rosszat sem csele
kedtél?' — .nem cselekedtem' I, 26 | am jatlém aat jalyén? — 
om oqt ménam ,nem jönnél-e velem?' — ,én nem megyek' II, 223 K. 

/?) Tagadó szócskával (vö. VögNyjár. 32—33): taw jiw-á?.— 
ati, at ,ő jön-e?' — ^em' VögNyjár 32 | nar> aném tén pagltén 
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tü tariitaln! — ai ,bocsáss oda engem hozzájuk!' — ,nem !' I, 164 | 
ü-ttirtén amánmi! — ük ,bocsáss el engemet!' — ,nem' IV, 345 T. | 
manci ne kwoncik xualuykivé manci %um kwon-kwalur.kwé ? — áiim 
ékwa ,vajjon a nőnek kell-e kimenni vagy a férfinak?' — ,nem 
asszonyomul, 136 | nén jui-palént naulxatné jar-ke qsnüm, tox xün 
vayknüm ? — at'im, narj jui-pálmént jajén! ,ha utánatok futni való 
erőm volna, hogyan másznám így?' — ,nincs [úgy], jer te [csak] 
mi utánunk!7 IV, 329 | nan qnse'in? — áümakwé ,van kenyered?* 
— ,nincs édesem' VogNyjár. 32. 

/) Kérdő fölkiáltást tartalmazó mondattal (vö. az állítással 
tagadó kérdő fölkiáltást): manér kuritawé, vá'ílén ? — am xotél 
va'ilém? ,tudod, mit csattog?' — ,én honnan tudjam ?!'I, 14 | náT 
mdté vor oat khasfen ? — om nésé-nar khasyem ? ,nem tudsz te 
valami dolgot?' — ,mit tudjak én?!' IV, 379 T. | ti %um xansilén, 
man aüm? — am xotél va'ílém x&tpa xum?! ,ismered ezt az embert?' 
— ,honnan tudjam én, hogy ez miféle ember?!' IV, 340 | mine'in, 
man atim? — xotél minőim?! ,elmész, vagy nem?' — ,hogyan 
mennék?!1 IV, 340. 

A tagadó felelettel kapcsolatban lehetne most a tagadással 
általában foglalkozni. Az erre vonatkozó tudnivalókat azonban 
MUNKÁCSI könyvében (VogNyjár.) és részben KLEMM egyik értekezé
sében (A létige szerepe az osztjákban és a vogulban: NyK. XLVI) 
nagyjában megtaláljuk, a példák bővebb felsorolásáról és a kérdés 
rendszerezéséről ezért tehát részben helyszűke miatt is egyelőre 
lemondok. Fölhozok azonban egy-két példát az alapnyelvi eredetű 
emphatikus (kettős v. fölös) tagadásra: ne-mat sayki a,üm, ne-mat 
auléx atim ,semmiféle fekete kacsa nincsen, semmiféle jeges kacsa 
nincsen' I, 29 | ne-mat tawli'/j tarém at va?em ,semmi szárnyas istent 
nem ismerek' II, 4 | né-matér at ncitawé ,semmit sem hoz a víz' IV, 
174 stb. 

A kijelentő mondat. 
1. Leíró: a) nominális: netal alurkwé as jamés ,nő nélkül 

élni szintén jó' I, 7 | ménki sat tal, sdt tüw naurémtal qlém kitt 
,mi hét tél, hét nyár óta gyermektelenül élt pár (vagyunk)' I, 34 | 
qlém-pasémén ti .életünk vége ez' I, 18 | akw mát xg,tél reyijj suj-
vata ,egy helyt napsütötte fenyves széle' I, 52 [ tina ti, tana ti 
,ára ez, díja ez' II, 151 | jamés rasi vayémné masmém ,szép selyem 
mente vállára öltve' IV, 257 j ta iülméntimét pöraném ,ikráim el-
lopvák' IV, 246 stb. lásd a nominális mondatról szóló fejezetet. 
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b) verbonominális: nay néyirj xum qéén ,te nős férfi vagy' 
IV, 60 | tal %ujim xumréé q,sém~ ,telet áthevert férfiúcska vagyok' 
III, 335 | masex i oqmp akw maunpdV at öld ,a macska és az eb 
nem egy alakúak' VogNyjár. 191 K. | min nupins ösmén ,mi ket
ten nászrokonok vagyunk' uo. 105 KL. | tan jai-puwinst ,ők atya
fiak' uo. 105 KL. j vcirmél'V jamés ujkwé qlndtd, ,nagyon jó álla-
tocska' IV, 348 | am Kusma asém majlém puu-r) amki puurém öli 
,az én K. atyám adta gazdagság az én gazdagságom' IV, 45. 1. a 
verbonominális mondatról szóló fejezetet. 

2. Elbeszélő: a) nominális: kit lili'f) pirwd püwmdtém ^ é g -
fogott két eleven felelő rucát' I, 29 | luwd Utal ta kansim ,lova 
étlenül elsorvadt' I, 27 | vdyiy sispd awapattd p m rdtém ,a hatal
mas hátú medvefő búbját egy férfi ütötte meg' III, 172 || Tdrém-
pT-qjkd ti qlndtd ,Ég-fia-öreg ím ő az' II, 264 | jcinV sa'lrép tatu 
visééntamd ,a nagy fejszét ő vitte el' III, 384 | palitd nqrix-xasdr-
temand ,sörény ét fölborzolta' IV, 241. 1. a nominális mondatról 
szóló fejezetet. 

b) verbális: tü jol ta xujés, tot ta futtte ,oda lefeküdt, ott is 
maradt' I, 55 | Sarni-qtér ta xajti ,Arany Átér csak fut' I, 58 | 
nelm-tgíéx üliri pulkwé mén téssentimen ,nyelv végre való gyönyö
rűséges falatot eddegélünk mi' II, 255 | xaslvr} sispd janV lüpi tar-
mél jdy-dyim ünli ,mohos hátú nagy fatörzs fölött testvérem ül' 111, 
124 | nél vogrem ,állványt készítek' IV, 421. 1. az ál verbum finí-
tumokról és a verbális mondatról szóló részt. 

Az alany. 

/ . Az alanytalan (és lappangó alanyü) mondat kérdése. 

Meteorológiai mondatok: ti tüji,havazik' U, 127 ! miryi ,menny
dörög' IV, 423 | sdt et, sdt xatél akw-müs kumriti ,hét éjjel, hét 
nappal egyre mennydörög (csattog)' I, 35 |[ Időhaladást jelentő ki
fejezések (vö. SIMOMYI, Mondattani vázlatok: NyK. XXV, 5): xatdlés 
.kivilágosodott' II, 20 | étijV iemtés ,éjjel lett' IV, 335 | et-kwotl 
porai' jemtés ,éjfél tájra vált az idő' IV, 334 | takwsi paldT ti jémts 
,ősz felé vált ím az idő' I, 133 | sdt kérni' jemts ,kb. egy hét telt 
el' IV, 79 | x&t X#télV tox jemténtdlém ;hat napja telt el már úgy' 
IV, 193. 

Ha a szövegekben kutatunk, ezen alanytalan mondatoknak 
olyan párjaira fogunk akadni, amelyekből következtetéseket vonha-
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tunk le arra nézve, hogy ezen alanytalan formában megmerevedett, 
legtöbbször időjárásra vonatkozó megállapítást tartalmazó monda
toknak a primitív emberi szemléletben mi a tulajdonképeni alanyuk. 

. . . Alanytalan időjárási (meteorológiai) mondata van minden 
népnek a föld kerekségén (1. PULS ,Das wesen d. subiectlosen satze: 
Progr. Flensburg 1888). Hogy pedig ezek a mondatok hogyan ke
letkeztek, hogy csak existentialis ítélet nyelvi kifejezői-e, vagy való
ban valami alany hiányzik belőlük, azzal már sokan foglalkoztak : 
HEYSE (Ausführl. lehrb. d. deutsch. spr. 1838) nevezte ezeket elő
ször alanytalan (,impersonale v. subiectslose sátze') mondatoknak, 
de MIKLOSISCH két értekezése az első részletes munka e tárgyban, 
Die impersonalia im slawischen (Denkschr. d. Kais. Akad. d. Wiss. 
XIV. 1865) és bővített kiadása, Die subiectlosen sátze, 1883. Reszt
vettek még a kérdés megvitatásában : BENFEY, BONITZ, STEINTHAL, majd 
MARTY (Vierteljahrsschr. f. wiss. Philos. 1884); SCHUPPE (Zeitschr. f. 
Völkerps. u. Spr. 1886); SIGWART, Die impersonalia, Freiburg, 1888; 
SCHROEDER, Die subiectlosen satze: Progr. Gebweiler 1889; a fönt
említett PULS és mások. Mindezeknek a kutatásai alapján (1. még 
VÉRESS IGNÁC, Alanytalan mondatok: Egy. Phil. Közi. XVI, 636) a 
végső eredmény abban foglalható össze, hogy a meteorológiai mon
datoknak a primitív ember szemléletében van tulajdonképpen ala
nyuk, mégpedig: 1. myth. lény: szkr. Indra varsati, lat. Jupiter 
tonat, f. Ukkonen kdy, jyrisee, m. Isten nyila stb.; — 2. az 
ég: votj. inmar zord, m. dörög az ég, zeng az ég; — 3. az idő: 
votj. kwaz zord, m. kitavaszodik, már őszre jár; 4. természeti je
lenség : vog. rakw rakwi, vöt vöti, m. esik (az eső), havazik (a hó); 
— 5. ném. es donnert (az alany szempontjából határozatlan ítélet) 
vö. GOMBOCZ, Magyar tört. nyelvtan V, Mondattan [kőnyomat]. 

Ezen tényekkel szemben lássuk, mit állapíthatunk meg a vogul 
alanytalan mondatra vonatkozólag: 

1. Az a l a n y t a l a n m o n d a t e r e d e t i a l a n y a az é g : 
xatalés ,kivilágosodott' II, 20 | sát öt, sát tqlél akiv müs kumrlti 
,hét éjen, hét napon át egyre csattog (az ég)' I. 35. — tarém tat
lali, ás Mimi ,az ég kinappalodik és megint beesteledik' IV, 392 [ 
tarém jiykés ,az ég beesteledett' IV, 412 K. — Numi-Tarém ásém 
ti xqtdlés ,N. T. atyám ím kinappalodott' III, 64. 

2. a z i d ő , 
a) ,zeit' (lappangó alanyú mondatok): sdt kemV jémts ,kb. egy 

hét telt el' IV, 79 | ét-kwott porai' jemtés ,éjfél tájra vált (az idő)' 
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IV, 334 | %at tqtélV tox jemténtalém ,hat napja telt el már úgy' 
IV, 193. 

b) ,wetter': tujjV jémti ,nyárra fordul' I, 153 | telijV jemti 
,télre változik' I, 151 | takwsi palciV ti jemts ,ősz felé vált ím (az 
idő)' I, 133 j tüja-pdlcií ti patés ,tavaszodni kezdett' I, 56. — Tö-
rém takwés-poaldV pclts ,az idő őszi tájra fordult' III, 521 P. — 
Numi Tarém jciyen, N. T, dsén tüjcW ti jemts ,N. T. atyjuk, N. 
T. apjuk ím tavasszá vált' I, 54 | Numi Tarém lawi: „am tujjV 
jémteim" ,N. T. így 'szól: „én nyárrá változom"' I, 151 | Numi 
Tarém asém tüjimalés ,N. T. atyám kitavaszodott' III, 79 | Numi 
Tarém asikeu xar-lall yarés takwsV jemtllolém ,Fenséges Ég atyus-
kám szarvasbika lábanyoma látható vékony havú ősszé változott ím 
el' III, 469 | Tarém-öni aéikém tahvsi-pcllV jémtUálém ,T. atyuskám 
ím őszi időre változott' III, 38. 

3. t e r m é s z e t i j e l e n s é g , szél, eső, hó stb.: ti tüji ,ha
vazik' II, 127 | nari kant-sayl, kakrén-kéurt akw müs miryi ,te ha
ragvó zivatar, mindig dörög a belsődben' IV, 423 — tüjt pats ,hó 
esett' IV, 240 | vöt vöti ,a szél fúj' I, 33 | vöt siwyi ,a szél süvölt' 
IV, 400 K. | rakív rakwi ,esik az eső' I, 33 — tarém tüji ,az ég 
havazik' IV, 388 | tarém ük/int ,az ég dörög' IV, 404 T. | törém 
pölu% ints ,az ég fagyni kezdett' III, 521 — Numi Tarém asa 
rakw-ke rakwi, Numi Tarém jayá vöt-ke vöti ,N. T. atyja ha eső
ként esőzik, N. T. apja szélként ha fúj' II, 104 | Numi Tűrém 
asém %un tüjilém ,N. T. atyám amint lehavazott' III, 310 | gsir 
sampa, samir tujtci y.un patilém ,vastag szemű szemes hava amint 
lehullott' III, 310 | Sorni-Kworés asém l'cikív samp samir: tujtci ti 
pats ,S. K. atyám sűrű szemű szemes hava esett ím le' III, 270-

Láthatjuk ezekből a példákból, hogy akár az ég, akár az idő, 
akár valamely természeti jelenség a vogul meteorológiai mondat 
primitív szemléletű alanya, végeredményben ezek az alanyok mind 
egy mythikus személyre, Numi Tarém-ra, vezetnek vissza. Numi 
Tarém az ég, az idő, a szél, a hó, az eső. O adja a fényt, a nappalt, 
az estét, mint ég kinappalodik és besötétedik, mint időjárás hidegre 
vagy melegre fordul és ilyenkor süvöltő szél, vihar, eső vagy ,sűrű 
szemű szemes hó' alakjában jön a földre. Ha ezekhez a functiók-
hoz még hozzávesszük, hogy tarém nemcsak az ég, hanem a föld 
(numi tarém <*> joli tarém; jcinV tarém ,szóles e világ' IV, 371) és 
a víz [lentir tarém ta léntéltantaivé, yumpir tarém ta yumpéltantawé 
,dagadó óceán ím megdagad, hullámos óceán ím hullámozni kezd' 
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I, 61), sőt az élet is {tarém álurjkwé ,világot élni' IV, 72), láthatjuk, 
hogy az egész természetet, az összes jelenségeket, az egész világot 
magában egyesítő személy neve az, amely az időjárási mondatok 
alanyául szolgál. Eleinte nem személynek a neve volt, amint ezt a 
példákból látjuk és a primitív vogul vallási rendszerben, a bálvány-
és állatkultuszban ez természetes is. Később azonban, különösen talán 
a térítések hatása alatt egy hatalmas isten képzete erősödött meg 
benne. A tarém alak megmaradt ugyan az ég és idő stb. jelölésére, 
a Numi Tarém azonban már ma istent (Krisztus?) jelent, vö. átér 
tarém sat yalpci Tarém ,a derült ég hét közében lakó Tarém1 II, 
337 | Pés tarémt Numi Tarém má-tarmél jalasés ,a régi időben 
N. T. a földre jött' IV, 321. A fent említett példák: N. T. jciyén 
tüjáTti jemts, N T. ásém tüjimalés stb. az eredeti jelentésre mutat
nak, amely azonban már érdekesen telítődött az újabb, személyi 
jelentéstartalommal és így jötlek létre az ilyen mondatok: ,Isten 
atyám kitavaszodott', ,Tarém atyuskám őszi időre változott' stb. 
Hozzávetőlegesen a példák alapján is megkonstruálhatjuk a tarém =-
Tarém jelentésfejlődést: 

Első fok: törém pÖtu% ints ,az idő fagyni kezdett' Ili, 521 P. I 
tarém tüji ,az ég havazik IV, 388 | tarém ilkant ,az ég dörög' 
IV, 404 T. 

Második fok (a személyi jelentés kibontakozása): tarém vött 
ti pokaps ,az időjárás szelessé változott' (tkp.: Jarém széllé válto
zott'), tgrém tüjtV ti jáT'Xés ,az idő havazásra fordult' (tkp.: ,tarém 
hóvá változott') III, 352 | séi-úol Tarémne %ajtémlawé ,a homok
dombot Tarém elönti (vízzel)' II, 291. r 

Harmadik fok (a természeti jelenség és az isten alakja egy 
képzetkomplexum): Numi Tarém rakív rakwi ,N. T. esőként esőzik1 

II, 104 | Numi Tarém tüjilém ,N. T. lehavazott' III, 310. ; 
Negyedik fok (a személy képzetének előtérbe nyomulása): 

Numi Tarém asémné pojJcseHm: „payxwiri sampü samir) tüjtpatén!" 
,N. T. atyámhoz imádkozom: „széles szemű szemes hó alakjában 
hullj alá!"' III, 315 j Nuy Terem jayánné numél pát r&iw iml, 
Nu$ Törém jaín numél patém tüjt-nül ,N. T. atyjuktól fölülről alá
hulló jégeső, dara (eső-nyíl, hó-nyíl)' IV, 103 KL. | Num Tqrém %um 
apl'ém tüjta, javjcci %ünta tolamét ,Fenséges ég férfi apuskám hava, 
jege hogy nem felolvadt' III, 296 | Numi Tq,rém Icvwi: yanal asarém 
nolp nolir vöt pinéyém-pél, payxwi?) samp samiri tüjt patéHm ,N. T. 
szól: „midőn egykor hideg orrú orrós szelet fogok támasztani, széles 

Nyelvtudományi Közlemények XLVII. • 22 
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szemű szemes hó alakjában fogok esni"' I, 144 | Somi Kworés asém 
lakw samp samiyj tüjtrl tipats ,S. K. atyám sűrű szemű szemes hava 
esett ím le' III, 270. 

Ötödik fok (a személy aktív szerepe): Numi Tarém asém vad 
Xatél vdrilalém ,N. T. atyám rövid napot szerzett' III, 31 | Numi 
Tarém asém %ol %ünt pönsém ,N. T. atyám amint földerítette a reg
gelt' IV, 129 | tüja-pal %as<i xatél Tqrém vari ,tavasztáji hosszú 
napot alkot 1Y IV, 129 | takwsi-pél vdti xatél várés-pél ,ősszel, midőn 
(N. T.) rövid napot csinált' I, 53 | réV voqrém-vuil ,amiut hőséget 
csiuált' II, 224 KL. 

Numi Tűrém asém vari \ asérém nolpii nolir) vöt \ pünsitá, \ 
sajik nolpii úolirj vöt \ varitli. \ payxwiy sampll samir/ tüjt \ pattita, \ 
tül pöUm xwriy jáyk I pölita. \ amp-la'U xarés takwés \ varitcl. \ xum-
la'il xares takivés \ pünsita. ,Fenséges Ég atyám, amelyet alkotni 
szokott, | fagyos orrú orros szelét | előhozza (megnyitja), | hideg orrú 
orros szelét | megalkotja. | A széles szemű szemes havat | hullatja, 
A télen fagyó oldalszéles jeget | megfagyasztja. | Az eb lába nyomós 
vékony havú őszt | megalkolja, | A férfi lába nyomós vékony havú 
őszt | megnyitja.' III, 256. 

Az alanytalan mondatok logikai alanyául tehát a vogulban egy 
univerzális jelentésű szót kell felvennünk, amely a természeti jelen
ségeket jelölő funkctiója alapján némi jelentésfejlődéssel az isten 
fogalmát nyerte. 

. . .Egy érdekes nyelvi jelenségről kell még itt megemlékez
nem. A fönt felsorolt példamondatokban szereplő vari ,tesz, csinál' 
jelentésű igéről van szó (vö. SZILASI, Vogul szójegyzék 153), amely
nek a természeti jelenségekkel kapcsolatban differenciálódás és 
jelentéstapadás útján speciális jelentése fejlődött ki. Az ilyen mon
datokból : takwsi-pél vcdi xfytél varés-pél ,ősszel midőn [Numi Tarém] 
rövid napot csinált' I, 53 | möt vöt vari ,másfajta szelet csinál' 
I, 137 | Nom-Törém jáyétan soat soatérj réV ajés, réV voarém vuil 
,N. T. atyjához két hétig tartó hőségért kiáltott föl, — miután [ő] 
rövid napot csinált . . .' II, 224 — amint látjuk, többször elmarad
hat az alany, és az eredetileg tranzitív ige intranzitív, reflexív jelen
téstartalmat nyer: üj-la'il xarés takwés vars, amp-la'U x^rés takwés 
vars ,szarvas lába [nyoma látható] vékonyhavú ősz lett, eb lába 
[nyoma látható] vékonyhavú ősz lett' II, 201 | ali vöt-ke varíláli 
,ha felvidéki szól támadoz' III, 15 | lui vuot voari ,alszél kerekedik' 
IV. 397 K | tül vars ,tél lett' IV, 241. 
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II. As általános és a határozatlan alany. 

Kifejezési formái: 1. A nagy használatnak örvendő p a s s i v u m 
itt is érezteti hatását: téwé, ajatvé ,esznek, isznak' IV, 327 | lawéltawé 
,mondják' IV, 38. 

A passiv szerkezet sokszor „személyraggal jelölt alannyal" 
(1. SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 229) hozza vonatkozásba az általános 
alanyt és a cselekményt grammatikailag, illetőleg mondattani szem
pontból határozott alanyhoz kapcsolja: am lü jirél tüstUawém ,az 
emberek lóáldozatot állítanak nekem' II, 159 | mo tatvné lq>u Jchdrtpél 
jalé rdmwém ,földhányó tíz lapáttal temetnek el engem' IV, 109 I 
tox ta namejawém ,így neveznek engem' II, 436 | rusné manéin ti 
Xfdexlawé ,orosz és ugor ember hajlong előtte' II, 118 | tönii taw ti 
möjtkwé, tönci ti éryawé ,azért regélnek felőle, azért énekelnek felőle' 
II, 118 \\ jdi miném jdyiy nitr ul voss kinsllawé ,atyjától eredt atyai 
bosszúokot ne keressen senki!' II, 45 | a~ khansdntet khand tum-
lántaléu ,nem tudják, hogy ki lopkodja el' IV, 344 T. 

2. Nagy szerepe van a p l u r . 3. s z e m é l y n e k : IdweltdleHt 
,úgy mondják' II, 338 | xotdfkdsiri %ontléit ,bármerre vígan hallják' 
(tkp.: jbármerre lehet hallani') 1,72 | ti sundtél an dWit,ezen bol
dogságban élnek most az emberek' I, 159 | ser vör, mor vör samt 
éta sát íünsóit, xatél sát íünse'it ,rengeteg erdő, zordon erdő szög
letében hét éjjel sírnak, hét napon át sírnak' IV, 390 | test, ajist 
,ettek-ittak' III, 82 | test, djsét ,ettek-ittak' IV, 384 T. | vö. a magyar
ban : harangoznak délre stb. 

3. P l u r . 1. s z e m é l y : éíi xujeuw ,éjjel lefekszünk' IV, 342 | 
ös khötél kiualgu ,minden nap fölkelünk' IV, 928 K. | vö. a magyar
ban : sokszor oly közel vagyunk célunkhoz, hogy azt hisszük, elértük stb. 

4. S i n g . 2. s z e m é l y : xün vömé, man xul aluykwé mine'in, 
karr saltékli-ke: nayen sdt najtekli ,ha az erdőbe, vagy halat fogni 
mész s a rigó fütyül, neked szerencsét jósol' IV, 144 | xars-xars uj 
püyuykwé osmarirjis éri! tatv lapatd lakwxatuykwé pate'in, namséin, 
tatv üt ti öli, tit ti püyéntilém, xantléin\ taw ta élén x@sdt sujti 
,a harismadarat csak furfangosan lehet megfogni! ha ugyanis a 
közelébe kezdesz lopózkodni és azt gondolod, „ím ő itt van, meg
fogom mindjárt", hát hallod, hogy már messze távolban hallatja 
szavát' IV, 414 | naykin nal vorstsén ,magadnak állítottál föl kelep
cét' IV, 423 | potpol ndn nan pine'in, téri ut pinilén, mdxér-ujin 
téwét ,a pincébe kenyeret teszel, ételt teszel, az egér azt megeszi' 

22* 
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IV, 342 [ vö. a magyarban; addig nyújtózkodjál, ameddig a taka
ród ér stb. 

5. F ő n é v i i g e n é v : %umU varuykivé! ,mit tehetni!' III, 
423 | tini-khar 3 kkantoy ,enni valót nem találni' IV, 352 T. | 
mariim Ülnél dxkhot R minő? ,nekünk innen sehová se (lehet) 
menni' IV, 357 T. vö. PÓLAY V. A vogul infinitivus: NyK. XXXV. 
419; SZEGLETI I. A főnévi igenév Arany Jánosnál: NyFüz. XXIII; 
KLEMM, A van és vannak úgynevezett kihagyása: MNyv. XIII, 269. 

Az á l t a l á n o s a l a n y k i v a n t é v e : 
elém-xalés: elém-xalés at verili ,az ember nem bírja ki' I, 78 | 

elém-xQ'lés xuml'é-müséx öli ,hogy éljen meg az ember!' I, 139 | tair 
man la'Üd taléxt lülné elém-xalés verlti ,ugyan micsoda lába hegyén 
álló ember fogja majd kibírni ?' I, 80 | jdlné, minné elém-xalés mat 
sőrém má'és mini ? Járókelő ember vájjon csupán a halál miatt 
menne?!' II, 81 | vö. a magyarban: azt hinné az ember, élő 
tilalomfa stb. 

Xum, ne: sőt tala-tuwa jdnV ne, jdnV xum láwi ,hét tele, hét 
nyara mondja öreg nő, öreg férfi' I, 69 | xunt tax fcjTJXd minné xum 
ti mat vit vássV ul oss aji ,ha egykor erre lefelé utazik ember, e 
helyen vizet többé soha se igyék' II, 180 \ tül-ültté xotá miném xum, 
xotd miném ne pauld-lapél ti m-indst ,azután kiki a maga falujába 
haza ment' I, 71. 

dtém: ditdm dr khul lotkhátgl ,az ember minden reggel mosdik' 
IV, 402 T. 

Az általános alany kifejezése tehát elég gazdag a vogulban. 
A passivum nagy használatnak örvend ugyan, és egyes formák (pl. 
a sing. 2. személy) leginkább csak sententiákban használatosak, a 
köznyelvi kifejezési lehetőség azért elég színes marad. 

A határozatlan alanyról csak arinyit, hogy éppen úgy hatá
rozatlan névmással'fejeződik ki, mint a magyarban vagy másutt is. 
Egy pár példa: XQTXdn xőntémlawé-ke ,ha valaki hallja' IV, 409 | 
ckun chon nuri menuchv am jortélem ,ha valaki akar menni énvelem' 
Máté 16, 24. (HUNF. : NyK. IX.) | penyélténé xg>tpd joxti-ke ,ha valaki 
jön, ki bűvöltetni akar' IV, 411 || mötdnt laweit ,mások mondják' 
II, 116 | Vö. a magyarban: megölte valaki magát stb. 
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Az állítmány. 

/ . A nominális mondat {névszói állítmány). 

A nomen prioritásának és a nominális mondat eredetibb vol
tának az emlegetése lassanként már egészen közhellyé válik. Azt 
a tudományos nézetet, amely a fgr. mondatszerkezet mineműségéről 
hosszas előtanulmányok, viták és az egyes nyelvek megismerése 
alapján kialakult, legutóbb már végleges formában összefoglalta 
KLEMM ANTAL a kérdésről írt értekezéseiben, A van és vannak úgy
nevezett kihagyása: MNyv. XIII, 265, A finnugor mondat őstörté
nete : MNyv. XXIII, 328 (SziNNYEi-enilékkönyv). Ugyancsak ő, A 
létige szerepe az osztjákban és a vogulban c. értekezésében (NyK. 
XLVI, 386—401) foglalkozik úgy „per tangentem" a vogul (és 
osztják) nominális mondattal is, mivel azonban rendszerezése még 
némi kiegészítést kíván, a következőkben foglalom össze a vogul 
nominális mondatalkotás módjait: 

1. E l s ő v a g y m á s o d i k s z e m é l y ű v a g y a r r a vo
n a t k o z ó n é v s z ó i á l l í t m á n y . 

a) sing. 1. személy: álam am ,ni én (vagyok)' II, 127 | né 
víné %um amki ti ,nővevő férfi magam (vagyok) ím' IV, 31 | yjajtné 
%um amki ti ,nászoló férfi is magam (vagyok) ím' IV, 31 | janV 
ésérmdn ta patmém voipi am ,nagy szégyenbe esett (ember)-féle 
ím én' IV, 34. 

b) sing. 2. személy: jdy-cíyi nay ? ,testvérem te (vagy) ?' II, 
24 | akim-ajka narj? ,bátyám te (vagy)?' II, 24 1 mir susné %um 
nari ti ,a világügyelő férfi te (vagy) ím' II, 118 | narj varméíV nam-
ti'f) %um ,te igen okos ember' IV, 333 | nari jani' %um ,te nagy 
ember' IV, 326. 

c) plur. és dual. 1. személy: man rüpiténé ma%um ,mi dol
gozó nép (vagyunk)' IV, 334 | man as aktv ti elém yaldst ,mi is 
éppen emberek (vagyunk) ím' IV, 144 |j men raivri'-utins ,mi ketten 
rokonok (vagyunk)' VogNyjár. 7 | ménki sat tal, sat tüw nauremtal 
qlém kiti' ,mi hét tél, hét nyár óta gyermektelenül élt pár (va-
gyünk)' I, 34. 

d) plur. és dual. 2. személy: nan sex mane ,ti a föld sava 
(vagytok)' AHLQV. 12 | nan pas merne ,ti (vagytok) a világ világos
sága' uo. | sotinet nan ,boldogok ti' uo. • ai«v 

Ezen eredetibb állapotot megőrzött alakok azonban lassan a 
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vogulban is átadják helyüket a verbonominális képzésű mondatok
nak, í, ott. 

2. H a r m a d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó n é v s z ó i á l 
l í t m á n y . 

E l s ő t í p u s : nétal qlurjkwé üs james: a) főnév: ti mat 
kulir játéi ,ez valami ördögi folyó bizonyára' I, 5 | tus kér akiu sam 
,törékeny vas az egyik szem' I, 28 | isém kér vlyir %um, pol'ém kér 
sernél xum ,az izzó vas a vörös ember, a lehűlt vas a fekete em
ber' IV, 392 || kwolkém xüluykwé sdl ,házacskám elhagyni fáj (fáj
dalom)' IV, 8 | jdldsarjkwé mand kas Járkálni minő kedves (élve
zet)' IV, 8 || tan vonsdl raxtét ,azok mindhiába csak agyagdarabok' 
I, 131 | tan jdl-puwinét ,ők atyafiak' VogNyjár. 105. 

b) melléknév: narén jamés ,neked jó ' I, 143 | nétal qlurkivé 
as jamés ,nő nélkül élni szintén jó ' I, 7 | miném mám qs xgsd 
,menő földem még hosszú' IV, 279 | luirii ir vaital nawlii ir vaital 
,csontja még erőtlen, húsa még erőtlen' II, 103 | d-ne-ne la" Uém 
aumir ,jaj-jaj, fáj a lábam' (tkp.: ,a lábam fájó') II, 303 || hltdyén 
éamtdlV, lalldyén samtálV ,két kezed erőtlen, két lábad erőtlen' 
III, 60 | nríl jiwét akivüV Iidét ,a nyílra való fák mind rosszak' 
II, 119. 

c) számnév: As-sir %ulém sav ,obi-fajta halam sok' I, 149 | 
sqrnim-pél sav, <]lném~pél sair ,aranyam sok, ezüstöm sok' IV, 74 |J 
ur-puma mossa ,hegyi füve kevés' I, 156. 

d) személynévmás: mir susné %%m tair ta ,a világügyelő férfi 
ím ő' II, 118. 

e) birt. névmás: anéérd pusn uarkin ,vagyona mind a tied' 
I, 121. 

/') mutató névmás: usné mam ti ,haló-helyem ez' I, 15 | tind 
ti, tana ti ,ára ez, díja ez' II, 151 | glém pasémén ti ,életünk vége 
ez' I, 18 | jautén ti ,ez a te íjjad' II, 22 | átér mutratd ta ,az orosz 
fejedelemhős fortélya az' II, 61 || josdyén tijV ,ezek a te hótalpaid' 
II, 22 | ekwdV qjkdV tot taV ,az öreg asszony s öreg ember ott 
azok ni' I, 67. 

g) kérdő és határozatlan névmás: tind manér? ,az ára mi?' 
IV, 342 | üü nqxqr? ,ez mi?' IV, 401 || Numi Voikén qplmv sat 
pis qln-kwohpatitté jinmültém plyd tamlir mater ,Fenséges Fehér 
apuskám hét rekeszes ezüst házának zugában nevelt fia, hát ilyes-
valami ő' ü l , 67 | taw jorli xgtpd, kunér %atpd ,ő árva teremtés, 
szegény teremtés (tkp. valaki)' III, 233 | akiv-mat tajéntdst, aj én-
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tcist, sujténtdst... átér;, átéri mater ,valamely ételt eddegéltek, iddo
gáltak, zajongtak,.. . édes, édes valami (volt)' III, 235. 

h) határozószó vagy határozóragos névszó: katayd kit palt 
tatvldyd tot ,keze két felén szárnyai ott (vannak)' I, 44 1 jüíé numpél 
X§p nciriT üjvxéu ,hajó verte habos utacskánk visszafelé (vezet)' 
II, 36 | mat kém tepéydsém, tguli ,amennyi táplálékot összeszedtem, 
az nekem elég' III, 378 | l'ül l'ül'nüw mat saivit.,rossz és rosszabb 
dolog nagy számban (ered abból)' IV, 260 |j Kas vclrné sulí-pütris 
Xdp-posémt; kirsti-vorsti xap-kwoUlt; vör sitxéli, ur sitxéli xdp nolt. 
— sakwaléx xdp-posémt, pupdkwé xüp-kwoíélt, lein xdp-nolt ,sze-
méremkötőt csináló öntött vas fazekacska a ladik kormányán, zörgő, 
zajgó a ladik közepén; erdőt futkosó, hegyet futkosó a ladik orrán. 
— a szarka a ladik kormányán, istenke (medve) a ladik közepén, 
evet a ladik orrán' IV, 386 | püt-patit nan ,az üst fenekén lepény' 
IV, 387 | kwöttent nolurdm ,közöttük (kettejük között) az orrnyereg' 
III, 393 | törém poalt numén saut ,az égen, fönt a csillagok' IV, 
396 K. | möt jo oglém pöglt khől' ,az egyik folyó túlsó oldalán nyírfa' 
IV, 396 K. | noglmén khöpéj) khönt ,a vízen hajós had' IV, 397 K. | 
Tflrám-porjt süt khuús ,az égbolton száz csillag' IV, 404 T. 

i) (határozó) igenév: jamés rdsi vdyénné masmém ,szép selyem 
mente vállára öltve' IV, 257 | dném úawlém xQréxsi xüZémlém ,az 
engem üldözött rabló elmaradva' IV, 5 | uMy vitén xulilime ,a tüzes 
víztől el (van) borítva' I, 45 | üld snltmém ti xaritimé ,tűz szikrám 
ím eloltva' IV, 417 | keriy cllpd ker kerít-saw punkén pinmd ,vasból 
való vas sapka a fejébe téve' IV, 257 || ta tülmentimét pöraném 
,ikráim ím ellopvák' IV, 246 I jűrén ajka sun x$sit xasimé, alimé, 
jdf ayitd totimé, sdlidnd posimét ,a szamojéd öreg a szán hosszá
ban kifeszítve, megölve, leánytestvére elrabolva, rénei elhajtvák' 
IV, 168 | vö. a magyarban: Isten kék egével födve a tanyája, gabo
nával rakvák a csűrök stb. 

Mindezek a példák a magyar példákhoz hasonlóan és sokszor 
még szemléletesebben az eredeti állapotot tükrözik és a nominális 
mondat prioritásának fényes bizonyságául szolgálnak. 

M á s o d i k t í p u s : xöli x.um ^ xum x.öli. 
Minden olyan mondat, amelynek állítmánya nélkülözi a cse

lekvés alanyát megjelölő névmási elemeket, lényegileg a nominális 
mondatok közé sorolható (vö. WUNDT, Die sprache l2, 156). Ilyen 
állítmány, melyet a leíró nyelvtan verbum finitumnak, a történeti 
szemlélet azonban ál-verbum finitumnak, tkp. nomen verbalenak 
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tekint, a fgr. nyelvekben gyakori (vö. f.: antaa r*« antavi, elad -< elavi). 
Nomen verbalék a magyarban a várt, járt, szökött stb.-fóle perf. 
igealakok, amelyekben nincs névmási elem és amelyek jelzőül is 
szerepelhetnek a mondatokban: világot járt ember, várt leány várat 
nyer stb. Az olyan mondatok tehát, amelyeknek állítmányául ilyen 
mom. verbalék szerepelnek, történeti szempontból nézve tkp. nomi
nális mondatoknak tekinthetők. (Vö. GOMBOCZ, Magyar tört. nyelvtan, 
V. Mondattan [kőnyomat].) 

Amíg azonban a magyarban ezen nom. verbale-képzős alakok 
mellett tiszta tőszók, illetőleg minden nom. verbale-képzőt nélkülöző 
szótövek (amelyek a verbum és a nomen eredeti azonosságára is 
mutatnak) is előfordulnak sing. 3. személyű állítmánnyul: ad, vesz, 
kap, hoz, süt, jár stb. (vö. a birt. személyragozás és a tárgyas rago
zás azonosságát), addig a vogulban csak nomen verbale-képzős 
alakok szerepelnek. Vö. NyK. XXIII, 1 8 0 - 1 8 1 . 

A magyar ál-verbum finitumos mondat tehát aszerint osztható 
két csoportra, hogy az állítmány nomen verbale-e (a fiú várt), vagy 
minden képzőt (néha a frequ. képző ugyan bennfoglaltatik a prae-
senstőben: tesz, visz, hisz stb.), de általában nom. verbale-képzőt 
és személyjelet nélkülöző tőszó (igető): a fiú vár, amely csak any-
nyiban tekinthető igének és igei állítmánynak, mivel véletlenül cselek
vés képzete fűződik hozzá, alakilag azonban a nomen prioritásának 
elve és a birtokos személyragozás tanulsága alapján tkp. nomen. 

A hasonló típusú vogul mondatszerkezet minden olyan mon
datot magába foglal, amelynek állítmánya a jelentő mód sing. 3. 
személyében áll (vö. SETALA, TUM. 68, 167; SZINNYEI, NyH.7 86, 109): 
ajka laivi ,az Öreg szól' I, 3 | %um kitapi ,a férfi kérdezi' I, 35 { 
vömé ti mini ,az erdőbe megy' I, 5 stb. Ezen állítmány nomen 
verbale volta kiviláglik azon példákból, ahol jelzőként szerepel: új 
kinsi jqmés jos ,állat kereső jeles ösvény' III, 337 | pl jonyi jonyvné 
kwol ,fm játszó játékos ház' III, 377 | kaid peri, lallti peri jamés 
jonV ,keze forgó, lába forgó jó játék' uo. | túrén keli sarni samén 
,tóba tükröző arany szemed' II, 314 stb. 1. még példákat: VogNyjár. 
44, NyK. XXXIV, 418. Ide tartoznak a praeteritum -s képzőjével 
ellátott sing. 3. személyű igealakok i s : ta jalés jalés, nqvtd né'ilés 
Járt, járt, fölbukkant' I, 1 | aéém ti jo%ts ,atyám megérkezett' III, 
111 | takwés vars ,őszt alkotott' III, 96 | xgsci mines, man vcdi minés 
,hosszú ideig ment, vagy rövid ideig ment' I, 24 | %asá qlés, man 
vdfi qlés ,sokáig, vagy rövid ideig élt' I, 21. Az -s nom. verbale-
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képző voltát bizonyítják az ilyen példák: jawél jömés piit-iis ,ördög 
járta három lyuk' IV, 399 | pöéxés elém-%glés-yuri ,gyúrt emberalak' 
I, 130 | ünlés ,ülés' | xujés ,fekvés' | qntés ,segítség' | püwés,fuvallat' 
stb. Vö. SZABÓ D . : NyK. XXXIV, 421, 219; SCHÜTZ: NyK. XL5 70; 
SZINNYEI: NyK. XXXIII, 251, FUSpr.2 143—144. 

H a r m a d i k t í p u s : kit ÍÍhj> pirwii puívmiitém ,megfogott 
két eleven felelő rucát' I, 29. 

Némileg hasonló az előbbi típushoz, amennyiben a participium 
perfecti éppen úgy egyaránt szerepelhet jelzőül és állítmányul, mint 
a praesens vagy a praeteritum sing. 3. személy: jolraupém lü ktvol 
,ledőlt istálló' I, 6 | tösém pum ,száradt fű' II, 224 K. | pölcm voj 
,fagyos zsír' III, 280 | kdnsém lu .sorvadó csont'III, 26 | Jcis jqvxem 

süt tqrém ,abroncskerék módjára forgó hét ég' II, 341 | kdsiilém 
poryém ti ,ez az a kóró, amelyet észrevettem' II, 360 | vqrém jeri 
,szerzett éneke' IV, 104 P. || vatcm pil kdsiv IqTX ,szedhető bogyó 
vigasságos útja' III, 41 | sümtem uj ,ugrásra kész állat' III, 409. 
Vö. SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 429—431, vö. még főnévi szerepét: 
filém ,álom', sőrém ,halál', sültem ,szikra', marém ,szorultság' i. h. 
433. — kit lilir: pirwii puwmiitém ,megfogott két eleven felelő rucát' 
I, 29 | Numi Tqrém dsém vaíi yoiél varilalém ,N. T. atyám rövid 
napot szerzett' III, 31 | Numi Tqrém dsém xal'xűnt pönsém\N. TV 
atyám amint földerítette a reggelt' III, 94 | vdyirj sispii avapattii xum 
rdtém ,a hatalmas hátú medvefő búbját egy férfi ütötte meg' III, 
172 !l am mlpélém joxtildlmét ,felém jöttek' II, 190 | kwol ünttémV 
.ketten házat építettek' I, 67 || nalii piiyéntamii ,nyilát megragadta' 
II, 93 | dsikem ker qlné x§nyéltép ti tdriitamii ,atyuskám vasból való 
hágcsót eresztett ím le' III, 251 ; vö. FOKOS D. A vogul-osztják tár
gyas ragozásról: NyK. XL, 396. 

Különbözik azonban abban, hogy eredeti nomen verbale jelen
tését épen megtartotta a xoli és jiilés-íéle igealakokkal ellentétben, 
amelyekben a nom. verbale-képző elhomályosult és amelyek így a 
mai nyelvben ál verbum finitumokként szerepelnek. 

Ezzel ellentétben az -m képzős igealakok tisztán igenevek és 
így azok a mondatok, amelyekben ezek akár tranzitív, akár intranzitív 
(határozó igenév) értelemben állítmányul szerepelnek, tiszta nominális 
mondatoknak tekinthetők. Vö. még a -né képzős participium prae-
sentis birtokragos alakját ilyen szerepben: ndyk tot Tülinatii ,vörös-
fenyő áll ím ottan' II, 185 | paul nd?knatii ,falu látszik' IV, 214; 
1. SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 426. 
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77. A verbális mondat (igei állítmány). 

A vogul verbum finitum többfajta jellel és képzővel bővülve 
megjelölheti: 1. a cselekvés alanyát (névmási elemek): minéim, 
minéin \ totawém, totaivén 1. VogNyjár. 39, vö. SZINNYEI : NyH.7 117; 
— 2. az alanyok számát: plur : mineHt, dual: mineí; — 3. a tárgy 
személyét: rntilém, rdtilm, rrltita, vö. FOKOS D. : A vogul osztják 
tárgyas igeragozásról: NyK. XL, 406; SZINNYEI: NyH.7 125; — 
4. a tárgyak számát: rátiaya, ratianci, vö. SZINNYEI: NyK. XXXV, 446. 

Az igei állítmány kifejezte képzetek közül első természetesen 
maga a cselekvés képzete, amely képzőkkel és jelekkel determinál
ható. Az ige objektív tartalmát megváltoztató képzőkkel (intenzív, 
momentán síb.) vagy a szubjektív mozzanatokkal átszőtt genus 
determinatiókkal (caus., pass., refl.) teljesen fölösleges volna itt 
foglalkoznom; nagyon szépen összeállította már ezeket SZABÓ DEZSŐ, 
A vogul szóképzésről írt értékes tanulmányában: NyK. XXXIV. 

Modus-determinatio. 

A modus-jelölŐ képzők, amint ez általánosan ismeretes, ere
detileg genusképzők vö. WUNDT, Die sprache Is, 196; GOMBOCZ, 
Nyelvtörténet és néplélektan, 43—44. 

A vogul föltételes mód (conditionalis): 

VogE. minnüm EL. minnem AL. varnem 
mmnün minnen varnen 
minnüw in inni v&rm 

K. ménnam P. mihnelm T. minnem 
ménnan minnem minnen 
menni minni minni 

(vö. VogNyjár. 37, 125, 171, 217, 250, 290.) 
Ennek -n {-n) képzője, amely különben megvan majdnem min

den fgr. nyelvben (vö. SZINNYEI, NyH.7 112), eredetileg szintén mom. 
képzőnek fogható föl, amely eredeti functiójában azonban más alak
ban merevedett meg, vö. BUDENZ, UA. 226, NyK. XXIII, 185; SZABÓ 
D.: NyK. XXXIV, 217 (az -m mom. képzőről); SZINNYEI, NyH.7 68 
(a vog. -m [fgr. -*m] mozzanatos képzőről). 

A c o n d i t i o n a l i s mondattani szerepe. 
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1. Valami cselekvésre való szándékot, akarást kifejező mon
datokban a határozatlanság, bizonytalanság hangulatával: dyita sim 
tül pojtélténüta, píyd sim pojtn-utci tíll kissnüiv ,leánya éhét onnan 
csillapítaná, fia éhének csillapító szerét onnan keresné' I, 73 | Numi 
Tarém asém-pdlt narjxd-ke jalnüm ,Hátha fölmennénk N. T. atyám
hoz' I, 137 | sat ét pasél sds-vdrikil vdrknuwüw, sat yatél pasél al-vdrkil 
varjknuwüw saivir dyin, sawiri piyén ma'és ness lüsnüwén ,hét éjen át 
térd-csúszással csúsznánk, hét napon át lábszár-csúszással csúsznánk 
ínséges lányod, ínséges fiad miatt csak úgy sírnánk hozzád' II, 366 | am 
tü jalnüm ,én oda mennék' III, 284 | ket-pula, possa-pula mand mdm.es-
lenilém ,sapka-ronggyá, keztyű-ronggyá de széjjeltépnélek' III, 349 KL. 

2. A jövő bizonytalanságát kifejező föltételes mód (az ábrán
dozás hangulatával): xgtér-taul voikén kwolné ti minnuwemén ,haty-
tyútollhoz hasonlatos fehérségű házba mennénk mi' IV, 65 | jamés 
pasén-tárm ti untnuwémen ,jó asztal mellé ülnénk mi' uo. | jamés 
tep, füf lep ti tenuivémen ,jó ételt, rossz ételt ennénk mi' uo. | lunt-
la'll lüXit perina tdrmél ti %ujnuwémén ,lúdláb magasságú vánkos 
fölé feküdnénk mi' uo. 

3. Föltételes értelmű mellékmondatok főmondataiban: tit-ké 
qlnün, narii-tawél, passü tgwél puffi maniténülém ,ha itt volnál, 
keztyűbőr módjára, bocskorbőr módjára szaggatnálak széjjel' III, 
285 | ti xurir ne %urim narén ul voss joxtxatnüw, %tf/m jdny esér-
mdn at patnüm ,ezen formás női formám, ha neked nem jutott 
volna, férfi (előtt) nagy szégyenbe nem esnék' IV. 76. 

4. Az óhajtó mondat állítmánya föltételes módban áll. L. ott. 
Láthatjuk tehát, hogy a conditionalis ezen használati módjai 

a vogulban sem tipikusak, hanem a közönséges, minden nyelvben 
érvényre jutó lélektani szabályokhoz alkalmazkodók. 

A föltételes múlt kifejezésére a vogulban nincs külön igealak. 
Ugyanúgy fejeződik ki, mint a jelen, ós csak a mondattani helyzet 
adja meg a befejezettség értelmét: mcín ker qlné sujir sünné amki 
üntténülém ,vasból való kicsiny, csengő szánra ültettem volna én' 
II, 151 | kwonsir Win ta'iliri kivolémné nar;ki an totnülén ,kormos 
evettel teli házadba vitted volna most magad' II, 151 | ti xurir ne 
xurim navén ul voss joxtxatnüw ,ezen formás női formám ha neked 
nem jutott volna' IV, 76. 

A föltételes multat különben leggyakrabban az -s mom. kép
zővel determinált igealak fejezi ki (vö. az óhajtó mondatot). Ekkor 
azonban legtöbbször még határozatlan kérdőszócskák, vagy a voss 
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mondatszerkesztő szó erősíti az -s mozzanatos-föltételes képzőnek 
a hasonló hangalakú praeteritum-jel hatása alatt elhomályosodó 
coniunctivusi jelentését: iené iep smvné %ün patsém, ajné vit nmein 
Xün patsém? ,ennivaló étel ínségébe hogy estem volna? ivó víz 
szükségébe hogyan estem volna?' I, 138 | am narén ti xurip íül 
vag-rmél mcCés ma xün misém ? ,én hogyan adtam volna neked a 
földet ilyen ártalmas dologra?' I, 163 | jártakét ndj ti pelamlés 
,éppen mintha tűz gyúlt volna ki' II, 164 | minnaüi moléx als f a 
néin elmenetele igen hamar volna' II, 301 | am tin xün misém ,én 
árat hogyan adtam volna érte?' II, 301. Habár az általános véle
mény szerint az -s praeteritum-képzőt elkülönítjük az -s mom.-föl
tételes képzőtől (vö. SZINNYEI; NyK. XXXIII, 251, FUSpr.2 124), 
ezeket az alakokat úgy is magyarázhatjuk, hogy bennük az -s képző 
mégis csak a praeteritum jele, és ezen multidejű igealakokkal éppen 
úgy társul a föltételes múlt jelentése, mint a praesens-igealakokkal 
társulhat a föltételes jelené *(vö. az ilyen példákat: na-r;-kEmén xum 
xotél vériti ,magad-fajta ember hogy bírná ki ?' II, 302 | liliy jörén 
ela voss ujmiti ,eleven jör állatod hagy ússzék tova' II, 417). Sok
szor azonban ezen -s képzős igealakokhoz, különösen ha voss-a\ 
vannak kapcsolatban, tekintet nélkül az időviszonyra elsősorban a 
föltételes jelentés fűződik (1. az óhajtó mondatot), ilyenkor aztán a 
befejezetlenség vagy befejezettség érzetéi a mondattani helyzet 
adja meg. 

A p a s s i v u m i c o n i u n c t i v u s 

rk + w összetett képzővel képzett igealak a középlozvai, alsólozvai, 
kondai és tavdai nyelvjárás nyelvében: 

KL. khartarkwém K. esemarkwem T. alurgém 
khartarhvén esemarjkwén iilurigwén 
khartarkwa esemayfavé t'ilurgi stb. 

1. VogNyjár. 125, 218, 292. 
Az -rkw- képző eredetére és mivoltára vö. BUDENZ : UA. 48 

és 98 1.; MUNKÁCSI : VogNyjár. 42, 125; SZABÓ D . : NyK. XXXIV, 
223; PÓLAY V.: NyK. XXXV, 415. 

A fölsorolt irodalomból a kérdésre vonatkozólag levonható 
tanulságok szerint végeredményben ez az -uyhvé, -arjkiué módjelölő 
reflexív + passiv kópzőbokor (SZABÓ D., i. h.) azonos az északi vogul 
infinitivus képzőjével, amely szintén -urjkwé (PÓLAY V., i. h.) és 
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amelyet „a költői nyelv néha a nyomatékosabb fölszólítás kifeje
zésére használ és az imperativus módjára személyragoza (Vog. 
Nyjár. 42). 

A kérdés megérdemli, hogy bővebben foglalkozzunk vele. 
Megérdemli pedig azért, mert különösnek látszik, hogy egy nyelv 
reflexiv-passiv képzővel alkotott főnévi igenévvel bírjon, holott „az 
infinitivus valamely nomen verbale-nak határozói esete" (vö. PÓLAY 
V., i. m. 370). Hogyan fejlődött ki ez az infinitivus, milyen lélek
tani magyarázata lehetséges az összetett reflexiv-passiv képző sze
repének egy vég-célhatározó jelentésű igealakon. És mi a viszony 
az ú. n. északi vogul személyragozott infinitivus és a többi nyelv
járás passivumi coniunctivusa között; „ha valószínű, hogy a tulaj
donképpeni infinitivus azonos eredetű a déli nyelvjárások coni. 
pass.-át kifejező -urkwém személyragozott módjelölővel" (PÓLAY, i. m. 
415), nem lehet-e azonos maga az ú. n. északi vogul személyrago
zott infinitivus a déli nyelvjárások pass. coni.-ával? Hiszen mind
kettő személyragozott igealak és a vogÉ. szemólyragozott infini-
tivusban ugyanazok az elemek kapnak személyragot, amelyek a 
többi nyelvjárás pass. coni.-ában. Meg kell tehát vizsgálnunk, hogy 
hangalak és jelentés tekintetében milyen hasonlóságok vannak a 
vogÉ. szem. ragozott infinitivus és a vogD. pass. coni. között, 
kutatnunk kell, hogy nemcsak a vogÉ. infinitivus, hanem a többi 
nyelvjárás főnévi igeneve is milyen viszonyban van ezzel a pass. 
coni.-al, ha már a képzőjük azonos; vagy csak az északi vogul 
infinitivusóval azonos? Mert ha a módjelölő a többi nyelvjárásban 
is egybeesik az infiinitivus képzőjével, a vogD. pass. coni.-t akár 
személyragozott infinitivusnak is nevezhetnők, a vogÉ. szem. rago
zott infinitivust pedig pass. coniunctivusnak. Lássuk hát, hogy minek 
nevezhetjük: 
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VogÉ. sz.-ragos infinitivus. 

Sing. 1. sz. rag: 

retér mili qulén ul xarturjkwém ,ha
mis eskü-végre ne idéztessem' 1,127 | 
söl nuli-qulén ul x.arturkwém ,igaz 
eskü-végre ne idéztessem' uo. 

VogD. pass. coniunctivus. 

khartarkwém ,hadd húzzanak' Vog. 
Nyjár. 925 KL. | am pillém, ul Ur-
ghum ,én félek, hogy meglátnak' 
VogNyjár. 165. 

Sing. 2. sz. rag: 

ti kicol sUmné patu-fjkwén ,ezen ház 
szögletébe hullj alá!' II, 323 (cse
lekvő jelentés, de refl. igénél). 

nai-pél kliönti ménnén iriönt jqlé dlur-
hrén ,téged is, hogy most harcba 
mégy, hadd vágjanak le' II, 236 
K. | ujné maran-tail ju tewrjkwén ,a 
medve egyen meg szőröstül, bőrös
tül' VogNyjár. 126 KL. | kktcot-nq-
jémé virjkwén ,vigyen el az ördög!' 
VogNyjár. 220 | uj-qnsuxen ju Ur-
kwén ,egyen meg a medve' Vog. 
Nyjár. 220 K. | dlurjgwén ,üssenek 
téged' VogNyjár. 292 T. 

Sing. 3. sz. rag: 

Xqpxá jiw ültei salrurkud ,béltelen 
nyárfát ketté kell vágni' I, 70 | por 
varurjkívd ,tutajt kell csinálni' I, 70 | 
%um kivond ktvcílurikívd ,a férfinak ki 
kell menni' I, 136 | jqmés luw tőnt 
kuultilwrjkwd ,a jeles ló aztán hadd 
vezettessék' II, 341 | arjkwélné purjkd 
untturjkívd ,tuskóra helyeztessék a 
feje' III, 427 | talirj atpd ndtd-áyi 
jdyd-kicol patitté, ul (voss) üntléptar)-
kwd ,a fonatos hajú leányasszonyt 
atyja házának zugába ne ültessék' 
IV, 233. 

oqném jalé té jü%tam, nai-pél khönti 
minném mönt jqlé alérkwén, sdyér 
khom sdyén jqlé jdyté'fjkwé ,ha enge
met levágsz, harcba való meneted
ben hadd vágjanak le téged is, hadd 
vágják le fürtös férfiú-fürtödet' Vog
Nyjár. 220, II, 236 K. | khartarikwd 
,hadd húzzák' VogNyjár. 125 KL. | 
dlurgi ,üssék őt' uo. 292 T. 
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VogÉ. sz.-ragos infinitivus. 

Plur. 1. sz. rag: 

VogD. pass. coniunctivus. 

piUm wütné ul ^oytqrjkwqu ,félek, 
hogy a víz eláraszt bennünket' (tkp.: 
,félek, hogy ne árasztassunk el a 
víztől') VogNyjár. 126 KL. | esémdn-
ktvau ,hadd szégyenkezzünk' uo. 
218 K. | (uss) alurjgu ,hadd üssenek 
minket' uo. 292 T. 

Plur. 2. sz. rag: 

Plur. 3. sz. rag: 

térért) %ajü süt Tq'£X kelpéy sat kátél-
tapél sqXa tqwlarkwét ,a kór futkosó 
hét útja vérrel töltött hét vízmerővel 
mind tele locsoltassanak' II, 333 | 
urér; sat kasaj tat%él sa%a tálétaykwét 
, oldalas hét kés hegyével legyenek 
mind televagdalva' II, 417 | kis jqrj-
%ém sat tqrém mol jánV ürtpáriél tot 
Urtlla-nktcét ,az abroncskerék módjára 
forgó hét égtájék jószágbeli nagy 
osztályrészekkel osztassanak' II, 343. 

khartayhcan ,hadd húzzanak titeket' 
VogNyjár. 125 KL. | esémarkuan 
,hadd szégyenkezzetek' uo. 218 K. | 
(uss) ahorgéné ,hadd üssenek titeket' 
uo. 292 T. | ul luptaxtan, istobi nánk 
ul luptankuan ,ne ítéljetek, hogy ne 
ítéltessetek' AHLQV. 17. 

khumTé t'e uj-tön parkhartau: nau 
koqtan-laildn par-khartarikwét,amint 
ez a medve-ín összezsugorodik, úgy 
zsugorodjon össze a te kezed-lábad' 
VogNyjár. 126 KL. | esémankuét 
,hadd szégyenkezzenek' VogNyjár. 
218 K. | dlurgwét ,hadd üssék őket' 
(tkp.: ,hadd üttessenek') uo. 292 T. 

Dual. 3. sz. rag: 

élalé ti mimé man Urél áyiyi-plyV 
qnsurikwi ,miképpen legyen ezeknek 
az embereknek leányuk,fiuk?' II, 154. 

esémankwi ,hadd szégyenkezzenek 
ketten' VogNyjár. 218 K. 
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Első pillantásra szembetűnik a vogÉ. személyragozott infini-
tivus és a többi nyelvjárásban használatban levő passiv conjunctivus 
alaki és jelentésbeli egyezése. Csak az a feltűnő, hogy a plurális 
és duális első és második személyére a vogÉ.-ban nincs személy
ragozott infinitivus. Azt hiszem, ez a körülmény is fontos szerepet 
játszik abban, hogy a magyarázók ezt a módot külön kategóriába 
sorolták, a vogÉ.-ban személyragozott infinitivusról, a vogD.-ben 
pedig passivum conjunctivusról beszéltek. 

Viszont a vogÉ.-ban élő -urhwé képzős iníinitivusnak meg
vannak a megfelelői a többi .nyelvjárásban i s : -ux, -uyw KL. | 
-ux AL. | -o%iv, -px, axw K. | -ux, -axiv P. | -or?, -ur, -ér és ezek 
alapján pl. a tavdai nyelvjárás passivumi coniunctivusának egyes 
alakjait (dluzgém, alurgwén, álurgi, alurgü, álurgéné, alurgwét) 
majdnem olyan joggal tekinthetnők személyragozott infinitivusnak 
{-= álur), mint a vogÉ. alakokat. Tény az azonban, hogy az egyes 
nyelvjárásokban mégis lényeges hangtani különbségek vannak az 
infinitivus és a passivumi coniunctívus képzője között vö. a kondai-
ban: esémarkwém, ésémárjkwé (pass. coni.) <*> pennoxw-, lömertdxw (mi.) 
és azonkívül a pass. coni. teljes paradigmát alkot, viszont vogÉ.-ban 
a személyrag által verbum finitummá lett igenév paradigmája is 
hiányos. Ha ennek alapján a vogÉ.-ban nem beszélhetünk is pass. 
coniunctivusról, mégis föl kell tennünk e kétfajta nyelvi jelenség 
eredeti azonosságát, amint ezt a vogÉ. infinitivus képzőjéről és az 
-urhvé- módjelölőről már MUNKÁCSI is föltette, de föltevését csak az 
alaki egyezésre támasztotta, egyébként analógiával érvelt vö. VogNyjár. 
42, de PÓLAY: NyK. XXXV, 415-

Azt hiszem, következőképpen magyarázhatjuk meg az -urkwé 
kétféle (inf. -f pass. coni.) functióját: Már régen kifejlődhetett a 
legtöbb vogul nyelvjárásban az a reflexiv [-rk (•*=-7 ?)] -passiv (-/r) 
képzőkkel alakult subiectiv mozzanatokkal átszőtt genus-determinatio. 
amely lassan egész szabályos paradigmává erősödve a pass. con-
iunctivus modus-éríékét nyerte. Hogy, bár nincs semmi föltételes 
módjelölő elem benne, mégis ilyen szerepben használtatik, "az a 
vogul nyelv igealakjainak modus- és tempus-szegénységéből és 
egyszerűségéből is könnyen érthető (vö. az óhajtó mondatnál: jelentő 
mód föltételes functióban; praesens mint futurum stb.), azonkívül a 
mondattani helyzet is könnyen hozzájárulhatott az eredetileg egy
szerű reflexiv genus-alakok modusjelölővé való fejlődéséhez, ami a 
fgr. nyelvekben (és másutt is) különben is közönséges jelenség. 
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Lássuk most, hogy ezzel szemben mit tudunk az infinitivusról: 
Ma az északi vogulban az infinitivus képzője -urjkwé (vö. SZINNYÉI, 
NyH.7 89), a többi nyelvjárásban 1. föntebb. Szerepéről és haszná
latáról 1. SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 437; PÓLAY V.: NyK. XXXV, 
370—426. Van azonban a vogulban egy -né képzős igenév is (vö. 
SZINNYÉI, NyH.7 88), amely ma inkább melléknévi-jelzői alkalmazás
ban szerepel: %ujné ma ,háló hely' I, 142 | qlné kwol ,lakó ház' 
I, 142 | atné pos ,gyűjtési idő' AHLQV. Vog. Wörterverz. 1 | minné 
tul yjajtné tul ,menő felhő, futó felhő' I, 6 | átvetné vit ,omló víz' 
II, 386 | tolné jarjTc ,olvadó jég' IV, 183 j ndtné jayk ,úszó jég' IV, 
183 | Tqrém pf vcCilténe Iri ,&z ég fia leszállíitatásának éneke' III, 
133 | ma éntéptané möjt ,a föld körülövezésének regéje' I, 33 |j 
tarlnél tusatané pöl ,fenyőből hasított forgács' II, 291 [ tot xastné 
népek ,ott írott levél' IV, 389. 

SZABÓ DEZSŐ foglalta rendszerbe ezeket a példákat többször 
idézett munkájában. Már ő ezen igenév többfajta föltűnő alkalma
zását (puléné Tcwol ,fürdő (tkp. fürdeni való) szoba' I, 38 \ ajné vit 
,ivó (inni való) víz' uo. | Un ut ,étel' (,enni való') I, 11 | téné naul 
,enni való hús' III, 85 | jüw téné nir-saw ,megenni való vessző-
bimbó' I, 87 stb.) az igenév eredeti célhatározó functiójából magya
rázta meg, fölsorolván olyan példamondatokat, amelyekben a -né 
lativusi szerepe és értéke még tisztán látható: aném tené mater 
tótén! ,nekem enni valamit hozz! I, 11 | %í% kMvojné jol mcijin ,este 
feküdni helyet adj! ' II, 372 KL. | tqsém vöj masné köm manaun 
atrü májén ,száraz harisnya öltésre adj nekünk időt, fejedelmünk !' 
II, 190 | tlní-ajni més iimcin Tqrém ,isten nekem enni-, innivalót 
adott' IV, 358 T. | né vuní pqsé joxts ,nőt venni ideje eljött' 
IV, 369 T. 

Ezekben a példákban, amint látjuk, ezen igenévnek a magyar 
főnévi igenévhez teljesen hasonló^ szerepe van, és vele különben 
lativusi minőségben is megegyezik (vö. SZINNYÉI, NyH.7 88, 137). 
Ennek alapján joggal föltehetjük, hogy a vogulban eredetileg (még 
talán az ugor egység korában) ez a -né képzős igenév töltötte be 
az infinitivus szerepét, — amint sok esetben még ma is —, de 
később valami okból (a -né képzős igenév más irányban differen
ciálódott) a nyelv egy külön főnévi igenévről is gondoskodni volt 
kénytelen. Ez a ma már általánosan használt -urjkwé képzős igealak. 

Hogy miért éppen ezt a refl.-pass. elemekből álló testes össze
tett képzőt alkalmazta erre a célra, arra bizony nem a legkönnyebb 
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kielégítő feleletet adni. Legvalószínűbbnek látszik az a föltevés, 
hogy a még modus-jelölővé nem specializálódott -uriktvé refl.-pass. 
genusképzőt eredetileg csak passiv éri elemben használták főnévi 
igenévül (erre mutat a vogÉ. személyragozott infinitivusnak leginkább 
passiv jelentése) és csak a -né képzős igenév infinitivusi functiójá-
nak elhomályosulása után alkalmazták activ értelemben is, másrészt 
pedig — mint genus-, később modusképzőt személyragokkal látták 
el és teljes paradigmát képeztek belőle. A vogÉ.-ban csak infinitivus 
értékben vált általánossá, pass. coniunctivusi szerepben csak szór
ványos jelenség, amely esetleg elliptikus kifejezésnek is tekinthető: 
Jcinsur>Jcwém ,kerestessem' oo cinem kinsurikiué eri .engem keresni kell', 
vöta üntturjTcwd <v vötci üntturjhwé eri 1. SZABÓ D. i. m. 438. A többi 
nyelvjárásokban azonban kifejlődött egy teljes passivumi coniunctivus 
paradigma, amelynek a képzőjétől az ezen nyelvjárásokban élő 
infinitivus képzője hangalak tekintetében némileg elkülönült, ameny-
nyiben passivumi elemet (-to-) néha nem tartalmaz (vö. -u% KL., 
->ux AL., -or? T.) 

I m p e r a t i v u s . - . Képzésére és mivoltára vö. SETÁLÁ, TuM. 175, 
178; SZINNYEI, NyH.7 113. Alkalmazását 1. a fölszólító mondatnál. 

Tempus-determinatio. 

» Szintén a genusból (a status actionis átmeneti szerepe után), 
vö. WUNDT, Die sprache I2, 196; SZINNYEI, NyH.7 112 (fut. -and, 
-end »= frequ. -and, -end). 

A p r a e s e n s k é p z ő k r e nézve vö. BUDENZ, UA. megfelelő 
részeit; SETALÁ, TUM. : SUSAik. II; a vogulra vonatkozólag 1. még 
SZABÓ D. i. m. 66 (-7), 68 (-«*); SZINNYEI, NyH.7 109 (vogT. -nt). 
Mondattani szerepére: KLEMM, Zur geschichte der sog. tempóra in 
den fiugr. sprachen: FUF. XVII, 265 (átképzeléses előadás a vogul-
ban: „verschiebung, verrückung des standpunktes"). 

Praesens igealak f u t u r u m gyanánt. Vö. SETALA, TUM. 2 : 
„Etymologisch unterscheiden die finnisch-ugrischen sprachen nur 
zwei zeiten, namlich die nicht verflossene und die verflossene zeit. 
Dagegen machen sie im allgemeinen keinen unterschied zwischen 
gegenwártiger und künftiger zeit. In beiden zeiten habén dieselben 
gewöhnlich nur eine einfache tempusform". A mondattani helyzet 
adja meg az igealaknak futurum értelmét: akw %umitenpatnaV, dkw 
neten patnaf naj) ta qléin ,amíg az utolsó férfi el nem vész, amíg 
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az utolsó nő el nem vész, te élni fogsz (élsz)' I, 17 | %anal elém-
%glés jisirj tarém ünt%ati ,egykor az ember korabeli világ be fog 
állni' I, 17 | jáyén pünsém posiy xatel éíaX ta jaméu ,atyádtól föl
derített fényes napot (élve) fogunk így tovább járdalni' II, 411 | om 
tété söül lopéstcim khwdtál jo%tam? ,ha ilyen módon talpalok, hova 
fogok elérni ?' II, 224 K. | minén %ápiri ja, tüpirj ja %asit, lünt-laHl, 
vds-lall talfavé üjitnné neileHn „menj a ladikos folyó, evezős folyó 
hosszában, lúdlábnyi, récelábnyi alacsony parti dombhoz fogsz 
érkezni' III, 330 | varéé% taulép Léwé lau pöuné jalé tauwém ,a cinege
tollas Lewe-be\i tíz fiú ás majd el engem' IV, 109 P. 

Meg kell még említenem, hogy a vogT.-ban külön futurum is 
kifejlődött; t. i. az igetőnek puszta, praesensképző nélküli alakja 
futurumként szerepel (vö. MUNKÁCSI, VogNyjár. 289; SZINNYEI, NyH.7 

109): sourem, sourén, souri, souriu, seurin, sourit ,vágni fogok', 
,vágni fogsz' stb., míg a praesensképzővel (eredetileg frequ.) ellátott 
igető jelen időt fejez k i : sourantém, sourántén, sourant, s&urantéu, 
s&urántén, sourántét ,vágok', vágsz' stb. 

P r a e s e n s : minantét, minantét, ú%-niét-cóut pagina jo%tántét 
,mennek, mennek, egyszer csak egy faluhoz érnek' IV, 355 T. | 
ancuki ju R jünt ,az öreg nem jön haza' IV, 356 T. 

F u t u r u m : dm a%khön E jóum ti ,én ide sohase fogok eljönni 
többé' IV, 354 T. | Jchwalt khotél neyéy mo mojiri mo kénso% jalimén 
,a holnapi napon nő-járó nős vidéket keresni megyünk' IV, 374 T. | 
e, laiuem ,igen, mondani fogom' — lant TJÍöna ,szól Ilona' IV, 349 T. 

Nem kétséges, hogy a vogT.-ban is ez a képző nélküli igealak, 
mint az indicativus achronistikus időalakja szerepelt eredetileg mind 
a jelen, mind pedig a jövő szerepében, de amikor a írequ. képzős 
alakot a nyelvhasználat speciálisan a praesens megjelölésére fog
lalta le, a képző nélküli igealak futurumként differenciálódott. 

Érdekes a p r a e t e r i t u m n a k a beálló cselekvés bizonyos
ságát jelző használata futurumként: numi tarémné mén ta minésémen 
,a fölső égre mi elmegyünk' (.már el is mentünk') I, 32. 

Megemlítendő még, hogy a ,lenni' aluykivé ,sein' segédige 
futurumaként kiegészüléssel ajemturjkwé ,werden' praesense is állhat: 
tot jimti lüs i pénk jaxstand ,akkor lészen sírás és fogak csikor
gatása' AHLQV. 36. Ez különben a legtöbb nyelvben hasonlóképpen 
történik. 

A m ú l t i d ő . — A vogul praeteritum jele minden nyelv
járásban -s (eredetére vö. SZINNYEI, FUSpr.M24, NyK. XXXIII, 251): 

23* 
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vuorné minsém ,elmentem az erdőbe' IV, 244 KL. | vüj ansuxmé 
jalé aléslém, pol'i saorléslém, Uhuimé la%wé rautéslém ,az állat öreget 
megöltem, húsát szerteszét szórtam, apróra vagdaltam' IV, 338 T. | 
íamantérj rös narigivén üslén, naygwén laniyejéntáslen ,a zelnicés 
partot magadnak foglaltad el, magadnak taposgattad' III, 206 AL. | 
et xujés, tolit kwalés, takkai minés ,éjjel (ott) feküdt, reggel fölkelt, 
egymaga elment' I, 24 | om ekum khwaté tatéslcin ? ,az én felesége
met hova vittétek?' II, 226 K. | Khwgsé Öls&C vot ölsei' ,hoss/.ú 
ideig éltek, vagy rövid ideig éltek' III, 525 P. Alkalmazásáról semmi 
különöset sem mondhatok. A múlt időnek verbum finitummal való 
kifejezésére az átképzeléses előadás költői praesensén kívül (vö. 
KLEMM, Zur geschichte der sog. tempóra in den fiugr. sprachen: 
FUF. XVII, 265) ez az egyetlen mód. 

III. A verbonominális mondat (ige-névssói állítmány). 

E kérdésről tkp. semmi érdemlegeset nem írhatok. KLEMM, A 
létige szerepe az osztjákban és a vogulban (NyK. XLVI, 386—401) 
című értekezése részletesen tárgyalja az ugor nyelvrendszernek ezt 
a részét és megállapítja, hogy „az osztjákban és a vogulban is 
egészen olyan állapot uralkodik ma a létige használatában, amilyen 
a magyarban, de az osztják és vogul létige e használatának a kifej
lődése nem tőrtént egészen ugyanazon a módon, amilyen a magyar 
létigéé". I. m. 388. 

E l s ő é s m á s o d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó i g e - n é v 
s z ó i á l l í t m á n y : dm ver-khar asém ,én fiatal vagyok' IV, 354 j 
narjki akw tox atir; asén ,éppoly édes vagy magad is' IV, 65 || am 
pupakwé almém ,én bálványocska vagyok' IV, 204 | nar ur-mis-náj 
almén ,te hegyi manó nő vagy' IV, 196. 

A h a r m a d i k s z e m é l y b e n e l ő f o r d u l ó i g e - n é v s z ó i 
á l l í t m á n y r ó l így szól KLEMM : „Nyomatékos, élénk állítás esetén 
a magyarban az állítmányi névszó mellett a 3. személyben is hasz
nálatos a létige (van, vannak). Hasonló állapotot találunk az oszt
jákban és a vogulban is. Ha az állítás nyomatékos, élénk,' akkor 
az osztjákban és a vogulban az egyes és többesszámi 3. személy
ben is használatos a létige, csakhogy nem a létige -s képzős alakjai 
(ös, ősét; as, §sét), hanem 61, ali vagy igenóvi alakjai". 

OsztjÉ. tárni néyxo ól ,ez ember' Fgr. Füz. 15:89 || VogÉ. 
ti-kem naklét %ün §li sar ,ilyesmi hogyan volna még baj' III, 283. 
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Mit nevez KLEMM nyomatékos állításnak?: „ha a mondatban 
kifejezett ítélet tartalmának igaz vagy nem igaz voltát, vagyis az 
ítéleti élmény elismerési vagy elvetési mozzanatát erősen ki akarjuk 
emelni pl. van a mi lovunk olyan gyözös, mint a tietek, nem volt 
ilyen kedvem, van száz esztendeje i. m. 386. De lehet-e vájjon nyo
matékosnak nevezni az ilyen vogul mondatokat: narjén aném man 
telén öli? ,hogy te engem odaadj, az micsoda dolgod?' (tkp.: ,hogyan 
volna a te dolgod?') IV, 32 | am Kusmd clsém majlém puu-tj amki 
puuxém öli ,az én Kuémci atyám adta gazdagság az én gazdag
ságom' IV, 45 | sotinet jorlít lilel, tanane oli ault naerlax ,boldogok 
a lelki szegények, mert övék a mennyek országa' AHLQV. 12 | pas 
noulne oli sam ,a test lámpása a szem' AHLQV. 16 | mciséx i oamp 
akw maunpáV at öld ,a macska és az eb nem egyalakúak" VogNyjár. 
101. Ezen példákból látjuk, hogy az ugor nyelvek a létige haszná
latával mégsem élnek teljesen egyformán. A fönt említett magyar 
példákban {van a mi lovunk olyan győzős . . .) a létige hangsúlyos, 
nyomatékos, de ebben az osztják mondatban: taml néyxo ol „ez 
ember", már a szórend szerint sem lehet hangsúlyos az ol, de a 
fordítás sem ezt hangsúlyozza. 

Már HUNPALVY így ír : „A ,van' ull csak akkor tétetik ki, ha 
nem csupán kapcsolót, hanem létet, létezést is fejez ki, p. o. pén
zem van, vagy van pénz, mi egészen más, mintha azt mondom: ez 
pénzu NyK. XI, 162, — és mégis, ez ember így is kifejezhető: 
taml nér%o ol ,ez ember (van)'. A magyarral tehát semmi esetre 
sem azonos állapotot tolmácsol ez a mondat. Azt hiszem, azt kell 
talán föltennünk, hogy itt az osztják és a vogul gondolkodásmód 
és fölfogás játszik közre, amely a magyarban a névszói állítmányú 
mondatot létezést kifejező létigés mondatnak fogja fel: taml nér>%o 
ol ,ez (az) ember (él)' | puurj amki puwrjém ali ,a gazdagság, mint 
az én gazdagságom létezik' ~ ,e gazdagság az én gazdagságom' 
stb. vö. lü ali, mis ali, pala ali ,ló van, tehén van, bárány van' 
I, 48 | K§r)%a ali? ,ki az? ' (,ki van ott?') II, 300 | ngmtén-ke ali 
,ha kedved tartja' II, 127 || Üsiy-ütér ajka taw as ölem ,a Város-
fejedelem öreg bizony ő' III, 276 | ti manér-sir man jam ölem? 
,vájjon ez miféle folyócskám volna?' uo. 

M ú l t i d ő . — Az idő- ós személy viszonyok kifejlődése után 
a létigével verbonominálissá kiegészült eredetileg nominális monda
tok tartoznak ide, amelyeknek állítmány a a beszélő álláspontjához 
képest múlt időben van. Ezek az igazi verbonominális mondatok. 
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Os Josif tau qumta öles jomas ,József pedig, az ő férje, igaz 
ember vala' AHLQV. 6 stb. Mint a magyarban: én király voltam, 
a fal fehér volt stb. 

Az alany és az állítmány egyezése és értelmi egyezés. 

A vogulban éppen úgy, mint ma már a legtöbb ismert nyelv
ben, az állítmány megegyezik az alannyal számban és személyben. 
Vonatkozik ez a szabály a névszói állítmányú nominális monda-
tokra is: kátayém samtülV, lallayém samtali ,kezeim erőtlenek, lá
baim erőtlenek' III, 60 | nál-jiwét ahvaV íülét 'a nyílra való fák 
mind rosszak7 II, 119 | ménki süt tál, sat tüiv naurémtal além kitV 
,mi hét tél, hét nyár óta gyermektelenül élt pár (vagyunk)' I, 34 | 
man ás akw ti élém-yglést ,mi is éppen úgy emberek vagyunk ím' 
IV, 144 | ta tülméntimét pöraném ,ikráim ím ellopvák' IV, 246 [ 
sálianá posimét ,rénei elhajtvák' IV, 168 vö. a nominális mondat
ról szóló fejezetet. 

Ezzel a történeti fejlődés útján létrejött, esetleg analógiás 
élterjedés folytán kifejlődött (vö. GOMBOCZ, A jelenkori nyelvészet 
alapelvei, 39) állapottal szemben áll az a jelenség, amelyet értelmi 
egyezésnek nevezünk. Ezeknél a jelenségeknél az alany képzet
tartalma, a többség képzetének előtérbe jutása a döntő, de a ma
gyarban pl. egyes esetekben a latin, más nyelvekben szintén vala
milyen idegen hatás is érvényesülhetett. Vö. ERDÉLYI, Értelmi egye
zés és hasonló incongruentiák a magyarban, finnben és törökben : 
NyK. XXXVI, 251. 

1. Számnévi jelzős alany után többesszámi állítmány (vö. a 
magyarban: Hat vagy nyolc ember a testet rudakon vitték APOR, 
Met. 409). 

a) sat kukkuk isé'it ,hét kakukk szállnak le7 I, 39 | sát-yus 
uj puyktal mat újét qlmét ? ,százhúsz állat fog nélkül ugyan mi
csoda állatok voltak ?' III, 445 | an atpén yum-pf atpén mán jaleit 
,most ötven legénye ötven vidékre mennek szét' II, 57 | yürém yum 
elal ti lüWit ,három férfi állnak ím a távolban' III, 97 | sat jarén 
ti ünle'it ,a hét szamojéd ím (ott) ülnek' IV, 38. 

Amíg a magyarban régente kétféle állapot uralkodott: rész
ben a jelzett szó is többesszámban (tizenkét vitézek), részben egyes
számban (hat vagy nyolc ember a testet rudakon vitték), addig a 
vogulban ilyenkor soha sincs kitéve az alanyon a többesjel. 
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b) saw ,sok', sat ,száz, sok': saw naurém jonyile'it ,sok gyer
mek játszanak' IV, 276 | saw ujkwé minmitast ,sok madárka el
mentek' I, 55 | saw kundrém pusén am jarémtél unióit ,sok sze
gényem mind az én hatalmammal állnak fönn' II, 2 \ saw %umim 
ta ürtxate'it ,sok férfim osztozkodnak ím' III, 250 || jani'' sat sur. 
tikdnuw jqme'it ,száz, meg száz (nagy száz) rénborjacskánk járkál
nak' IV, 12. 

Saw ,sok' után a főnév szintén mindig egyesszámban áll: 
TöxtéjP lau soau pü ,buvármadárfalvi tíz — sok fiú' IV, 102 KL. 
Hogy azonban a többség képzete erősen az előtérben áll, az a bir
tokos-személyraggal ellátott alakoknál a birtok többségére mutató 
jel használata által is szembetűnik: jani' sat surtiMnuw jqme'it 
,száz rénborjacskáink járkálnak' IV, 12 | am nó%s sat, uj sat saw 
lesanémné ti minéim ,én nyuszt(fogó) hét, vad(fogó) hét — sok 
vadászhurkaimhoz megyek ím' III, 2. 

c) kit ,két, kettő' (vö. a magyarban: Két fia ménének MIKES, 
Két gazda kiálltak KRIZA) : kit sámpaltal tau jitd-palt sisgesit i lat-
tesit ,követék őt két vakok és kiáltoztak' AHLQV. 24 | istobi tefe am 
kit püvem atsit nag naerlaxint ,parancsold, hogy az én két fiam 
üljenek a te országodban' uo. 53. Hogy a többség képzetének elő
térbe nyomulásával magyarázandók ezek az esetek, nem pedig 
idegen hatással (bibliafordításról lévén szó), azt mutatná az, hogy 
a főnév egyes számban áll a kit után: dku elim-quoles ondes kit 
püw ,egy atyának két fia volt' AHLQV: 56 | kit sámpaltal tau jitd-
palt sisgesit <^ tonsiuvt japistesit tdvdne ton sampaltalet ,követék őt 
két vak' ~ ,hozzá ménének a vakok' AHLQV. 24, — viszont, hogy 
mégis másképpen kell erről vélekednünk, az kitűnik a követke
zőkből. 

A MuNKÁcsi-féle szövegekben ugyanis ilyen esetekre három
féle állapotot találunk. 

cc) E g y s z e r ű d u á l i s a kettősség kifejezésére; mind az 
alany, mind az állítmány duálisban van: an jdy-ayitd naurémV ta 
minesi' ,a testvére két gyermeke ím elment' II, 22 | aki-dé anéuk-
%vdV láweV ,a két öreg bácsi szól' II, 129 | mat %ummV jdjénteV 
,valami két férfi jődögél' IV, 154 | vöjlé-önlé kdtldkdyém ti dyxwi-
laweV ,nagy állatocskának kezecskéim ím levetkőztetik' Hl, 250 
josdyd rawV ratsdyd ,két hótalpját darabokra törte' II, 22. 

/?) ftií + s i n g . a l a n y d u á l i s á l l í t m á n n y a l : an-manir 
kit átér ma'\r-jiw-tarmél tü üntmV ,hát ama két fejedelemhős egy 
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görbe hátú fára odatelepedett' II, 91 | kit %um ta xgleV ,két ember 
ím haldoklik' II, 118 | no%s alné kit pi\ ne'ileV ,a nyuszt ölő két 
fiú jelentkezik' III, 517 | aul-uj auléné jo%tém kit %um jamei ,első 
állat ejtéséhez jutott két férfi lép elő' uo. | kit saw postiluykwé ti 
patseV ,két csillag (szemeim) ím ragyogni kezdett' III, 123 | kit xum 
akw tüjt talmV ,két férfi szállott meg egy szánt' IV, 328 | kit %um 
akiv mai %til alésleV ,két ember egy helyt halat fogdos' IV, 246 | 
élém-xalés dnsém kit pV tot ti XüíVldleV ,qmber szülte két fiú áll
dogál ám ott' IV, 201. 

y) Ezzel a használati móddal egészen párhuzamosan találunk 
olyan példákat, amelyekben az a l a n y i s d u á l i s b a n v a n é s 
m é g kit i s s z e r e p e l : kit voikén saUkciyém x&iturikwé yjdseV ,két 
fehér rénökröm ügyesen fut' IV, 17 | kit siskayem yfdtsi" kit max-
ktiyém xültsV ,két kis magzatom maradt el, két kis porontyom ma
radt el' IV, 322 | kit xumiaya ajurjhvé tdnyeí' ,két embere inni 
akar' IV, 341 | rasi másém kit őtreV alkhatox pömtéséV ,a selyem 
mentét öltött két fejedelemhős elkezdte ismét öldösni' IV, 252 P. || 
kit xgptüyem püyémtésáyém ,két rénökröm elfogtam' IV, 4. 

A kit-nek ilyen alkalmazása valószínűleg contaminatiós jelen
ség : kit xum + xummV =- kit xumw% (vö. ezt a példát: m'ont kit 
Xum, kankém kwolnél mujlurjkwé jalém %wmww', — áném ten vö-
wésten ,az imént két férfi, a bátyám házából vendégségbe jött férfi-
pár — ők hívtak engem' IV, 329). De a kérdésben az a fontos, 
hogy akár kit xum, akár x^mml', akár kit %ummV szerepel alanyul, 
az állítmány soha sincs többes számban (inkább egyes számban : 
kit sirp püsas ma janitél xuji ,két rudas kerítés a föld egész ter
jedelmében fekszik' IV, 387, de általában kettősszámban) a biblia
fordítási szövegek fentebb említett eseteit tehát mégis vagy idegen 
hatásnak kell tulajdonítanunk, vagy akár a duális lassú pusztulá
sából folyó, a vogul nyelv szempontjából helytelen nyelvi jelenség
nek fölfognunk. Mindenesetre megállapítható, hogy a kit használata 
az ilyen esetekben (de csak ritkán a duális rovására) elég széles
körű ; vö. kit tarmi\ kit kworsV %&U tot ta ansatvém ,két ég, két 
menny közt tarttatom ím' III, 117 ~ Joli Tarém édnüw kit tarém, 
kit kivores xa^ <&*& ,Alsó-Ég anyánk két ég, két menny közt ül' 
I, 128 | kit tarém xalén ná'f/X ta lapú' ,kót ég közé emelkedtek' 
I, 64. 

A páros testrészeknek duálissal való kifejezése (samV, kdtV ~ 
samdyém, katayém) sem általános: kit saiv ,két szem' (tkp. ,két 
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csillag') III, 299 | uj ayi kit kcitlam pqtén ti saltémtésciyém ,állat 
leány két kezecskémet erre félre vetettem' III, 302 | lau tülcip kit 
koatam ,tíz ujjas két kezem' IV, 89 KL. | taliri ne kit talné tátva 
ti püyitci ,öles nő két ölébe fogta őt' IV, 176. 

Mérték- vagy állapothatározó értelemmel bíró kettősség csak 
pusztán kit-tel fejezhető k i : kit jiw öltem pora ,két fából egyberólt 
tutaj' II, 94 | kit pojip neyt' telén! ,két farú nővé változzál!' II, 
223 K. | kit uj ositV jémtmém ,két állat vastagságúvá lettem' III, 31 . 

A mennyiség határozatlanságát határozott számpárokkal körül
író szerkezetben szintén nem lehet duális: akiv punán-ke almaivé, 
akw pundn lapi, kit piman-ke almaivé, kit punéin lapi ,ha egy tol
lát fölemeli, fölemelkedik egy tollán, ha két tollát fölemeli, föl
emelkedik két tollán' III, 289 | arcix-ke kit tatéi almém jui-paltT 

ararj-ke tűrém xqtél almém jui-pcllt ,legföljebb két-három nap le
folyta után' III, 273 | nürém uj kit patil visém, nürém uj tűrém 
patil visém ,hatalmas állat, két-három szökkenést tettem' III, 273 j 
aryán-pV kit tqtél ünle'im, aryán-pi tűrém tatéi ünle'im legföl
jebb két napig ülök, legföljebb három napig ülök' III, 516. 

Érdekes a kit-nek főnévként való használata leginkább páros 
testrészeknél ,pár' értelemben. Ilyenkor a kit még a duális képző
jét is fölveszi: sernél sosl kittayémtél ti pülteim ,fekete ribiszke 
kettőmmel (szememmel) ím szemlélem' III, 272, IV, 123 | vdyén-lu 
kittayén ul üstéin! ,két vállcsontodat (vállcsont párodat) ne fá
raszd !' IV, 93 | tas kittaya tül neílmeí ,bocskora párja tűnik onnan 
elő' III, 433 || mén as tqlné pasné patém kitV ,mi haló időhöz ju
tott kettő' (,két ember' =,emberpár') I, 34 | ménki sat tál, sat tüw 
naurémtal além kitV ,mi hét tél, hét nyár óta gyermektelenül élt 
pár (kettő)' uo. 

Altalános a duális használata a kéttagú alanyú mondatokban, 
amikor két különböző, dé lélektanilag egy egységet alkotó személy 
vagy dolog neve külön-külön duálisban áll és duális állitmányt vagy 
(többtagú állítmányú mondatoknál) állítmányokat vonz: dyi}T-pl^r 
.leány és fiú' I, 54 | akij\\ apyV ,bácsika és öcsiké' II, 20 | tütéW 
jclrutpl' tuUleV ,a nap és a hold fölmerülnek' I, 60 | ékwáT-qjkdf 
qleV ,2JL asszony és az ember élnek' I, 1 || üntsV, anilattsi\ sipl-
tatsV ,ültek, csókolóztak, ölelkeztek' I, 30. Ennek a kérdésnek a 
tárgyalása azonban már nem tartozik ide. Vö. G-AUTHIOT ,Le nombre 
duel: Festschrift V. Thomsen, 127—132; KERTÉSZ M. A duális a 
magyarban: MNyv. IX, 307—313. 
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2. Értelmi egyezésről van szó, amikor az egyesszámú alany 
mellett a vele kapcsolatban lévő társhatározó következtében duális vagy 
(bizonyos esetekben) plurális áll (vö. a magyarban: Zrínyi Deli 
Yiddel így beszélnek vala ZR. 10:14 j Az első táncot járták az 
násznagy a nyoszolyó asszonnyal. APOR, Met. 386 | Etele Budával 
jöttek ilyen messze. ARANY ; 1. ERDÉLYI L. Értelmi egyezés és hasonló 
incongruentiák a magyarban, finnben és törökben: NyK. XXXVI, 
252): aú Kirt-nolp-ékwá ayi jot qs jü saltsV ,a fácánkacsa-orrú
asszony leányával ismét bementek' I, 20 | EUpos-qjka ampentél 
XartxateV ,Holdvilág öreg ebeivel huzakodnak' I, 24 | Mir-susné-xum 
tül an maiiéi xumitátél kivond ti kwalsV ,a Világ-ügyelő férfiú ama 
vogul emberével kimentek' I, 76 | Sarni-qtér an né-luntdtél akw ta 
mát ti qleV ,Árany-qtér nőstény lúdjával ugyancsak ama földön 
élnek' I, 54 | rüs-qtér ékivaténtél an süt jákér piném xöpdn nála ti 
xajtet, parsán x^i^ •>&% orosz fejedelemhős az asszonyával ama 
hét vasmacskával fölszerelt hajóhoz ím lefutnak a vízre, fölvonják 
a vitorlákat' II, 65 | Tarjáim-Khörjdim án-mont jal qlém khom 
ekwdtél ákwán ti ölmejésyé ,T. K. ama minapában megölt ember 
feleségével együtt élnek' II, 238 K. | ékwatd pántd-jot kwon ti 
mineV ,a felesége a sógorával együtt ím kimennek' IV, 142. 

Ha egynél több személy kapcsolódik az alanyhoz társhatározó 
esetalakban, akkor az állítmány nem duális, hanem plurális: lunt 
nétá áyiáyá, plyáyá jot elöl ta tllémldst ,a lúd neje leányával és 
fiával tova röpültek' I, 55 | rüs-qtér atpén ajár xum píyánén jot 
tffl nqyx xár/xe'it ,az orosz fejedelemhős Ötven apródlegényével aztán 
ím fölhágnak' II, 69. 

Nem kell azonban azt hinnünk, hogy ezek a jelenségek álta
lánosak a vogulban, vagyis hogy az alanynak és a társhatározónak 
a viszonya, illetőleg kapcsolata föltétlenül duális vagy plurális 
állítmányt kíván. Találunk több példát, amelyekben az állítmány 
egyes számban áll: at véritém %um áyitd-plydtél tox ta sakivatawés 
,amely ember nem bírta ki, leányával, fiával együtt összeroncsoló
dott' I, 72 | xüm tü mol'émtaxtés áyitd-píydtél ,az ember odasietett 
leányával és fiával' I, 71 | atpén ajdrj xum plyánd jot elöl ta min-
mlts ,ötven apródlegényével ím a távolba indult' II, 57 | karaplir 
vata-xum mird-jurtél paVti kwals ,a hajóbirtokos kereskedő ember 
népével együtt partra szállott' IV, 331 | paV kwals kit xum-jurtél 
.két emberével partra szállt' IV, 341. Ezekben a példákban a több
ség képzete nem nyomult előtérbe, a képzet középpontjában egy 



ÉSZAKI-VOGUL MONDATTANI KÉRDÉSEK 3 6 3 

személy áll, aki egymaga viszi előre a beszélő által reá vonatkoz
tatott cselekményt: namiv átér, sujirj átér akw nalu tálés-pel, xotaí 
vassV pá jáyxi ? / atpén ajdrj %um-piyana jot éldl ta minmíts ,egy 
neves fejedelemhős, híres fejedelemhős ha egyszer vízre szállt, 
hogyan fordulhat többé vissza ?! Ötven apródlegényével ím a távolba 
indult' II, 57. Az ítélet kimondásakor az előzmények hatása alatt 
még egyedül a fejedelemhős alakjára irányul a figyelem, az ötven 
legény csak kiegészíti a képzetet; a következő mondatban azonban 
már többségről alkotott ítélet analizálódik (a többség képzete elő
térbe nyomul): Asén nalu mihást, As-kwotí tumpén joxtást, ti 
%üUntást ,az Ob felé mentek, az Ob közepén levő nagy szigethez 
értek, ím ott megháltak' II, 57. 

3. Előfordul a vogulban az értelmi egyezésnek az a fajtája 
is, amely gyakori talán minden nép nyelvében (vö. a latin és a 
görög nyelvet: HEGEDŰS ISTVÁN, Értelmi egyezés a görögben: NyK. 
XXV, 20Ö—208) és amely szintén a többség képzetének előtérbe 
nyomulásával magyarázható. Az az eset ez t. i., amikor a mondat 
alanya, valamely collectivum, többesszámi állítmányt vonz (vö. a 
magyarban: A székelység Kemény pártját tartják vala CSEREI, Jámbor 
népe a kis helynek halkan lépve gyűlnek, mennek ARANY, Ünnep
rontók, Az inasság bort elegyítettek SZABÓ ISTVÁN. 

máxum: nuj kwolétnél sam-pál máxum kivond néMe'it ,a posz
tós sátrakból félszemű népség fognak kijönni' I, 8 | ti joli tarémt 
alné máxum manérV akw müs sam-pált, süp-pált? ,ez a földön élő 
népség miért mind félszeműek, görbeszájúak ?' I, 26 | Tárémnél 
tardtim máxém akw-müs Tárém-plyét áh'it ,a Tqrémtól alábocsájtott 
nemzedék mind Tárém-üak voltak' IV, 410. 

mám: nüplaxtné mám jdny-ut totidnl ,a násznép öreget visz
nek magukkal' II, 129 | mám ajeit ,a nép iddogálnak' IV, 149. 

mir: manéi-pál mird xápxd-jiw-porá tdrmél várém sát-pis karaj-
sqw-xasdpné édltsét ,a vogul-fajta népe a nyárfa tutaj fölé készített 
tokhalbőrből való takarósátorba bújtak' I, 68 | mir láwéit ,a nép 
szólnak' I, 74 ] mir xoti-ut xuUást, iü ti mákivol x^lsét ,a nép, ahol 
megmaradtak, ott földi gunyhót ástak' I, 72 | akw ti sawit mir én 
voss üseHt ,egyik fele néped hadd pusztuljanak el' I, 158 | akw ti 
sawit mird üsmét ,ugyanannyi népe meghaltak' I, 158 | mird netán 
an-mönt x^ém xátél jáluyjkwé kétwást ,a népe minap feleségétől 
három napi járásra elküldettek' II, 60 | mir kiválsét ,a nép fölkeltek' 
IV, 335 | mir xujdst ,a nép lefeküdtek' IV, 336. 
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Xum, ne (gyűjtőnévként fölfogott főnevek): tül-ültté %ota minőm 
Xttm, %oía miném ne paula-lapél ti minast ,azután kiki a maga 
falujába haza mentek' (tkp.: ,a valahová ment férfi, a valahová ment 
nő falujaként ím elmentek') I, 71 | vör-uj alné %um vör-uj alurjkwé 
at lapéit, vit %ul alné xum at lape'it ,az erdei vadat vadászó ember 
erdei vadat vadászni nem férnek el, a vízi halat ölő férfi nem fér
nek el' I, 135 I üs-tá'U pajéra, kdnesd atxatimét ,az egész város 
gazdagja, előkelője ott egybegyűltek' IV, 327 | poul-tciíl, üs-tall 
hhqját, taul kwalcit cikwé saur-lelné pükhtat ,az egész falu, egész 
város fekszenek, azután fölkelnek, egy tehénfarkba fogóznak'IV, 396 K. 

Ezzel szemben a többség képzete (különösen a mondattani 
helyzet folytán) sokszor nem jut előtéibe: mir lawi ,a nép felel' 
I, 74 | ma üntxatés, mir tels ,a föld megalakult, az emberiség létre
jött' I, 154 | akw ti sawit mirén nqrixal voss ali; vör-uj voss alésli, 
vit-xtd voss alésli ,az egyik fele néped hadd maradjon fönn; hadd 
vadásszon erdei vadat, hadd halásszon vízi halat' I, 158 | akw ti 
sawit mirá lüirj ,ugyanannyi népe élő' I, 158 | mir üsi i puurén 
üsi ,a nép elpusztul, vagyonuk elpusztul' IV, 333. A következő 
példákban az egyes számban álló állítmány szintén úgy fogható föl, 
hogy a nyelvérzék az alany többségét egy egésznek (egy csoport
nak) érezte az ítélet kimondásakor (vö. ERDÉLYI : NyK. XXXVI, 254, 
miehet meni, koirat haukkuu: értelmi egyezés a finnben): paul saw-
saw xumit xctjtUali, tdltir) paul taltén nal xajtttali ,falubeli sok-sok 
férfi előszalad, a reves falu révpartjához alászalad' III, 365 | sis-
moksér saw xwm saw sáltildli ,hatpúpos sok férfi sok számmal lép-
degól be' III, 248 | sun xgt lá'ílii éiléxti ,a szán hat lába csillog' 
IV, 392 ÍJ nom-aol vüs-jiwét Nom-Törém norjkhwé khöjém, jal-qol 
vüs-jhvót Jgl-Törém jalé vortkatém ,a legfölső városgerendák a fölső 
égbe ér föl, a legalsó városgerendák az alsó éghez támaszkodik' 
II, 223 K. 

Mindezek az esetek nem speciálisak a vogulban, de azért a 
további kutatás eredményessége céljából haszonnal jár a velük való 
megismerkedés. 

LŐCSEI ANTAL. 
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A vogul névmások.1) 
Személynévmások. 

Egyessz. I. szem. vog. dm (VogF. 305). 
So. am, K., Satyga-K. om, P. am (AHLQV.). 
É. am, KL. dm, AL. am, K. am, FK. om, om, P. am, T. dm 

(VogNyj.). 
AL., FL. am (KANNISTO : SUS. Aik. XXX8, 25). 
— osztj. 0 . ma, ma (PÁPAY). 
0. má\ Kaz. ma, Ni. ma, DE. m»w, Trj. ma, V., Vj. m« 

(KARJ. 0L. 3). 
1. ma, K. man (PATK.). 
K. mán, J.. ma (PAAS.-DONN.). 
Fgr. *m.. A vögulban mutatkozó kezdő vokális nyomatékosító, 

mutató elem. BUDENZ (MUSZ. 625) szerint: „a vog. am, dm... nyil
ván egy nyomatékosító előszóval a-, a- kapcsolódott össze". A ma
gyarban hasonló mutató elem jelentkezik. Vö. m. én '-« *e-m'én 
(NyH7. 115).2) ' 

Egyessz. 2- szem. vog. ndng (VogF. 305). 
So. nin, K. ndi, Satyga-K. nán, P. nei (AHLQV.). 
É. naü, KL. nau, AL. ndi, K. nai\ P. nal, T. neu, AT. ni< 

(VogNyj.). 
— osztj. 0 . ner,, nv/j (PÁPAY). 
0. nvr, Kaz. ndr1, DÉ. norj, Trj. g j^* , V., Vj. nov" (KARJ. 

OL. 189). ' 
1. nwfj (PATK.), nerj (CASTR.). 

1) VogF. = HUNFALVY, A vogul föld és nép. — VogNyj. = MUNKÁCSI, 
A vogul nyelvjárások. — AHLQV. = AHLQVIST, Wog. Grammatik = SUS. Tóim. 
VII. — PÁPAY = PATKANOV—FTJCHS déli osztják alaktanában KSz. VII, X—XII. 
PÁPAY JÓZSEF osztjÉ. szövegeiből idézett alakok. — TRÓCSÁNYI, VogSzj. = 
TRÓCSÁNYI ZOLTÁN, Vogul szójegyzék (NyK. XXXIX). 

Rövidség kedvéért a vogÉ. nyelvjárást nem jelölöm. A VogNGy.-ből vett 
példák után esak a kötet és a lap száma áll. 

2) Egyetemi előadásaiban SZINNYEI azt a lehetőséget említette, hogy az 
*e-m<?n-beli *e talán az ez névmásbeli e-vel azonos. (Az ez-re nézve 1. NyH?. 58.) 

1* 
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K. npr, J. nbr} (PAAS.-DONN.). 
A vogul-osztjákot kivéve minden fgr. nyelv 2. szem. névmása 

*/.-re megy vissza. Hogy valamikor az osztjákban megvolt a t kez
detű névmás, azt bizonyítják a -ti, -td% személyragok (NyH7. 115). 

Az a jelenség, hogy a finn nyelvekben, a md., cser. és zürj.-
ben a t- kezdetű egyesszámi mutató névmásnak n- kezdetű többes
szám felel meg,1) arra mutat, hogy itt kétféle tő volt: egy t- kez
detű egyesszámi és egy n- kezdetű többesszámi (NyH7. 115; OJAN-
suü, Itamerensuom. k. pronom. 82). 

A vogul n kezdet valószínűleg ezzel magyarázható meg. OJAN-
euu szerint: „Vogulin ja ostjakin w-alkuiset 2:sen pers. pronominit 
saattaisivat myös kuulua táhan ; vogK. nag 'siná', nagnane 'sinülle', 
nagnanel 'sinulta', ostj. nefí, niM, vogB. nan, varsinkin jos otamme 
huomioón sen mahdollisuuden, ettá pers.-pronominit olisivat kehit-
tyneet demonstratiivista, niinkuin esim. indogerm. taholla oletetaan 
tapahtuneen" (Itamerensuom. k. pronom. 83). 

Egyessz. 3. szem. vog. tau (VogF. 305). 
So., K., Satyga-K., P. tau (AHLQV.)-
É. tatv, KL., AL., K., P. tau, T. tou, AT. tü (VogNyj.). 
AL. tep, FL. táf$ (KANNISTO : SUS. Aik. XXX8, 25), 
— osztj. 0 . In, AU, lou (PÁPAY). 

0. lou, Kaz. AOU, Ni. tou, DÉ. tbu, Trj. Adut, V. lo%, Vj. 
ip (KARJ. OL. 205). 

1. tu, teu, tuu, tuv (PATK.). 
K. tqw, J. Lg0tvl (PAAS.-DONN.). 
Szurg. Aeu% (CASTR., 1. PATKANOV, Irtisi osztják szj. 163). 
Fgr. *5.. Az V n e k a vogulban t, osztjákban IAÍÍ a szabályos 

hangmegfelelése (NyH7. 26, 5. tábla). Rokonnyelvi megfeleléseit 1. 
PAASONEN, S-laute; SETALA : FÜF. II, 252; SZINNYEI, NyH7.; FUSpr.2 96. 

A harmadik személynévmás közelebb áll a tárgy fogalmához, 
mint a személy fogalmához. Ezért helyettesítheti sokszor a mutató 
névmás (Vö. WUNDT, Die sprache2 II, 50). így a cseremiszben a 
hiányzó 3. személynévmást egy mutató névmás helyettesíti (SZINNYEI, 
FUSpr.3 96). De nemcsak helyettesítésről vagy a használat egybe
eséséről lehet szó, hanem a 3. személynévmásnak a mutató név
másból való keletkezéséről is. Erről OJANSÜU (Pronom. 77) így nyi
latkozik: „on huomattava, ettá pers.-pron.:n 3:s persoona alkuperin 

*) Pl. f. tárna ex) ncima, tuo ~> nuo, stb. 
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on syntynyt dem.-pron.:sta, demonstratiivinen merkitys ja káytantö 
óvat esiiníj-neet vielá kantasuomessakin". 

A 3. személynévmás mutató értelme kitűnik a következő pél
dákból : osztjK. pat§rtd't ndtdm tsupa't, tów dnt %u'ttdt dtd motó'id 
röwd't 'hán puhuu kielityngalláan, toinen ei ymmárrá mitá hyvánsá 
hán puhuukin' (PAAS.-DONN. 2034. sz.) | vog. xoti tqtpd pora tárd 
patés, taw üsés 'aki keresztülbukott a tutajon, az meghalt' I, 68. 
Ugyanide tartozik ez a jelenség i s : „Oft wird das pronomen der 
3. p. tautologisch gesetzt, auch wenn schon ein anderes subjekt 
im satze ist: ostj. tani ima tu %undöt 'diese alté, sie ist entflohen* 
PATK. II, 128" (PATK.-FUCHS: KSz. X, 328). Erre számos vogul pél
dát idézhetünk: mai' tarmi' ten péntémlet 'a föld és ég, ők meg
alakultak' I, 101 | Sossd jipV sát p\\ tan Ilyet 'a „Törzsöktelepes
bagoly" hét fia, ők lőnek' IV, 209 | íüí namtpd ne, taw lawi 'a 
rossz gondolkozású nő, az azt mondja' IV, 121. 

Ide tartozik továbbá a 3. személynévmás következő haszná
lata (MUNKÁCSI, VogNyj. 196): tété ds, tau khun jgl-khwali ? 'mikor 
végződik ez a dolog?' 

A 3. személynévmás élőlényekről és tárgyakról szólva egyaránt 
használatos. A finnre nézve OJANSUU (Pronom. 69): „Suomen hdn 
pron.ria káytetáán seká elávistá olennoista ettá asioista". Ezután 
számos példát idéz AGKICOLA nyelvéből és a fK.-ból. Ugyanez áll a 
vogulra is : L'ám-jam, taw ti dlém 'Lyám folyóm, ím az volt' III, 
276 | Sango%t-nol... lui Tumén-sünt-kiwért taw ünli 'a Szangocht-
orom. . . az alsó Tumen torkolatában [úgy] áll az' IV, 237 | jdnte-
win jaut jantewakém patkdt-ert nanrd sa%l kumrin sujil taw pat-
tllali 'ideges íjam idegecskéje amint visszapattan, hatalmas menny
dörgés dörgő zajával pattan az vissza' II, 43 | jdmés pogl sau-poa-
lém, tau armli 'jobb oldali fél szemem, (ő) könnyezik' KL. III, 345. 

Az ugorság körében maradva, feltűnő az is, hogy az egyessz. 
3. személynévmás végén az 1. és 2. személynévmásétól eltérő kép
zőt találunk. Az 1. és 2. személynévmás -n képzős [fgr. *-n] (NyH7. 
104), amelynek szerepe BUDENZ szerint (MUSz. 193) egyedítés (indi-
vidualisatio) volt. Ezzel szemben a 3. személy névmásnál osztj. -%, 
-ú oo vog. -(i képzőt találunk, melyet a magyar ü képzővel azono
síthatunk : HB. w, wt, uvt, olv. üü 'ő' (SZINNYEI : NyK. XLV, 290; 
MNy. XXII, 246). Nem lehetetlen, hogy ennek a képzőnek vala
mikor nyomósító szerepe volt. Kérdés, volt-e az alapnyelvben dif
ferenciálódott 3. személynévmás? BUDENZ szerint (NyK. XXI, 192): 
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„Annyi bizonyos, hogy valamennyi ugor1) nyelvben a mutató név
mástól különvált 3. személynévmás volt . . . Eleve is azt várjuk, 
hogy az egyezőleg meglévő 1. és 2. személynévmások mellett és 
velük együtt a 3-dik névmás is egyformán állapodott meg, azaz 
még az ugor1) alapnyelvben alakult meg egyféle tője". 

Az a tény, melyet már előbb megállapítottunk, hogy t. i. a 3. 
személynévmás és a mutatónévmás használata egy területen mozog 
{vö. zürj., permE. si 'er, der, dieser, jener' | votj. so 'jener, er, sie' 
PAASONEN, S-laute 12), ennek a bizonyosságnak ellene mond. 

A kettősszám. A duális csak a lappban és az obi-ugor nyel
vekben maradt meg, de egyes nyomok a többi nyelvekben is talál
hatók, ami arra mutat, hogy valamikor az egész finnugorságban 
megvolt (SZINNYEI, FUSpr.2 95—96; BEKÉ : Nyr. LVI, 88). A duális 
keletkezéséről WUNDT (Die sprache2, II, 53): „Stellen sich die unter-
redenden in einem kollektivausdruck andern gegenüber, so schliefien 
sich daher an jené zwei singularformen zunáchst nur die entspre-
chenden dualformen 'wir beidé' und 'ihr beidé' an. Sie sind, wo 
sie beim pronomen zur entwicklung gelangt sind, wahrscheinlich 
álter als der plural, der nicht selten noch die spuren seines ur-
sprungs aus ihnen erkennen láfit". 

A duális prioritását nyelvi tényekkel nehéz volna támogatni. 
A névmásképzések oly régi korba esnek, hogy a nyelvek, ill. nyelv
járások egybevetése alig ad felvilágosítást a képzők milyenségére, 
funkciójára, a képzett alakok időrendjére vonatkozóan. A duális 
ilyenféle mondatokban alakulhatott ki : osztjK. mt'n QÍ st'rygm 'ölem
mé samanlaisia' (PAAS.-DONN. 2195. sz.) J. mm ÚÜL taymdn 'me 
loimme painia' (PAAS.-DONN. 2342. sz.) K. tl'n oi töwd'ttdrjdn 'he óvat 
samankokoiset' (PAAS.-DONN. 2651. sz.). E mondatokban szükségsze
rűen csak két személyről vagy dologról van szó. Néha e monda
tokban kiteszik a 'két' számnevet i s : osztjK. tm kdtntá' m&nr-o'n 
'he laksivát molemmat' (PAAS.-DONN. 674. sz.) A vogulban ilyen eset
ben egy sas szócska is szerepel: ja'í-píyci anya sas alisayá 'báty-
ját-nénjét mind a kettőt megölte' II, 104. SZILASI így fordítja: 'mind 
a kettő, beidé', azonban bizonyos, hogy ez csak valami adverbium 
(vö. sas as 'most ismét' VogSzj. 114). 

A vogulban a tavdait kivéve, minden nyelvjárásban megvan
nak a személynévmás duálisai. MUNKÁCSI (vogNyj. 268) tavdai ala-

l) Értsd : finnugor. 
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kokat is közöl ugyan (mén 'mi ketten', nén 'ti ketten', tén 'ők ket
ten ' ; a c c . AT. ménéúmi, nénanmi, ténánmi; d a t . AT. ménéún, 
nénan, téndn), de KANNISTO ezeket tévedésen alapulóknak tartja (Anz. 
d. FUF. VII, 15 ; VIII, 195). A tavdaiban az igéknél és a névszók
nál sincs meg a duális. MUNKÁCSI tavdai duálisai valószínűleg töb
besszámok [vö. TJ. mene'ünmi 'uns' TC. mene'ümi id. KANNISTO, 
WogVok. 20, továbbá AT. ménéúmi (kettőssz.) ós menéúnmi (töb-
bessz.), MUNKÁCSI, VogNyj. 268]. 

Kettőssz. I. szem. vog. mén(U) (VogF. 174). 
So. men, K., Satyga-K. men, P. menk (AHLQV.). 
É. men, KL., AL. min, K. mén, FK. min, P. mén (VogNyj.). 
AK., VÉZ. min, KK., FK. méen, P. (különb, nyelvj.) min, 

men, VEK., VD. men, AL. men, FL. mén, So. meén (KANN. Wog. 
Vok. 45). 

— osztj. 0 . min (PÁPAY). 
0. min, Kaz. mtn\ Ni. men\ DE. min, Trj. min\ V., Vj. 

min1 (KARJ. OL. 211)7" 
1. min (PATK.). 
K. mi'n (PAAS.-DONN.). 

Kettőssz. 2. szem. vog. nén (VogF. 35). 
So., K„ Satyga-K. nen, P. nin (AHLQV.). 
É. nen, KL., AL. nin, K. nén, FK. nin, P. nen (VogNyj.). 
— osztj. 0 . nin (PÁPAY). 
0 . nin, Kaz. nin, DÉ. nin, Trj. nin\ V., Vj. wiV (KAEJ. 

OL. 211). 
1. nin (PATK.). 

K. wfn (PAAS.-DONN. 348. sz.). 

Kettőssz. 3. szem. vog. tén (VogF. 35). 
So., K., Satyga-K., P. ten (AHLQV.). 
É. ten, KL., AL. tin, K. tén, FK. fin, P. tén (VogNyj.). 
— osztj. 0 . Un (PÁPAY). 
0. Un, Kaz. Am\ Ni. ten1, DÉ. tin, Trj. Ain, V. lin\ Vj. 

iin (KAEJ! OL. 211)7 
1. tin (PATK.). 
K. tin (PAAS.-DONN. 674, sz.), J. LÍn (PAAS.-DONN. 166. sz.). 

Mi különbözteti meg a dualisi alakokat a többesszámiaktól ? 
BUDENZ szerint (UA. 317): „Úgy látjuk, hogy a duális-jelölés az é, 
l, i-ben rejlik, mely beolvadt j , g (y)-re utal". Tehát a g „tkpi 

Nyelvtudományi Közlemények XLVII. 24 
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dualisképző, mely n-vel, mint általános többesi mutató elemmel bő
vült" (ÜA. 317). 

A duálisi alakok vokálisára KANNISTO (FUF. XIV, 36) a követ
kező megfelelést állította fel: ősosztj. *i cv ősvog. *é *e. 0 csak az 
első személyt idézi e csoportban, de a 2. és a 3. személy is ide
tartozik a magánhangzók azonos viselkedése miatt. 

A költői nyelvben a vogÉ. men 'mi ketten' mellett előfordul 
egy meyV alak is. Úgyszintén a man 'mi' mellett maV (VogNyj. 
13). Ezek V (o: j/f) végzetét MUNKÁCSI éppolyan névmásszerkesztő 
képzőnek veszi, mint a rendes mén, man alakokban az -n-t; to
vábbá megfelelőjét a HB. miv, tiv alakjain véli feltalálni (VogNGy. 
I, 204). A meyV 'mi ketten' y-jét a duális képzőjének tarthatjuk 
(vö. maV 'mi' y nélkül). Azonban ^-nélküli alakot is találunk: nelmd 
tglém jamés pul meV ti tessentimen 'nyelven olvadó jó falatot ed-
degélünk' II, 34. 

Többessz. I. szem. vog. mán (VogF. 305). 
So., K. man, Satyga-K. man, moan, P. man, moiiq (AHLQV.). 
É., KL., AL. man, K. man, P. man, T. má%, AT. meh (Vog. 

Nyj.)-
TJ., TC. mer, AK. man, KK. móán, FK. móán, P., VÉ., VD., 

AL. man, PL., So. mán (KANN. WogVok. 20; FUF. XIV, 40). 
— osztj. 0 . miiy (PÁPAY). 
0. mor, Kaz. mör, Ni. m'V, DE. möy, Trj. morj', V-, Vj. 

mdíj (KARJ^OL. 82). 
1. muri (PÁPAY). 
K. mö'x (PAAS.-DONN. 2777. sz.), J. md-g (PAAS.-DONN. 166. BE.). 
Többessz. 2. szem. vog. nán (VogF. 305). 
So., K. nan, Satyga-K. nan, noan, P. nan (AHLQV). 
É., KL., AL. nan, K. nan, P. nan, T. nán, AT. nefz (Vog. 

Nyj.)-
TJ., TŐ. nen, AK., P„ VÉ., VD., AL. nan, KK. n»an, K. 

nóán, FL., So. nán (KANN. WogVok. 23). 
— osztj. 0 . nerj, noy (PÁPAY). 
wd-fj- (KARJ. OL. 83). 
I. név (PATK.). 
K. ndv (PAAS.-DONN. 2248. sz.), J. n»r} (PAAS.-DONN. 2373. sz.). 
Többessz. 3. szem. vog. tán (VogF. 305). 
So., K. tan, Satyga-K. tan, toan, P. tan (AHLQV.). 
É., KL., AL. tan, K. tan, P. tan, T. tan, AT. ten (VogNyj.). 
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TJ., TC. íew, AK., P., VÉ., VD., AL. tan, KK. íóán, FK. töán, 
FL., So. tan (KANN. WogVok. 23). 

— osztj. 0 . lu, AU, hu (PÁPAY). 
1. tég (PATK.). 
K. td'y (PAAS.-DONN. 1642. sz,). 

Szurg. Aex (CASTR.) 
A többesszámi névmások ugyanolyan alaptövekre mennek visz-

sza, mint az egyesszámiak. Az osztják többes 3. szem. kivételével 
-n képzősek. BUDENZ a többesszámi alakokról (MUSz. 193—194): 
„Ezekben is lehet bár az n úgy mint az egyesszámiakban egyedítő, 
miszerint azok tkp. nem tömegnek vett többekre, hanem megkülön
böztetett több egyesekre mutatást fejeznének ki ; de eredhet az n 
itt többesi demonstratív névmásból is, amilyen különben is a rago
kul szereplő személynóvmásokkal össze szokott kapcsolódni". 

Az osztják 3. személynóvmás a többesben ^x, -ű képzőt tün
tet fel, éppúgy mint az egyes számban: osztj. tóu, AÖÜ, lóú, ió%; 
többessz. ti%, AIÚ, hú, ig% (NyH7. 115). Valószínűleg a vogul töb
bes 3. szem. is eredetileg -?, -/? képzővel volt ellátva, ez esetben 
az -n képzős alakokat a többessz. 1. és 2. szem. analógiájára kép
zett alakoknak kellene tartanunk. (Ilyen -n képzős alak a m. ön, 
vö. HB. w, olv. üü; iv, olv. iü ,ől. SZINNYEI, FUSpr.2 96 ; MNy. 
XXII, 246; NyK. XLV, 290). 

Nyomatékos alakok. A vogul KL.-ban van egy 'ipse' jelentésű 
névmás: tdhw-asa. MUNKÁCSI ezt a f. itse, md. es, stb.-vel vetette 
össze (VogNyj. 109). GOMBOCZ Z. (NyK. XXVIII, 170) kimutatta, hogy 
ez török jövevényszó, megfelelői tar., kirg., krm. öz 'selbst, maga', 
ujg. Ös 'maga', stb. (Vö. GOMBOCZ, Jelentéstan 97—98). 

A vogÉ.-ban az as 'hát, nun' szó (SZIL. VogSzj. 9) hozzátétele 
ad nyomatékot a névmásnak, mely „ilyen kötőszói szerepében az 
alany után vetve hangsúlyát veszti és megrövidül" (VogNGy. I, 212). 
Használata: taw as qlém t 'bizony ő' III, 444 | nan-gs tit ? 'hát te 
itt vagy ?' I, 24 | ti nan-gs %otél xantípasén ? 'hát ezt honnan talál
tad te? ' I, 34, stb. 

Kiemeli a személynévmást az utána helyezett mutatónévmás: 
taw ta oxsér-xurü ta minés 'maga pedig róka alakjában ezzel el
ment' II, 13. 

A tulajdonképpeni nyomatékos személynévmási alakok a vo-
gulban k, x elemmel alakultak. BUDENZ (UA. 291): „Pronominalis Jc, 
az identitás és különállóság kiemelésére ('idem' ós 'ipse')". 

24* 
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So. amki, nanki, taukvi; menki, nenki, tenki; manki, nahki, 
tanki, K. omk, nanku, tüku; menk, nenk, tenk; moarlk, noank, 
toank, P. amk, nenk, tank; menk, nenk, tenk; moank, noank, toank 
(AHLQV. SUS. Tóim. VII, 168). 

É. amki (vagy személyragozva: amkim, nankin stb.), KL. 
drnki, AL. ank, K. amk, FK. omk, P. gméx, amk, T. amáhk 'én 
magam'; 

É. nahki, KL., AL. ncink, K., P. náhkw, T. nun, núnéx 'te 
magad'; 

E. takwi, KL. tá'&w, AL. tak, K., P. tá'fcw, T. tu% 'ő maga'; 
E. menki, KL. mink, AL. menk, K. ménk, FK. mvhk, P. mdn& 

'mi magunk ketten'. 
[Ugyanígy E. nenki, stb. 'ti magatok ketten'; E. íew&z, stb. 

'ők maguk ketten'.] 
É. manki, KL. mánk, AL. maiik, K. mánk, P. mánk, T. maftx 

'mi magunk'. 
[Ugyanígy É. nanki, stb. 'ti magatok'; E. ían&i, stb. 'ők ma

guk'.] (VogNyj.) 
TJ., TC. wmx, AK. möa0rk, KK. móárfc, P. m^árjk, VE. 

müörk, VD. mbojnk, AL. moqrk, FL. marki, So. mánai 'wir selbst' 
(KANN. WogVok.^O). 

Az osztjákban a -pa partikula nyomatékosítja a névmást: I. 
man-pa, nur-pa, tu-pa; továbbá a -j/a partikula: I. man-ja, tuv-ja, 
tég-ja (PATK.). 

A nyomatékos alakok használata, a) 'ipse', amki akw tot teyém 
'magam is ott eszem' IV, 27 | nankinnél numén qlné 'jómagadon 
felül lévő' III, 233 | nanki mdn %um 'magad is földbirtokos vagy' 
II, 301 | takivita at kintílasém 'őt magát nem kérdeztem' IV, 32 j 
jaranné tákw vontés 'helyükbe maga ülepedett le' FK. II, 231 | tu% 
minás in khaltérém-asén 'maga ment most a hídra' T. IV, 352. Néha 
kettős alakokkal (am amki, stb.) találkozunk: tan tank samtalet 
'ők magok vakok' K. Máté 15, 14 (NyK. IX). | am amki jale'im 
'majd én magam fogok menni' II, 91 | taw as takwi ti jünltatvés 
'azután ismét őt magát verték el' IV, 246. Névszóval kapcsolatban 
i s : punkén sun-punkat %um takwi lülenti 'a fejes szánnak fejénél 
a férfi maga áll' III, 421. Jellemző mondatok: am satém vit-xulém 
takwi salti 'igémre termett vizi halam maga megy belé (a varsába)' 
I, 151 | takw telem nortéx 'magától támadt híd' K. IV, 399. 

ö) 'egymaga, egyedül, magányos, magában, egyesegyedül'. 
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takkát minés 'egymaga elment' I, 24 | laki vos olí 'hadd éljen maga' 
VogF. 170 | takw ünli sassá' átér 'magában lakó törzstelepes feje
delem' IV, 83 | an tatéi üsét pat jay-áyita takkqi ali 'abban az üres 
várban csupán nénje magában él' I, 64 | akivá takkata naurém 
kwon at tárdtita 'a nénje nem ereszti ki magában a gyermeket' I, 
34 | akiv-mat-ért tdkkdt né-lunt numél ti mini 'egyszer egy magá
nyos nőstény lúd megy ottan fönt' I, 53 | sár takkata 'egyes-egye^ 
düT I, 211 | manéráT nankén joxtdsén? ,miért jöttél csupán magad?' 
IV, 25 | pupi-kwált takw vgnli 'a bálványok házában egyedül fii' 
FK. II, 231 | am in nünmi úx-nuíikin khölilém 'én most téged 
egymagádra hagylak' T. IV, 357. Az 'egymagában' sajátos kifeje
zése : am amkim janitél %ota jü joxteim ? 'én egymagamban (tkp. 
magam nagyságával) hogyan jutok haza?' II, 13. L. még II, 167. 
Az osztjákban az dtU 'yksin, yksináinen' (PAAS.-DONN.) szolgál az 
'egyedül' kifejezésére: K. man á'tlt, J. átémnám 'miná (ölen) yksin' 
(vö. CASTR. atemnam 'ich selbst' KSz. X, 328). 

c) visszaható jelentés. AHLQVIBT (SUS. Tóim. VII, 168) „reflexiv-
pronomen" cím alatt sorolja fel az am amki, nan nanki, stb. alako
kat. Az osztjákban visszaható névmásul a szemólynévmás tárgyesete 
szolgál (KSz. X, 328), pl. mant jouradem 'ich wickelte mich ein\ 

am amkimné janés ma untaim 'ón külön földet teremtek ma
gamnak' I, 161 | amkimnéke Kantáim 'ha magamra nézek' IV, 257 | 
ngmsésta xurin ne xurim vinkivé takwitan 'azt gondolta, hogy for
más nőnek formámat magának veszi' IV, 74 | xöntlita takivita 'vizs
gálgatja (hallgatja) önmagát' IV, 329 | paul saw saw neta takwi 
pált ranyllitá 'falubeli sok-sok asszonyát ő magához kiáltozza' 
III, 363. 

d) pusztán nyomatékosító, MUNKÁCSI (VogNGy. I, 222): „a -ki 
végzet a személyes névmásokon igen gyakran pusztán nyomatéko
sító szerepű a kizárólagosság mellékértelme nélkül*. 

menki sdt tál, sát tüiv naurémtal álém kitV 'mi hét tél, hét 
nyár óta gyermektelenül élt pár vagyunk' I, 34 [ nanki ta namseydn 
'ti most azt gondoljátok' IV, 239 | menki mot %um-p^ kátén miié-
mén 'adjuk őt mi más ember kezére' II. 105 | amk manér varsém!? 
'én mit cselekedtem! ?' I, 3. 

e) 'saját', lilikém ... amki kátéi amki xarltilém 'lelkecském . . . 
magam kezével magam oltom ki' IV, 16 | amki vitém namétné ti 
patwasém 'magam vize tájékának vágya szállott meg' II, 48 | man 
gs nanki voril álén, am §s amki voril áWim 'te is a magad ere-
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jével fogsz élni, én is a magam erejével fogok élni' II, 123 | takwi 
ánsém naurama 'maga szülte gyermek' III, 455 (Itt a névmás 
egyúttal alanya az utána következő igenévnek). | takwi mirci 'saját 
népe' I, 68 | Jegipetnél vovislem am amk püvem 'Egyiptomból hít-
tam én az én fiamat' Máté 2, 15 (NyK. IX) | tlhk vusanné ju 
joxtseV 'a maguk városába érkeztek haza' FK. II, 234 | táku inJcim-
ne 'für sich, von sich selbst' (AHLQV.). 

f) mellékmondatok után vagy egyenrangú mondatoknál (bizo
nyos mutató, viszonyító értelemben), ménéin vostro%né vgttité-kr : 
takw oaném vottat! 'ha vogul embered börtönbe helyezi, hadd he
lyezzen [oda] engemet!' IV, 109 | vinün %umlé atin, nanki akw to% 
atifí qsén 'amilyen édes a pálinkád, ép olyan édes vagy te magad 
is' IV, 65 | xünté mastimé, takwi akw-müs at va'ltd 'hogy mikor öl
töztették fel, maga éppenséggel nem tudja' IV, 80 | luwa tű ta 
%uVésta\ takwi jola ta éaltés 'lovát ott hagyta, maga pedig lement' 
I, 23 | feném losmén-khar, amé% kamlli-khgr clsém 'fejem csontos, 
magam lágy vagyok' T. IV, 352. 

A névmások ragozása. A c c u s a t i v u s . A névmások tárgy
esetéül a vogulban a személyragokkal ellátott nominativusok szol
gálnak. Az É. és a P. kivételévei, ahol a tárgy a névszóknál is 
mindig ragtalan, az összes nyelvjárásokban megtaláljuk egyes ala
kokon az -m, -mi accusativusi ragot. (Az -m ragról: SZINNYEI, FUSpr.2 

59). Ezek az alakok: KL. tawam v. tawétam (személyrag nélkül és 
személyragosan) 'őt', AL. tawam id., K. tautcim id., FK. tatvám id. 
(VogNyj.), K. tavamé 'őt', P. tavam id. (AHLQV.), K. tanme 'őket', 
(HÜNP. : NyK. IX, de toanen 'őket', AHLQV.), nag'inme Mr. 1, 37, 
nag'inma Mr. 5, 7 'téged', tinme 'kettejüket', nariinme Mr. 6, 11 
'titeket', tariinme Mr. 2,13 'őket' (HUNF. : NyK. X, 192). T. amanmi 
'engem', neűnmi 'téged', towím(i) 'őt', AT. nunmi 'téged', tuwím{i) 
'őt', nenéunmi, nenanmi, tenanmi ,minket, titeket, őket' (VogNyj.), 
TJ. mene'ünmi 'uns', TC. mme'ümi id. (KANN. WogVok. 20). 

A következő accusativusi alakok: KL. ön 'engem' (-= *ömn), 
AL. qn id. (-= *qmn), T. amcin id. nem vettek fel személyragot.1) 
KL. AL. K. nün 'téged' összevonás nayén-hől, amely alak a K.-
ban meg is van (vö. nagen, AHLQV.). 

A P. acc. és dat., továbbá az AT. acc. alakokban a személy
ragok előtt n-t találunk, mely nem más, mint a névszókban a sze-

1 vö. KL. onémné 'nekem'. 
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mélyragok előtt mutatkozó többesi -n. Vö. P. kettőssz. 1—3. szem. 
méngnam, néngnan, téngnan; többessz. 1—3. szem. mangngu, na-
ngnan, tangnan, AT. többessz. 1. szem. meneúnmi (VogNyj.), TJ. 
msne'ünmi 'uns', de n nélkül: TC. ment'ümi id. (KANN. WogVok. 20). 

Az osztjákban az északi nyelvjárásokban szintén személyragos 
névmások szolgálnak tárgyesetül (KSz. X, 326). A déli nyelvjárá
sokban -t accusativusi ragot vesznek föl: K. má'nt 'engem', nórjá'H 
'téged', t&wá't 'őt', J. Lowát 'őt' (PAAS.-DONN. 1454., 63., 119. sz.). 

D a t i v u s. A dativusban a személyragos névmáshoz -n, -nd 
lativusi rag járul. (E ragról 1. SZINNYEI, FUSpr.2 56) Az É.-ban 
minden alakhoz hozzájárul a -né, a többiben azonban csak szórvá
nyosan jelentkezik. A lativusi raggal ellátott alakok: KL. táwan 
'neki', manaun 'nekünk', AL. tawan 'neki', mangun 'nekünk', K. 
gmnan, naínan, taunan 'nekem, neked, neki', (tavane 'neki', HUNP. : 
NyK. IX, 43), ménán 'nekünk kettőnknek' (vö. acc. méngmén, 
személyraggal), mgnan 'nekünk' (vö. acc. mgngu, személyrag
gal), FK. omngn, naíngn, taunan 'nekem, neked, neki', mingn 
'nekünk kettőnknek', mgnan 'nekünk', P. natnan, taván 'neked, 
neki', és a többi alakokban -ne rag. (Itt az egyessz. 1. szem. 
amngném, úgy látszik, a személyragot a dat. ragja után vette 
fel. A várható alak lenne: *gmngmné.) T. towín 'neki', manún 'ne
künk', AT. tutvín 'neki', moneun 'nekünk' (VogNyj.). 

A többi alak vagy ragtalan, vagy pedig lativusi ragja egybe
esett a személyraggal (különösen a kettős és többes számban). Erre 
mutatnak: K. kettőssz. 1. és 2. szem. minane, ninane; többessz. 
1— 3. szem. manane, nanane, tanane (HUNP.: NyK. IX, 4 2 - 4 3 ) . 

Figyelemreméltó a T. aman, mely látszólag sem személyragot, 
sem lativusi ragot nem mutat. Bizonyos azonban, hogy itt is a ragok 
egybeesésével, illetőleg a lativusi ragnak a névmástő végső mással
hangzójával való egybeesésével van dolgunk. 

AHLQVIST szerint (SUS. Tóim. VII, 151—153) a So.-ban csak 
a tauvin ,neki' dat. alakban van meg a lativusi rag, a többi alak 
ragtalan: anim, ninin, stb. A P.-ban az acc. és dat. alakok egy
formák : oanne, nanne, távanne 'engem v. nekem, stb.' 

Az osztjákban a személyragos alakok szolgálnak dativusul, 
így tehát az északi nyelvjárásban a dativus egybeesett az accusati-
vusszal. Néha el vannak látva a lativus ragjával is (SZINNYEI, FUSpr.2 

58): muyeva 'uns' (KSz. X, 325). 
A b l a t i v u s . Az E. K. T. nyelvjárásokban -nd raggal alakul. 
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É. anémnél, nanénnél, stb. 'tőlem, tőled': itt a személyragos név
máshoz járul. A K. és T. nyelvjárásban nincs személyrag előtte: 
K: amnanél, nainanél, taunanél 'tőlem, tőled, tőle', stb. T. amannál, 
noúnnél, towínél id. 

KL. am-poalém 'tőlem', stb. 
Az osztjákban ablativusi ragot és ez után még személyragot 

vesznek fel a névmások: D. manattem, nuyatten, tevattet 'tőlem, 
tőled, tőle' (KSz. X, 326), É. meultem 'von mir' (HUNF.: NyK. XI, 
90), ma éueltem (PÁPAY: NyK. XXXVII, 52 ; vö. NyH.7 132). 

Képzők. 

1. -n. Az egyessz. 1. személynévmáson találjuk meg: vogK. 
g,m, dat. amnan, abl. qmndnnél. P. acc. g-mna-m, dat. a-mna-ném, 
T. acc. dat. dmdn, abl. áman-nél (BUDENZ, MUSZ. 193, 625; UA. 
288; SZINNYEI, NyH.7 105). Vö. osztj. Demj. man (KARJ. OL. 3), K. 
mán (PAAS.-DONN.). Jelenléte valószínű az egyessz. 2. szem. végén: 
vogÉ. nan, továbbá az összes osztják alakokon x alakban. A KL., 
AL., K.-ban y képzőt találunk: AL., KL. acc. nün (^*nayén), K. 
nan v. nayén; nagén (AHLQV.). A. K. és P.-ban a y után még egy 
n-et is fölvesz: K. dat. nagnane (HUNF.) VÖ. ncanan (VogNyj.), 
náinan (AHLQV.). 

BÜDENZ (UA. 289): „megjegyzendő, hogy az osztjákban a 2. 
szem. tője a végén csak n-vel van (nen, nin), valamint a vogB.-
ban (nan), amelyet itt nem lehet az n-nek csupa változatának tar
tani ; mert vogK. van helyette -g (nag) s csak ezután külön -n 
képzővel: nagnane, nagna-nel." 

Ennek az állapotnak magyarázata abban lelhető, hogy a 2. 
személynévmás mutató nóvmástőből alakulván (OJANSUU, Pronom. 83), 
a már meglévő -y képzője után fölvette a BUDENZ szerint „egyedítő" 
-n névmásképzőt (MUSz. 193); ez az -n, akárcsak az 1. személy
ben, megjelenik a ragozott alakokban: K. dat. ndíndn (VogNyj.), 
niiinán (AHLQV.), nagnane (HUNF.). A -y sorsát a rendelkezésünkre 
álló példák pontatlan hangjelölése miatt nem tudjuk figyelemmel 
kísérni, de valószínű, hogy legtöbbször beleolvad a tő vokálisába, 
mint azt a duálisi y-ről BUDENZ feltette (UA. 317). 

A kettős- ós többesszámi alakok -n elemét BUDENZ (MUSz. 193) 
nem tartja feltétlenül azonosnak az egyes számban jelentkező -n 
képzővel: „eredhet az n itt többesi demonstratív névmásból is." 
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2. -y, -§,: vog. ney 'té, td(3 'ő' (SZINNYEI : NyK. XLV, 290; 
MNy. XXII, 246; NyH7. 105, 115). Az osztjákban megfelel nekik 
•%, -ú: osztj. ló%, lóu 'ő' hx, hú 'ők7; lou 'ő' hu 'ők' (SCHÜTZ : NyK. 
XL, 47). Magyar -ü (írva: -v): HB. » , tiv, iv; m. -y: övé (1. még 
UA. 290; MüSz. 845). OJANBUÜ szerint (Pronom. 21) egy föltett 
m <*> v váltakozás alapján a f. séma 'az' is idetartozik. 

3. -k nyomósító elem (UA. 291). Megvan a md.-ban"; továbbá 
a magyar -k egyessz. 1. szem. alanyi személyrag azonos vele 
(NyH7. 121). 

Személynévmás a birtokos személyraggal ellátott névszók előtt. 
A vogulban és az osztjákban a személynévmás áll a birtokragos 
névszók előtt, mintegy nyomatékul: am kwolém, nan kivolén, stb. 
am üsném-jui'palt 'az én halálom után' IV, 324 | am plrisém 'az. 
én fiacskám' I, 4 | tálén am sisémné 'szállj föl hátamra' I, 23. Az 
osztják használat: D. mane vocem 'meine Stadt' PATK. II, 32, stb. 
(KSz. X, 327.) Figyelemreméltó igenevek előtt: am selém punem 
'a tőlem szerzett vagyonom' IV, 324 | osztjD. tuv ömsen voceda 'in 
die stadt, wo er lebte' PATK. II, 136; osztjO. hu amdsmol xat 'a 
maguk lakta ház' PÁPAY (1. SCHÜTZ : NyK. XL, 64). 

Néha a 'habeo' igeneve erősíti a névmást: an tan géné najt-
xumianl penyunkwe ti unttuwés 'most velük lévő varázsló emberüket 
íme varázsolni ültették' II, 16 | am géné saw jgrnem 'a magam 
tartotta sok szamojédom' II, 279 | am géné piyin üs 'birtokomat 
tevő fias városom' II, 282., 

Ha az alany a birtokos, akkor a nyomatékos alakokat használ
ják (1. előbb: Nyomatékos alakok, e.) 

Birtoknévmások. 

Az É.-ban előfordul a személyragozott nyomatékos alak ilyen 
funkcióban: lilin xum anééra pusn nankin 'eleven ember vagyona 
mind a tied' I, 121. Ez azonban igen ritka. 

Rendesen a birtokosraggal ellátott 'valami, holmi' jelentésű szó 
áll ilyen esetekben. Az E. az ut 'valami, holmi' (SZILASI, VogSzj.) 
szó használatos: am utém, nan utém, taiv uta (VogNyj. 14). Haszná
latos még: FL. amuflm 'enyém', nar>uttn 'tied', manuttup 'miénk' 
(KANN.: SUS. Aik. XXX8, 25). 

KL. K. T. khar 'kiegészítő szócska' (SZILASI, VogSzj.): KL. ám 
khg-rém 'enyém' (VogNyj. 110), K. am-kharém 'enyém' (VogNyj. 
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268) j nér-saut vun akhcá, sa% neu-kharén sówé! 'amennyi pénzt 
szerzesz, mind a tiéd legyen' T. IV, 370 | ti gltén-vös ám-kharém 
1ez az aranyváros az enyém' T. IV. 362. 

AHLQVIST (SUS. Tóim. VII, 168) szerint: „stehtdas possessivum 
cinsam, wird ihm die endung -qar angefügt. Alsó amqar P. 'der 
nieinige', neiqar 'der deinige', usw." Itt a qar nem vesz fel birtokos 
személyragot. De AHLQVIST idéz egy személyragos példát is : koat 
küal táuqarát? P. 'welche stube ist die seinige?' 

Vö. SZABÓ DEZSŐ (NyK. XXXIV, 457): „az ut és khgr szócskák 
teljesen elvesztették önálló értóköket s majdnem képzőknek vehetők : 
ten-ut 'ennivaló', stb." 

Mutató névmások. 

I. vog. fi (VogF.)-
So. ti(xurip), K. tet, P. te 'dieser' (AHLQV.). 
É. ti, KL., AL. te, K. té, P. ti, T. ti 'ez' (VogNyj.). 
TJ., TŐ., FL., So. ti, AK., KK., FK. t&, P., VÉ., VD., AL. 

tyk 'dieser' (KANN. WogVok. 48). 
— osztj. a) vog. ti, tg alakoknak megfelelnek: 
Ü. tani, tám, tami, tárni 'ez' (PÁPAY). 
0 . tárni, Kaz. tárni, Ni. tams, DE. tárna, Trj. temi, V. timi\ 

Vj. temi''dieser' (KARJ. OL. 25). 
1. tám, tem, tárna, tame, téma 'dieser' (PATK.). 
K. tám 'tárna' (PAAS.-DONN.) 
b) vog. td, ti alakoknak megfelelnek: 
0. éi, si 'ez' (PÁPAY). 
DÉ. t'd, Trj., V., Vj. tu 'der' (KARJ. OL. 205). 
1. ti 'dieser', tu, tuv 'dieser (jener)' (PATK.). 
[SETÁLA: PÜF. II, 269; PAASONEN, S-laute 12; FÜF. VI, 211 ; 

SZINNYEI, FüSpr2 . 96 ; NyH7. 157]. 
Az osztjákban van egy k'- kezdetű mutató névmás is (a déli 

nyelvjárásokban): K. k'd0w 'se; jener, der', J. k'ü id., k'i_ 'tárná ; 
dieser' (PAAS.-DONN.). KARJALAINEN szerint (OL. 205) ezeket el kell 
választani a t- kezdetűektől. 

Az a) csoport fgr. *t- kezdetre, a b) csoport fgr. *fí- v. *fs-
kezdetre megy vissza (1. PAASONEN : FUF. VI, 211). Rokonnyelvi 
megfeleléseit 1. SZINNYEI, FUSpr.2 96. 

2. vog. tá 'jener' (VogF.). 
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P. ta 'jener' (AHLQV. SUS. Tóim. VIÍ, 171). 
É. ta, KL. td, AL. ta, P. ta, T. tu 'az' (VogNyj). 
— osztj. I. teje (PATK.). 
K. td, tdi (PAAS.-DONN.). Jelentésére nézve vö. td %ü'i 'sina 

mies tuossa' (PAAS.-DONN.). 
3. vog. ton char 'az' (BUNP. NyK. IX). 
ton kant 'da, dann', ton mat 'da, dórt' (AHLQV.). 
É., KL., AL., K. ton, P. tan 'az, amaz' (VogNyj.). 
— osztj. 0. tom, tömi 'az' (PAPAY). 
0. tvmbi, tömbi, Kaz. t(tm\, Ni. í''»)3, DE. töm3, Trj. tqmi, 

V., Vj. tbmi 'jener' (KARJ. OL. 116). 
1. tom, tum, torna, tornai 'jener' (PATK.). 
Rokonnyelvi megfeleléseit 1. OJANSUU, Pronorn. 78 ; SZINNYEI, 

NyH.7 24. 
Képzők. 

1. -n képző. Előfordul a ton, tan alakokon. BUDENZ (UA. 289) 
nem tartja azonosnak az -n személynévmásképzővel, sőt az -m 
(osztj. tom, torna) változatának tartja (máskép: NyH7. 105). 

2. -m: E. tamté 'ilyen, olyan', KL. tamli 'olyan', íim-klnqr 
'ilyen', AL. taml'én 'olyan', ümléh 'ilyen', K. térnie 'ilyen', P. timté 
'ilyen', témtih 'olyan', T. tamén 'ilyen', tamén 'olyan', AT. tcimnén 
'ilyen' (VogNyj.). FK. térnél! 'ilyen' (VogNGy. IV, 377). Az -m képző 
megvan az osztjákban i s : tam 'ez', simes 'olyan' (SCHÜTZ : NyK. 
XL, 47 ; BUDENZ, UA. 287). 

3. -t (d): K. tété, tét 'ez, emez', P. üt id.; K. taté, tat 'az, 
amaz' (BUDENZ, UA. 289). Az osztjO. sit 'ez' ugyanezzel a képzővel 
(SCHÜTZ: NyK. XL, 47). Osztjl. tut 'das, dieser' (PATK.). 

4. -r: AL. taml'én 'olyan', t'iml'éh 'ilyen', P. téml'in-khar 'olyan', 
T. tamén 'ilyen', tamén 'olyan', AT. tcimnén 'ilyen' (VogNyj.) tam-
m 'olyan' (SZILASI, VogSzj.). Vö. SZABÓ D. NyK. XXXIV, 449. 

5. -i: SZABÓ D. (NyK. XXXIV, 444) ide veszi: K. toni poalt 
'azután'. Ez azonban sajtóhibán alapszik, az alak helyesen: ton-
ipoalt v. ton-i-poalt, amint P. tan-ji-poalt (KANN. Anz. d. FUF. VIII, 
203). | -é: K. tété 'ez' taté 'az'. | -%, -k: É. ütik 'innenső', tátik 
'túlsó', KL. t'itak 'innenső', tatok 'túlsó' K. taté1/, 'amaz' (VogNyj.), 
K. tath 'túli, túlsó' (HUNF. NyK. X, 302), tatih (NyK. X, 193), K. 
teti% 'dieser (von zwei)', K. totix, P. tatix 'jener (von zwei)' (AHLQV. : 
SUS. Tóim. VII, 171). 
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— osztj. -i: torai 'amaz' (SCHÜTZ : NyK. XL, 39). 
6. -I, l'é: É. taml'é 'ilyen, olyan', térnél 'ilyen', KL. tdml'i 

'olyan', AL. tdml'én 'olyan', fiml'én 'ilyen' K. téml'é 'ilyen', P. iimíé 
'ilyen', téml'in-khar 'olyan' (BUDENZ, UA. 293). BEKÉ Ö. szerint (NyK. 
XXXV, 174): „a -I, -l'é járulék valami jelentesteién nyomósító elem." 
Használata különösen a határozóknál gyakori. 

7. Megemlítendő ez a diminutivum: tirié II, 117 (1. SZILABI, 
VogSzj.). 

Összetételek. É. ti-ti 'ez', ta-ti 'az', T. ii-t'i 'ez', tu-t'i 'az;. 
Ezek az alakok a mutatónévmás megismétlésével alakultak. Ugyan
ezek fordulnak elő a birtokos személyragokkal: útim, titin, tititd, 
stb. (VogNyj. 14). Nem lehetetlen azonban az sem, hogy a máso
dik t azonos a -t képzővel: K. tété, tét, P. fit, stb. 

A khar szóval való összetételek: KL. fé-khar 'ez', td-khar 
'az', AL. fe-xar 'ez', ta-xar 'az', K. tété khar, taté khar, T. tukhur 
'izé' (asszimilációval; vö. KANN. Anz. d. FUF. VIII, 199). KL. iim-
khar 'ilyen', tdmíi-khar 'olyan', K. témíé-khar 'ilyen', P. timíé-khar 
'ilyen', témlin-khar 'olyan', T. tdmén-khqr 'ilyen', tamén-khar 'olyan'. 
A mondatban önállóan fordulnak elő: témíé-khar oat usintés 'ilyet 
nem látott' K. (VogNyj. 197). 

É. ti-nanki, KL. fé-ndüki, K. té-nqnki 'íme ez', tanánki 'ez', 
egybeírva (BEGULY). HuNFALVYnál (NyK. IX, 51): tenanki 'ez, az'. 
tit tenanki am ereptane püvem Máté 3, 17 'ez az én szeretett fijam' 
(NyK. IX). Ez a mutatónévmás mondatból vált k i : pild telem pilift 
ur ta nanki 'ím bogyóját termő bogyós hegy látszik' II, 271 (nanki 
'látszik'). A következő példákban már tisztán mutató értelmű: man 
jayau te nqnki 'lám ez a mi atyánk' FK. IV, 380 | tüjd sus-qpér 
álam íé nanki 'tavaszi jáyorvadászat ügyessége, lássátok, ím ilyen' 
KL. III, 481. A ti és nanki egy szólamot alkot, így válhatott idő 
jártával mutató szóvá (vö. VogNGy. II, 535). 

É. akw-ti, KL. dkw-íé 'ugyanez'; E. akw-ta, KL. dkw-td 
'ugyanaz', K. dkw ton id , az 'egy' számnév előtételével (vö. m. 
egy-az-on). Megfelelője az osztjákban: D. ei-t'u-ba 'eben dasselbe', 
-pa nyomósító elemmel (KSz. X, 830). 

É. an-ti, KL. an-íé, AL. dn-fé, K. dn-té "ez'; É. an-ta, AL. 
an-ta (sic) 'az' (VogNyj.), P. enfe, ent'eqar 'dieser', anta, antaqar 
'jener' {AHLQV. : SUS. Tóim. VII, 171). Ezek az an 'most' szóval 
alakultak. Osztják: I. in 'jetzt' (PATK.), K. in 'nyt' (PAAS.-DONN.), 
0. in 'most' (BEKÉ, OsztjÉSzj.). 
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A mutató névmások ragozása. Természetesen csak akkor rago-
zódnak, ha önállóan állanak, vagyis ragozva főleg a nyomatékos 
alakok fordulnak elő. Személyragozva: titim, titin, tititd, tűimen, 
stb. titidyém, stb. titianém, stb. Használatukról 1. alább. Esetragok
kal : a c c. -me: tititme tocho miganem nagnane 'ezeket mind adom 
neked' K. Máté 4, 9 (NyK. IX). || l a t i v . -n: tátin alimét 'az ölte 
meg őket7 IV, 171 | a b l . -I: tatil as ojipi 'ezzel is ki lesz fizetve' 
IV, 266 | tűül pönsén! 'nyisd ki avval!' T. IV, 346 | téténdntél Ólán! 
'legyetek meg ezekkel!' K. I, 169 || -t t ö b b e s j e l : tátit ti salta-
pém 'ím ők léptek bé' II, 63 | titit as rnerikwné éréit 'ezek manó
nak lesznek alkalmasak' I, 130 || d u a l . 4* josdydn tijV, jautén ti 
'ezek a te hótalpaid, ez a te íjad' II, 22 | ékwaV ajkai, tot ta% ! 
'asszony és öreg ember ott azok, ni!' I, 67. 

Az É.-ban tátim, tátin, stb. mellett tájim, tájin, stb. 
A mutató névmások használata. Önállóan a nyomatékos ala

kokat használják: ta-ti manér ujkén ? 'az ottan micsoda állatocs-
kád? ' IV, 342 | dm-mdsém tit'i vaxx&ts 'én miattam ez verekedett' 
T. IV, 350 | %ün~as tati-he düm 'ha már az sincsen' IV, 297 | táti 
moíéx kátén pattdin 'ezt gyorsan kapd a kezedbe' II, 123. OsztjO. 
sit mola ? 'ez micsoda' (PÁPAY : UgF. XV, 65). — Néha a tárgyat 
személy raggal látják el: ti-tin ti-XQJUt vardin, tátin ta-jajilt varain! 
'ezt ezen módon csináld, azt azon módon csináld!' I, 71. Ez a nyo
maték kedvéért van, továbbá a következő használat i s : amki qsné 
din poxlayiü entapém, ti-tim-ke tótéin 'ha ezen magam viselte ezüst 
gombos övemet elviszed' I, 143. 

Jellegzetes az a nominális mondattípus, melyben a mutató név
más erős nyomatékkal a mondat végén áll: ásémné majim sawd-
yém ti 'atyám adta két bőröm íme itt van' I, 140 | ne vlné %um 
amki ti 'nővevő férfi is magam vagyok' IV, 31 | sar mossa ti 'ejnye, 
ez kevés' III, 119 | amán súwe tit'í 'elég lesz nekem ez' T. IV, 
345 | ti kivolt küséj am ti-pél! 'ezen házban gazda ím én vagyok' 
IV, 31 (-pél 'is' szócskával erősítve). — A mutató névmás egész 
mondatot pótol: ta4il-ke lilidnuw neiléit-ke: ti 'ha azzal életünk 
megmenekül: hát [csakis azzal]' I, 70. 

Hasonló használat: osztjO. ma lausom tam 'az én lovam ez' 
(PÁPAY : UgF. XV, 61), K. nürőm sá'w, núrém iü'l§t tdropá jptd 
tqxe'n tq'ms 'tárná on paikka, jossa joudut harakkojen ja korppien 
syötiksi' (PAAS.-DONN, 2437. sz.). 

A mutató névmás használatos továbbá felkiáltásban, megsző-
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lításban: ti jiyintém, ti ankwéntém! 'azt az apját, azt az anyját!' 
III, 379 | ti-ne! 'hallod-e asszony!' I, 115 | nén ti-néV! 'hé, ti nők!' 
II, 21 | tinet! 'halljátok ti nők!' III, 360 (vö. VogNGy. I, 2 5 1 ) . -
OsztjE. tárni ne %öhnüla? 'te asszony, hallod-e?' (PÁPAY, OsztjNG-y. 
37). — E mondatban is hasonló funkciójú: in mat má-ut'in vóun 
iitamét jitél khqntlayfon miniu-té! 'most hadd menjünk más vidékre 
az erős emberekkel hadakozni!' IV, 351. 

Párosan használva ta-ta 'egyik-másik': asém ta ten-ut testa, 
ta ten-ut at testa 'atyám az egyik ételt ette, a másik ételt nem ette' 
III, 112. — ta 'túlsó' értelemben: nqr ta-pal sát átér 'az Ural túli 
hét fejedelemhős' II, 192 | Jqrén vántli saris ta pcilné 'egy szamojéd 
a tenger túlsó oldalára vándorol' IV, 167. 

A mutató névmás egyes szavakkal együtt mutató, határozós 
kifejezéseket alkot: ti %urip, ta %urip, 'ilyen, olyan' (xuri 'alak'), 
ti kém, ta kém id. (kém 'mód, mennyiség'), ta-mUsyél 'a szerint'IV, 
324 | ti sirél 'ily módon' I, 70 | ta mors 'olyan' I, 6 [mors 'alkal
mas') | ti qst', ti qsV 'most aztán, most aztán' IV, 238 | ti-ért 'akkor' 
IV, 243 | ti-sis 'ezalatt' IV, 257 | ti-sas 'röglön' I, 116 | ti xotci 'a 
közben' III, 518 | ti-kwoss 'hiába' I, 71 | ta-kwoss 'bár' I, 56 | ti 
yqtél 'a mai nap' I, 34 | ta xqtél 'olykor (némely napon)' IV, 15. 
| ti ut 'ez a valami' I, 26 | ti pást 'ekkor' T. IV, 357 | ti má'és 
'ezért' IV, 72 stb. 

Néha mögötte áll a szónak, melyre mutat (különösen személy
névmásoknál, határozószóknál): am ti mönt saw röpot totsém tan 
jotaln 'én nekem, lám, sok munkán volt az előbb velük' I, 130 | 
takw te QQÜ 'maga azonban nincs [sehol]' FK. IV, 379 | kwon ta 
joxtémcit sujti 'ím kívülről av. ő jövetele hallik' III, 70 | akw-mat-ért 
(]s ti minné namtné pakvés 'egyszer csak ím ismét menő kedve 
támadt' IV, 224 | ué ti nqnx fül'ef 'még csak most kelnek fel' I, 
47 | ta ayi-pqxán us-ta raivsém 'most már közelébe juthattam 
annak a leánynak' IV, 40 (osztjl. us-ta 'nochwieder' PATK.) | tox ti 
ajsémen tox ti XQtéttésmén 'úgy iddogáltunk mi, úgy virradt ránk 
föl a nap' IV, 33. 

Birtokviszonynál a névmás és a birtok közé /kerül: am ti 
ántifi uj jirém jot 'ezen szarvas állatbeli áldozatommal együtt' III, 
251 | an am ti apyém ti polié varijin 'most ezt az öcsikémet rágal
mazzátok' II, 20. 

akw-ti értelme 'éppoly, úgyis, úgy sem (tagadó mondatban), 
ugyancsak', stb.: am akw ti qs saw röpot totsém 'hát én nekem 
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éppen oly sok munkám volt' I, 130 | kér xülpémt nanén akiu ti 
puwilém 'vashálómba úgyis megfoglak' I, 28 | mir akw-ti at lapi-
jin! 'mind (a nép) úgysem fértek bele' I, 71 | akw ta mol jim 
Xdpén, tfi taltuivés 'ugyancsak a minapi (jött) hajójára szállították' 
II, 7 | man as akw-ti elém-yulést 'mi is éppen úgy emberek vagyunk* 
IV, 144 | akw ti takwi qtrin ma él ünli 'még mindig a maga úri 
földjén lakik' IV, 34 | tan-kastlanl akw ti sgs jü minuwém 'miattuk 
ezen percben hazamennék' IV, 58. 

ton: ritkán fordul elő az É.-ban, többnyire csak ilyen kifeje
zésekben : ton elpalt 'azelőtt' ton mos 'azért' (HÜNF. : NyK. IX), 
ton kant 'bei dieser gelegenheit, da dann' ton mat 'auf jener stelle, 
da, dórt, in jener zeit, damals1 (AHLQV.), ton jui-palt 'azután' I, 70 j 
ton-qrémt 'azalatt' I, 50 ; 'ekkor' IV, 331 | ton-mgs 'azért' FK. II, 
377 .—A K.-ban általános használatú: ton mojén @nsu% 'az a ven
dég öreg' K. I, 166 | ton vusté 'abban a városban' FK. II, 231 | 
akw ton poglétán 'ugyanama (túlsó) oldalra' IV, 412. 

an-ti használata: antikat tulmax üsikém-nüpél 'ama nőstény 
rozomák nénikémhez' III, 27 | an ti pojkin sawin pojkém 'ezt a 
könyörgő Ínséges könyörgésemet' II, 361. 

Felsorolunk még néhány mutató értelemben használt határozó
szót: , 

an 'most': an ántiű ujit 'ama szarvas állatok' II, 16 | an 
sqrpét to% ti jüw-joxtdst 'ama jávorok így kerültek haza' IV, 244 ] 
(inpütá panéés 'amaz üstje elkészült' KL. IV, 317 | cin-mont 'minap' 
FK. II, 238 (vö. VogNGy. I, 212). 

an mat: an mat cllp 'ama hős' IV, 155 | an mat laweltane... 
Tüpél-üs 'amaz emlegetett Tobolszk város' IV, 125 | an mat logltgu 
m&yi-tormi 'amaz emlegetett ég és föld' KL. IV, 317 || an-man 'hát': 
an-man saris-vit-tara 'annak a tengernek a vizén keresztül' I, 21 || 
an manin 'hát ' : an-manin pdnd tajeltawés 'ez a fürdőkunyhó égni 
kezdett' IV, 244 || an-malin 'hát íme': an-malin ayi xuji 'az a leány 
ott fekszik' II, 97 ) an-malin püléné kivolanél jüw ti saltesi 'ama 
fürdőszobájából ím bejött' I, 76. 

Mondatkötő mutatónévmás. 
A mellérendelés fokán álló nyelvekben a mondatok egymás

hoz fűzésében a mutató névmásnak fontos szerepe van. Valamely 
előbb megnevezett tárgyra, esetleg egy egész előző mondat képzet
tartalmára való rámutatással fűzi a mutató névmás az új képzettar-
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talmat az előzőkhöz. „Eine solche anreihung ist zunáchst noch 
keine zusammengesetzte satzbildung, sondern eine verbindung zweier 
sátze im verhaltnis vollstándiger nebenordnung" (WUNDT, Die sprache2 

II, 298; 1. még KLEMM : NyK. XLVI, 65). 
A vogulban is igen gyakori az a mondattípus, melyben, rend

szerint az ige előtt, a mutató névmást találjuk. Ennek a mutató 
névmásnak eredetileg előremutatással való mondatkötő szerepe 
volt. Ez a mutató értelem kitűnik a következő mondatokból: mater 
pire'in: ta pire'in 'ha valamihez jutsz, akkor jutsz' I, 6 | tál vars, 
ta kiesem 'tél lett, ekkor [ismét] vadászni mentem' IV, 241 | etr 
pali punsita%ts, ju te lakwelts 'az ajtó kinyílott s ő ím beugrott FK. 
IV, 376 | at-ke láuivasén: ti alawén 'ha nincs számodra az rendelve, 
akkor megölnek' I, 17 | nén-ke almilén, ti almilen ta% 'ha ti elbír
játok emelni, hát emeljétek el' | naurém takwoss kinsi, kinsi: akiv-
müs aűm, ti aűm, vassf xotal taxi? 'hiába keresi a gyermeket, 
az nincs sehol. Ha egyszer nincs sehol, hová forduljon tovább?' 
I, 34 | tosém antpa sőt suorpné nakán tem, taín jiw taíkan nai ta 
töslem 'mivel száraz szarvú hét jávor ette meg ízeidet, ágas fa 
ágacskáit azért szárítottad ki' IV, 113. 

Hasonló jelenség az osztjl.-ben, hogy a tam 'ez', tom, tum, 
'az' névmások változatlan alakban szerepelnek adverbiumként: tam 
tüvajem 'da wurde ich fortgeführt' PATK. II, 58 (vö. KSz. Xf, 87). 
Az osztjK.-ban td ' ja; und' (PAAS.-DONN.) ugyancsak mondatkötő 
szerepű: ng%§ te'iwm we'r ts pero't 'Jihaa söin ja nyt se lysti lop-
pui' (PAAS.-DONN. 2977. sz.). 

A mondatkötö mutatónévmás használata: 

a) mutató, viszonyító, adverbiális szerepű. Jelentése: 'azzal, 
hát, bizony, ím, akkor, azután, erre, így, most, ugyancsak, pedig 
ím, stb.' am ta xqlásém 'én pedig ím már meghaltam' I, 17 | ütmén 
X<?saV ta xujaslén 'Ugyancsak soká aludtad álmod' I, 7 | Tari-pH 
vörné ti mini 'most az erdőbe megy' T. I, 5 | luivá-nüpél ti láwi 
'lovához így szólt' I, 62 1 jol ta %ujást 'azzal lefeküdtek' I, 52 J 
Tqrémné ti alawé 'őt bizony megöli Tarém' I, ,209 ] sdt luivin kivol 
patitén sarni-qtér ta mini, ti xüi 'a hét lovas istálló omladékához 
megy ím el Arany-aíer s ássa [a földet]' I, 43 | ti noléxtaxteV 'erre 
viaskodni kezdtek' II, 20 | am ta joxtilamén 'én azután megérkez
tem' II, 185 | söl' ti tarmi lamlenükaJém mönt! 'akkor neveznélek 
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téged igazán istenkének' II, 426 | möl ti xoltíléslü 'mi a minap is 
fogyasztgattuk' II, 420 | tU ti %üUlem 'el fogom tehát hagyni' IV, 
8 | ta kernel pelpis ta mini 'ím oly gyorsan megy' IV, 142. — Jel
lemző e mondat: an kér-sinsanl ti kdmnamés: terén ta pasapaltés, 
%ul ta pasapaltés 'most vas sáncuk ím meglágyult: a kór is átha
tolni kezdett, a betegség is áthatolni kezdett' II, 401. 

Az eredeti mutató szerepet bizonyítja, hogy erősítésképpen az 
an 'most' szócska járul a névmás elé: jaya varénké lotané an te 
joxtau 'atyjának fekete lova jő ím hozzá' K. III, 130. Erősíti még a 
-pél 'is' szócska: etalin kivon ta-pél kapértéit 'éjjelenként azalatt 
künn ügyeskedtek' II, 162 | ti... ur, ajjuk, ta xuUe'it, ti... ma, 
ajjuk, ta-pél xuttili 'ez a hegy, hajh, majd hátra marad, ez a tá
jék, hajh, szintén hátra marad' IV, 3. 

Az osztjÉ.-ban hasonló szerepű a si, si 'az': vltards-lil qlrjem 
si mantal! 'vércse lelkem vége ím elszáll!' (PÁPAY, OsztjNGy. 29) | 
lou péhl si iidal nila 'ím feléje jön, [úgy] látszik' (OsztjNG-y. 56), stb. 

b) a folyamatos cselekvés kifejezése: takinsitá, kinsita 'csak 
keresi, keresi' II, 127 | ti MUs, ti l'ül'és 'im állott, állott' II, 19 j 
uld ta tes, ta tes 'a tűz égett, égett' II, 95 | ta íünsés 'csak sírt, 
csak sírt' IV, 170 | ta minés, ta patdrs 'ím elment, ím eltűnt a szem 
elől' IV 144 | sümés te sümés 'csak futott, csak futott' FK. II, 224. 
— A T.-ban te — te: té-khaitést, té-khaitést 'csak futottak, csak 
futottak' IV, 368, 1. még IV, 351, 369 (vö. VogNyj 288). 

OsztjO. sipurisdl, purisdl 'így keresték, kutatták' (PÁPAY: UgF. 
XV, 74). ' 

c) igekötő-szerep. PATKANOV-FUCHS déli osztják alaktana szerint 
(KSz. XI, 111): „te-, té- in der bedeutung 'siehe, da' scheint aber 
auch die vollendung der handlung zu bezeichnen." Pl. osztjl. mane-
kem té-pégemdái 'mein brüderlein wird erfrieren' Patk. II, 160; 
osztjO. lár-xul-idi si si teuonhs 'tavi hal módjára lecsendesedett 
ím' (PÁPAY: UgF. XV, 65); osztjK. xütd'm xato't tdromtá' td jd0wá'i 
'ne kolme paivaa, tulivat tayteen' (PAAS.-DONN. 2528. sz.) | xot o'xts 
xot etdptá tmvn3' te taxdma'i ükd's 'han viskasi hárán talon ylitse' 
(1496 sz.) | dná nid'y xüiar; idXiká' td ngxte'tn ' ( = idegen föld ide
gen vizére ereszkedjetek!)' (1496. sz.) 1. még PAAS.-DONN. 382, 
1563, 2468, 2583, 2761. sz. 

A cselekvés befejezettségét jelenti a következő példákban (vö. 
m. el-, meg-): ti vat'imtésta 'már megközelítette' I, 12 | kivané té 
ménes 'ezzel kiment' K. I, 167 | vuj-ansux ti jel ii söplés 'az állat-

Ny'elvtudományi Közlemények XLVIl. 25 
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öreg ezzel megengesztelődött' P. III, 539 J kwan khujpd Ml' kuté-
rééan U perildlts 'künn heverő sovány (csúnya) kutyácskájuk ím fel
fordult' KL. IV, 311 | lünsunkwe ta pats 'ekkor elkezdett sírni' IV. 
82. Vö. osztj. severda té vetet 'er fing an zu hauen' PATK. II, 146. 

Néha tartós cselekvést fejez ki (vö. KSz. XI, 112): tahcés-
aluv ta jamsém 'egész őszön át ott jártam' IV, 240. — Osztjl. tu 
ie-cusmadöt tu-yjőteda 'er schritt seinem haus zu' PATK. II, 132. 

Tartós cselekvést jelentő igéknél 'itt, ott' értelmű: xoli-sös 
atiií hatéi ta l'ül'i 'reggeli nyírfataplótól illatos kézzel áll ím ottan' 
III, 211 | ta taluivjaivev' 'ott érik a hóolvadást' IV, 17 | ti xuXtsén 
'ím te itt maradsz' II, 295. 

A török-tatár -da, -dci. 
Nem szabad figyelmem kívül hagynunk, hogy a török-tatár 

nyelvekben a mellérendelt mondatok összefűzésére egy -da, -da 
partikulát használnak (BÁLINT Gr. Török nyelvtan III, 149; KUNOS I. 
Oszmán-töiök nyelvkönyv1 339). Ez a vogulban is megtalálható. 
Mindig enklitikus, szemben a mutató névmásból alakult mondatkö
tővel, melyet sokszor erős hangsúly jellemez (vö. ta jalés, ta jalés 
I, 1; ta ndíiki egy szólamáról 1. előbb). 

Példák: K. -té 'és': Tchurém ji-té khatél 'három éjjel ós nap
pal' (VogNyj. 216), P. -té 'és' (VogNyj. 249). T. té-te 'csak-csak' 
MUNKÁCBI szerint szintén ide tartozik (VogNyj.) *) 

Az orosz i. 
Az orosz H 'és, is' szintén meghonosodott a vogulban. Néha 

a mondatkötő mutató névmás helyén találjuk: vör-úolné i jo%tast 
'el is érkeztek az erdős földnyelvhez' IV, 333 | osztjO. pa mou ámosla 
brLdi mou i marísdt 'idegen föld lakta uras vidékre mentek' PÁPAY : 
UgF. XV, 61. 

Kérdő névmások. 

I. vog. chon 'ki' (HUNF. : NyK. IX). 
So. xongo, K. qon, P. qan Ver' (AHLQV.). 
É. %a, xanxa, KL. khankhd, AL. khangwa, K. khon, FK. Jchivan, 

P. khan, kivan, T. khan 'ki?' (VogNyj.). 
TJ. kan, TŐ. kan, AK. (egyik nyj.) x°n, (másik nyj.) %án, 

') Mivel a különbségtevés igen nehéz az átvétel és az eredeti mutató-
névmás között, az itt felhozható példákat is a mondatkötő mutatónévmásnál 
közlöm. 
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Xudn, KK. k"n, FK. kuán, P. fan, VÉ., VD. kan, AL. kan, FL. 
ixórilxd, So. X0]r)(Grá 'wer' (KANN. WogVok. 181). 

— osztjO. xoj, xoj 'ki? ' (PÁPAY). 
' I. xoje 'wer?' (PATK.) 

K. XQÍ3 'ken?', xoité'n 'kuka? ken?', J. koiáS, kgiá'3 'ken?', 
kóláéi 'kuka?' (PAAS.-DONN.) 

" 2. vog. köti 'melyik?' (VogF.) 
vogK. chot 'ki, mely?' (HUNF. : NyK. IX). 
So. xodi, K. qoatixqar, P. koat 'welcher (interr.)' (AHLQV.) 
É. xoti 'minő, micsoda?', KL. khot 'melyik?', AL. kwát id., 

T. khot id. (VogNyj.) 
— osztjl. xot, xota 'was?' (PATK.) 
K. XQts 'mitá? kuinka?' (PAAS.-DONN.) 
3. vog. So. maner 'was?', rnana-xurip 'was für einer?', P. 

mar Vas? ' (AHLQV.) 
É. maná 'minő, micsoda?', manér 'mi?', KL., AL. mar 'mi, 

micsoda?', P. mán 'mi, micsoda?', manér id. (vogNyj.) 
P. men (vagy men); menn'r, VE., VD. mán, AL. men, FL. 

man; manngr, So. mand; mahngr 'welcher' (KANN. WogVok. 35). 
— osztj. a) 0 . muj, mui 'milyen, minő?' (PÁPAY). 
I. mi, mei 'was? welcher?' (PATK.) 

b) 0 . mati 'melyik?' (PÁPAY). 
I. met, metta 'was, welcher, was für ein?' (PATK.) 
K. mdtd 'miká? welcher, was íür ein?', mdütd* 'was für ein?' 

(PAAS.-DONN.) 
[BUDENZ, MUSZ. 28, 100, 623; BEKÉ : KSz. XIV, 139; OJANSÜU, 

Pronom. 3 1 ; SZINNYEI, NyH.7 157; FUSpr.2 96—97]. 

Képzők. 

1. -n: K. khon 'ki?' FK. kivan, stb.; É. maná 'minő? micsoda?', 
P. mán id. Ugyanaz a névmásképző, mely a személy- és a mutató 
névmásokban van (BUDENZ, UA. 288; SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 
455). 

2. -t: É. xoti 'minő? micsoda?', KL. khot 'melyik?', AL. kwát 
id. T. khot id. Ugyanaz a képző, melyet a mutató névmásokban 
láttunk (vö. BEKÉ: KSz. XIV, 139). — OsztjO. xoiddt 'kicsodák' 
(xoi 'ki'), xoidéu 'kicsodánk' (SCHÜTZ : NyK. XL, 47), I. xot 'was?' 
met 'was, welcher?' (PATK.) 

25* 
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3. -r : É. manér 'mi?', KL., AL., mar, 'mi, micsoda?', P. 
manér id. (SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 453). OJANSUU is írt erről a kép
zőről az észt sddrdne, sddrddene, stb. 'solch, solcherlei' névmással 
kapcsolatban (Pronom. 47—48): „ra, r johtimella on sukuláinen 
ainakin permalaisella taholla: votj. mar (myös ma) 'mika, mitá', 
ma'rjc3 'jokin, mitá hyvánsa'. Huom. myös vog. mciniir 'was'. Todis-
teet óvat niin niukat, ettei johtimen alkuper. merkitys niisla 
selviá. * 

4. -i : É. xoti 'minő, micsoda?' | -a : É. mand id. (SZABÓ D.: 
NyK. XXXIV, 447) | -%\ É. mané% 'mennyi, hány?', AL. mán max 
'minő?' (SZABÓ D. : NyK. XXXIV, 443), K. hot: hotih, hoth (HŰNK.: 
NyK. X). Ide tartozik valószínűleg az É. xahxd, KL. khahkhd, AL. 
khangwa utórésze is. 

Török-tatár m>. A K., FK., T.-ból hiányzanak az É. maná, 
manér megfelelői. Helyettük ilyen alakokat találunk: K. nar 'was', 
ne-vaip 'was für einer' (AHLQV.), K. nar, ne 'mi?' (HUNF. : NyK. IX, 
42), K. nar 'mi?', né 'mi, mely?', T. nar 'mi, micsoda?' (VogNyj.). 

AK. KK. no 'welcher, was?' (KANN. : FUF. XVII, 141). 
BUDENZ szerint (MUSz. 624) ezek ez alakok nem idegen erede-

detűek: „a ne, nar csak a vogB. mand, manér-nek elül kopott 
másai, melyekben az alaphangzó m egészen elesett" Valószínűbb 
azonban, hogy itt a tör.-tat. kérdőnévmás átvételéről van szó. A tör.-
tat. alakok: ni, na, ne, né (többféle nyelvj.) 'was, was für ein, 
welcher?' (RADL. Wbuch III, 666; KANN.: FUF. XVII, 141). 

Összetételek. A khar szóval összetettek: K. chotchar 'aki' 
(HUNF.: NyK. IX), T. khot-kh&r 'ki, kicsoda?' — K. né-khar 'mi, 
micsoda?', T. no%or id. (-= *né -f- khar), noyor-khar id. (VogNyj.) 

A sir, sér 'faj, mód, szer' (Osztjl. sir 'gebrauch, sitté, gewohn-
heit', DÉ. sir 'wie beschaffen' KARJ. OL. 214) szócskával: É. manér-
sir, mand-sir 'minő, micsoda?', P. mdn-sér 'milyen, miféle?', K. 
né-sér 'minő?' | osztjl. met-sir, metta-sir, messir 'wie beschaffen, was 
für ein?' (KSz. X, 335). 

KL. már-támÜ 'micsoda ? ' : KL. tdml'i 'olyan', mutató névmás. 
A tör.-tat. eredetű né, úgy látszik, fölveszi az -r képzőt: nar, 

ebben az alakban járul a 'ki' névmáshoz: K. khon-ndr 'kicsoda ?', 
FK. kwqnar id, T. khand id. (VogNyj. 269) Egyéb összetételek: K. 
nii-nér 'mi?', né-né 'mi, mely?', né-sér-nár 'micsoda?', kivan-né-
sér^ndr 'kicsoda-micsoda ?' (az utóbbi FK. alak, 1. VogNGy. II, 
232). 
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A kérdő névmások használata: 
X$, x#nxci: azonos használatnak. x§ mist űréin f 'kinek a 

teheneit őrzitek?' I, 8 | XQ>fí>XÜ qsét, poráét űréin 'kinek juhait, 
disznóit őrzitek?' I, 8. Ritkán jelzői: x§-man xum-pV jissinti ? 'vájjon 
micsoda legény jődögél?' IV, 85 | khankhd ne-oai khivqltiloalém wüs 
jeri? 'micsoda leányasszonytól énekelt kis ének ez?' KL. —Függő 
kérdésben: ű-khansún ü silstil, khgna qls teu 'föl nem ismerhette, 
ki volt' IV, 349. 

Személyragozva: xünxüm ürentéim? 'vájjon kicsodámat várom?' 
IV, 11 | xünxam varém? 'ugyan kicsodám tehette ezt?' III, 172 jj 
osztjl. xojem PATK. II, 22, 24 (1. KSz. X. 333), 0. xoidon (sing. 
plur. 2. szem.): kurdy-sir uai xora xoiddn xannl litl? 'hát a lábas 
állatoknál kicsodátok akar király lenni?' PÁPAY: UgF. XV, 78 ( = 'ki 
közületek?'). 

Igen gyakori a szenvedő szerkezet a kérdő névmással kap
csolatban : xö-nyí&n eryawét, xünxün rqnxawét ? 'ki fog énekelni, ki 
fog rikoltozni ?' IV, 8 | as xünxün qlawé ? 'de hát ki fog élni rajta ?' 
I, 144 | x§nxan joxtélaivésan? 'vájjon ki jött be hozzátok?' IV, 234 | 
khwané khaswé? 'ki tudja?', stb. (vö. ang. I am told) || osztjl. xoina 
conxöi? 'von wem wurde sie geschaukelt?' PATK. II, 26 | 0. siuérdi 
xvm-iuxlan xoina Ibtlapt? 'a csinált koporsóitokat ki veszi meg?' 
PÁPAY : UgF. XV, 71. . 

Nominális mondatban a mondat végén: xumin X§nxö, ? 'fér
jed kicsoda?' IV, 171 (vö. a mutató névmással). 

FL. amuttm 'mein', nár/uttn 'dein', stb. birtokos névmásnak 
megfelelő kérdő névmás: txőytxyt 'wessen' (KANN. : SUS. Aik. 
XXX8, 25). 

xoti: jelzői használatú, pl. xoti pil tenkivé, xoti pil at tenkwé 
xanstatvés 'micsoda gyümölcsöt (bogyót) egyék és micsodát ne egyék' 
I, 165. — 'Melyik közülünk': xoti xumimen ? 'kettőnk közül melyik 
fórfi(nak bőrét hasítsuk le) ?' II, 73 | xoti xumin ? 'melyik férfi közü
letek?' II, 197 | xoti-utüw mir-susné-xummV jemti? 'vájjon közülünk 
ki lesz viiágügyelő férfivá?' II, 116 (ut 'holmi, valami, valaki' vö. 
SZINNYEI: FUF. XII, 26; NyK. XLI, 110) | amnamséim: xotiu taw 
jóxts? 'én tűnődöm magamban: vájjon kicsodánk jött meg?'IV, 35 
(személyraggal, 1. még IV, 13 : xotiüw). — Ugyanezt a T.-ban khot-
khar fejezi k i : khot-khorú voún sóivé vülu! 'meglátjuk, ki lesz közü
lünk erősebb!' IV, 354 (vö. É. am ntém 'enyém': T. am khgrém id.). 
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manér: önállóan és jelzőileg. manér aldsén ? 'mit fogtál ?' IV, 
294 | xqnné manér jamés várildsém ? 'minő jót tettem a fejedelem
nek?' IV, 337 | manér lüX ulém ulmejdsén? 'micsoda rossz álmot 
álmodtál?' IV, 304 j manér-man elém x&lés joxts? 'miféle ember 
jöt t? ' IV, 64. — Személyraggal: tü-Jce joxtimén, manérémen vássV 
xuml'é jemti? 'ha oda érkezünk, ugyan mi baj érhet bennünket?' 
II, 65 | am xuripém jfiHii manérém füff 'a magam formájú férfiúnak 
micsodám csúnya?' — Ragozás: am mandrél majwdsém ? 'mit adott 
nekem?' I, 17 | manérayén tit? 'micsodáid vannak itt? ' I, 164 
(dual.) — Kicsinyítő képzővel: apikivé, nan manériséntél kase'in ? 
'öcsiké, te mivel akarsz versenyt futni?' (-s, -s, 1. SZABÓ D. : NyK. 
XXXIV, 453) — Jelzővel: nanén #s mana xurip manér éri ? 'hát 
ugyan neked mi fajtájú micsoda kell?' IV, 293. — Adverbiális 
használat: manér vapakti 'hogyan hánykolódik!' II, 108 | xQsdfüém 
manér ti palit xujeHn? 'igaz álmot miért alszol ilyen soká?' 

manér-sir: jelzői használatú, císém manér-sir mané, xotdl' mi-
nés? 'atyám micsoda vidékre, hová ment el?' III, 113. 

mana: jelzői használatú, mana torin potér anse'in ? 'micsoda 
jóravaló beszéded van neked ?' IV, 174 | mdn kenés kehestine ? 'mi 
ügyben tanakodtok?' P. III, 521. — Különösen felkiáltásban : mana 
éri9 várnüwé! 'ah, minő [jeles] éneket lehetne szerezni!' IV, 49 ! 
mana vötakivé! 'ah, minő bodonyka!' II, 77. — Adverbiális hasz
nálata : mana jdnméltamén 'mennyire megnövesztették' III, 517 
mana naurémakdyém sawataweV f 'drága gyermekem, hogy kinozza 
őket!' I, 21. 

A mana névmással kétségkívül azonos: É. aman (a-man), mán 
'vagy, avagy', K. am, amnd id., FK. dm-né id. (VogNGy. II, 228). 
A használat ilyenféle választó mondatokból indulhatott ki (vö. BEKÉ: 
NyK. XLIV, 17): mana né kwonci hwalunkivé, mana xum kwon 
kwdlunkivé ? 'vájjon a nőnek kell-e kimenni, avagy a férfinak kell-e 
kimenni?' I, 136 | mana téne marémné patsén, man ajné vit sauné 
xajdsén ? 'talán ennivaló étel szorultságába estél, vagy ivó víz Ín
ségébe futottál?' I, 155. — Vö. kátayém a-man xuripdi' 'kezeim 
vájjon minő ügyesek' I, 6 | déénné tardtawés, aman jolél xul'ils 'az 
égből jött-e le, avagy alulról bukkant föl' I, 33. — Az a-, a- mu
tató elem (vö. személynévmás egyessz. 1. szem.-ben; 1. még BEKÉ : 
NyK. XLIV. 28). 

Hasonló kettős használat: osztj. metta 1. 'melyik', 2. 'hogy, 
vagy' (KSz. XI, 131). — 0. muj — muj 'vájjon — vagy' (BEKÉ, 
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OsztjÉSzj.): muj, mui 'milyen, minő?', lisdt, mola ari" Usdt 'ettek 
vagy nem ettek' (PÁPAY : UgF. XV, 52): mola 1. 'minő' 2. 'vagy'. — 
J. ni9owi0d: LOIV mgjivívd pdkkdt kb 'miká hán on miehiáán' | rn&rihn 
md0iüiü(§) ontd 'menetkö vai et ?' (PAAS.-DONN.) — PATKANOV-FUCHS alak
tana (KSz. XI, 129) az osztj. an szóval veti össze az É. aman szót, 
de ez szerintem téves. Az an csak egyszer fordul elő PATKANOV szö
vegében (II, 2), helyette en ('nem') állna helyesen (vö. UgF. XIV, 6). 

manci, man: adverbiumokban. E. man saivit, KL, man sat, 
P. man-si, mán-saut; É. mana-kém 'mennyi, háoy?' (VogNyj.), man 
urél 'hogyan?' II, 310 | man arémt 'mikor?' I, 59 | manci sirél 
'minő szerrel?' I, 161, stb. 

khon-nar K., stb.: használatuk, mint a %qnxa-é. Többesi -ív 
kivanárt témU-khgrt jo%tést ? 'ugyan micsoda emberek érkeztek meg ?' 
II, 237. 

nar K. önállóan: nar jemts? 'mi történt?7 K. IV, 253 | nén 
nar loattíne 'miről beszéltek t i? ' K. I, 166 | narél textilaném? 'mit 
adjunk neki enni ?' I, 166. — na-nér K.: na-ncir kínoméi jemti ? 'mi 
pokol lett ebből?' K. I, 168 | nal né ndran tot? 'mit fáradozol te 
ottan?' IV, 412 (személyraggal). 

né K.: jelzői használatú: né jüntép-nalam piti $ 'micsoda 
tűnk hegye szúr ?' FK. II, 223. | nllV né-sér gnsu% ősén ? 'te mi
csoda öreg vagy ?' FK. | tét né-né-té sér tené polán ? 'ezek micsoda 
ennivaló bogyók (bogyóid)?' K. I, 168. — Adverbiális használata: 
néne tokho voarsén ? 'minek cselekedtél így ?' K. I, 168; 1. még I, 
169; II, 238; IV, 108 (vö. BEKÉ: NyK. XXXV, 100). 

ÚQXQr T. önállóan és jelzőül: no%ór meún kérax teu-müsl ? 
'mi kell neked ő érette ?' T. IV, 345 | ng%órél májusén ? 'mit adtak 
neked?' T. IV, 322 | nqxóx tblmox püsén? 'micsoda tolvajt fogtál?' 
T. IV, 345. 

A kérdő névmás mint vonatkozó névmás. A vonatkozó név
másnak kétféle eredete van: kifejlődhetik a mutató névmásból vagy 
a kérdő névmásból (WUNDT, Die sprache2 II, 300—301). Az első a 
fgr. nyelvekben ritkább jelenség (PAASONEN : FUF. VI, 114). A kérdő 
névmás relativ használata valószínűleg megvolt a fgr. alapnyelvben 
is (OJANSUU, Pronom. 90). 

A K. evangélium-fordításban igen használatos a chot-char 'aki, 
amely' (HUNP. : NyK. IX, 42). MUNKÁCSI (VogNyj. 198) nem tudja 
igazolni meglétét. Megvan azonban a T.-ban: khot-khor, khot-khar 
'ki, kicsoda ?' 
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AHLQVIST relativumai: So. xodi, K. qoatixqar, P. koat 'welcher'; 
P. menmaxip 'welcher, wie' (AHLQV. : SUS. Tóim. VIÍ, 173), vö. KL. 
man-maxpa 'minő?', AL. man max id. 

Kérdönévmások vonatkozói használata: 
khon, lehan: khon mép-khar ölés-ke,... 'aki adó volt' K. IV, 

265 | klfian tewimi kűn-türtstll, tür-paxtélém! 'aki őt kibocsátotta, 
keresztül lövöm!' T. IV, 346. 

Xoti: ta jiii-palt xoti xum kdtd éaríts: kdtii pusmi 'ezután 
amelyik embernek keze fájt, keze gyógyul meg' II, 431 | ti sat lü 
xoti xumin Tcfinat tori9 katan xanuje'it: mir-susné-xum taw voss 
üli! 'ezen hét ló amelyik embernek a hívására a kezéhez ragad: 
az hadd legyen világügyelő férfivá!' II, 116 | mir, xoti-ut xul'tast 
'az a nép, amely megmaradt' I, 72 | xoti xumiüiv... 'amelyik ember 
közülünk' II, 116. 

mana, manér: manci ten-ut eri, jáyd selém-utnél akw-müs ali 
'ami ennivaló kell, atyja szerzeményéből mindegyre van' IV, 325 [ 
manér vdrmél, manér nak akw-müs nanki 'bármily dolog, bármily 
vétség, minden látszik' II, 5. 

ndr, noxór : ndr teu juntit al 'amilyen nagyságú ő' T. IV, 345 | 
nun khúlént noxór U khancánten, khös köt juni pult am-kharém sówe ! 
'amit házadban nem ismersz, húsz év után az enyém legyen! T. 
IV. 362. 

Határozatlan névmások. 

A határozatlan névmások eredetileg azonosak voltak a kérdő 
névmásokkal (vö. WUNDT, Die sprache2 II, 59). Nemcsak az idg. 
nyelvekben volt így, hanem a f'gr. nyelvekben is megtalálhatók ennek 
az azonosságnak a nyomai (DBLBRÜCK, Vgl. syntax II, 511 ; BEKÉ: 
KSz. XIV, 130; OJANSÜU, Pronom. 94). 

A vogul határozatlan névmásokat a következő csoportokba 
sorolhatjuk: 

1. a kérdő névmást minden változtatás nélkül határozatlan 
értelemben használják: So. xottiut 'irgend einer', P. qotqar 'jemand' 
(AHLQV.), KL. khdnkhd 'valaki', man 'bármely' (VogNG-y. II, 103), 
P. khan 'valaki', manér 'valami'. Ide tartozik az az eset, melyben a 
kérdő névmást párosan használják; jelentése ilyenkor 'az egyik — 
a másik'. KL. khot — khot 'némely — némely', K. khon — khon 
id., T. khankhénna — khankhénnq 'egyiktek — másiktok' {-nna: a 
többesszám. 2. szem. ragja). Erről 1. BEKÉ: KSz. XIV, 149—150. 
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A k é r d ő n é v m á s h a t á r o z a t l a n h a s z n á l a t a : a k -
mat-ert manérém pisxéltaxti 'egyszer csak valamicsodám sipog' III, 
124 | manér rüpiti, manér at rüpiti: ul laultaln, ul rataln! 'akár
mit dolgozik, akármit nem dolgozik, te őt ne pirongasd, ne verd !' 
IV, 324. — Különösen mikor -ke 'ha' van a mondatban (vö. BEKÉ : 
KSz. XIV, 165): chun chon nuri menuehv am jortelem 'ha ki akar 
menni énvelem' Máté, 16, 24 T. (HUNF. : NyK. IX) [ tqn%an %öntém-
laivé-Jce 'ha valaki hallja' IV, 409 | xoti aul né-ke tayapi-ke ánémné 
'ha bármi vidékbeli férfi belém akad' II, 6. 

2. kérdőnévmási tövekből keletkezett határozatlan névmások. 
Eredetileg a határozatlan névmások ugyanolyan alakúak, mint a 
kérdők, — „aber meist wird doch dem pronomen, wenn es indefinit 
verstanden soll, ein besonderes zeichen beigegeben" (DELBRÜCK, VgL 
syntax I, 511). Az eredeti alakokat lassan új képzések szorítják ki 
(vö. WACKERNAGEL, Vorlesungen über syntax, Basel, 1924. 75—125). 

a) vogK. mater 'mely', mat 'mi' (HUNF. : NyK. IX). 
K. mater, P. mader 'irgendeiner, irgend etwas' (AHLQV. : SUS. 

Tóim. VIÍ, 173). 
E. mat 'bármely', mater 'valami', KL. mat 'valamely, valami', 

mater (mandér) id. AL. mat 'valamely', mater 'valami', K. mat, máté 
valami (jelz.)', mater valami', P. mater 'valami', T. mitar, métar 
id. (VogNyj.) 

TJ. motar, TC. mitar, AK., FK. ma tor, KK. matdr, P. mster, 
VE. mater, VD. mát3r, AL. meVr, FL. mat3r, So. maVr 'etwas' 
(KANN. WogVok. 3 5 ; FUF. XIV, 46). 

— osztjO. matti, matti 'valamely', matti 'valaki' (PÁPAY). 
I. met, metta, mettat 'etwas, irgendein' (PATK.). 
K. mdty J. mdfd'rit 'etwas' (PAAB.-DONN.) 
Az osztjí. met, metta 'etwas, irgendein' és 'was, welcher, was 

für ein'. Ez is mutatja, hogy a vog. mat, mater eredetileg kérdő
névmás volt. (A -t és -r képzőről 1. a mutató és kérdő névmások
nál.) Eredeti kérdő funkcióját számos példával igazolhatjuk: mat-
vajpi 'minő, micsoda?' (vö. BEKÉ : KSz. XIV, 139) | kwoni ma mat-
xurip at va'ítá 'a külső világ milyen alakú, ő nem tudja' I, 1 ] 
mat újét qlmét? 'ugyan micsoda állat volt?' III, 445 | at ta vasém 
matér-plyét mater sinéxpantwés 'nem láthattam meg, micsoda zör
gött ottan' III, 223 | nan matér-sir né asén? 'micsoda nő vagy te? ' 
ÍV, 321, stb. 

É. tatpá 'valaki' azonos az É. tóti, KL. khot, stb. 'minő, mi-
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csoda ?' kérdőnévmással. A -pa nyomatékosító partikula, vö. KL. 
miin-maxpa 'minő ?' — osztjl. -pa a személy- és mutató névmások
nál (PATK.). Ennek is megvan a kérdő használata (BEKÉ : KSz. 
XIV, 139). 

b) ismétlés, matá-maüi 'valamiféle' II, 213 | mata-mat 'valami, 
valaminő' II, 555. — Ide sorolhatjuk: xoti xgtpa 'akárki' I, 68. 

c) az 'egy' számnév előtétele. Az 'egy' számnév magában is 
használatos 'egyik' jelentésben: au xumita minimata 'egyik férfi
nak menése közben' II, 297 | au xumita üsés 'az egyik ember meg
halt' IV, 331. — OsztjO. önállóan i s : it 'valaki' (PÁPAY). 

E. aku- xglpü 'egy valaki', akw mater 'egy valaki', KL. afac-
matér id. — E- akiv mat 'valamilyen', KL. akw miit id., K. akiv-
mat 'egy valamelyik, egyik' (vö. BEKÉ : KSz. XIV, 172). — Osztjl. 
ei-met, ei-metta 'etwas, irgendein' (PATK.), K. n mdtts* 'ei mitáán' 
(tagadó mondatban] (PAAB.-DONN.). 

d) megengedő, feltételes jelentésű szó előtétele. Ezek a vogul-
ban orosz ós török-tatár átvételek, ezért az idegen átvételeknél 
tárgyaljuk őket (vö. BEKÉ: KSz. XIV, 172—176). 

3. a névmás valamely névszóval kapcsolatos, mely határozat
lan értelmét hangsúlyozza. Ilyen eset: vogÉ. mater hisiíi 'akármi, 
bármi' {kas 'kedv'), vö. osztjK. Mtsdr xaid't 'ken hyvánsá, jokai-
nen', J. kdttsdr kö id. (K. káts 'mieli, halu'); f. mika iahansa 
'akármi' (vö. tahto 'akarat'). 

Idesorolhatók még: É. mcit-áspi 'micsoda' (VogNGy. I, 188). 
— E matér-ph/ét mat nam 'valamiféle népség' III, 229 | matér-
píyét ndj-ayi 'valamiféle úrnő-leány' IV, 152 | matér-pU mat tené 
tajéntast 'valamicsoda, valamiféle ételt eddegélnek' III, 233 | vas-
sém, xassém, matér-plyét mater éinéxpantivés 'láttam, megtudtam, 
hogy valamiféle zörgött' III, 231. — KL. matér-püt 'valami' (Vog. 
Nyj.) | matér-püt-mátiirt t'üt' lattés 'valamicsodákat ott mondott' III, 
349 | matér-püt mcitart Ős pal teltaxtet 'némely holmik még fölhasz
nálhatók' IV, 113 | matér-püt mat ngjér-ogi 'valamiféle királyleány' 
IV, 165 (É. flf, KL. pü, pü 'fiú', vö. argán-pV 'legföljebb' II, 421; 
III, 515). 

4. névszóból fejlődött határozatlan névmás. A főnevek sokszor 
névmási értékhez jutnak (WACKERNAGEL, Vorlesungen über syntax 
125; GOMBOCZ-Z. Jelentéstan 96). Ilyen a KL. khals 'senki', T. 
khaWs 'senki' (VogNyj.). Ez tkp. 'ember' jelentésű, 'senki' értelme 
csak tagadó mondatban van (vö. fr. personne 'személy' és 'senki'; 
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a khals-YÓ\ 1. VASVERŐ R.: NyK. XXII, 415). — OsztjO. xojat 'va
laki' (PÁPAY), Kaz. %oiaY, Ni. xniáf, DÉ. xáie\, x°jet 'mensch' 
(KARJ. OL. 58), I. xaját, xojet 'jemand' és 'mensch, mann, leute' 
(KSz. XI, 57), K. xaiá't 'ihminen' (PAAS.-DONN.). 

5. idegen átvételek. 
Or. xoim, xomt 'obgleich, obschon, obwohl, obzwar': É. kivoss-

manér 'bármi', K. kívgs-khon-nár 'bárki', kwgs-nár 'bármi', kwgs-né 
vciip 'bárminő' (VogNyj). — Osztjl. kus-xoi 'valaki', kus-metta 'wer 
es auch sei', stb. (PATK.) 

Tat. állá 'vájjon, vagy talán' (BÁLINT G. Török nyelvtan II, 
17); esetleg or. cwib (pop. e. h. ujitt) 'oder, vielleicht': KL. ciV-
khánka 'valaki', ál'-már 'valami', ál'-man maxpá 'valamilyen (jelz.)'; 
AL. al-khanghiva 'valaki'; K. gl-khon-nár 'valaki', gl-nar 'valami', 
alé-né-sér 'valamiféle', oalé-ne-sér-nár 'valamicsoda'; FK. glé-kivan-
nár 'valaki', ogl-nár 'valami'; P. gl-khgn 'valaki', ál-mánér, al-már 
'valami', al-mán 'valamilyen (jelz.)'; T. glg-khgn 'valaki', álá-nér 
'valamely' (jelz.), álá-úQxor 'valami' (VogNyj.). 

TJ. aaa'kan, TC. áJiá'<*án, AK. á0lxnn, EK. ájikpn, FK. 
»ahkuán, P. aaknn, VEK. cuikan, VEZ. aJikan, VD. álkan, AL. 
aakanká -'jemand' (KANN. WogVok. 22). 

P. cuimsn, VÉK. áJimán, VEZ. almán, VD. álmán, VÉK. á./i-
mür, VEZ. álmár, VD. álm''ür, AL. almer 'irgend ein' (KANN. Wog. 
Vok. 23). 

TJ. sle'nér, TC. ájiá\nier, AK. ájnár, KK. óálnár 'irgend 
ein' (KANN. WogVok. 22). 

— osztjO. al-maüi 'valamely' (PÁPAY), I. at-metta, ada-metta 
id. (PATK.), K. qt§ xgite'n 'ich weiss nicht wer', átd-mdtö'is 'irgend 
etwas' (PAAS.-DONN.") (VÖ. BEKÉ: KSZ. XIV, 174—176; PATKANOV-
FUCHS: KSz. XI, 129). 

T. ár {ár TRÓCSÁNYI, VogSzj.) 'minden (jelz.)', ár-khgr id. (subst.) 
(VogNyj.), TJ., TŐ. ür, KK. óáro 'jeder' (KANN.: FÜF. XVII, 60) 
szintén török-tatár átvétel (l. GOMBOCZ : NyK. XXVIII, 154). Ide 
tartozik még: T. gr-khgn 'bárki, mindenki', gr-ngxQr 'bármi, minden' 
(VogNyj.), TJ. arká'n, TC. árká'n 'jedermann, allé' (KANN. : FUF. 
XVII, 60): „Das anlautende a, á erklárt sich durch assimilierenden 
einfluss der zweiten kompositiqnsgliedes" (KANN. U. o.). — osztjO. 
ár, ári 'sok' (PÁPAY), I. ár, ür 'viel' (PATK.). 

AHLQVIST a P.-ből emliti a következő orosz átvételeket: vsak 
'jeder' {HCHKÍU), kásni 'jeder' (Kamd'biű). 
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Összetételek, sir, ser' É. matér-sir mater 'egy valami', mater 
sir 'valami, valamiféle' 1, 78, 129; IV, 214, K. mat sérép 'vala
minő, valamilyen', P. mot-sér 'másféle' | Mm: É. mat(á) kem 'né
hány, valamennyi' | KL. tciml'e mát 'ilyesmi (jelz.)' | kh.gr \ KL. möt-
khgr 'más, másik', K. mot-k~h.gr id. | K. ktvgtéx-mdter 'valamelyik' j 
É. mat maxpci matér-mat 'valamiféle holmi' IV, 147 | matér-ké-pél 
'bármi' I, 35 (kepéi '-képpen, -ként') | mater alpci mat(ér) 'valami
féle, -nemű (jelz.)' III, 337; IV, 149 [akiv ölpd 'teljesen, éppenség
gel' (SZILASI, VogSzj.), alcw alpV ul voss astén 'hát ne is érj rá 
soha' (TRÓCBÁNYI, VogSzj.)]. 

Tagadó alakok. E. né, nem (NyH.7 159): nemmdt, nemmciter 
'semmi' (tagadó mondatban) (VogF. 170—171), nem xgtpd 'senki', 
né mat %atpa id., né-mdtér 'semmi' (VogNyj.), ném-xoti 'semmiféle' 
II, 135, 406. 

KL. at, at, AL. at (tagadószó, 'nem'); K. ogti, P. gté, ogti, 
afi, T. öx, AT. ü (állítmányi 'nincsen'): KL. at-khankhá 'senki', 
dt-mdr 'semmi', AL. at-khanghiva 'senki', at-már 'semmi'; K. ogfi-
khon 'senki', ogű-khon-nár id., ogfi-ndr 'semmi', ogü-né-sér-nar id., 
P. gté-khgn 'senki', ogfi-mdn 'semmi (jelz.)', afi-mdnér id., T. d%-
khgn 'senki', üx-nQxqr 'semmi', AT. á'-khan 'senki', a-nqxqr 'semmi', 
Fi-nér id. (VogNyj.) 

AK. djixnn, KK. őátikpn, FK. öáűkuán, P. aUk^n, VÉZ. aftkan, 
VÉK. atkán, VD. athan 'niemand' | P. aÚmm, VÉK. áfaidn, VÉZ. 
dímdn, VD. dUman, AL. atmen 'kein' J P. aűmsun'r, VÉZ. atmür, 
VÉK. áfmür vagy átmér, VD. dt$meUr, AL. atmer 'kein' (KANN-
WogVok. 23). 

AHLQVIST a P.-ből említi: mader-dt 'niclits' (SUS. Tóim. VII, 
173). 

— osztjO. ne-matti 'senki', né-mdtti 'senki, semelyik'. A déli 
oszljákban nincs kettős tagadás: L ei met ent 'senki' (ent tagadó 
szó) (PATK.), 9Í mdlt'3 'ei mitaán' (tagadó mondatban) (PAAS.-DONN.). 

Más. mötet, möt 'zweiter, anderer' (AHLQV.). 
K. moten 'másik' (HUNP. : NyK. IX). 
É., KL. möt, AL., K., P. mot, T. mat, mrt, AT. mat, matéx 

'más, másik' (VogNyj.). 
TJ. mat, TŐ. mát, AK., KK. möt, FK. möt, P., VÉ., AL., 

FL. möt, VD. mo't, So. móöt, mi 'zweiter, anderer, ktinftig' (VÉ., 
VD.), 'zweiter, anderer, fremder' (FL.), 'anderer, fremder' (So.), 
'anderer, künftig, fremder' (KANN. WogVok. 191). 
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BUDENZ szerint (MUSz. 604—605) a t azonos a 4 névmáskép
zővel. Rokonnyelvi megfeleléseit 1. NyH.Y 156. — Jelentése még 
'idegen' (vö. KANN. WogVok. 98): möt %um ünléné vosin kwol-lqxikivé 
'idegen férfi lakta szurtos ház-zugocska' IV, 273 | mot khumné uss 
anlatlet 'hadd lássák az idegen fajta (más) embert' IV, 346. 

Egyik-másik. É. tq-tq 'némely-némely', KL. to-to id., K. tö-tő 
id., T. tájí-tají 'egyik-másik'. — K. to . . . to . ' k i . . . ki' (HUNF. : 
NyK. IX). Kétségtelenül mutató névmástőből származik. Vö. BUDENZ, 
MUSz. 605. 

É. möt-möt 'egyik-másik', KL. möten-möten id., K. mot-mot id. 
E. akiv-akw 'egyik-másik' I, 146; II, 146, akio-motiá. IV, 306, 

T. ux-ux id. IV, 402, ux-mdt id. IV, 323. 
Ide sorolható még a már említett KL. khot-khot 'egyik-másik', 

T. khankénna-khankénng 'egyiktek-másiktok'. 
Mind, minden. K. socho 'mind', sochen 'minden' (HUNF. : NyK. IX). 
K. soqo 'ganz, aller (indeklinabel)', soqin 'jeder' (AHLQV. : SUS. 

Tóim. VII, 173). 
É. sqxd 'mind', KL. sakha 'mind' III, 201, K. sokh, sokho 

'mindnyájan', soxén khar 'mindenki', FK. sgkhivé, sokho 'mindnyá
jan', P. sgkhih, sakh, sokh 'minden, mind', T. sqx 'mind' (VogNyj.; 
SziLABI, VogSzj.). 

BUDENZ (MUSZ. 768) a m. egész szóhoz kapcsolja. Valószínű 
azonban, hogy a vogul 'sok' szónak képzős származéka. 

É. sqxd-tam 'mindnyájan' (SZILABI, VogSzj.). Vö. vuos tajl po-
jdrd kdnesd 'az egész város gazdagja fője' (VogF. 172) | üs-ta'ü 
pajérd, kdnesd id. IV, 327 (1. még BEKÉ : FUF. XIII, 23). 

Egymás. Az É.-ban nincs rá külön szó. Kifejezései: akiv (sze
mélyraggal) : akivdn voss susnuwémén 'bár egymásra nézhetnénk' 
IV, 11 | akivdn ti ünitUawémen 'egymás mellé ültetnek' II, 252 
(akivdn tkp. 'együvé'). — Val't 'ellen, szembe': ül joxtds-pél akiv 
l'al't ti minésV 'amiut megjött, egymásnak nekimentek' II, 375 | l'al't-
pes ünlép 'egymással szemben ülő' IV, 236. 

KL., K., P. nute '-nál? magában?' (HUNF.), note (AHLQV.); KL. 
nowam-pes 'egymásunk közt', K. nouté, nüté 'egymás', nütl (önálló 
határozó) id., P. noivtim, nowdn, stb. id. (VogNyj. 197, 237). — 
A tő : now- (nuo), nuiv-, ehhez járul részint az adverb. -té, részint 
a szemólyrag (BUDENZ : NyK. XXII, 413 ; MUNKÁCSI : NyK. XXIII, 344). 

— osztj. nula (AHLQV.), I. nuda, nut 'einander' (PATK.), K. 
nüt, nkia 'yhteen, vastakkain', J. ÚÜL id. (PAAS.-DONN.). 
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Kifejezései még: P. tén jeréptaxtiyé térik naxdnt 'ők egy
mással szeretkeznek' (na%: dk ndxémt 'egyedül' SZILASI, VogSzj.) 
VogNyj. 237 | T. lét-pis (~ É. l'al't pés, K. VdTt-pes) VogNyj. 268. 

A határozatlan névmások használata. %$tipa: gyakran jelzős. 
taiv jarli xatpa, künér xgtpa 'ő árva teremtés, szegény teremtés 
(valaki)' Ili, 233 | pényélténé %atpd joxti-ke 'ha valaki jön, ki bű-
völtetni akar IV, 411 | ta kwolnél joxtné xgtpti 'ama házból jövő 
valaki' IV, 387. 

mat, mata : kérdőszóul való használatát 1. BEKÉ : NyK. XLIV, 21. 
mater: jelzővel: atéíi mater! 'édes valami volt!' III, 235 

dyihvé téné mater tótén! 'leányka, valami ennivalót hozzál!' III, 
114, — önállóan és jelzőül: nén aném matdrél tittelén! 'adjatok 
nekem valamit enni!' II, 21 | mater suj sujti 'valami zaj hallatszik' 
IV, 212, — személyraggal: ti jd9l-ph/én, man-matdrén 'ez az atyád
fia vagy micsodád' IV, 328. 

möt: megkettőzve: möt-möt sdmét 'más-más vidékek' II, 4 j 
mölit: an-malin mötit jdnV tatvlép iaívlin uj 'ama második nagy 
szárnyú szárnyas állat' II, 122 | többesi -t: mötdnt lawe'it 'mások 
mondják' II, 116. 
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Finnugor népnevek. 
(Adalékok nyelvrokonaink történetéhez.) 

(Második közlemény.) 

A yugria név földrajzi,*etnológiai és történeti érteimesése. 

A Jugria névről vallott korábbi nézetek vázolása és a ren
delkezésünkre álló forrásanyag szervesebben összefüggő részeinek 
bemutatása után rátérhetek saját fölfogásom kifejtésére. A névnek 
először földrajzi, etnológiai, történeti vonatkozásait igyekszem meg
világítani s csak azután, a nélkülözhetetlen miliő ismeretében, lá
tok hozzá a névváltozatok közti viszony megállapításához és a név 
etimológiai magyarázatához. 

Amint már LEHRBERG (Untersuch. 5—11) és BUSEN is (Vesztn. 
ímp. Russzk. Geogr. Obscs. IV, 178) észrevette s határozott meg
győződés erejével DMITRIEV is hangsúlyozta (Permszk. Sztár. V, 2, 
20 skk.), J u g r a m i n t f ö l d r a j z i t u l a j d o n n é v a f o r r á 
s o k b a n k e t t ő s é r t e l e m b e n h a s z n á l a t o s : 

1. s z ű k é r t e l e m b e n az É s z a k i - S z o s z v a és a 
S z y g v a v i d é k é t i l l . e v i d é k l a k o s s á g á t , 

2. t á g a b b é r t e l e m b e n ped ig a v o g u l o k a t - o s z t j á -
k o k a t i l l . m i n d e n k o r i l a k ó h e l y ü k e t j e l e n t i . 

A szó speciális, szűkebb értelemben való használatának a 
Kniga Boljsemu Csertezsu már fennebb idézett meghatározása a 
legpontosabb, kétségtelen hitelű bizonyítéka. Kiderül belőle, hogy 
legalább a XVI. sz. végén az oroszok az Obdora vagyis az Ob 
torkolat-vidéke és az irtisi Szibir közé eső területet, még köze
lebbről megjelölve a Szoszva és a Szygva folyók tájékát nevezték 
Jugrán&k. Tizenkét városa volt akkoriban ennek a földrajzi egy
ségnek, tizenkét olyan „város", amelyeknek a nevét is ismerjük, s 
amelyek, mint nevezetes vogul telepek, szinte hiánytalanul ma is 
ott állnak a Szoszva és a Szygva partján: 

1. Jitilj, ma vogulul Juil-üs, orosz néven JOujib, lOjibescKiű 
zopodoKZ (MUNKÁCSI, VogNGy. II, 0558. jegyz., II, 652); RűGULYnál: 
„Juil erősség maradványai" (Reg. Alb. LXXXVIII.); ÜASTRÉNnál: 
„in der altén, jetzt verfallenen festung, Juilshij gorodok" (Reisebe-
richte 67, 138). 
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2. Munkusz, vog. Muux-kes üs, Mimiit! kés üs 'Kerek-rénbőr-
harisnya-vár', oroszul MIJUKIJCZ, MynnecmiK wpmu (VogNGy. II, 
0557, II, 671, IV, 439); a vidék egyik legalaposabb ismerője, 
ABRAMOV régi történeti adatok alapján Munkasszkij (MywKacaciű) 
alakban említi (Zap. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. XII, 397). 

3. Ljapin, vog. Lapir üs, Lapmus, Lopmiis, oroszul JTanuna, 
Jlanuuz ill. JLOÓOMOMZ, JTonoMeoMZ, JIOMÓOGOTKCKÍR; wpmu (VogNGy. 
II, 0156, 0557, 662, IV, 439). 

4. Iszkar, vog. JánV paul, a lozvai oroszok nyelvhasznála
tában Jugra, az obi oroszok elnevezése szerint HcKapi,, tfcKapcKix 
wpmbi •* zürj. iz 'kő' -f- kar 'vár, város' (VogNGy. II, 0117, 
0122, 738, IV, 436). 

5. Tapszy, vog. Tapés-üs, oroszul Tanebi, a Tapszuj, vog. 
nevén Tapés-ja folyó mellett (VogNGy. II, 0558. jegyz., 708). 

6. Chjulikar, vog. Jeli-üs, Joli-üs vagy Rué-suj 'Oroszberek', 
osztj. Jeli-kort, oroszul JLwjiuitapcKix mpmu (VogNGy. II, 0164, 
0557, 648, IV, 437). — Az orosz elnevezésben előforduló -kar -* 
zürj. kar 'vár, város' = vog. üs ua. — osztj. kort (AHLQV.) 'ostja-
kische wohnung oder ansiedelung'. — A Kniga Boljsemu Csertezsu 
Chjulikar alakja nyilván íráshiba a Ljulikar helyett; így véleke
dik MUNKÁCSI is (VogNGy. II, 0558. jegyz.). 

7. Voronej, vog. Xula% paul 'Holló-falu'. Kétségtelen, hogy a 
Kniga Boljsemu Csertezsuban szereplő Voronej a vogul kifejezés 
orosz fordítása: orosz eoponz 'Corvus corax', eopona 'Corvus cor-
nix' (VogNGy. II, 0358. jegyz., IV, 436). 

8. Berezovoj, vog. Xalp-üs, Xát-üs, K(eHp-jiv-üs 'Nyír-város', 
osztj. Sümét-jux vos 'Nyírfa-város', oroszul Berjozov. — Az orosz 
elnevezések — mind a régi Berezovoj, mind a mai Berjozov — bi
zonyára szintén fordítások: orosz óep'ésa 'Betula álba', 6epe306uű 
'nyír-'. A fordító csak az orosz lehet, mert a helység már az orosz 
hódítás előtt fontos pont az obi-ugorok földjén (VogNGy. Ií, 031, 
0339, 0557). 

A hátralevő 4 jugriai város neve csak hozzávető olvasással 
azonosítható a Szoszva-Szygva-vidék előttem ismert helyneveivel. 

9. Njacsiszj talán a vog. Éaxsém (-völ) 'Kopöltyú-folyóvonal' 
helységgel egyezik, amely az Északi-Szoszva vidékén fekszik 
(VogNGy. IV, 436). Erre az azonosságra már MUNKÁCSI is gondolt 
(uo. II, 0558. jegyz). 

10. Zaglej alkalmasint azonos a felvidéki Kis-Szoszva (Mán-
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Ta'U) mellett levő Xanél (-sam-paul), XaMa (sam-paul) Xan-
zajiocie nevű vogul faluval (VogNGy. IV, 436), amint már MUNKÁCSI 
is gyanította (uo. II, 0558. jegyz.). DUNIN-GORKAVICS kitűnő ószak-
tobolszki térképe1) két XamJiascnisi nevű helységet is említ: 
egyet a Szoszva balpartján az Eldynja és Vizim mellékfolyók kö
zött, egyet pedig a Szygva jobbpartján Szaran-paultól délre. 

11. Jesztyn (Ecmbinz) MUNKÁCSI nézete szerint teljesen homá
lyos (VogNGy. II, 0558. jegyz.); nem tudom, nem a Szygva-menti 
Ja-sünt (-paul) vogul falu nevének eltorzítása-e, amely falu REGULY 
uráli térképén Jasuntski, DUNIN-GORKAVICS térképén pedig Jaszon-
szkija formában szerepel. 

12. Tanácstalanul áll MUNKÁCSI a Kniga Boljsemu Csertezsuban 
utolsónak említett jugrai város nevével, t. i. a Machtytm&\ szemben 
is. Csak mint ötletet vetem föl, hogy a név e t i m o l ó g i a i l a g 
talán összakapcsolható volna a kondai bálványhősök osztj. Ma%ét-
yos, vog. Mut-us (== orosz Nachracsi) helységének nevével (VogNGy. 
IV, 435). 

Ezt a csak hozzávető olvasással azonosítható négy jugriai 
városnevet célszerűbb azonban egyelőre egészen mellőzni, mint con-
jecturáinknak érdemükön felüli bizonyító erőt tulajdonítanunk.2) A 
kétségtelenül fölismerhető jugriai városok — nézetem szerint — 
egytől-egyig megtalálhatók a Szygva és a Szoszva medencéjében, 
ott és körülbelül olyan távolságnyira egymástól, ahol és amennyire 
a Kniga Boljsemu Csertezsu is föltünteti őket. Tudtommal csak 
Juil helyéről nyilvánított más nézetet MUNKÁCSI : „alig lehet más, 
mint a Kazym-foi Juil-üs" (VogNGy. II, 0558. jegyz., II, 652). Ha 
MuNKÁcsmak igaza van, akkor bizony lényeges módosításra szorul 
a Jugria szűkebb földrajzi értelemben való használatáról fölállított 
tételünk! Azt hiszem, MuNKÁcsmak ezúttal nincs igaza. Eleve szinte 
lehetetlen, hogy a Kazym-fői Juil-üsra, arra az Ob mögött messze 

*) Izv. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. XL. 
2) A nélkül, hogy erre a inellékkérdésre túlságosan sok szót veszteget

nék, csak arra az ellentétre utalok, amely a Kniga Boljsemu Csertezsu fönnebb 
idézett leírása és a conjecturák között van. Jesztyn esetében pl. az a lehető
ség villant meg előttem, hogy a név esetleg a Szygva-vidéki Ja-sünt (-paul) 
eltorzitása. Ennek a föltevésnek plauzibilitását azonban nagyon leszállítja az 
a megállapítás, hogy a Kniga Boljsemu Csertezsu következetes irány- és sor
rendtartó fölsorolása szerint Jesztynre nem a Szygva, hanem a Szoszva alsó 
folyása mellett, pontosabban Ljulikartól 60 versztnyire Berjozov irányában 
kellene rábukkannunk, — ha forrásaink nem hagynának cserben bennünket. 

Nyelvtudományi Közlemények XL VII. 26 
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keleten — Berjozovtól 236 versztnyire — fekvő nevezetes osztják 
telepre célozzon a Kniga Boljsemu Csertezsu, amikor Jugria első
nek említett városát expressis . verbis Munkusztól 30 versztnyire 
északra a Szygva mellett tünteti föl: „OB Bepxy Ha COCBÍ ropott 
IOHJIB. A CL ^pyroü cropoHH Ha HH3T>, 30 BepcTt, MyHicycB." Igaz 
ugyan, hogy a rendelkezésemre álló térképeken én sem találom ezt 
a Szygva-menti Juilt, de két biztos irodalmi adatot idézhetek reá : 
ABRAMOV a I j a p i n s z k a j a v o l o s z t y ismertetésében megemlít 
egy JuiljszHj gorodoh nevű régi helységet, amely 22 versztnyire 
van Munkusztól (Zap. Imp. Eusszk. Geogr. Obscs. XII, 397),1) 
REGULY viszont ezt írja a Szoszva-Szygva-vidóki utazásáról TOLDY 
FERENcnek beszámoló levelében: „a Szoszván le a Szigva torkola
táig utaztam, s innen Szúkerjepaulig,2) e folyam egyik legéjszakibb 
falváig, a Juil erősség maradványai átellenében, melly e vidékek 
utolsó megerősített pontja volt" (Reg.-Alb. LXXXVIII.). — ABRAMOV 
és REGULY helymegjelölése pontosan összevág, s ez magában is ele
gendő érv lenne a Kniga Boljsemu Csertezsu megbízhatósága mellett. 

Különben a Kniga Boljsemu Csertezsu nem az egyetlen forrás, 
amely Jugrát erre az aránylag szűkebb 'területre vonatkoztatja, bár 
kétségtelen, hogy sehol másutt nem találjuk ezt a szabatos hely
megjelölést és körülhatárolást. — N. A. ABRAMOV látott egy Vaszilij 
Ivanovics cárhoz (1505—1533) írt kérvényfogalmazványt, amely a 
Ljapin, Tapszy, Iszkar, Juilj, Ljulikar, Voronej és Njacsiszj lakóit 
Jugricsi néven említi, tehát Jugriáí a Kniga Boljsemu Csertezsu 
meghatározásával egyező szellemben értelmezi.3) 

Ha nem esik is különösebb súllyal a latba, mindenesetre igen 

*) Nem felejtkezik meg természetesen az azonos nevű, de nagyobb hírű 
Kazym-i Juiljszkij gorodokxbl sem (uo. 396) ; ez utóbbira vonatkoznak CASTEÉN 
fönnebb idézett adatai is. 

*) Pontosabban : Sükér-ja-paul, oroszul Щекурьинское. 
3) ,Въ бумагахъ, принадлежагцихъ еосвинскому старшин-в Османову, и 

бывшихъ у меня въ 1844 году въ рукахть, между прочимъ сохранилось одно 
черновое прошеше, на имя царя Васил1я 1оанновича Шуйскаго, писанное отъ 
имени Мурзы Тылыки Сапчина и Ъругихъ, какъ они называютъ себя, Югричъ 
городовъ Ляпииа, Типсы, Кскора, Юиля, Люликара, Вороти, Ляписа и прочихъ, 
кои состоять нын-Ь въ волостяхг Сосвинской, Ляпинской" (Zap. Russzk. Geogr. 
Obscs. XII, 329—330. jegyz.). — Sajnos, nem tudom megállapítani, hogy ezt 
a kezeügyébe került fontos okiratot ABKAMOV — vagy később valaki más — 
kiadta-e, de A.BRAMOV pontossága és szakismerete elegendő biztosítékot nyújt 
az adat megbízhatósága tekintetében. 
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elmemozdító Szibéria kartográfiai nevezetességének, az 1700 körüli 
időből való SZEMEN ULJANOV REMEZov-féle YepmejKnasi nuiiza Cuőupu-
nek vallomása. REMEZOV az Eszaki-Szoszva torkolata táján osztjáko-
kat, a Szygva fölső folyása mentén, valamint a Túra, Tavda, Konda 
táján vogulokat, ellenben a Szoszva és a Szygva összefolyása körül 
jugorok&t: JDzpuKoehi tüntet föl.1) Kár, hogy e forrás megbízható
ságához nagyon sok szó fér, mert egyes pontosan megrajzolt terü
let-részletek mellett szinte megmagyarázhatatlanul vaskos baklövé
sek követik egymást, sőt REMEZOV sokszor a legelemibb földrajzi 
ismeretekkel is meglepő hadilábon áll (pl. Bulgárt a Vjatka folyó 
forrásvidékére csúsztatja el). Lehet, hogy a jugorok elhelyezése az 
üdítő oázisok egyike, mert hiszen REMEZOV tobolszki ember volt, 
vagy harminc esztendeig gyűjtögette munkája anyagát és Nyugat-
Szibériát kétségtelenül jobban ismerte, mint európai Oroszországot, 
de számolnunk kell azzal a lehetőséggel is, hogy Jugráról, a jugo-
rokról csupán irodalmi reminiszcenciából tudott, s így elméletünkbe 
pompásan illő adatát csak óvatos fönntartással ajánlatos értékesí
tenünk. 

Hasonló elővigyázatos megfontoltsággal mutathatunk rá egy 
tulajdonnév-csoportra, amelyről fönnebb már volt is szó: a Kniga 
Boljsemu Csertezsuban jugor városnak említett Iszkart — a hely
beli vogulok JánV paulfai — a lozvai oroszok Jugrán&k, a közép-
lozvai vogulok Juxér-peélnsk hívják; a Pecsora vidékéről az Északi-
Szoszva vízrendszeréhez vezető út egyik szakaszául szolgáló llics-
ágat — a vogul 01's-man-ja-t — oroszul J u r á n a k , zürjónül Jegra-
lagának (= Jugra-folyó) nevezik, maga a nevezetes átjáró pedig 
Jugrinszkij perechod (jugriai átjáró) néven ismeretes. A folyó és a 
hágó jugor nevében annakidején HOFMANN és eleinte HUNKALVY is a 
régi Jugra emlékét vélte fölfödözni, míg MUNKÁCSI mindkét elneve
zést a fontos falu nevéből eredtnek értelmezte. Ennyiben igaza lehet 
MuNKÁcsmak, de magyarázata érintetlenül hagyja a Jugra falunév 
keletkezésének, tehát maga a mostani Jugra tulajdonnév eredeté
nek fontos kérdését. Megítélésem szerint az nem lehet kétséges, 
hogy ezek az újabbkori Jugra, jugrinszkij nevek — a falué épp
úgy, mint az átjáróé és a folyócskáé — kapcsolatban vannak a 
hajdani Jugráy&l, sőt tán azt sem lehet a véletlen szeszélyének 
tulajdonítanunk, vagy legalább is fölöttébb gyanúsnak, meglepőnek 

*) REMEZOV vázlatát az A. E. NoRDENSKröLD-féle „Periplus"-ban közölt 
lenyomatból (XXXVII. sz. melléklet) ismerem. 

26* 



404 ZSIRAI MIKLÓS 

kell tartanunk, hogy éppen a szűkebb értelemben vett Jugria terü
letén találunk egy Jugra nevű jelentős helységet, a sok közül éppen 
ehhez a területhez vezető uráli átjárót nevezik Jugriai átjárónak, 
s éppen e felé a terület felé utat nyitó folyó viseli a Jugra nevet. 

Ezzel a sajátosan szűk keretű Szoszva-Szygva-vidéki Jugrával 
szemben áll a névnek tágabb értelemben való használata: az euró
pai Oroszország északkeleti szegélyét, az Urál-hegységnek körül
belül a Csuszovaja forrásától északra eső részét, valamint Szibé
riának az Alsó-Obtól, Alsó-Irtystől és mellékfolyóiktól öntözött 
nyugati sarkát, ill. ennek a mintegy 15,000 • mérföldnyi óriási 
területnek lakosságát magában foglaló Jugra. A név ilyetén tág-
értelemben használata megfoghatatlanul homályos, koronként, sőt 
egyazon időpontban kútfők szerint is ingadozó. A határokat majd
nem körös-körül csak szaggatott vonallal, sok helyütt szinte talá
lomra húzhatnók meg, mivel az egész terület egykorú leírása híján 
azokból a történeti adatokból és földrajzi nevekből kell következ
tetnünk, amelyek hol itt, hol ott tüntetnek föl egy-egy Jugriához 
tartozó foltot. Ezeket az adatokat néha századok köze választja el 
egymástól, ami aztán eleve kétségessé teszi helymegállapításunk 
realitását. 

Az első értesítések Európa északkeleti szögletében, közelebb
ről megjelölve nyilván valahol a Káma felső folyása — Pecsora 
vidékén tüntetik föl Jugriát. Más kérdés persze, mi ennek az oka: 
itt volt-e a régibb, az eredeti Jugria, avagy az ismeretek ekkori
ban még nem nyúltak át az Urál palánkja mögé. A novgorodi 
Rogovicsj megbízottja a Pecsora tőszomszédságában, minden bizony
nyal az Urál-hegység európai oldalán lép arra a mesés színezetű 
földre, amelyet Jugriának nevez; 1187-ben ugyancsak a Pecsora 
mellett dézsmálja és öldösi a fosztogatóknak ellenszegülő jugoro-
kat egy harácsoló orosz csapat; AL BÉRÜNÍ és MUHAMMAD I 'AUPÍ tu
domása szerint az Isü ( = vepsa) országtól északra lakik a Jura 
nép, amellyel Bulgár lakói élénk kereskedelmet folytatnak. 

A XIII—XIV. században már kétségtelenül Urál mögötti szi
bériai területeket jelöl vagy értet a Jugria név. QAZWÍNÍ Jürá-jába. 
csak örökös hó borította vidéken, az Urálon keresztül lehet eljutni; 
IBN FADL ALLAH AL 'UMARÍ Jugra-leírásában az Irtys is szerepel; Aba-
kunovicsj és Ljapa jugriai expedíciója 1364-ben az Ob torkolata 
vidékét és az attól délre eső részeket portyázza át; ugyancsak az 
Ob alsó folyása és az Urál közt elterülő tájak a hadszínterei a 
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XV—XVI. századi nagyszabású jugriai hadjáratok mindegyikének 
is. Mivel ezekről már konkrét adatokat is bővebben tartalmazó le
írások állnak rendelkezésünkre, tanulságos lesz a Jugra név föld
rajzi értelemben való használatának ingadozását néhány szemléltető 
példával megvilágítanunk. 

Az 1483. évi moszkvai hadjáratnak a már ismertetett leírás 
szerint kettős célja s egyben két szakasza volt: először a Pelym-
vidéki vogulság (Bory^irai), másodszor az Ob-melléki Jugra (íOrop-
cKan 3eM îíi) meghódítása. Azt is tudjuk, hogy Iván Vasziljevics 
seregei, miután a Pelym folyó torkolatánál szétverték Jumsan vogul 
fejedelem csapatát, a Tavda és az Irtys folyó mentén délkeleti 
majd északi irányban haladva megérkeztek útjuk második állomá
sához, az Ob-melléki Jugriába: „na OŐB piicy Bê iHKyio Bt lOrop-
CKVIO aeMviio". Az 1484. és 1485. évi hódolat-járásokról fönnmaradt 
adatok tanúsága szerint Moldan volt ekkoriban Jugria „nagyfeje
delme" s Pytkej, Lába, Csangil, Szonta és Pynzej az alárendelt, 
alkalmasint kisebb területeken uralkodó fejedelmek. Érdekes azon
ban, hogy ezek a jugor fejedelmek, Moldan és társai, a forrásvál
tozatokban hol JDZOJJCKÍŰ, hol meg KOÖCKÍŰ jelzővel szerepelnek, 
mintha e jelzők egyértékűek vagy legalább is rokonértelműek vol
nának, vagyis a jugor fejedelemség azonos volna a kodai fejede
lemséggel. Mivel a régi Koda, amelynek helyén ma Kondinszkoe 
falu áll, egyike a legerősebb és legtisztább osztják gócpontoknak,1) 
az volt a kútfők korában is, Jugria e helyütt osztják vagy legalább 
is zömében osztják területre vonatkozik. — Még ennél is megle
pőbb azonban, hogy a kodai osztják terület egyik jugor fejedelmét, 
Pytkejt, a források egyike-másika vogulnak jelöli: „Bory^jjTnirB 
KHH3B I I l . I T K e H " — „Bory.TL.HTHH'B I l B I T K e í r , KHH3B K O ^ C K Í Ö " Ül -

„Bory^aTimt II&iTKeíi, KHJI3B lOropcKin" (id. DMITRIEV, Permszk. 
Sztár. V, 26—28, 63—64). 

Ha ez az eset egyedül állna, még hajlandó volna az ember 
tájékozatlanságból eredő név-csereberét vagy véletlen felületesség
gel magyarázható elírást látni benne. De több példa is van rá. 

x) Berjozovtól 220 versztnyire délre az Ob jobb partján. Itt székelt a 
XVI—XVII. században a híres és dúsgazdag osztják fejedelem, Alacsej, aki 
1583-ban hódolt meg Jermák társának, Brjazgának, valamint fia, Igicsej, aki 
már meg is keresztelkedett. Igicsej fiai elszakadtak apáik földjéről és egészen 
eloroszosodtak, Ob-vidéki nagy birtokaik pedig az orosz kincstárra szálltak. 
Itt épült azután 1656-ban az osztjákok keresztény hitre térítésének központjául 
szánt monostor (ABRAMOV : Zap. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. XII, 337, 392—395). 
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Moszkva 1499. évi nagyszabású katonai vállalkozása szintén 
egyfelől a vogulok (ToryjiHHH = Bory^H^n), másfelől a jugor föld 
(lOropcKan BeMAsi) leigázását tűzte ki céljául. így jelölik meg a 
hadjárat rendeltetését az évkönyvek (PSzRL. XII, 249; XX, 369) 
és az ú. n. sztepennaja kniga (PSzRL. XXI, 571—572), amelyek 
az események részleteit mellőzve inkább csak az orosz fegyverek 
sikerének méreteit sejtetik. Annál aprólékosabbak a razrjadnaja 
kniga-k leírásai. Minket ezúttal különösebben csak az az újdonság 
érdekel, hogy ezekben a fontos emlékekben már Koda is szerepel 
a meghódításra kijelölt s meg is hódított transuráli területek között: 
„xosKeme BoeBO t̂ . . . Bt IDropcKyK) 3eM .̂K», Ha Ky^ t H Ha Tory-
•/urai".1) — Ez megint úgy értelmezendő, hogy az orosz évköny
vek és a sztep. kniga „jugor föld" elnevezése az osztják lakosságú 
Koda-vidéket is magábafoglalta. 

Kiderül végül az említett razrjadnaja knigából, hogy Obdorszk-
nak, tehát az Ob torkolat-tájának fejedelmei is jugorok: „Hsb 
.Aanima BCTP^TH^IH CZ Odopa Ha o^ieHaxt TDzopcKie Knjt3ntt (id. 
DMITRIEV UO. 72).2) 

Hasonló tanulságok vonhatók le a Feodor Joannovics cárnak 
1586-ban egy Kunovatban.3) székelő osztják fejedelem, Luguj ré
szére kiállított adományleveléből. A szövegből kitetszik, hogy Lu
guj nemcsak Kunovatnak, ennek a messze északkeleten fekvő 
osztják telepnek a feje, hanem még 5 „város" lakossága is a fenn
hatósága alá tartozik,4) ú. m.: Ilcsma, Ljapin, Munkosz, Juil és 
Berjozov, vagyis a szorosabb értelemben vett Jugra területének 
tekintélyes részét 13 évvel a Kniga Boljsemu Csertezsu előtt egy 
jócskán messzire, az Ob jobb partján levő osztják területtel talál-

*) Az Orosz Tudományos Akadémia kéziratos példányából id. BELJAEV 
(Zap. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. VI, 247) és DMITRIEV (Permszk. Sztár. V, 71). 

s) A „jugor* jelzőnek a messzi Obdorával történt ilyetén kapcsolatba 
hozása arra a föltevésre csábítja BELJAEvet, hogy a Kniga Boljsemu Csertezsu 
értelmében használt Szoszva-Szygva-vidéki Jugria mellett volt egy északi Jug-
ria is — „criiBepHaíi K)rpa, WJIVI CTpaiia CaMO'feflt n Oő/ppHin." —, s az eddi
giekben többször emlegetett Szygva-parti Ljapinon kívül egy északi, valahol 
a Szob folyó környékén keresendő második Ljapin is — „Jlmmnt, Oó^opcKiií" 
(Zap. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. VI, 250). 

*) A Kunovat folyó mellett, amely az Obnak jobbparti mellékfolyója a 
Berjozov és Obdorszk közti szakaszon, a Kazymtól északra. 

*) „naeMfl ero Bee H ero aio^eÍT, KOTopwe B'B TBXT, BO IIITH ropOflKaxi. 
CH^HT-B" (id. DMITRIEV, Permszk. Sztár. V, 93; J. V. MANSIKKA finn fordításá
ban : SUS. Tóim. LII, 284—286). 
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juk szorosabb egységben. — Nem érdektelen ehhez hozzáfűznünk, 
hogy ennek a cári adománylevélnek 1768-ban II. Katalintól szár
mazó megerősítését 1899-ben SIEELIUS a Szoszva folyó mellett Lo-
pomvozs faluban élő Seskin Mihail ós Dimitri v o g u l f e j e d e l 
m e k tulajdonában találja (SUS. Tóim. LII, 284). 

A tágabb értelmű Jugria legdélibb pontjának talán Verchoturjét 
és Tjument ül. a Túra folyó környékét lehetne tartani, mert pl. 
HERBERSTEIN ZSIGMOND az említett két várat jugor fejedelmek szék
helyéül tünteti föl: „In his locis duo castra sünt, Iieromx) & Tű
mén, q u i b u s p r a e s u n t d o m i n i K n e s i I u h o r s k i , magnó 
Duci Mosco (ut aiunt) uectigales" (Rer. Mosc. Comment.2 85). HER-
BERSTEiNnek ezt a híradását azonban, legalább is a Tjumenre vonat
kozó részét, gyanúsnak látom és óvatosságból szúrtam közbe a 
„talán" szót. A Rer. Mosc. Comment. keletkezésekor (I. kiadás 1549) 
a vogulok és az osztjákok déli része az Isim-Tura-Irtys-vidéki tatár 
birodalom — Szibir — érdekkörébe, egyenesen uralma alá tarto
zott, sőt azt is tudjuk, hogy Taibuga korában éppen a Tjumen 
helyén álló Csimgi v. Csingi- Túra volt a khánság fővárosa, amely 
még a XVI. század közepén, Köcsüm uralkodása alatt is megtar
totta függetlenségét. Hiszen maga HERBERSTEIN is azt írja könyve 
másik két helyén: „in propinquo R e g n u r a T u r n é n sit, c u i u s 
P r i n c e p s T a r t a r u s est" (uo. 87) és „ T a r t a r o r u m p r o -
ü i n c i a quae T u m e n dicitur" (uo. 89). 

Egyébként természetes is, hogy Jugria déli határai még sok
kal nehezebben állapíthatók meg, mint a többi égtáj felé valók: 
kétségtelen bizonyítékaink vannak, hogy a szibériai tatároknak 
egyre északabbra terjeszkedő uralma nagy zűrzavart, különféle irá
nyú eltolódásokat és számottevő szervezeti, etnikai átalakulásokat 
idézett elő a kérdéses területek vogul-osztják lakói között, más
részt viszont Jermák idejéig, az 1580-as évekig aránylag kevés 
érdemleges szó esik erről a szakaszról, mivel a mögötte álló tatár 
hatalmat jóidéig Moszkva is kénytelen volt respektálni és kikerülni. 

Jugria kiterjedésének megállapításánál becses adalékokat vár
hatnánk Kelet-Európa és Nyugat-Szibéria földrajzi névanyagának 
módszeres átvizsgálásától. Gondolni lehetne a Kelet- és Közép-
Oroszország területén szétszórtan előforduló: Ugra, Uchra, Ugórsz-
kaja puszlos, Ugrinszkaja, Ugronjga, Ugorma, Jugrina, Jugricha, 
Jugrinszkij, Jugrinszkaja, Jugorszkaja stb. folyó- ill. helynevekre 

x) Helyesebben Nerom (Hepoan.), Verchoturje régi neve. 
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(vö\ BaRsov2 62, SZMIRNOV, Votjaki 5), azonban meggyőződésem 
szerint ezeknek a neveknek a Jugra-kérdésben — tekintélyes szá
muk ellenére is — alig lehet bizonyító jelentőséget tulajdoníta
nunk, mert egyfelől aggasztóan távol délen és nyugaton is föl-föl-
bukkannak, másfelől eddigelé majdnem teljesen hiányoznak a nél
külözhetetlen település- és nyelvtörténeti előmunkálatok. Ma még 
szinte csak a hangzás hasonlósága csábíthatja az embert, az pedig 
nagyon megbízhatatlan alap.1) — Van azonban néhány olyan föld
rajzi nevünk, amely minden aggályoskodás nélkül értékesíthető, s 
ha újjal nem gazdagítja is ismereteinket, legalább megerősíti a 
Jugria északi határait körvonalozó történeti adatok és következte
tések helyességét: az Urál-hegység északi felét körülbelül Vercho-
turjétól a Jeges-tengerig a legutóbbi időkig Jugorszkij chrebetnek 
(K)ropcKÍH xpeőerL *=* jugor hegylánc) vagy Jugorszkij kamenynak 
(K). KaMeHt = jugor hegység),2) a mellette levő tengerpart-részietet 
Jugorszkij beregnek (IO. őeperi. — jugor part), végül a Vajgacs 
sziget és a földség közti tengerszorost Jugorszkij sárnak 3) is ne-

*) Az említett nóvtipus magyarázatára más irányban is történtek kísér
letek : BARSOV azzal a lehetőséggel is számol, hogy a nevek egyike-másika az 
átvonuló magyarság (a régi oroszban Yapu, Yepu, Yepe = Ugry, Ugri, Ugre) 
emlékét őrizheti (Ocserki2 62), viszont pl. SZOBOLEVSZKIJ egy ó-orosz *u-g?.ra 
kiinduló formát következtet ki ill. tesz föl, a nélkül, hogy eredeti ötletét kel
lően igazolni tudná (Izv. otdel. russzk. jaz. i szlov. XXXI, 20). — A fölsorolt 
névféléknek kellő előmunkálat és kritika nélküli fölhasználása ugyanabba a 
szertelenségbe ragadná az embert, amelybe annakidején EÜROPAEUS sodródott, 
amikor az Urál-hegységtől a Visztuláig mindenütt „jugor" nyomokat mutatott 
k i : „loropcKoe Hapo^OHace.ieirie BT. CTapiray pacnpocTpaHs^oct no BCCM ciBepHoii 
IIO.IOBHHÍ HtiiiÍJHiHeft Poccin OTI» BepxoBteBri> ^OHa #0 .le^OBiiTaro Mopa H OTB 
P'BKH Bacjihi H BajiTÍHCKaro xopa #o ypa.ia" (Zsurnal Min. Nar. Proszvescs. 
1868. VII, 70). 

a) Az Uralnak Ugor-, Jugor-hegység elnevezése régebben annyira közke
letű volt, hogy az irodalomban nem egy kocsintás okozója lett. Egyet meg
említek. Az orosz öskrónika szerint az ugorok ( = magyarok) 6406 ( = 898j-
ban Kiev mellett vonultukban átkeltek egy hegyen, amelyet róluk pornak 
neveztek el : „H^oina yrpn MHMO KireBTE. ropoio, eace ca aoBeTb H H H Í yroptCKoe" 
(Let. po Lavr. szp. 24). — Ezt a hegységet az ERscH-GRtrBER-féle enciklopé
diában nem kisebb ember, mint F. KRUSE így értelmezi: „der Ural im norden" 
(s. v. Jugri). 

3) Az orosz utapz 'meerenge, bisweilen auch bucht, welche nur wáhrend 
der ílut eine meerenge wird' valószínűleg zűrjén jövevényszó, mégpedig vagy 
a zürjl. sar 'meerenge', vagy a zürj. (WIED.) sor 'unter dem schnee gesam-
meltes wasser, quelle, bach', (SACHOV) mop 'py^eH' átvétele. Ha ez utóbbi föl
tevés a helyes, akkor nincs kizárva, hogy a zürjl. sar az oroszból való visz-
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vezik (vö. LEHRBERG, Untersuch. 2 3 — 2 4 ; AHLQVIST : SUS. Aik. Il i 
126 stb.)1) 

Hátra volna még a Jugria-kérdést érintő nyugateurópai föld
rajzi és történeti szakirodalom szemléje. Előre kell azonban bocsá
tanom, hogy ez a mennyiség tekintetében rendkívül gazdag forrás
csoport vajmi kevés hasznavehető anyagot szolgáltat. Azonnal sze
met szúr, hogy a leírók többsége csak az előző irodalom általá
nosságban mozgó, homályos kijelentéseit ismételgeti vagy a hosszú 
kerülőutakon félretorzult, kifakult tudósításokat stilizálja át roman
tikus képpé, a nélkül, hogy Jugria tényleges helyéről, népéről, 
viszonyairól reálisan számot akarna és tudna magának adni. Jugria 
voltaképpen csak azért érdekli Európa akkori közvéleményét, mert 
benne az Európa közepébe szakadt magyarság őshazáját, lakóiban 
pedig a magyaroknak barbár eredetiségben visszamaradt testvéreit 
födözheti föl. 

Természetesen nem szabad könnyelmű általánosítással túllő
nünk a célon: a nyugateurópai leírók sorában is akadnak néhányan, 
akik óvatos fönntartással közlik ugyan elődeik tudósításait i s : „quod 
an uerumsit , nescio", de e mellett szavahihető szemtanuk elbeszé
léseiből vagy a helyszínén látottakból — hallottakból frissítik föl, 
módosítják, helyesbítik Jugriáról szóló előadásukat. Sajnos azonban, 
ezeknek az eredeti anyaggal rendelkező nyugateurópai szerzőknek 
száma csekély, és bizony részletesség, adatszerűség tekintetében 
ezek is elmaradnak a közvetlenebbül érdekelt oroszoknak több
oldalú, néha éppen aprólékosságukért nagyra becsülendő s a lassú 
változásokat is visszatükröztető forrásai mögött. 

Az orosz és a keleti források vizsgálatából leszűrhető tanul
ságok birtokában lássuk mármost, mit tud Nyugat-Európa XIII.— 

szavétel (Vö. KALIMA : FUF. XVIII, 46). — BAEK annakidején a 'sziget' jelen
tésű fS. mari szóra gondolt (BAER-HELMERSEN : Beitr. z. kenntniss d. rüss. 
reiches IX/1: 256. 1. jegyz.). 

2) Ez a jugorszhij jelzős névcsoport nemcsak az orosz emlékekben kö
zönséges, hanem átkerült a nyugateurópai leírók munkáiba is. Pl. egy 1588. 
évi angol hajózási utasításban is több ízben szerepel az illető tengerpart-rész
let Sea coast of Hugorie néven (Early Voyages and Travels to Russia and 
Persia. A Hakluyt Society kiadása 1886. — II. 251), s WrrsENnél is gyakran 
olvashatók effélék: „en vált deze Rivier Witsogda uit bet gébergte Joegoria 
genaemt" (Noord en Oost Tartarye2 829) avagy „De vaert tusseben de vaste 
Kusten, en 't Eiland Waigats, dat zijn naem beeft van Iván, of Jan Waigats ; 
word by de naest aengelegene Volken Jugorski Tsiar genaemt" (uo. 915). 
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XVII. sz.-i irodalma Jugria helyéről. Lássuk különösen azokat az 
írókat, akiknek forrásértékük van, akiktől megbízható eredeti anya
got várhatunk. 

Először a „Totivs Orbis et Indie Peregrator Primvs"-t, a XIII. 
századi MARCO POLÓÍ fogjuk vallatóra. — Elbeszélésének két feje
zete (IV. könyv 20. és 21.) is abban a hírben áll, hogy a név 
említése nélkül Jugriáról szól. — így hangzik a 20., a „Concerning 
King Conchi who rules the Far North" című: 

„The King has a vast number of people, but he carries on no 
war with anybody, and his people live in great tranquillity. They have 
enormous numbers of cattle, camels, horses, oxen, sheep, and so forth. 

You find in their country immense bears entirely white, and more 
than 20 palms in length. There are alsó large black foxes, wild asses, 
and abundance of sables; those creatures I mean from the skin of 
which they make those precious robes that cost 1000 bezants each. 
There are alsó vairs in abundance; and vast multitudes of the Pha-
rao's rat, on which the people live all the summer time. Indeed they 
have plenty of all sorts of wild creatures, for the country they inha-
bit is very wild and trackless. 

And you must know that this King possesses one tract of country 
which is quite impassable for horses, for it abounds greatly in lakes 
and springs, and hence there is so much ice as well as mud and 
mire, that horses cannot travel over it. This difficult country is 13 
days in extent, and at the end of every day's journey there is a post 
for the lodgment of the couriers who have to cross this tract. At each 
of these post-houses they keep somé 40 dogs of great size, in fact 
not much smaller than donkeys, and these dogs draw the couriers 
over the day's journey from post-house to post-house, and I will teli 
you how. You see the ice and mire are so prevalent, that over this 
tract, which lies for those 13 days' journey in a great valley between 
two mountains, no horses (as I told you) can travel, nor can any 
wheeled carriage either. Wherefore they make sledges, which are 
carriages without wheels, and made so that they can run over the 
ice, and alsó over mire and mud without sinking too deep in it. Of 
these sledges indoed there are many in our own country, for 'tis just 
such that are used in winter for carrying hay and straw when there 
have been heavy rains and the country is deep in mire. On such a 
sledge then they lay a bear-skin on which the courier sits, and the 
sledge is drawn by six of those big dogs that I spoke of. The dogs 
have no driver, but go straight for the next post-house, drawing the 
sledge famously over ice and mire. The keeper of the post-house how-
ever alsó gets on a sledge drawn by dogs, and guides the party by 
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the best and shortest way. And when they arrive at the next station 
they find a new relay of dogs and sledges ready to take them on, 
whilst the old relay turns back; and thus they accomplish the whole 
journey across that region, always drawn by dogs. 

The people who dwell in the valleys and mountains adjoining 
that tract of 13 days' journey are great huntsmen, and catch great 
numbers of precious little beasts which are sources of great profit to 
them. Such are the Sable, the Ermine, the Vair, the Erculin, the Black 
Pox, and many other creatures from the skins of which the most 
costly furs are prepared. They use traps to take them, from which 
they can't escape. But in that region the cold is so great that all the 
dwellings of the people are underground, and underground they al
ways live. 

There is no more to say on this subject, so I shall proceed to 
tell you of a region in that quarter, in which there is perpetual 
darkness."l) 

MARCO Роьопак ez a sokszor szóba hozott s éppen azért itt 
szinte egész terjedelmében idézett érdekes leírása egy szóval sem 
említi tehát Jugriát, s mégsem ok nélkül szokott rá hivatkozni a 
Jugria-irodalom. CONCHI khán tatár birodalmának magvát az Isim 
és Tobolj folyó füves rónaságára kell gondolnunk, ahol megvannak 
a virágzó állattenyésztés („they have enormous numbers of cattle, 
camels, horses, oxen, sheep, and so forth") föltételei, ellenben a 
birodalomnak nemes prémben dúskáló, hideg része az északibb 
erdős regióba esik, míg a lónak járhatatlan, kutyafogatos vidékben 
nyilván az Irtys-torkolat és az Urál-hegység közti ingoványos terü
letet ismerhetjük föl. 

Ha ezek a föltevések helyesek, akkor CONCHI tatár birodalma 
északon a vogulok-osztjákok lakóhelyére is fölnyúlt, s van okunk 
rá, hogy a prémvadász, ebszánkós, verem-lakásban élő népben 
jugorokat gyanítsunk. Bizonyára ilyenféle gondolatmenet alapján 
értékeli MARCO POLO kérdéses fejezetét a Jugria-kérdés szempont
jából oly sokra LEHRBERG (Untersuch. 51—53) és jegyzi meg rá 
JULE-CORDIER: „The country chiefly described in this chapter is 
probably that which the Russians, and also the Arabian Geogra
phers, used to term Jugria, apparently the country of the Ostyaks 
on the Obi. The winter-dwellings of the people are not, strictly 
speaking, underground, but they are flanked with earth piled up 
against the walls" (The Book of Ser Marco Polo II, 483—4). 

]) JÜLE-CORDIER : The Book of Ser Marco Polo. London 1903. 
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MARKWART sem tartja kétségesnek, hogy „unter dem von Marco 
Polo beschriebenen lande das t r a n s u r a l i s c h e Jugra zu ver
stehen ist, das sich vom mittleren und nördlichen Ural ostwärts 
bis Surgut am mittleren Ob, im Süden bis Tjumen und Turinsk an 
der Tura, im norden bis zur Syswa (Sygwa) und Soswa und bis 
zu den obdorischen Städten erstreckte" (UngJb. IV, 291). 

Ha azonban óvatosabban latolgatjuk a lehetőségeket és figye
lembe vesszük, hogy MARCO POLO kérdéses 20. fejezete egyetlen 
olyan adatot, megállapítást sem tartalmaz, amely minden más lehe
tőséget kizáró határozottsággal Jugria fölismerését követelhetné,1) 
hogy továbbá Jugriát a legmegbízhatóbb források általában észa
kabbra, a Szoszva-Szygva ill. az Ob alsó folyása vidékére helye
zik, méltán hihetjük, hogy Conchi khán uralma a vogul-osztják-
lakta földnek legföljebb déli részére terjedhetett ki, és a szorosabb 
értelemben vett Jugriára csak a következő rész, a 21. fejezet ér
tendő : 

„8 t i l l f u r t h e r n o r t h , a n d a l o n g w a y b e y o n d t h a t 
k i n g d o m of w h i c h I h a v e s p o k e n , there is a region which 
bears the name of DARKNESS, because neither sun nor moon or stars 
appear, but it is always as dark as with us in the twilight. The people 
have no king of their own, nor are they subject to any foreigner, and 
live like beasts. [They are dull of understanding, like half-witted persons.) 

The Tartars however sometimes visit the country, and they do 
it in this way. They enter the region riding mares that have foals, and 
these foals they leave behind. After taking all the plunder that they 
can get they find their way back by help of the mares, which are all 
eager to get back to their foals, and find the way much better than 
their riders could do. 

Those people have vast quantities of valuable peltry; thus they 
have those costly Sables of which I spoke, and they have the Ermine, 

x) A leírásban vázolt természeti viszonyok és néprajzi érdekességek 
összeegyeztethetők ugyan a régi Jugriáról egyéb forrásokból nyert képünkkel, 
de az ellentmondások hiánya még nem megy pozitív bizonyítékszámba. A 
prém-gazdagság, a terület egy részének zsombékos, lápos jellege az Urál vidé
kén egyebütt is megvan; az eb-fogat használata nem kiváltságos sajátja az 
obi-ugoroknak, hanem megtalálható ill. hajdan dívott a zürjéneknél, szamojé
doknál, tunguzoknál is, hogy csak az esetleg szóba kerülhető népeket említ
sem (vö. pl. SIEELIUS, Über einige prototype des Schlittens, SUS. Aik. XXX. 
32:16); a földbeépítkezés szokása viszont Eurázia északi részén szinte min
denütt kimutatható (vö. SIEELIUS, Über die primitíven Wohnungen der finnischen 
und ob-ugrischen Völker, különösen FUF. VI, 84 skk, VII, 105 skk). 
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the Arcúim, the Vair, the Black Fox, and many other valuable furs. 
They are all hunters by trade, and amass amazing quantities of those 
furs. And the people who are on their borders, where the Light is, 
purchase all those furs from them; for the people of the Land of 
Darkness carry the furs to the Light country for sale, and the mer-
chants who purchase these make great gain thereby, I assure you. 

The people of this region are tall and shapely, hut very pale 
and colourless. One end of the country borders upon Great Rosia." 

A Jugria név itt sem fordul elő, ellenben fölbukkan a s ö t é t 
s é g o r s z á g a , L a n d of D a r k n e s s 1 ) elnevezés, amely egyes 
arab forrásokban is szerepel,2) mégpedig nagyon valószínű követ
keztetésünk szerint Jugria értelmében, Jugria helyett. GOMBOCZ 
Marco Pólónak ezt a s ö t é t s é g o r s z á g á r ó l szóló fejezetét vonat
koztatja Jugriára, míg a 20. fejezetét mellőzi (NyK. XLVÍ, 171). 
Részemről GOMBOCZ választását tartom megokoltnak, bár annyit meg 
kell engednünk, hogy a Conchi-féle tatár khánság északi részének 
kutya-fogatos vadásznépe alkalmasint vogul és talán osztják is volt. 
Ebben az esetben viszont módosítanunk kellene azt a közkeletű 
nézetet, hogy a tatár-vogul érintkezés és nyelvi ha tás csak a XIV. 
sz.-ban indult meg, ahogy pl. KANNISTO vallja a vogul nyelv tatár 
jövevényszavairól írt tüzetes monográfiájában (235- 1.). — Csak 
egyet állapíthatunk m e g : Marco Pólónak Északnyugat-Szibériáról 
szóló, kétségkívül másodkézből kapott híradása semmi biztos tám
pontot sem szolgáltat arra nézve, hogy milyen területet jelöltek a 
XIII . sz.-ban a Jugria névvel.3) 

x) RAMusionál: Dalia regioné delta della tcnebre (id. GOMBOCZ : NyK. 
XLVI, 171—172), PATTTHIER kiadásában: provence d'Oscurité (Le livre de Marco 
Polo, CCXVII. cap.). 

-) Bizonyára közös forrás használata — a Jugriáig följáró arab prém-
kereskedök elbeszélése — okozza Marco Polo és az arab leírók szóhasználatá
nak egyezését, úgyszintén az asztrometeorológiai és néprajzi jellemzés több 
föltűnő hasonlóságát is. 

3) A modern Marco Polo-kiadások térkép-rekonstrukciói csak hozzávető
leges egyéni véleményeknek számítanak. Ezt az állításunkat megokolttá teszi 
az az észrevételünk, hogy a kritikus pontokra nézve, í g y a s ö t é t s é g or
s z á g ának elhelyezésére nézve is, jelentékeny eltéréseket okozott a szöveg 
eltérő értelmezése. A PAUTHiER-féle kiadás II. kötetéhez mellékelt térkép-vázlat 
Északkelet-Európát és Szibéria egész északi felét jelöli a p r o v e n c e d'O s-
e u r i t é névvel, JULE-CORDIER viszont a „Marco Polo's Itineraries, No l"-ben 
a Volga könyökétől északra, a Vjatka folyótól az Urál-hegységig eső területet 
jelzi L a n d of D a r k n e s snek. — Ugyanez a vázlat az Irtys alsó folyása 
vidékére írja: „Khans of Siberia". 
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Amint fönnebb már kiemeltem, a Jugria-kérdésben AENEAS 
SYLVIUS PICCOLOMINI, a későbbi Ií. Pius pápa nevezetes Cosmographiájsi 
szolgált hosszú időn át Nyugat-Európa irodalmának főforrásául. 
AENEAS SYLVIUS sem említi ugyan a Jugria szót, de kétségtelen, hogy 
az Asiatici Hungari néven említette nép a vogulokkal-osztjákokkal 
azonos, s Asiatica Scythiája, obi-ugor földre s így minden bizonnyal 
Jugriára vagy Jugria egy részére is értődött. 

Örök érdeme AENEAS SYLviusnak, hogy fölfödözi, szabatosabban 
elsőnek említi a magyar és az obi-ugor nyelvek rokonságát, de a 
szenzáció erejével ható rokonitáson és az „ázsiai magyarok" pogány-
ságának, műveletlenségének hangsúlyozásán kívül szinte semmi 
lényeges adatot sem közöl, jóllehet terjedelmes művének több 
helyén is érinti a kérdést, a „De Asiaticis Scythis, & eorum fero-
citate, unde Attilas, de eorum foeditate, & qvomodo Hungaros 
velint esse Scythas, qvomodove qvidam Hungarica lingua sint loqven-
tes" c. XXIX. fejezet1) pedig egészen az ugorságnak van szentelve. 
Ezúttal azt sajnálhatjuk különösebben, hogy Jugria helye tekinteté
ben AENEAS SYLVIUS is kétségben hagy bennünket. Megmondja ugyan, 
hogy „Noster Veronensis, qvem supra diximus ad ortum Tanais 
pervenisse, retulit populos in Asiatica Scythia, n o n l o n g e á 
T a n a i s e d e s h a b e r e , qvorum eadem lingua sit cum Hun-
garis Pannoniam incolentibus", sőt arról is fölvilágosít bennünket, 
hogy híradója, az a közelebbről nem ismert veronai szerzetes „ad 
f o n t e s T a n a i s pervenisse se affirmavit, eosqve t r a n s c e n d i s s e 
& o m n e m i l l á m B a r b a r i a e b o r e a l e m p e r s c r u t a t u m " , 
de ezekből a leírásokból csak annyit lehet következtetni, hogy 
AENEAS SYLVIUS a Don forrásától nem messze, tehát az akkori föld
rajzi hiedelmeket is figyelembe véve az Urál vidékén, esetleg az 
Urál keleti oldalán képzelte a jugorok lakóhelyét. — Akárhogy 
áll is a dolog, bármennyire igaza van AENEAS SYLviusnak a lényeg
ben, előadásának földrajzi vonatkozásai annyira vérszegények, a 
kor hiányos ismereteitől befolyásoltak, hogy a hozzájuk fűzött remé
nyeket nem válthatják valóra. 

Igazában MIECHOVI MÁTYÁS 1517-ben kiadott Tractatus de duabus 
Sarmatiis Asiana et Europiana et de contentis in eis c. munkája 
hasogatott először rést a könnyen érthető nyugateurópai tájékozat
lanság és tudálékos mende-mondák ködén, amely a XVI. sz. elejéig 

*) AENEAB SYLVII PICCOLOMINEI postea Pn II. Papae Opera Geographica 
et Historica. — Helmstadii MDCIC. , 
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elfogta a kilátást Oroszország földjére, kivált északkeleti végeire és 
lakóira. 

MIECHOVI MÁTYÁS egymásután mutat rá elődei és kortársai föld
rajzi tévelygéseire, fantasztikus meséire különféle csoda-szerzetekről, 
„monstrosi homines"-ről, kincsőrző griffekről stb. és írja le vagy 
saját észleletei vagy megbízható szemtanuk elbeszélése alapján az 
orosz területen élő népek valódi viszonyait. — Jugriáról és a Jugria-
beli vogulok-osztjákok Pannoniába költözött magyar testvéreiről a 
H. tractatus 5. fejezete {de Juhris) szól részletesebben: „Juhri de 
Juhraterra, s c i t h i e s e p t e t r i o n a l i s s i m a z f r i g i d i s s i m a : 
i u x t a o c e a n ű s e p t e n t r i o n i s : a Moskouia ciuitate Moskorum 
ad oriente z septetrionö quingentis miliaribus magnis Germanicis 
distante: ascenderunt et venerűt per terra planá ad meridié . . . . 
At Juhri slauos incolas Pannonié trucidarunt terráque eorum in 
hanc horam possederűt Slauis vndique in finibus Pannonié rema-
nentibus z habitantibus. Accipe primo quod Juhri a Juhra regioné 
scithie de qua oriundi exiuerűt: vocati sünt: z vsque in nostra tem
póra a Bohemis Polonis z Slauis hugri appellantur ab aliis autem 
hugui tandem z hungari dicti sünt Accipe tertio quod 
Juhra s e p t é t r i o n a l i s s i m a e s t a b s q u e a l t i s s i m i s ^ 
i n a c c e s s i b i l i b u s m o n t i b u s : nec tantis vt sünt alpes iuxta 
Italiá: neque sicut mőtes sarmatici Accipe quintö quod vhri 
in Juhra scithie no colűt agros . . . ." 

Hátrább, a II. könyv „De regionibus Scithie Perm Baskird Juhra 
z Corela per duce Moskouie subiugatis" c. fejezetében újból vissza
tér MIECHOVI MÁTYÁS Jugriára, erre a „misera regio sub polo arcticoa-ra: 
„Post Moskouia sünt g e n t e s s r e g i ő e s i n t e r s e p t ö t r i o n e m 
z o r i e n t e in fi n e as ie s e p t e n t r i ó n á l i s que proprie Scithia 
dicitur: principi moskouie subiecte: per Iuan duce moskouie princi-
paliter subiugate scilicet Perm: Baskird: Cziremissa: Juhra : Corela. 
. . . . In terra Permska propriű idioma: in terra Baskirdorum propriü : 
in Juhra propriű « in Corela etiá propriű P r o x i m i o r e s 
o c e a n o s e p t e n t r i o n i s vt i u h r i z Coreli piscantur z capiunt 
balenas seu vitulos z canes marinos. . ." 

MIECHOVI MÁTYÁsnak méltán híressé vált munkája igen nagy 
mértékben hozzájárult az irányok és távolságok, a történeti tények 
ós földrajzi realitások helyesebb fölfogásához, de az egyes terüle
tek, tartományok pontosabb helyét, határait vagy nem ismerhette 
maga a tudós krakkói kanonok sem, vagy ha ismerte is, nem tar-
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totta leírásában részletezendő teendőnek. Ennek ellenére is kétség
telen azonban, hogy Jugriát ott tudta, ahova az orosz források 
helyezték: Északnyugat-Szibériában, a zűrjének és a baskírok tő
szomszédságában, ,,in íine Asiae septentrionalis". 

Két olyan nyugateurópai írót kell még kiemelnünk, akik mind
ketten jártak Oroszországban és saját szemükkel látták, szemtanuk
tól hallották azt a sok földrajzi, történeti, néprajzi újdonságot, 
amelyet később írásba foglaltak. HERBEESTEIN ZSIGMOND, Miksa császár 
bizalmasa és élesszemű követe az egyik, WITSEN MIKLÓS, Amszterdam 
városának diplomáciai küldetésekben el-eljáró tudós polgármestere 
a másik. 

HERBERSTEiNnek különösen e^y mondata üt szeget az ember 
fejébe: „Iugariae prouinciae situs ex supradictis patet" (Rer. Mosc. 
€omment.2 89). A sokat ígérő s u p r a d i c t a azonban éppenséggel 
nem ilyen megnyugtató, s belőle mindössze annyi p a t e t , hogy az 
Ob mellett ugor népek is laknak. HERBERSTEranek Jugria helyéről 
tett kerek kijelentése t. i. nyilván a következő leírásra utal: „á 
Lepin ad Sossam fluuium peruenitur. Huius fluuij accolae Vuogolici 
nuncupantur. Sossa autem á dexteris relicto ad fluuium Oby, qui 
oritur ex Kitaisko lacu, peruenitur: quem vix uno die & celeri 
cursu traiecerunt, adeö uasta huius fluuij latitudo est, ut ad octo-
ginta feré vuerst extendatur. Hunc quoque Vuogulici & Vgritzfchi 
gentes accolunt" (uo. 85). Föltűnő ebben az idézetben, amelynek 
HEEBERSTEIN szerint egy orosz eredetiben olvasott „Itinerarium ad 
Petzoram, Iugariam, & Obi usque fluuium" a forrása, az ugor nép
név, az Vgritzfchi gentes szűkkörűsége: mintha kizárólag az obi-
osztjákokat akarná jelölni, megkülönböztetve őket' a Vuogolici ill. 
Vuogulici néven említett Szoszva- és Ob-melléki voguloktól, holott 
legjobb orosz forrásaink éppen ezeknek a voguloknak lakóhelyét 
hívják Jugriának. 

Kevésbbé pontos, de egyéb ismereteinkkel jobban összhang
ban álló helyrajzot találunk HERBERSTEIN német nyelvű önéletrajzá
ban, amelyre G-OMBOCZ tett figyelmessé (NyK. XLVI^ 187): a Dvina 
felől menve „durch das gross Permia,1) vnnd vber ain gross was-
ser vnnd G-epürg, die baide sy petzora nennen, ist vili mer dann 
vierhundert meill dahin zuraitten. Vnnd dann khumbt man zu den 

*) A kiadó, Tn. G. von KARAJÁN, ezt a furcsa megjegyzést teszi rá : 
„Ein ehemaliges herzogthum an der grentze von Sibirien, die jetzige provinz 
Permien im asiatischen Russland". 
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Jugritzen. Das sollen die rechten Hungern sein, dauon sy íren 
vrsprung habén. Vnnd dann furaus zw dem grossen Chan von Ca-
thaia" (Fontes Rer. Austr. — Scriptores I, 129). 

Nem csekély meglepetést szerez végül HEBBERSTEiNuek 1549. 
évi térképe, amelyen Jugria az Ob („Oby fl.") keleti oldalán, kb. 
a Szoszva torkolatával átellenes partvidéken van föltüntetve az 
ekkoriban szokásos figyelmeztetéssel: „IVHRA inde VNGARORU[M] 
ORIGÓ".1) 

WITSEN nagyszabású művének számos helyén szóba kerülnek 
az obi-ugor népek, az oftiakki (aftialci, aftakki, aftaJchen stb.) és a 
tvagolici (wagoltfen^ wagoli) valamint lakóhelyük: „Landschap As-
takJcia" ül. „Landschap Vogulits, of Vogelits". Pár ízben szerepel
nek mellettük a jugorok: Ügritzfche VolJceren, maga a Jugria 
(Ugorie of Jugorie, Jugoria, Landschap Jugorien) területnév is föl
bukkan néha, sőt helyéről is nyilatkozik WITBEN. Kár, hogy nem 
mindenütt egyformán! Úgy látszik, WITSEN eredeti fölfogását ez a 
mondat tükrözteti vissza: „Jugorie, of Jurgetfi, is een Landschap, 
gelegen by de Vliet Witsogda; die een Arm van de Dwina is, op 
twee en zestig en een halve graed" (Noord en Oost Tartarye2 7762). 
Bár ez a hely megjelölés a XVII. században különösnek tetszik, nem 
férhet kétség ahhoz, hogy itt a mi Jugriánkról van szó, mert WIT
SEN is menten rátér a magyarsággal való rokoni kapcsolatokra: 
„Uit de Volkeren van dit Landschap, als mede uit Permien, word 
by de Moskoviten gelooft, de Hungaren te zijn gesprooten; want 
deze, zoo men zegt, en die van Hungaryen, groote gelijkheit in 
aert en zeden met malkander hebben" (uo.). — A Vycsegda, ré
gebben Vycsogda, amint ezt WITSEN is egészen pontosan tudja és 
mondja, európai Oroszország egyik nagy északi folyója, amely az 
Urál-hegységtől nyugatra, a vologdai kormányzóságban ered, nyu
gati irányban folyik, tehát WITSEN föltétlenül európai részen tudta 
Jugriát. Bajos volna eldönteni, mire támaszkodhatott: rég elavult 
orosz leírás került a keze ügyébe, anachronisztikus szóbeszédnek 
adott hitelt, avagy netalántán az ő Oroszországban jártakor is al
kalmazták volna a Jugria nevet európai területre? 

Könyvének egy másik helyén, a HEEBERSTEiNtől is fölhasznált 
orosz itinerarium nyomán egészen máshova, t. i. az Ob mellé helyezi 

*) A Hakluyt Society kiadásában 1852-ben megjelent Notes upon Rus-
sia II. kötetében közölt lenyomatból ismerem. 

s) Az 1785. évi amszterdami kiadás szerint. 
Nyelvtudományi Közlemények XLVII. 27 



418 ZSIRAI MIKLÓS 

a jugorokat. Idézem ezt a részletet is, mert tanulságos összevetnünk 
HERBERSTEINéVel : 

„Van Lepin komt men aen de Rivier Sossa, of Sosva, waer 
van de omleggende Volken Wogolici genaemt zijn. De Sossa ter 
rechter zyde latende leggen, komt men aen de Oby, die zijn oor-
spronk aen het Meir Kathay heeft, dat op een dag ter naeuwer 
nood over te varén is ; en de Oby is zoo breet, dat zy op zom-
mige plaetzen eenige wursten wyt is. H i e r w o o n e n m e d e d e 
Wogolici en Vgritzfche Volkeren" (uo. 945). 

Ez a következetlenség, a nem egykorú, nem egyértékű, sőt 
egymásüak lényeges kérdésekben ellentmondó forrásoknak 'megjegy
zés nélkül történt egyvégbe-aggatása voltaképpen a tájékozatlan 
követök kompilációin bosszulta meg magát. Úgy látom, elsősorban 
WITSEN az oka — vagy lehet az oka —, hogy a XVII. sz. máso
dik felének térképészeti termékei egyikén-másikán két Jugria is 
szerepel: egyik a Vycsegda ül. a Mezeny-Vaska folyók vidékén, 
jócskán bent európai Oroszország testén, a másik messze keletre 
az Ob környékén. Nem csoda, hogy akadt olyan hyperkritikus raj
zoló is, aki a gyanús ismétlődés zavarából a névváltozatok elkülö
nítésével próbálta kivágni magát, Juhrának jelölvén az egyiket, 
Joughoriának a másikat. 

A fentiekben bemutatott legeredetibb és legérdemesebb nyu
gateurópai írók, AENEAS SYLVIUS, MIECHOVI MÁTYÁS, HERBERSTEIN és 
WITSEN mellett dolgozó kompilátorok Jugria-adataival nem érdemes 
részletesebben foglalkoznunk. Jugria helyéről rendesen csak annyit 
mondanak ők, amennyit nagytekintélyű elődeik rendkívül elterjedt 
munkáiban olvastak, ami hova-tova irodalmi közhellyé vált. 

Szemléltetésül elegendő lesz egynéhány példát idéznem GOM-
BOCZ gazdag gyűjteményéből (NyK. XLVI, 172—191): „in A s i a t i c a 
S c y t h i a , a d o r t u m T a n a i s amnis, homines eiusdem linguae 
cum Hungaris Pannoniam incolentibus" ; „quum a d T a n a i s or
t u m penetrasset, gentem Vngarica lingua loquentem se invenisse 
dicebat" ; „ P r o p e g l a c i á l i s O c e a n i o r a s habitant silvestres 
homines Ugari sive Ugri. Scythae quidem s ü n t . . . " ; „Novissimé 
Hungari ex a l i a H u n g á r i a S c y t h i c a egressi, q u e n o n 
l o n g e á T a n a i s o r t u e x t a t , et Juhra hodie dicitur: misera 
adhuc regio, utpoté s u b f r i g i d i s s i m o c o e l o i a c e n s , duci 
Moscoviae tributaria. . ." ; „Ex J u g a r i a a d s e p t e n t r i o n a -
l e m O c e a n u m s i t a Vngaros prodiisse autumant" s í. t. — 
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Ezekben az AENEAS SYLVIUS Cosmographiájából és MIECHOVI MÁTYÁS 
Tractatusából fülünkbe csengő jelzőkben és helyhatározó mellék
mondatokban jóformán ki is merül a XVI. és XVII. század-beli 
nyugateurópai leírásoknak Jugriára vonatkozó frazeológiája. A hely
zetképhez hozzátartozik, hogy a forrásul használt szerzők minden 
szavának megvan — sokszor bizony nagyon későn — a vissz
hangja. Még a HERBERSTEiN-féle Commentarii-ban, majd utóbb WITSEN 
művében közölt orosz itinerarium meglepő adatai sem maradnak 
parlagon. A veronai származású ALEBSANDRO GuAGNiNónak, a vitebszki 
várőrség parancsnokának 1578-ban kiadott Sarmatiae Evropeae 
Descriplio c. munkája szerint „Huic quoque fluuio [Obbi] Voyulici 
<& Hugritzchi populi accolunt" (1581. évi kiadás 85/b) és pl. MAT-
•THAEUS PRAETORIUS Orbis Gothicus-a, (1688) is tovább hirdeti: „Acco
lunt Obbio Vogulici & Hugriczchi" (Liber II, cap. II. § 3). 

A nyugateurópai földrajzi és történeti kompilációk Jugria-
leírásaiuak céltalan és reménytelen — legalább is a most megol
dásra váró kérdések szempontjából céltalan és reménytelen — for
ráskritikai böngészgetése helyett érthető kíváncsisággal nyúl az 
«mber & korabeli térképekhez, a térképrajzolás zsengéihez. A XVI. 
századnál korábbi vázlatok nem ismerik Jugriát, ez a távoli világ
táj terra incognita számukra, ellenben a XVI. századbeli atlaszok, 
kivált a WIED-, MÜNSTER- és MERCATOR-tipusúakra gondolok, már el 
nem mulasztanák Jugriáuk föltüntetését. — Azt hiszem azonban, 
néhány találomra kiragadott példa eléggé meggyőzhet bennünket 
arról, hogy ezek a világhírű kartográfusok Jugria helyének kérdé
sében tökéletesen figyelmen kívül hagyandók. 

ANTHONÍUS WIED a Mezeny folyó partjára írja: „ Ivhri ex qui-
bus Hűgari in Hűgaria ide quoque idíoma ostSditV) — Jugria 
szomszédságában, de meglehetősen nagy távolságra van jelölve : 
„Kondori, Vahvlicz, Wilki Perim, Abdori". 

MÜNSTER Jlo/coum-térképén egy meg nem nevezett észak
európai folyó völgyében bukkanunk Jugriára: IVHRI; Jugriától 
északnyugatra terül el Corelia, jócskán keletre egy vadregényes 
tisztáson Cődori, délkeletre Vahulia (?), tovább keletre Abdori s 
jelentékenyen délkeletre, az Ob bal partján Sybir.2) — A Cosmo-

') WIED térképét A. E. NORDENSKIÖLD Periplus c. másolat-gyűjteményé
ből ismerem (XXXV. sz. melléklet). 

2) Cosmographiae uniuersalis Lib. VI. Auctore Sebast. Munstero. — Ed. 
1554. p. 910. 

27* 
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graphia 913. 1. — hibásan 831-nek van számozva — ezzel a ma
gyarázattal hívja föl a képre a figyelmet: 

„Vbi in tabula scriptű uides Iuhri, patria dicitur esse Vnga-
roru, id quod utriusque regionis eandem testari aiunt linguá. Supra 
Moscouitas sünt multi quos Scythas uocant, sed parent principi 
Moscouitarum, quos scilicet dux Iuuan subiugauit, ut sünt, Serm 
(o : Perm), Baskird, Czriremissa (o : Cziremissa), Iurha (o : luhra)r 

Corela & Permska Proximiores Oceano septentrionis, ut Iuhri 
& Coreli, piscantur & capiut balenas seu uitulos & canes marinos".1} 

A híres angol utazó, ANTHONY JENKINSON 1562. évi térképe kü
lönös újdonsággal lep meg bennünket: Jugriát (IOVGHORIA) az 
Ob (Oba fi.) keleti oldalára helyezi; az Urál-hegység felső részé
nek lejtőin Obdora, a Pecsorától nyugatra Condora, ettől délre Per
mid van jelölve.2) — JENKINSON társának, EICHAED JoHNSoNnak út-
leírásából kiegészíthető ezzel a megjegyzéssel: „Vpon the East 
part beyond the countrey of Vgori, the riuer Ob is the most Wes-
termost part thereof. Vpon the sea coast dwell Samoeds, and their 
countrey is called Molgomzey".3) 

Egészen zűr-zavaros képet adnak Jugriáról GERARDUS MEECATOB-

nak számos kiadásban elterjedt s technikai kivitelükben csakugyan 
nagy haladást jelentő atlaszai. Egyik-másik térképen (pl. a Russia, 
cum confinijs és az Asia nova címűn) két Jugria is szerepel: egy 
nyugati, európai és egy keleti, szibériai. Tévednénk azonban, ha 
azt hinnők, hogy MEECATOR az úgyn. v á n d o r l á s o s e l m é l e t 
mozzanatait próbálta szemléltetni. Erre a föltevésre a leggyöngébb 
támpontunk sem lehet, sőt némi egybevetésből kétségtelenül kitet
szik, hogy MEECATOR minden rosta nélkül átvette ellentétes nézetű 
elődei adatait, azokét is, akik Jugriát Európában, azokét is, akik. 

l) Ez utóbbi mondatok szórul-szóra MIECHOVI MÁTYÁS Tractatusából van
nak kiírva. 

*) Ki van adva a Hakíuyt Sóciety kiadásában 1886-ban megjelent „Early 
Voyages and Travels to Russia and Persia by Anthony Jenkinson and other 
Englishmen" I. kötetének mellékletéül. 

3) U. o. I, 105. — Csak mellesleg említem meg, hogy Jenkinsonék egyéb
följegyzései sokkal határozatlanabbul — óvatosabban—jelölik meg Jugria he
lyét : „inhabitantes of Hugarye and other people of Sameydes (!) and Colmak-
kes, whose Countreys lye very farr notherly" (163); „Ilonde of Vagatts, whiche-
is not farre from the River of Obbe and the mayne land of Hugarye" (164);. 
„There is a Bay betweene the saide Vaigattes & the riuer Óbba, that doth 
byte to the Southwardes intő the land of Hugorie" (1588-ból; uo. II, 251). 



FINNUGOR NÉPNEVEK 421 

Jugriát Szibériában tudták. — MEECATOR európai Jugriája jócskán 
nyugaton, rendesen a Mezeny-Vaska folyók vidékén 111. a Pecsora és 
a Vycsegda fölső folyása közt található: „Iuhri a l : lutri (!), ab 
his Iuhuris Hongari originem habent" avagy „lúgra lukra siue 
Iugoria ex qua olim Hungari prodijsse feruntur." — A szibériai 
Jugria — Ioughoria — az Ob keleti partvidékén terül el, éppúgy 
mint HERBERBTEIN ós JENKINSON térképén.1) 

Azt hiszem, csak henye szószaporítás volna további példákkal 
bizonyítgatni, hogy a régi nyugateurópai földrajzi irodalom és kar
tográfia termékeinek zöme megbízhatatlan szerkesztmény és szinte 
semmivel sem segít bennünket előbbre. Az összehasonlító vizsgálat 
inkább abban a tekintetben járna tanulsággal, hogyan keveredett 
össze a légnemű régi közhelyek kézről-kézre adott hagyománya a 
későbbi reális földrajzi és etnográfiai ismeretek elemeivel. 

A Jugria név földrajzi vonatkozásainak szentelt — talán kel
leténél hosszabbra nyúlt és nem eléggé áttekinthető — fejtegeté
seink eredményeit így foglalhatjuk össze: 

I. Az e l s ő é r t e s í t é s e k e u r ó p a i O r o s z o r s z á g 
é s z a k k e l e t i s z ö g l e t é b e n , a p e c s o r a i z ű r j é n e k k e 
l e t i , a s z a m o j é d o k d é l i s z o m s z é d s á g á b a n , k ö z e l e b b 
r ő l m e g j e l ö l v e : az U r á l - h e g y s é g é s a K á m a f ö l s ő 
f o l y á s a — P e c s o r a k ö z t i s á v o n t ü n t e t i k fö l J u g r i á t . 

II. A XIII—XVI. s z á z a d i e s e m é n y e k e g y k o r ú , vagy 
k ö z e l e g y k o r ú l e í r á s a i m á r m a j d n e m k i z á r ó l a g 
U r á l m ö g ö t t i s z i b é r i a i t e r ü l e t e t j e l ö l n e k a n é v v e l . 
Időnként, forrásonként szüntelen és lényegesen ingadozik e terület 
köre, nagysága. A Jugria n é v l e g t á g a b b é r t e l e m b e n 
h a s z n á l v a kb. az é s z a k i s z é l e s s é g 58° — é s z a k i s a r k 
k ö r , i 11. a G r e e n w i c h t ő l s z á m í t o t t k e l e t i h o s s z ú s á g 
58°—70° k ö z t i t e r ü l e t e t j e l e n t i . Északon Obdorszk a leg
távolabbi pontja, délen hozzávetőlegesen a Túra folyó; nyugaton 

J) A MERCATOR-féle Urál-vidék torz voltának bizonyítására csak az Európa 
című térképet kell bemutatnunk. Az Urál-hegységtől (Riphei montes vei Hyper-
borei nunc Camenoi poyas) nyugatra, a Vycsegda forrásvidéke fölött van Kon-
dori, délebbre, de szintén az európai oldalon Vahulicz; az Irtys melleit áll 
Veliki Tumen, egy keletebbre az Irtyssel párhuzamosan az Óbba ömlő folyó 

(? Jugan?) mellett Jerom; Sibier városa az Ob egyik meg nem nevezett bal
parti mellékvize (? Konda ?) mellett ékeskedik, míg sokkal délebbre Lepin bús
lakodik számkivetettségén. 
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jóformán csak egyes folyók, a Scsugor, Ilics, Pecsora, Kolva, Vi-
sera és Koszva völgyében csipkéződik bele Európa testébe és éri 
el helyenként az 58. hosszúsági fokot; keleten is alkalmasint csak 
néhány mellékfolyó (Kunovat, Kazym) irányában terjed az Ob vo
nalától jelentékenyen keletebbre, kb. a 70. fokig. — Megjegy
zendő, hogy ezeket a határokat a különféle forrásokban elszórtan 
található adatokból kellett összeillesztgetnünk, s ezért kikövetkez-
tetésünk helyessége itt-ott vitatható is. 

III. L e g m e g b í z h a t ó b b o r o s z f o r r á s a i n k j ó v a l 
s z ű k e b b t e r ü l e t r e a l k a l m a z z á k a J u g r i a n e v e t : 

1. A X I V — X V I . s z á z a d b e l i k é t s é g t e l e n h i t e l ű 
a d a t o k t ú l n y o m ó t ö b b s é g e s z e r i n t J u g r i a az Ob 
a l s ó f o l y á s a k ö r ü l l e v ő t e r ü l e t , a m e l y h e z h o z z á 
é r t ő d i k a S z o s z v a — S z y g v a m e d e n c é j e , v a l a m i n t 
K u n o v a t , K a z y m é s K o d a k ö r n y é k e i s . — Ezek az ada
tok Jugrián kívül eső, teljesen különálló tájegységnek emlegetik a 
Pelym-vidéki vogulság földjét. — A z o n b a n a Jugria n é v 
i l y e t é n h a s z n a la t á b a n s e m t a l á l u n k t ö k é l e t e s e g y 
ö n t e t ű s é g e t é s t a r t ó s a b b m e g á l l a p o d o t t s á g o t . Az 
ingadozások fő-okát alkalmasint a terület lakosságának szervezet
lenségében, ill. az alkalmi törzs-alakulatok sűrű változásaiban kell 
keresnünk. Hol egyik, hol másik nemzetség szálláshelyére tolódik 
el a súlypont, hol egymástól független darabokra esik szét a gyér 
népességű terület, aminek nyomában jár a név jelentéskörének 
gyakori módosulása, szűkülése, tágulása: 

2. E g y e s X V I . s z á z a d i l e í r á s o k , amelyek közül a 
Kniga Boljsemu Csertezsu a legfontosabb, k i z á r ó l a g a S z o s z v a -
S z y g v a ' f o l y ó k v i d é k é n e k j e l ö l é s é r e k o r l á t o z z á k , 
míg mellette az Alsó-Ob környékét Obdora néven említik, 

3. v i s z o n t e g y o r o s z i t i n e r a r i u m n y o m á n HERBER-
STEIN, WITSEN stb. é p p e n f o r d í t v a az Ob a l s ó f o l y á s á n a k 
o s z t j á k o k l a k t a p a r t m e l l é k e i r e r u h á z z a á t , elkülö
nítve tőle a Szoszva és Szygva vidékét, sőt még az Alsó-Ob-mcnti 
vogul lakosság földjét is. 

Az a kérdés vetődik föl ezután: a s o k k ö z ü l m e l y i k 
v o l t J u g r i a e r e d e t i h e l y e ? Sajnos, történeti-földrajzi ada
taink nem elegendők a kérdés eldöntésére. Még arról is korai 
dolog volna nyilatkoznunk, hogy európai vagy ázsiai területről in
dult-e el vándorútjára a név. Igaz ugyan, hogy a legrégibb értesí-
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tések európai részén jelölik Jugriát, de a prioritás kérdésében ez 
még éppenséggel nem perdöntő, mert hiszen első híradóink szem
határa lezáródik az Urál-hegységriél, s ezért számolnunk kell azzal 
a lehetőséggel, hogy az ő Jugriájuk csupán Európaija átnyúló ki-
ágazása, nyugati pereme is lehet az előttük még ismeretlen Trans-
uralia-beli Jugriának. — Majd csak az etnológiai és őstörténeti 
vizsgálatok tanulságainak ismeretében mérlegelhetjük az eddigi 
eredményekből nyíló lehetőségeket és nyilváníthatunk véleményt 
Jugria eredeti helyéről. 

* * 
* 

Etimológiai magyarázatunk alapvetésében a Jugria névnek 
nemcsak földrajzi tartalmára kell tekintettel lennünk, hanem etno
lógiai vonatkozásait is föl kell derítenünk. Tüzetes földrajzi tájé
kozódásunk után talán nem lesz nehéz megfelelnünk arra a kér
désre, hogy milyen műveltségű, szervezetű, fajú és nyelvű nép volt 
Jugria lakossága. 

Forrásanyagunk vallomása szerint a jugorok műveltsége ala
csonyabb fokon állott, egyoldalúbb volt, mint a hozzájuk ellátogató 
kereskedőké és harácsoló-hódító oroszoké. Elsősorban nyilván va
dászattal foglalkoztak, s a nemes prémek mesébe illő tömege tette 
őket gazdagokká, messze országok előtt ismertekké, irigyeltekké. 
Általában passzív természetű nép volt, de ha megtámadták, bátran, 
szívósan védekezett s szorultságában a hadicselt sem vetette meg. 
Magasabb szervezettségéről vajmi keveset tudunk. A XV—XVI. 
században, amikor már bővebben vannak rájuk adatok, fejedelmek, 
sőt néha több kis fejedelemség1) ügyeit irányító nagy fejedelmek 

') Az obi-ugorok szétaprózottsága a vidék mostoha természeti viszo
nyainak, a zsákmányoló (vadászó-halászó) életmódnak és az ezen tényezőkkel 
összefüggő birtokjogi, települési, társadalomszervezeti stb. formáknak könnyen 
érthető következménye. Mindössze PATKANovnak ide vonatkozó véleményére és 
megállapítására uta'ok: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass die zersplitterung 
des ostjakischen landes in einzelne unabhángige fürstentümer in der teilung 
des volkes nach geschlechtern seinen grund hat. Das ist aus den überbleibseln 
der früheren formen der grundbesitzrechte bei den eir.geborenen zu entnehmen. 
Ostjakische und wogulische dörfer, welche in öden gegenden liegen und derén 
bevölkerung sich von dem einílusse der russen bis zu einem gewissen grade 
rein erhalten habén, bestehen auch gegenwartig noch aus einem oder zwei 
geschlechtern, denen das ganze umliegende land angehört" (Irt. Ostj. II, 012). 
— „Man darf annehmen, dass sieh die einwohnerzahl eines kleinen südostja-
kischen staates durchschnittlich auf 60 bis 300, höchstens 400 seelen beiderlei 
geschlechtes belief" (uo. II, 013). 
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alatt éltek, bár nyilvánvaló, hogy fejedelmeik inkább nemzetség
ül, törzsfő-félék lehettek, s egy-két névről is ismert nagyfejedel
mükben is mindössze néhány egymásra utalt szomszédos törzs al
kalmi szövetségének valamilyen elöljáróját, esetleg hadnagyát lát
hatjuk. 

A jugorok e jellemképéből s még inkább lakóhc'yéből követ
keztetve az eddigi kutatók majdnem kivétel nélkül obi-ugorokat 
kerestek és találtak a Jugria elnevezés mögött. Ha a vogulok és 
az osztjákok mai viszonyait vesszük irányadónak, csakugyan bajos 
is volna más népre gondolnunk. Egyesek, amint fönnebb láttuk, 
szóba hozták ugyan a szamojédokat is, de ez az azonosítás forrá
saink bizonysága szerint a történeti korban helytelen. Hisz már az 
orosz őskrónika 1096. évi elbeszélése éppúgy megmondja, hogy 
Jugria a szamojédok szomszédságában van s a jugorok nyelve elüt 
a szamojédokétól, mint 300 év múlva a permi Szent István élet
rajzírója, avagy közel hat századdal később pl. WITSEN. — A SCHRENK-
féle szamojéd elmélet elvetésével azonban még nem vonjuk két
ségbe, hogy egyes Obdorszk tájékán kóborló szamojéd nemzetsé
gek alkalmilag ne tartozhattak volna a Jugria név körébe, és kü
lönösen nem utasítjuk el azt a lehetőséget, hogy a történeteiül ti 
korszakban ne éppen szamojédok lettek volna Jugria földjének 
lakói. — Egyelőre egészen figyelmen kívül hagyjuk ezt az őstör
téneti problémát, mert előbb a történeti adatokkal megvilágítható 
népességi viszonyokkal ajánlatos tisztába jönnünk. 

A komolyabban számbaveendő magyarázatok egyik része a 
mai vogulok őseit látja a jugorokban, döntő bizonyítéknak fogad
ván el a Kniga Boljsemu Csertezsu ismeretes definícióját, amely 
szerint Jugria egyenlő a Szoszva és a Szygva vidékével, ott pedig 
ma is és a Kniga Boljsemu Csertezsu korában is vogul lakosságot 
találunk. 

Ez a látszatra hibátlan következtetés már a legelső próbát 
sem állja ki. Nem az ellentábornak az az érve dönti meg, ho»y a 
XIV. sz. végétől fogva nagyon gyakran szerepel Jugria mellett 
külön a vogulság is, vagyis a két név földrajzi és etnológiai értéke 
nem lehet azonos: pl. EPIPANIJ PREMUDRYJ szerint Perm egyik szom
szédja Jugra, másik a vogulok; az 1483. és az 1499. évi moszkvai 
hadjárat egyik célja a vogulság (Bory^iiHii), másik az Ob-melléki 
Jugra (lOropcKaü 3eMviH) meghódítása; egyebek közt HERBERSTEIN és 
WITSEN is megkülönbözteti őket: „Vuogulici & Vgritzfchi gentes" 
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ill. „Wogolici Ugritzfche Volkeeren". Ez a révpár huzamosság azon
ban még nem rontaná le a vogul elmélet valószínűségét, mert hiszen 
egészen közönséges tapasztalati tény, hogy egyes nyelvileg, fajilag 
azonos népcsoportok földrajzi, vallási, politikai stb. okokból más 
és más névvel jelölik magukat, vagy jelölik őket az idegenek. Hogy 
mindjárt a derekán fogjuk meg, ez a név szerinti elkülönítés a 
vogulokra is kimutatható. A fenti adatok vogulicsi, Vuogulici, Wo
golici népneve a vogulságnak csak déli, kiváltképpen a Pelyni-
vidóki ágát jelenti, míg a Szoszva-Szygva medencéjében lakó északi 
áy; Jugra néven szerepel vagy a Jugra ill. Vgritzfchi gentes, Ug
ritzfche Volkeren gyűjtőnév alá van foglalva. Sőt a vogulság e két 
része közti különbségtétel szinte napjainkig kísért a szakirodalom
ban, főleg az oroszban, t. i. a déli rész vogul, az északi rész Ija-
pini osztják vagy egyszerűen csak osztják elnevezésében.1) 

A két vogul csoport különnevűsége egyáltalán nem érintené 
a vogul elmélet helyességét: amint ma más névvel illetik az északi 
csoportot mint a délit, éppúgy járhattak el századokkal ezelőtt is, 
vogulnak nevezvén a déli ágat, Jugrának az északit. Ennek a meg
különböztetésnek ma is megvannak, régen is megvoltak a maga 
természetes okai. Mindenek előtt a Szoszva-Szygva-vidék táji elkülö
nültségére kell gondolnunk: „Máskép áll a dolog a Szoszva folyam-

*) Ljopin a Szygva (vog. Sakw-já) másik, eredetibb neve. Az orosz — 
és régebbi nyugateurópai — irodalomban gyakran olvasható Jlnnuncjcie ocmfucu 
(Ljapin-vidéki osztjákok) rendesen a Szygva- és Szoszva-vidék vogul lakossá
gának hagyományos elnevezése. Pl. KOWALSKY, HOFMANN uráli tudományos ex
pedíciójának egyik tagja, így osztályozza az Eszaki-Urál obi-ugorjait: „D i e 
0 s t j a k en t h e i 1 e n s i c h in z w e i h a u p t s t á m m e : L a p i n s c h e 
u n d O b i s c h e e i n . D i e e r s t e r e n , d e r é n h a u p t s i t z d i e j u r t e 
L a p i n a an d e m f l u s s e S i g w a i s t , streifen im sommer mit ihren renn-
thierheerden auf dem Ural-gebirge bis an den 65° N. B , im winter kehren sie 
in ihre jurten, auf dem östlichen abhange des Urals an d e n f l ü s s e n S o s s -
w a, L o s h w a u. a. heim. . . . D i e O b i s c h e n O s t j a k e n l é b e n i n j u r 
t e n an d e n u f e r n d e s Ob bis an seine mündung. — . . . . D i e b e i d e n 
s t á m m e u n t e r s c h e i d e n s i c h s o w o h l d u r c h d i e s p r a c h e , a l s 
a u c h in a n d e r e n b e z i e h u n g e n " (Nördl. Ural I, XI—XII. 1.). — Néha 
kizárólagosan csak a szygvai vogulokra vonatkozik a Ijapini osztjákok elneve
zés, de akkor mellette találjuk a szoszvai vogulokra értett CoceuncTce ocmnKii 
(Szoszva-vidéki osztjákok) nevet. — Többek között AULQVIST is figyelmeztet, 
hogy a berjozovi kerületben a vogulokat is osztjákoknak hívják (Muistelmia 
222), és hogy más adatot ne is említsek, KANNISTO is azért nem tudott az Ob-
melléki vogulokról egészen pontos számadatokat szerezni, mert a helybeli 
oroszok oszt jakoknak nevezik őket (SUS. Aik. XXV5, 4). 
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rendszere vidékén. Nyugat felé az Ural, éjszak és délnek ingová
nyos lakatlan dombsorok által védve, e tartomány csak kelet felé 
a Szoszva torkolatánál nyílik meg a közlekedésnek" állapítja meg 
REGULY (Reguly-Alb. LXXXV. 1.). — Földjük félreeső, elzárt volta 
magyarázza meg, hogy az északi vogülok1) mind máiglan megőriz
hették őseik életformáit, szellemi szabását, míg a déli vogulságot 
gyökeresen átalakította az idegen — tatár és orosz — befolyás. 
Találóan jellemzi a két világ közti különbséget REGULY: „I t t— t. i. 
az északi voguloknál — az eke még nem barázdálja a földet, nem 
tenyésztenek marhát, nem esznek kenyeret, nem viselnek len vagy 
gyapjú öltözetet. Az ember itt csak a vadászatot és halászatot is
meri, csak e két forrását a szerzés és táplálkozásnak, állatok bő
rével ruházkodik, a lovat az eb és az iramszarvas pótolja, atyái 
isteneinek áldozik, és» sajátsága teljes birtokában a természetnek 
nem fél, hanem egész fia: boldog gondtalanságában nem sejtve 
azon küzdelmet, mellyben a polgárisodás délibb testvéreit emészti, 
s melly őt is egykor elkerülhetetlenül be fogja olvasztani" (uo.). 
A vogulság legutolsó búvára, EANNISTO szintén hangsúlyozza ezt a 
különbséget: „Sosvan vogulit edustavat heimonsa alkuperáisintá 
enimmán venáláiseltá vaikutukselta sáilynyttá kantaa. Kuten puku, 
asunto ja elintavat, samoin heidán koko ajatus- ja katsantokan-
tansa on vahvaa kansallista leimaa. Omaperaisestá kansanrunou-
desta he óvat etelaisiá veljiaán rikkaampia; heidan muinaista ugri-
laista luonnonuskoaan ei vielá epáilys ole pahoin járkyttányt" 
(SUS. Aik. XXV5, 1—2). 

FiscHERék vogul elméletét más okból kell elvetnünk: ha a 
vogulok elhelyezkedését, elsősorban természetesen a forrásaink ko
rára jellemző településföldrajzi viszonyait egybevetjük a Jugria 
helyére vonatkozó megállapításainkkal, bátran állíthatjuk, hogy a 
Jugria név kizárólag vogulokat csak a Kniga Boljsemu Csertezsu 
és a vele egy csoportba tartozó források nyelvhasználatában jelen
tett, s a jelentésnek ez a szűkkörűsége csupán múló mozzanat a 
sűrű változások sorában. Az viszont kétségtelen, hogy ha a Jugria 
név csak átmenetileg szolgált is kizárólag vogul népesség jelölé
sére, a legrégibb értesítésektől kezdve majdnem kivétel nélkül 
olyan területet jelöltek vele, amelynek kisebb vagy nagyobb mér-

J) A Szoszva és a Szygva vidékén élő északi vogulok száma DUNIN-
GORKAVICS szerint kb. 2.400 (Izv. Imp. Russzk. Geogr. Obscs. XL, 48), EAN
NISTO statisztikája szerint pedig mindössze 1.832 (FUF. VI, Anz. 54). 
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tékben vogul lakói is voltak: nz első híradások európai Jugriájá-
nak túlnyomó részt vogul földnek kellett lennie; a legtágabb érte
lemben használt Jugria a vogulságnak szinte egész területét ma
gába foglalta; a XIV—XVI. századbeli Alsó-Ob-vidéki Jugriának 
egyik fontos része a Szoszva-Szygva medencéje, az északi vogulok 
mai és akkori szálláshelye. Úgy látszik, mindössze a HERBERSTEIN-
től és WiTSENtől stb. fölhasznált orosz itinerarium korlátozza a Jugra 
szó jelentését a vogulok kizárásával tisztán az Ob melléki osztjá-
kokra. 

A vogul elmélet túlzó egyoldalúságán, tarthatatlanságán kívül 
azt is bizonyítja mindez, hogy az osztjákokban sem láthatjuk a régi 
jugorok egyedüli leszármazóit, amint látta annakidején KARAMZIN, 
ABRAMOV, BUSEN, OKSZENOV és látja ma az orosz szakemberek több
sége. Abból, hogy bizonyos kútfők egymás mellett emiitik a ju-
gorok&t és a vogulok&t, ellenben hallgatnak az osztjákokiól, még 
semmi jogunk sincs azt következtetni, hogy a jugor az osztjákok 
korábbi elnevezésének tekintendő. Efféle okoskodással nagyon kü
lönös eredményekre juthatna az ember: 

1. A XIV. sz. végéig sem a vogul sem az osztják népnév nincs 
följegyezve, tehát az egyedül használt Jugra = vogul és osztják; 

2. 1396 körül fölbukkan Jugra mellett a vogul név is, ettől-
* fogva tehát Jugra vogult már nem jelöl, hanem csak osztjákot; 

3. a Jugra és a vogul mellé a XVI. században jelentkezik 
harmadikul az osztják név is, tehát ebben az időszakban Jugra ==. 
nem is vogul, nem is osztják, hanem valamilyen más nép. — Foly
tatni lehetne ezt a csavaros okoskodást, míg az ember csintalan
kodó kedve bele nem íárad. 

Az elmondottakból következik, hogy a jugorok sem nem ki
zárólagosan a vogulok, sem nem kizárólagosan az osztjákok ősei, 
hanem a vogulokéi is, az osztjákokéi is. Ha a Jugria névnek 
a legtágabb értelemben való alkalmazása bizonyulna eredetinek, 
akkor az egész obi-ugorságot jelölte a név, ha viszont az 
Alsó-Ob és mellékfolyói vidékére valamint e vidék lakosságára 
szorítkozó szűkebb jelentés az előbbvaló, akkor csak az északi 
vogulok és az északi osztjákok tekinthetők a hajdani jugorok 
egyenes leszármazottainak. Elméletileg mindkét lehetőséggel szá
molhatnánk, mert hisz a név földrajzi-etnológiai jelentéskörének 
szűkülését, is, tágulását is meg tudnók magyarázni, mégis a tör
téneti források adatainak egybevetése és mérlegelése alapján 
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már most is, az ős- és településtörténeti vizsgálatok eredményeinek 
ismerete nélkül is sokkalta nagyobb valószínűséget kell tulajdoní
tanunk a második alternatívának, hogy t. i. a Jugria név a törté
neti kor elején az obi-ugorok szamojéd szomszédságban élő északi 
részének összefoglaló nevéül szolgált. — A nélkül, hogy érveiket 
kifejtették volna, hasonló véleményt nyilvánítottak az újabbkori 
finn szakemberek, KARJALAINEN (Tietosanakirja s. v. Jugra; Jugr. 
uskonto 7), KANNISTO (FUF. XIV, 18), KAI DONNER (FÜF. XVIII, 
120), úgyszintén WIKLUND (Reallexikon der vorgeschichte III, 375). 

A történeti földrajz bizonyságán kívül egyéb jelek is arra 
mutatnak, hogy a Jugria névvel vogult, osztjákot egyaránt jelöl
hettek forrásaink. Amint az imént kiemeltem, az oroszok helyenként 
egyáltalán nem tesznek különbséget a két nép között, osztjákn&k 
nevezvén az északi, sőt néha a pelymi vogult is. Éppen így áll — 
vagy legalább is állott — a dolog a zürjéneknél is, akik az orosz 
jugra szóval nyilvánvalóan azonos, de a szakirodalomban — meg
ítélésem szerint — érdemén fölül fontosnak tartott jegra (jugra, 
jogra) névvel egyszer osztjákot, másszor vogult, többnyire pedig 
összefoglalóan obi-ugorokat illetnek. SJÖQREN szerint: „Auch wer-
den die U r a l i s c h e n O s t i a k e n noch heutigen tages von 
den Surjánén Jögrajass genannt" (Sawolotschje 526; átveszi tőle 
MŰLLER, Ugr. Volkst. I, 163), REGULY ellenben azt írja egyik elő- • 
terjesztésében: a „ v o g u l ok zűrjén szomszédjaiktul Jogra 
nevet viselnek" (OsztjNGry. XIV. 1.); HOFMANN speciálisan az északi 
vogulokra ('ljapini osztjákok') érti a zűrjén nevezetet: „die L a e p i n-
s c h e n O s t i a k e n , die jetzigen Joegragass" (Nördl. Ural II. 50), 
úgyszintén CSUPIN i s : „3í>ipHHe HasHBaiOTi cbeepHbixz Bozyjrn (OCTH-
KOBt ^lanHHCKaro Hapi^ia) Ezpa, Ioepa" (Geogr. i sztat. szlov. 
Permszk. gub. — s. v. Bozyjiu, 339. 1.). — KöppENnek viszont olyan 
értesülése van, hogy a zűrjén jogra vogult is, osztjákot is jelent: 
„yB^paiOTij, *ITO 3Lipj3He 40HHHrB no^t CMOBOMI> lozpa {Jogra, BO 
MHoacecTB. HHC/LJÍJ Iögrajas) — pacyMÍioTi> KaKZ Bozyjioen maiez u 
OcmHKoez" (Etnogr. kart. 20). — Ugyanebben az összefoglaló érte
lemben közli aztán a nevet WIEDEMANN zűrjén szótára i s : 

„jogra, jogra, jugra ,Ostjak, Wogule'". WIEDEMANN tekintélye 
alapján 1880 óta könyvből könyvbe vándorol ez az értelmezés, bár 
nem is egészen jogosultan. Erre a kérdésre majd az etimológiai 
magyarázat során térek ki; e helyütt csak annyit bocsátok előre, 
hogy a zűrjén jegra (jogra, jugra) szót orosz jövevénynek tartom, 
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amely a mai zürjénben alig-alig használatos, s ahol véletlenül isme
rik, homályosan a szomszédos vogulokra értik. 

Az északi voguloknak és az északi osztjákoknak külső meg
jelenésben, életmódban és szokásokban jelentkező egyformasága*-) 
nemcsak az idegeneket, az oroszokat és zürjéneket késztette arra,, 
hogy azonos névvel illessék őket, hanem maguk ezek a testvérné
pek is érzik és különféle formában kifejezésre is juttatják szoros 
együvétartozásukat. Legtanulságosabb természetesen az általánosan 
ismert vogul mans'i, mendsi népnév, amellyel a vogulok saját magu
kat, de egyben az osztjákokat is jelölik. Figyelmet érdemelnek & 
mellett PATKANOV érdekes megfigyelései: „Die Wogulen werden in 
altén acten manchesmal auch Ostjaken genannt. Zu bemerken ist 
dabei, dass den leuten dieses stammes der ausdruck Wogule nur 
wenig bekannt ist, weshalb sie sich selbst, fallá sie russisch reden, 
stets Ostjaken nennen" (Irt. Ostj. I, 1). Még meglepőbb PATKANOV-
nak az a nézete, hogy az osztjákok a %and% %oi népnevet valószí
nűleg nemcsak magukra, hanem a vogulokra is értik: „Glleicher-
weise scheinen die Nord-Ostjaken mit dem namen xanda-xo nicht nur 
die vertreter ihres stammes, sondern auch die Wogulen zu bezeich-
nen" (u. o.). — Megengedem, hogy PATKANOvnak ebben az utóbbi 
föltevésében is igaza van vagy igaza lehet, de állítását a rendel
kezésemre álló egyéb forrásokból nem tudom adatszerűen megerő
síteni. 

Amint már az imént céloztam rá, az osztják elmélet érvelésé
ben megnyilvánuló módszertani elv következetes alkalmazása arra 
a föltevésre is rácsábíthatná az embert, hogy a jugorok eredetileg 
sem a vogulokkal, sem az osztjákokkal nem azonosak, hanem csak 
közeli rokonaik, egy harmadik obi-ugor törzs voltak. Ilyen irányban 
való következtetés alapjául szolgálhatnának azok a XVI. századbeli 
források, amelyek a vogulok és az osztjákok mellett még külön 
jugorokról is megemlékeznek. A legfontosabb, föltétlenül hitelt 
érdemlő ezek közül a SZTROGANOV-családnak 1574. május 30-án kiadott 

') KANNISTO szava szeint: „Ich will zum schluss bemerken, dass die Ob-
ugrischen völker sowohl geistig wie auch in materieller hinsicht ein einheitliches* 
kulturgebiet bilden, in dem die nationalitátengrenze nicht viel zu bedeuten hat. 
Was insbesondere die volkspoesie betrifft, ist sie namentlich in den grenzge-
genden grossenteils gemeinsamer besitz, woraus sich auch die grosse zahl der 
in der sprache der dichtung vorkommenden, aus der schwestersprache entlehn-
ten wörter erklárt" (FUF. VII, 187). 
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cári adománylevél, úgyszintén a cári graniota ismeretével írt SZTROGA-
Nov-féle évkönyv, amely többször is említi egymás mellett az ocinxmi 
(osztjákok), eozyjiuuu (vogulok) és wzpuuu (jugorok) népneveket. *) 
— Azok előtt, akik a név hármasságában a nép hármasságának 
bizonyítékát látják, szinte magától fölvetődik az a kérdés, hová 
tűntek el a jugorok. Feleletük lényege az, hogy denacionalizálódtak, 
beleolvadtak a másik két rokon törzsbe (OGORODNIKOV, Ocserk iszt. 
Szib. I, 190—191). Csak árnyalati különbség van e fölfogás hívei 
között: akiknek szeme előtt Jugriának a Kniga Boljsemu Csertezsu-
beli meghatározása lebegett, azok természetesen a jugorok elvogu-
losodását vallják (pl. DMITRIEV), akik viszont a jugor-osztják azonos
ság álláspontjára helyezkedtek, azok meg a jugorok elosztjákoso-
dását hirdetik (pl. ABRAMOV). 

Meggyőződésem szerint a Jugria-kérdésnek ilyetén etnológiai 
értelmezése egészen jogosultan és alkalmasint csak a népnevek 
ősiségében, állandó kötöttségében vakon hivő, a népnevek történeti 
változásaival nem számoló orosz tudós csoport légnemű spekulációja. 
Mindenesetre gondolnunk kellene a jugorok eredeti elkülönülésének, 
vogultól-osztjáktól eltérő voltának valószínűségére, ha — mondjuk — 
a róluk szóló értesítések kezdettől íogva a vogulok és az osztjákok 
mellett emlegetnék őket. A három név diachronikus vonala azonban 
mindennek inkább mondható, mint párhuzamosnak : 

I. időszak: egyedül Jugra 
II. időszak: Jugra + vogul 

III. (átmeneti) időszak: Jugra -f vogul + osztják 
IV. időszak: vogul -f- osztják 

Alig szorul bővebb magyarázatra, hogy e népnevek változásai 
és váltakozásai történeti okokra vezetendok vissza, fokozatos diffe
renciálódás kísérő tünetei, s a jugricsi-vogulicsi-osztjaki nevek egy
oldalú — hogy ne mondjam: számtani műveletre emlékeztető — 
elemzéséből vont önkényes következtetés még nem elegendő alap 

*) Az oroszok Urál-vidóki terjeszkedése és a keleti finnugorság szem
pontjából is történeti nevezetességű adománylevélből — szemléltető például — 
álljon itt ez a részlet: „A írer^aHHuxi. Ocmnicoez u Boayjiiwb u TOeimn'b H CT> 
aceHM HX'B H fltTH ó i t CHÖnpijeBT. OTT. paTHtix-B npnxo^y óepeTnw . . . y CBOHXT;> 
KpinocTeíi, H Ha CwÖHpcKOBa ÍÍKOBy H TpuropBio cóapaa OXOHHXI. juo^eíí H 
OcmjiKoez u Hoeyjiwb u lOepunb u CaMoedb CB CBOHMH iiaeMHMMii K03aKn . . ." 
(id. AMDRIEVICS, Iszt. Szibiri I, 6). — A szibériai évkönyvekben hatszor fordul 
•elő egymás mellett ez a három név (Szib. let. 7 és 54). 
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arra a föltevésre, hogy a jugorok hajdan külön nép voltak, amely 
aztán idővel beleolvadt részben a vogulságba, részben az osztják-
ságba. Ezt a föltevést semmiféle bizonyítékkal nem tudjuk való
színűvé tenni, ellene viszont az érvek egész sorát számlálhatnék elő. 

Összefoglalva a Jugria lakóinak, a jugoroknak etnológiai hova-
tartozandóságáról szóló fejtegetéseink lényegét, m e g á l l a p í t h a t 
juk , hogy a Jugra, jugricsi név t ö r t é n e t i f o r r á s a i n k 
k o r á b a n á l l a n d ó a n obi-ugor n é p e k r e v o n a t k o z o t t , 
de k o r o n k é n t , f o r r á s o n k é n t t ö b b é - k e v é s b b é inga
dozó fö ld ra jz i és e t n o l ó g i a i t a r t a l o m m a l . Erede t i l eg 
a l k a l m a s i n t c s a k az é s z a k i v o g u l o k a t és az é s z a k i 
o s z t j á k oká t , r e n d e s e n az Alsó-Ob és m e l l é k f o l y ó i 
v i d é k é n e k v o g u l - o s z t j á k l a k o s s á g á t j e l ö l t e , később 
a z o n b a n e g y e s f o r r á s o k á t m e n e t i l e g k i z á r ó l a g a 
vogu l r é s z r e (a szoszvai és a szygvai vogulokra), m á s o k ki
z á r ó l a g az o s z t j á k r é s z r e (obi osztjákokra) s p e c i a l i z á 
l ó d o t t j e l e n t é s v á l t o z a t b a n e m l í t i k a neve t . Néhány 
a d a t b ó l k ö v e t k e z t e t v e a név az e g é s z o b i - u g o r s á g 
ö s s z e f o g l a l ó j e l ö l é s é r e is s z o l g á l t . 

íme, ezek azok a fontosabb pozitív eredmények, amelyekre a 
történeti források világánál végzett vizsgálódásaink Jugria helyére 
és népére vonatkozólag vezettek bennünket. Meg kell azonban val
lanunk, bármennyire becsesek is ezek az eredmények, a Jugria-kérdés 
megoldásra váró komplexumának csak egyes szálait bogozzák ki, 
ellenben érintetlenül hagyják a legkényesebb részeket, a szövevény 
magvát. Sikerült megtudnunk, milyen területet, milyen népet jelölt a 
régi orosz kútfőkben, a késői középkori arab geográfusok műveiben, 
valamint a XV.—XVI. századi nyugateurópai történeti és földrajzi 
irodalomban elég sűrűn szereplő Ugra- Jugra, Jura, Jugria terület
ül, népnév, de alig kaptunk még csak homályos útbaigazítást is 
abban a tekintetben, kik, mikor, hol alkalmazhatták a nevet a vogu-
lokra-osztjákokra, és milyen eredetű a név. Pedig minket ezek a 
kérdések is érdekelnek, sőt elsősorban éppen ezek érdekelnek. A 
történeti forrásokban hasztalan keresett fölvilágosítást a kérdéses 
névvel jelölt vogulok és osztjákok történetelőtti viszontagságainak 
megismerésétől kell remélnünk. 

* * 
* 
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A finnugorság őshazája, amint ezt a kérdés legtekintélyesebb 
kutatói egybehangzóan tanítják, körülbelül a Volga középső folyása 
mellett lehetett.1) Egészen pontos határokat természetesen sem a 
nyelvészeti paleontológia sem az archeológia megállapításaiból nem 
kaphatunk, nem is várhatunk, de számos jel arra mutat, hogy ez 
a nyugat-kelet irányban húzódó szállás-sáv a Bjelaján és az Alsó-
Kámán keresztül egészen az Urálig elnyúlt, sőt valószínűleg az 
Urál szibériai lejtőire is átágazott. A finnugor népek vándorlásaiból 
és későbbi elhelyezkedéséből ítélve már az egy üti élés idején az 
ugorok alkották a keleti szárnyat, tehát azok a finnugor törzsek 
(nyelvjárás-csoportok) estek legközelebb az Urál-hegységhez, vagy 
talán vadásztak is már az Urál bővadú erdőségeiben, amelyek a 
mai magyarok, vogulok, osztjákok ősei, etnikai alapelemei. 

Az obi-ugorok Európából Szibériába vándorlásának körülmé
nyeit (okait, módját, mozzanatait) meglehetősen jól rekonstruálhatjuk. 

Elsőben is hangsúlyoznunk kell, hogy az Urál-hegység koránt
sem áthatolhatatlan sziklafal — legalább a helyi lakosság számára 
nem az2) —, ellenkezőleg: elég sűrű egymásutánban következnek 
a hágók, átkelésre alkalmas völgyek, lépcsőzetek, szakadékok,3) 
úgyhogy a vadászok ós a rénszarvas-legeitető pásztorok a múltban 
is, ma is folytonosan közlekednek a két oldal között. Pl. REGULY ezt írja 
a vogul TyoBiNoról, akinek nyolc napig vendége is volt: „A nyarat őaz 
Uralnyugoti oldalán szokta tölteni, nielly lassú eséssel ellapúlván, fel
síkhoz hasonlít s mohos téréivel jeles nyári legelőül szolgál az iram-

1) PAASONEN, Beitráge zur aufhellung der frage nach der urheimat der 
fi.-ugr. völker (Turun suom. yliop. julk. B. 1/5); SETALA, Suomensukuisten 
kansojen esihistoria (Maailmanhistoria II. és Suomen Suku 1,144—148); SZINNYEJ, 
FUSpr.2 17; GRÓF ZICHY ISTVÁN, A magyarság őstörténete és műveltsége a 
honfoglalásig (MNytudKéz. 1/5 : különösen 33—35. 1.); GOMBOCZ ZOLTÁN, Élet
földrajz és a magyar őshaza (Természettud. Közi. LVII, 369—374); WIKLUND : 
Reallexikon der vorgeschichte III, 379. 

2) Az Urálon való átkelés aránylag könnyű voltáról tett kijelentésem, 
azt hiszem, éppenséggel nem áll ellentétben annak a történeti följegyzésnek a. 
tanulságával, amely szerint a vogulok 1730-ban megégették egyik sztarsináju-
kat, CsuMPist, mert az elárulta az oroszoknak a Blagodaty-hegyseghez vezető-
utat (VogNGy. I, XXIII. 1. jegyzet). 

3) REGULY a Viserától északra *^ső szakaszon 18 átjárót ismer és ír le 
(Zap. Russzk. Geogr. Obscs. III, 171—174; magyar fordításban PÁPAY JÓZSEF-
tö l : REGULY A. uráli térképe [különnyomat a Földr. Közlem. XXXIV. évf.-ból] 
17—19); vö. még HOPMANN, Kördl. Ural II, 193 ; ABBAMOV : Zap. Russzk. Geogr. 
Obscs. XII, 425. 
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szarvasoknak; ellenben ősszel annak keleti oldalára tér vissza, hon
nan tavasszal kiindult, hogy az ennek völgytorkaiban megszögellő 
napsugarakat, mellyek nyáron a levegő elrekedése miatt az iram
szarvasnak tűrhetetlenek lennének, fölkeresse, s a felnyúló szikla
falak mögött a szelek ellen oltalmat találjon" (Reguly-Alb. XCIV— 
XCV. 1.). KOWALSKY is megemlíti a szoszvai és szygvai vogulokról, 
hogy nyaranként az Urál-hegység belső hátságán legeltetik rénszar
vas-csordáikat, télire azonban visszatérnek állandó jurtáikhoz (Nördl. 
Ural I, XI—XII. 1). Manapság kivált zűrjének folytatnak ilyen évsza
kok szerint vándorló pásztor-életet. Szeptember-október körül a 
Pecsora vidékéről az Uraira terelik réncsordáikat s nemcsak hogy 
a keleti lejtőket legeltetik végig, amivel különben érzékeny károkat 
okoznak a Szygva-vidéki vogulok vadászatának, hanem kisebb cso
portok egészen az Obig, sőt azon messze túl, a Poluj forrásvidé
kéig is el-elkóborolnak (DUNIN-G-ORKAVICS : Izv. Russzk. Geogr. Obscs. 
XL, 49, 57). 

Amint tehát a vogulok-osztjákok ősei — talán már a finnugor 
egység korában, de legkésőbb a finnugorságból való kiszakadás 
után — az Urál lejtőihez kerültek, semmi akadály sem állta el 
útjukat a dús vadászzsákmánnyal kecsegtető ősvadon felé. A vidék 
prémes-vadban való gazdagságáról némi tájékoztatót nyújthat 
pl. az 1850. évi irbiti vásár forgalmi statisztikája: 180.130 db. 
szőrme cserélt gazdát, mégpedig 1600 db. coboly (Mustela zibellina), 
8.500 Canis vulpes, 32.530 Canis lagopus, 20.000 hölgymenyét 
(Mustela erminea), 110.000 mókus stb. (Zap. Rüsszk. Greogr. Obscs. 
XII, 420—-421).x) — NOVICKIJ szerint olyan nagy az Urál-vidék 

l) Hasonló kimutatást közöl Obdorszk 1881. évi prémforgalmáról SOMMIER 
(Un' estate in Siberia 285—286). — Legnagyobb tömegben a mókus él itt és 
válik könnyű vadászzsákmánnyá. Nem véletlenség, hogy a vogul (AHLQV.) légin, 
Ugin, lein, Un, (MŰNK.) le'in, len, Un || osztj. (KARJ. OL. 3) tárjGs, Awjk'i, láiqgs 
jelentése ,evet' s egyúttal ,kopejka', akárcsak a csér. (WICHM.) ur .eichhörnchen; 
kopeken (altér wahrung)'. — A vog. Un mint értékegység különösen érdekes 
alkalmazásban járatos az efféle kifejezésekben : lou lm (tíz mókus) ,10 kopej-
kás ezüstpénz', sat Un (száz mókus) ,rubel' (AHLQVIST, Muistelmia 234). — A szó, 
bár az obi-ugor l- nagyon meglepő, meggyőződésem szerint nyilván régi török 
jövevény: vö. (KASYART-BROCKELMANN) takii] ,zobel' | kaz. tat. tejen ,evet; ko-
péka' | újg. tejirj .eichhorn' | kojb. kar. tin | alt. tirj, Un id. — Az átvétel kér
désére vö. AHLQVIST: SUS. Aik. VIII, 9 ; ANDEKSON, Wandl. 2 6 ; GOMBOCZ : 
NyK. XXVIII, 165 ; PAASONEN : FUF. II, 106. — A törökségi-ugor szavak aka
ratlanul is eszünkbe juttatják egyfelől a 460-as évekig Nyugat-Szibériában lakó 

Nyelvtudományi Közlemények XLVII. 28 
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drágaprém-gazdagsága, hogy a fölöslegből Európa, Ázsia és Kína szük
ségletét is fedezni lehet: „He TTUHKO BCIO EBpony, HO A3Í10. KiiTan-
cicoe 11 HHHÜ rocy^apcTBa 40B0.1H0 CHMI. nspa^HMMi, yiípamemeMt 
HanoiiHaeTi," (Kratk. opiszanie 14).1) 

Az obi-ugorok mai vadász-életmódjának megfelelően eleinte 
bizonyára csak a felnőtt férfiak hatolhattak be télvíz idején az uráli 
erdőségek mélyébe s kalandoztak át a szibériai lejtőkre, hogy aztán 
a vadász-évad végével haza-hazatérjenek, de lassanként a hozzá
tartozók is utánuk költözködtek, s így idők multán apróbb-nagyobb 
ugor szigetek keletkeztek a prém-vadászok eldorádójában. 

Az ősi életmód ilyenforma természetes következményein kívül 
más okok is elősegítették, gyorsították és kikényszerítették a vogul
osztják tömegek fokozatos keletre tolódását. Ilyen mindenek fölött 
a zürjéneknek úgy a IX.—X. században a volgai bolgárok nyomása 
miatt bekövetkezett nagymérvű északra húzódása (a vjatkai kormány
zóság északi részéről és a permi kormányzóság nyugati feléről a 
Vycsegda felé és a Pecsora felső folyása mentén), valamint a keletre 
terjeszkedő oroszságnak a XI. századtól egyre elviselhetetlenebbé 
vált rablóhadjáratai. 

Egyesek a szájhagyományra, történeti adatokra és helynevek 
tanulságaira hivatkozva már több mint kétszáz éve meg-megpendítik 
azt a véleményt, hogy a vogulok-osztjákok Európa keleti végeiről 
szivárogtak át mostani lakóhelyükre, az Ob-Irtys vidékére. Emlékeze
tem szerint WITSEN és NOVICKIJ hirdette először, hogy az osztjákok a 
XlV. sz. végén Szent István sikeres hittérítései elől vándoroltak ki 
Permiából, hogy hívek maradhassanak őseik pogány kultuszához : 
„De Aftakfche Volkeren zegt men, gesprooten te zijn uit Permié en 

ogurok északnyugati részének a kínai forrásokból jól ismert ting-ling nevét, 
amely NÉMETH GYULA szíves felvilágosítása szerint azt jelenti ,prémség, prémes', 
másfelől a rejtélyes jeniszeji-osztjákok egyik közeli rokonának, az oedt-osztjá-
koknak (oedt, öedh ,zobeP) derj, denha nevét (KLAPROTH, Asia polygl.s 169). 

') Mindenesetre az is sokat mond, hogy a nyugatszibériai városok régi 
címerében szinte kivétel nélkül valamilyen prémes vadat találunk. Az 1656. évi 
rendelet szerint 

Tobolszk címere: két coboly, köztük nyíl, 
Verchoturje „ : fa alatt coboly, 
Berjozov „ : coboly, mellette nyíl, 
Szurgut „ : coboly, mellette jobbról-balról egy-egy róka, 
Obdorszk „ : nyilat tartó róka, 

• Tyumen „ : róka és hód stb. (Akty Isztor. IV, 246). 
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Sirenen Land, welke voor dezen alle Heidensch zijn geweest  
. . . doch een gedeelte hunner by het Heidendom blijvende, zijn ge-
weken, verlatende hun Vaderland, en hebben zieh aen de Vlieten 
Oby en Irtis, by Surgut, en Ketskoy neder gezet, en gebleven by 
hun Ongeloof, waerom de naem van Aftaki hebben bekomen, 't 
geen in de Lands-spraek zoo veel als uitgewekene Barbaren betekent" 
(Noord en Oost Tartarye2 636); NOVICKIJ fogalmazásában : „Како 
же по сихъ сей Остяцгай народа въ cia вселися страны паченше 
отъ дни святаго СтеФана Велишя Пермыи епископа — известно 
есть; . . . мракомъ идолскимъ одержимый Пермяне св'вта истинны 
евангельской благодати Бозшей б'Ьжаша въ CÍH полунощныя страны, 
укривахуся зде, гдъ и доеел'Ь съ тмою идоб'Ьия пребиваху" (Kratk. 
opiszanie 26—27). — NOVICKIJ kortársa, J. B. MÜLLER is Permet tekinti 
az osztjákok korábbi hazájának: „Zumahlen aus den Uhrkunden 
etlicher alten Schrifften beweisslich ist, dass diess Volk in der 
Landschaft Veliki Perma bey Solikamsky gewohnet habe" (Leben 
u. Grewohuheiten der Ostjaken. — Id. KANNISTO : FUF. XVIII, Anz. 
57). — Már korábban utaltunk ScHöNSTRöMnek arra az állítására, hogy 
a vogulok ós az osztjákok Észak-Európából, a Jug és a Dvina folyó 
környékéről költöztek át mai földjükre. 

Minden jel arra mutat, hogy ezeknek a forrásoknak az obi
ugorok keletre, az Urál-hegység mögé vándorlásáról való értesülése 
néphagyományon alapult. Más kérdés az; hogy milyen része lehetett 
e hagyomány kialakulásában egyes zűrjén csoportok Szibériába 
telepedésének a XIV. sz. végén, permi Szent István térítései idején. 
Az kétségtelen, hogy ez a két vándorlás — az obi-ugor átköltözés 
és a pogány zűrjének átmenekülése — nem esik egybe, nem azono
sítható, s F. H. MÜLLER is, CASTRÉN is tévedett, amikor az obi-ugorok 
európai eredetéről szóló SCHÖNSTRÖM-féle hagyományt a kereszténység 
elől kibujdosott permiekre értendőnek vitatta. Cáfolatra sem érdemes 
NovicKunak az a légből kapott föltevése, hogy az osztjákok az 
emigráns permiek utódai, akiknek a nyelve tatárokkal és különféle 
szibériai törökökkel-mongolokkal való huzamos érintkezés következté
ben alakult át külön nyelvvé (Kratk. opiszanie 27). — Lehet, sőt 
valószínű, hogy a permi területről kivándorolt pogányok egy része 
vogul és osztják volt, de ebben az időben, a XIV. sz. végén az 
obi-ugorság zöme már föltétlenül Szibériában lakott, hiszen Novgorod 
serege 1364-ben az Ob mellett dúlja föl Jugriát. — A Szibériába 
menekült permiekről semmi közelebbi értesülésünk nincsen : azt sem 

28* 
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tudjuk, mennyien lehettek, hol telepedtek meg és mi lett későbbi 
sorsuk. Az Urál-hegység és az Ob közti terület földrajzi tulajdon
név-anyagában tekintélyes mennyiségű zűrjén eredetű vagy zürjé-
nekre utaló elem ismerhető föl,1) s pl. az orosz forrásokból azt is 
láthatjuk, hogy a XVII. sz. elején Berjozovban, Nyugat-Szibéria egyéb 
városaiban, sőt a Ket folyó vidékén is laktak zűrjének (Russzk. 
Iszt. Bibi. II, 205, 817—825 stb., id. DMITRIEV, Permszk. Sztár. V, 
42—43), ámde teljesen önkényes találgatás volna a XIV. századi 
kivándorlók névadó hatását ill. leszármazottait keresni bennük, mert 
eléggé ismeretes, hogy a vállalkozó szellemű zűrjének ősidők óta 
élénk kereskedelmi kapcsolatokat tartottak fönn Északnyugat-Szibéria 
lakóival. Alig gondolhatunk tehát valószínűbb magyarázatra, mint 
arra a lényegében már GEORGinál is olvashatóra, amely szerint a 
térítés elől kimenekült permiek az Ob és Irtys vidékén túlnyomó 
részt beolvadtak az osztjákokba: „Die südlichern Obischen Ostiaken 
nennen sich vom Ob (Oft.Jach) Asjachen. Die Surgutischen 
und nordlichern Ostiaken heissen sich selbst Chondi Chui, d. i. 
leute vom Konda, vermuthlich weil sie vor dem von diesem fluss 
und vom öbern Tomfluss gegen norden gezogen sind, welches der 
1372 betriebenen bekehrung des bischofs Stephanus auszuweichen 
geschehen seyn könnte. Dieselbe furcht gab auch ura eben die zeit 
den mehresten Biarmen und Sirjanen in Gross (Wiliko) Permien 
den stáb in die hand, ihre milden wohnsitze an der westseite des 
Urals mit den rauhen nordlichen gegenden des Ob zu vertauschen, 
wo sie nun von den Kondaern nicht unterschieden werden, sondern 
mit denselben Ostiaken heissen" (Russland I, 71—72). 

J) A zűrjén eredetű ill. zűrjén lakosságra utaló elnevezések közül meg
említhetjük a következőket: 

ISZKAE (KcKap?, HcjcapcjciH topmbi, a lozvai oroszok nyelvében Jugra} 
vogulul Jani' paul) - c zürj. iz ,kö' -)- kar ,vár, város ' ; 

LJULIKAR {JIiojiuKapcKix wpmbi, vog. Jeli-üs, osztj. Jeli-kort): -kar -« 
zürj. kar ,vár, város ' ; 

SZOSZVA (vog. Ta'it) - c zürj. sos ,ruhaujj' -f- va ,víz, folyó' (Vö. HUN-
FALVY, Vogul föld és nép 75 ; MUNKÁCSI, VogNGy. II, 445 ; GOMBOCZ : NyK. 
XLV, 180; KANNISTO : ZONF. V, 267); — ugyanilyen a többi -va végű folyó 
név : Szygva (vog. Sakw-já), Lozva (vog. Lüsm-ja) s t b , amelyekben a -va -«e 
zürj. va ,víz, folyó' (vog. ja ,folyó'); 

OBDOR : Obdorszk, a régi Obdora, Obdoria -== Ob -\- zürj. dor ,oldal, 
part, táj*; 

SZARANPAÜL (Capauz-nayjib, CapawiayjiCKié), falu a Szygva partján, -= 
vog. sarán, sarán ,zürjén' -+- paul ,falu'; 

Sarán-%á'p-úar-s'a%l ,Zürjén-hajó-hegy-béro', egy begy neve a Sukér-ja, 
mellett (VogNGy. IV, 439), stb. 
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Alaposabb okok érlelték meg EsGULvban azt a meggyőződést, 
hogy az obi-ugorok, nevezetesen a vogulok nem lehetnek mostani 
földjük őslakói. KöppENhez 1847. jan. 21-én írt nevezetes levelében 
így foglalja össze nézetét: „Noha úgy tűnik is föl előttünk, hogy 
•az Urál-hegységet még a Kara folyó forrásvidékén túl is csak a 
vogulok és az osztjákok lakják, ez a két nép nem igen régóta lett 
ennek lakosa. Ezt kivált a vogulokról lehet mondani, akik a rén
szarvastenyésztéssel csak a múlt század eleje körül kezdtek foglal
kozni. Néhány ivadékkal elébb ugyanaz az Urál kizárólag a szamo
jédeké volt; — ezt bizonyítják a hegyek nevei — azon a nagy 
területen, amely a Kara folyótól a déli Szoszva forrásvidékéig és 
l'etro-Pavlovszk környékéig terjed. Itt majdnem minden hegy neve 
— szamojéd; egynémelyik közülök vogul és osztják, de ezek sem 
•egyebek, mint a szamojéd nevek fordításai. Például: Quott nyár, 
a Luopsija forrásvidékéhez közel — a szamojéd Peney Pae fordí
tása ; (Kisi Kanien), Nepubi, a Scsugor folyó mellett — a szamojéd 
Nja haha (nő-bálvány) fordítása. Ez bizonyítja, hogy a vogulok és 
az osztjákok a szamojédek közvetítésével ismerkedtek meg az Urál
iak Ennek a nézetnek a helyes voltát megerősítik a szamojédeknek 
a vidéken található kevés maradékai, akiknek a számát az Urál-
hegység egész hosszában 6—8 családra tehetjük" (a Zap. Russzk. 
<Geogr. Obscs. III, 164.1. közölt oroszból magyarra fordította PÁPAY 
JÓZSEF: REGULY A. uráli térképe [különnyomat a Földr. Közlem. 
XXXIV. évf.ból] 11—12), —Hiába vitatta AHLQVIST az ellenkezőjét, 
hiába kardoskodott a mellett, hogy a kérdéses területre először a 
vogulok tették be a lábukat,1) az újabb kutatások REGULY nézetét 
igazolták. Elsősorban a helynév-kutatásokra gondolok, mégpedig 
snem EuROPAsusnak helyenként ugyan elmemozdító, de alapjában 
módszertelen, többnyire szertelenül délibábos kísérleteire,2) hanem 

1) „Herra Regulyn paátteelle etta Woguulit eivat olisi maan alku-peraiset 
asukkaat, waan werrallisesti myöhemmin mista kusta etelammastá tanne siirty-
neita, ei löydy mitaan todistuksia. Pain wastoin todistawat jokien, jarwien ja 
wuorten nimet ei ainoastaan Woguulien'tata nykya asumassa maassa, waan 
paljon etelampanákin ja lannempana, jossa nyt jo kaukaisiata ajoista asuu 
muita kansoja, etta Wogaulit owat ensimaiseksi niille paikoille jalan astuneet 
ja kielellansa ne nimittaneet" (Muistelmia 22'2). 

2) Tietoja suomalais-ungarilaisten kansain muinaisista olopaikoista (Suomi 
11/7: 1—190, II /8: 27—105); K t Bonpocy o H-apo^axi> oÖHTaBranx ,̂ BI. cpe^neii 
H c-BBepHoh Poccin (Zsurnal Min. Nar. Proszveses. 1868. júliusi füzet; — ezt a 
•cikket nem láttam, csak tartalmi ismertetését olvastam); 06't yropcKoni. Hapo/vt. 
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KANNisTónak a vogulok régi lakóhelyéről írt pompás tanulmányára.1) 
KANNISTO a vogulok mostani földjétől délnyugatra sorra deríti föl a 
hivatalos adatok szerint hajdan vogul nyelvű, de idővel eloroszoso
dott vagy eltatárosodott telepeket, úgyszintén a nevük etimológiája 
alapján vogul eredetűnek tekintendő falvakat, folyókat. A szigorú 
kritikával való óvatos eljárás eredményeként tisztán áll előttünk, 
hogy egykor vogul lakossága volt annak a hatalmas területnek is, 
amely kb. a Pecsora felső folyása — Szyszola — Perm — Jeka-
terinburg — Tjumen vonalon belül fekszik s a mostani vogul nyelv
terület délnyugati határához simul. Jelentéktelenebb vogul népszige
tecskék természetesen ezen a meglehetősen zárt körzeten kívül is-
kimutathatók, de annyira szétszórtak (a Mezeny, Vaska ós Pinega 
felső folyása mentén, Jarenszk és Kotlasz között, Glazov köinyékén, 
Krasznoufimszktól keletre, stb., vö. KANNisTónak a cikkéhez készített 
ügyes térképét), hogy inkább csak településtörtéheti szempontból 
érdekelhetnének bennünket. 

Egyébként abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy, tör
téneti adatokkal is igazolhatjuk KANNISTO megállapításainak helyessé
gét. Minél régebbre megyünk vissza Északkelet-Oroszország történeti 
kútfőiben, annál sűrűbben olvashatunk a Pecsora, Kolva, Cserdynr 

Visera, Jajva, Koszjva, Csuszovaja és Tura-vidék voguljairól, akik
nek ma már hírük-hamvuk sincs: odább vándoroltak vagy denacio-
nalizálódtak. — A Kniga Boljsemu Csertezsu a Visera, Veljszuj, 
Uljszuj, Kolva, Molozsek és Berezova folyók fölsorolása után 
megjegyzi, hogy mellettük nomád vogulok élnek: „IIo TÍMI> 
pimcaMi. 5&HBTTB Boryviimii no A.-kca.M'h, a ce^n^ŐLi y HHXT> HÍTT," 

(151. 1). 
A Sztroganov-féle évkönyv az 1570. óv eseményeinek előadása 

során megemlíti a Szylva és íren melletti tatárokat és osztjákokat 
valamint a Csuszovaja, Jajva, Inva és Koszjva-vidéki vogulokat: „RAK 
jTecnemn CH îBeHCKnxi. i HpeHCKiixt TaTapt H OcTaKOBi. H ^TIOCOB-
CKHXI> II ÍMBHHCKHXI. i HHBHHCKHXI> H KOCBIIHCKIIXI. Bory^inHt^ 
(Szib. Let. 4, 51), de ugyanakkor jól ismeri a vogulok Pelym környéki 
főcsoportját is, amelynek „istentelen murzája", Begbelij Agtakov 
vogul ós osztják csapataival meg-megtámadja a Csuszovaja- és 
Szylva-melléki orosz erődítéseket (Szib. Let. 9, 14, 57). — A föl-

'"*) Vogulien aikaisemmista asuma-aloista (Suomi V/2: 441—474; németül 
Über die früheren wohngebiete dér wogulen im lichte der ortsnamenforschung 
címen a FUF. XVIII, 57—89). 
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sorolt folyók vidékén élő cisuráli osztjákokról és vogulokról később 
is több ízben szólnak a szibériai évkönyvek (uo. 12, 61) és az ú. n. 
permi évkönyv (SISONKO, Permszkaja Letopiszj I, 226, 233, II, 47, 
70, id. GENNEP: KSZ. III, 22—23). 

A vjatkai Szent Trifon életrajza, amely valószínűleg a XVII. sz. 
elején íródott, nagyon becses fölvilágosító adatokat őrzött meg az 
Urálon innen élő ugorok elterjedési és életviszonyait illetőleg. Kiderül, 
hogy a Muljanka (Mulljanka*) patak mellett, amely Perm alatt sza
kad a Kámába, talárok és osztjákok élnek. A muljankai osztjákok 
azonban csekély számban vannak, és Zevenduk nevű fejük a Szylva-
vidéki osztjákság fejedelmének, Ambalnak alárendeltje. Ambal oszt
ják fejedelemségének a Szylva mellett épült Rózsin ulusz a köz
pontja. A közeli Csuszovaja medencéjében Bebjak fejedelem vogul 
népe él. — Itt a Muljanka mellett, Perm városának tőszomszéd
ságában vágja ki Szent Trifon az európai oldal osztjákjainak szent 
fáját, amelyhez a Pecsora, Szylva, Obva, Tulva-vidéki osztjákok, 
vogulok és a környék egyéb bálványimádói is el-eljártak áldozni.2) 

Ugyancsak vogul-osztják lakosságról tanúskodnak a permi te
rület régi telekkönyvei, az ú. n. nncn;oBaa Kimra-k, amelyek közül 
kivált az 1579-ből való jACHONrov-féle és az 1623—24. évi KAjszARov-féle 
tartalmaz értékes adalékokat (vö. DMITRIEV, Permszk. Sztár. I, 81, 
III, 161—176, V, 44 stb.). — Még érdekesebb egyik-másik XVII. 
századbeli okirat: 1609-ben szó van a Szylva és íren mellett lakó 
osztjákokról, úgyszintén a viserai és kutimi3) vogulokról4); 1612-
ben a viserai vogulok lázadozásáról történik említés, s ez alkalom
mal egy ottani vogulnak a neve is föl van jegyezve: „BniiiepcKiH 

*) Az 1623-24-ből fönnmaradt KAjszARov-féle telekkönyvben (nHcitoBaa 
KHHra) Mulovka névváltozat olvasható. — Aligha van igaza KANNisTónak abban, 
hogy a név vogul eredetű lehetne : „der name könnte wogulisch sein: *mutiá, 
vgl. ? So. xülmuTi, TJ . [körmöli 'fischschwarm'" (FUF. XVIII, 72). 

2) Szent Trifon életrajzának 8. fejezetéből: „Bt 6o xy HXB arapaH-B H 
M H O H I X B H3E.1K1, H^o^iBcícoe sKepxBiin],e H O T B B C Í J X B c T p a H B H p i i c B C B ü e n e p B i H 

CB CtlJlBBI H CB OŐBbI H CB Ty^BBI KHH3H HXB : OCXaU,KÍH ÁMÖa. lB , BOry.lBCKÍH 

B e o a K ' B H HHÍH MH03H a3MIl^I CO BCBMH CBOHMH JAJChS, O C T A K H H Bory^ lHHH c o 

BCBX'B .IOB^B CBOHXB Ty ê HHO MBCTO cB-fesiKaxyca" (DMITRIEV : Trudy Permszkoj 
Ucs. Arch. Kom. II, 32). 

3) Kutim (KyruMB, KOTHMB) : patak a Visera fölső folyásánál. 
*) „ I l e p M H q H CB CBMBeHCKHMH H MpeHCKHMH OCTaKaMH ,3,a CB BHUiepCKHMH 

H J[O3BHHCKHMH Bory^iHHaMn" (Akt. Arch. Exp. II, Nr 114 ; id. DMITRIEV, Permszk. 
Sztár. VI, 94) ; „CB BoryjiH'íH CB BninepcKHMH H CB KOTHMCKHMH" (DMITRIEV, 
uo. 104). 
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Bory îeTHHi> CaptHMHTT. BopeHKHHi,0 (Eusszk. Iszt. Bibi. II, N° 
100; id. DMITRIEV, uo. VI, 120); 1614-ben a Szylva fölső folyásá
nál található osztják tanyákról, egy 1627-ből való gramotában a 
verchoturjei osztjákokról, egy 1645. évi okiratban a verchoturjei 
kerület voguljairól olvashatunk (Akty Isztor. IV, 23); 1673-ban sze
repel egy Atykaev nevű vogul, aki a Csuszovaja folyó melletti 
Kopcsikovo faluban él (uo. IV, 511), egy 1677- évi irat pedig azt 
is tudja a csuszovajai vogulokról, hogy az ufai baskírok ós tatá
rok gyakran fölkeresik őket (uo. V, 26). — Egyébként még WITSBN 
is Permia mellett lakatja a vogulokat: „In het Landschap Vogu-
lits, of Ugulits, gelegeu aen Permia, woonen de Volken, Wagoltsw, 
of Wagoli geheten. . ." (Noord en Oost Tartarye2 812), GEOEGI 
pedig 1783-ban egészen pontosan részletezi is európai földeiket: 
„Sie bewohnen den westlichen, noch mehr aber ostlichen waldigen 
theil des nordlichern Ural, an Kama- und Irtyschflűssen um und 
űber Solikamsk und Werchoturien, an der Kolwa, Wischura und 
Tawda. Dieses sind nach ihren überlieferungen ihre wohnsitze von 
alters her, womit auch die geschichte űbereinstimmet" (Russland 65). 

Az igazság ismeretében állítja tehát KOWALSKY, a kazáni egye
tem tanára, a már több ízben említett HoFMANN-féle északuráli expe
díció egyik tagja, hogy a Visera partvidékét egykor a vogulok 
lakták, azonban az orosz telepesek odaözönlése miatt kénytelenek 
voltak félrehúzódni és a hegylánc szibériai oldalára átköltözni (Nördl. 
Ural I, XI. 1.). — Megrendítő festőiséggel bontakozik ki elöltünk 
az Urálon inneni ugorság lassú elsorvadásának, fokozatos felőrlő-
désének képe a Visera-vidéki voguloknak 1689. évi felségfolya
modványában. Kétségbeesetten panaszkodnak, hogy az oroszok 
minden valamirevaló vadász-területről és halász-tanyáról kitúrják 
őket; legutóbb már a Visera felső folyása vidékén szorongatják őket, 
pedig ez a táj Morcsan falutól kezdve az ő háborítatlan birtokuk 
volt. Élűnséggel küzdenek, s még ráadásul ugyanakkora jaszákot 
akarnak tőlük szedni, amekkorát a régi jó időkben szabtak ki rá
juk, amikor a Visera ós a Pecsora mellett sokkalta nagyobb szám
ban és jólétben éltek. Az erőszakoskodó orosz jövevények ellen 
hatósági védelmet kérnek (DMITRIEV, Permszk. Sztár. I, 140—141, 
II, 131—133); ígéretet kapnak is, de az orosz közmondás szerint 
'a cár messze van, az Isten magasan': az események föltartóztatás 
nélkül fejlődtek a természet törvényei szerint. 

A Pecsora és a Káma vízrendszeréhez tartozó európai terüle-
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tek ugorjainak eloroszosodása ill. kivándorlása a múlt század negy
venes éveiben még nem zajlott le teljesen. REGULY azt állapítja meg, 
hogy „a Visera mellett már csak kevés vogul, s igen elvegyülve, 
találtatik. Feljebb éjszak felé a Pecsóra mellett a szirjének közt 
egy kis csapat vogul létezik, mely azokkal összeolvadni készül" 
{Reguly-Alb. LXXXII); JUEJEV a Visera-vidéken utaztában 1847-ben 
csak a felső folyás körül talál nomadizáló vogulpkat, de föltűnik 
neki, hogy az egész környék földrajzi nomenclaturája vogul, vagy 
wosz fordítás vogulból (Zap. Russzk. Geogr. Obscs. VI, 298). Vala
melyes emlékünk is van ebből a viserai vogulból, egy kis szójegy
zék, amely valami KARPINBZKIJ nevű orosz őrnagy gyűjtése s CASTRÉN 

kézirati hagyatékából KANNISTO tette közzé, kimutatván azt is, hogy 
ez a viserai vogul nyelv a szintén hihalt középlozvai és az alsó-
lozvai nyelvjáráshoz állott legközelebb (SUS. Aik. XXX s : 1—33, 
XXX31: 1—3). — Még az 1860- évi statisztikai kimutatás 69 vogult 
(26 férfi, 43 nő!) tüntet föl a cserdyni kerületben, ahol ma már 
csak halvány emlékük él*) (DMITRIEV, Permszk. Sztár. I, 141). 

Last but not least: az obi-ugorok hajdani lakóhelyének emléke 
föl-folcsillan ősköltószetük maradványaiban is. A világért sem mer
nék vállalkozni ennek a kényes és messzire ágazó kérdésnek saját
szerű módszert és tárgyi ismereteket kívánó szakszerű vizsgálatára, 
de — azt hiszem — helyénvaló lesz rámutatnunk egy magától 
beszélő, bizonyító motívumra. 

Az északi obi-ugorok szinte csak mint áldozati állatot ismerik 
ma a lovat, mert vontató erőül rénszarvast vagy kutyát alkalmaz
nak. Már a Remezov-féle évkönyv megemlíti, hogy a Nica, Tagil és 
Tura folyó mellett élő vogulok rénszarvas-, az obi osztjákok és szamojé
dok pedig rénszarvas- és eb-fogaton közlekednek (Szib. let. 316); 
NOVICKIJ részletesen leírja, hogy az osztjákok nem foglalkoznak 
szarvasmarha-, ló-, és juh-tenyésztéssel s ló helyett rénszarvast 
vagy kutyát fognak könnyű nartáik elé (Kratk. opiszanie 37); REGULY 

szerint „a lótenyésztés nem több, mint negyven esztendővel ezelőtt 
kezdett elterjedni az osztjákok között Szamarovotól, az Irtis torko
latánál, lefelé az Ob folyása mentén és manapság már Kusevat 
helységig terjed, vagyis több mint 600 versztnyire Szamarovotól. 
Azelőtt Berezovnak minden kereskedelmi közlekedése Szamarovoval 

J) A Lobva, Kakva és Túrja folyó környékének régi vogul lakosságáról, 
valamint a Közép- és Alsó-Lozva voguljainak eloroszosodásáról 1. MOXKÁCSI 
BERNÁT jegyzeteit (BpSz. LX, 221—222, 224—227). 

# 
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kutyákon történt és még nem régen is az árúk szállítása jelenté
keny nehézségeket adott a kereskedőknek Csak a kis Szoszva 
forrásvidékén van még egynéhány jurt, ahol nincsenek rénszarvasok, 
sem szarvasmarha és ahol a kutyák maradnak az egyedüli húzásra 
használt állatok. De ilyen jurt is mindössze csak három van" (Zap. 
Russzk. Geogr. Obscs. III, 166—167 = PÁPAY J.: REGULY A. uráli 
térképe [különnyomat a Földr. Közlem. XXXIV. évf.-ból] 13). 

Fölösleges volna tovább folytatnom a régibb és újabb iroda
lom *) idevágó megállapításainak fölsorolását: tudomásul kell ven
nünk azt a tényt, hogy az északi osztjákok a múlt század elejéig 
háziállatul nem igen ismerték a lovat.2) — Ez adatok ismerete után 
méltán különösen érinthet bennünket, amikor az északi osztjákok 
költészetében „száz lovú lovas ménes"-ről, „sok lovú lovas ménes"-
ről olvasunk (PÁPAY J. OsztjNGy. I, 225), vagy a Szygva-vidéki, 
tehát a legészakibb vogulok Saran-saxiy ajka nevű híres énekesét 
„nyű módjára nyüzsgő" juh-, disznó-, tehén-csordákról, ménesekről 
halljuk regélni (VogNGy. I, 7—8, 185). — Nyilván úgy értelmezendő 
ez az ellenmondás, hogy az obi-ugorok még ősköltészetük keletke
zése, virágzása idején is ismerték a lovat, tehát másutt, lótenyész-

Ji Vö. többek közt: PALLAS, Reise II, 257; GEORGI, Russland 74; REGULY: 
Reguly-Alb. LXXXVL; AHLQVIST, Muistelmia 226—227, 238—239; DUMN-GOR-
KAVICS : Izv. Russzk. Geogr. Obscs. XL, 98; SIRELIÜS: Suomen Suku II, 362; 
KANNISTO: uo. 379, 385; stb. 

3) A ló hiánya bizonyára összefügg a vogulok-osztjákok életmódjával, 
gazdasági tevékenységük formáival, földjük természeti viszonyaival, így minde
nekelőtt a lakóhelyük igen nagy részének talaj-jellegzetességével: posványon 
voltával, süppedékenységével. A satnya bokrokkal, sás-félékkel takart ingová-
nyokon és úttalan hómezőkön a ló egyszerűen hasznavehetetlen, ellenben kitű
nően megfelel a könnyed szerkezetű szánkó elé fogott kutya vagy a gyors, 
kissúlyú, paroscsülkű rénszarvas. Csak az 1847— 8. évi uráli expedíció egyik 
élesszemű tagjának, JXJRJEV zászlósnak följegyzéseiből idézek: „LTVTB npe3Tb 
ÓO.lOTa M'ÉCTHMH COBCBMrb He IipOXO#HMT> ; TO^BKO UlIipOKlH H paBflBOeHHBIH KOIIMTa 

.rfcrKAro n CTpoiraaro o^ieHH, npocTaa, .lOBKaa n xopomo npHfflyMaimaH ynpajKi. H 
caivioe ycTpoöcTBO Hap-ri., caHeír OCTHUKHXI. , yuoTpeő-iaeMBixi. JI-BTOM'B H 3HMOK),. 
MoryTi npcwaraTB nyTt npea'B STII JKII^KÍH TPHCHHW. O ^ K M M ^ CWIOBOMT., floporn, 

HastiBaeMwa ojieiibaMa, B I IKMHOMTÍ CMMC.I'E c i o s a y^oóonpoxo^HMti e^HHCTBeHHO 

t\.\a O^HHXT. o.teHea • KaMmr. KpyTH3Hí>i, K O I K H , nau^H .irBca, KycTBi, TonH H iipo^.. 
ue npenaxcTByioTi. HXT, i i p o ^ ^ y " (Zap. R u s s z k . G e o g r . Obscs . VI , 310). — S 
milyen különös eljárásra fanyalodnak pl. a Tapszuj-vidék voguljai! Áldozataik
hoz lovat vásárolnak messze délen, a Pelym környékén, de a lónak járhatatlan 
térségen nem tudván keresztülvezetni, szétdarabolják és rénszarvas nartán szál
lítják haza (REGULY: Reguly-Alb. LXXXVI). 
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tésre alkalmas területen éltek. Ez a lovas világ a magyarokkal való 
együttélés, az ugor egység korára nyúlik vissza, amint a nyelvi 
tényekből, a szakkifejezések egyezéséből következtethető:1) magyar 
ló^wog. JIÖ, lü, luft | osztj. laii, AOU, tou; másodfü-ló, harmadfű-ló <*> 
vog. kit-pum luft, xürdm-pum luft; nyereg ~vog. neftrá, nayr | osztj. 
noyor, nsyer (NyH V 143, 146). 

A szájhagyomány, a helynévkutatás eredményei, a történeti 
adatok, úgyszintén a vogul-osztják ősköltészet egyes elemei egybe
hangzóan vallják, hogy az obi-ugorok nem őslakói mai földjüknek, 
hanem Északkelet-Európából vándoroltak oda. Kétségtelen, hogy 
ez a keletre vándorlás, szabatosabban: szivárgás, évszázadokon át 
tartott, tart részben napjainkban is, és csak az nem derül ki bizo
nyító anyagunkból, hogy mikor kezdődött meg. Ezt különben nem 
is várhattuk, mert az Urál-vidék a középkorban teljesen távol esett 
a történeti ismeretek horizontjától, a vogulok-osztjákok sohasem 
emelkedtek általánosabb történeti jelentőségig, de meg mindettől 
függetlenül a lassú szivárgásszerű népeltolódások észrevétlenül szok
tak megindulni. 

# * 
* 

Ezzel el is érkeztünk vizsgálódásaink első, talán legjelentő
sebb válaszútjához: ha az obi-ugorok Európából költöztek át mos
tani szibériai lakóhelyükre, vájjon már itt Európában laktukkor 
avagy csak az új hazába érkeztük után alkalmazták-e rájuk ill. 
földjükre a Jugria nevet? Ha a név velük együtt vándorolt, akkor 
eleve valószínűnek látszik, hogy az valamelyik európai szomszéd
juk, alkalmasint egyik vagy másik rokon nép nyelvéből származ-

l) Az ugor nép lovas voltáról 1.: MUNKÁCSI B.: Ethn. V, 166—169, XVI,. 
70—72; SZINNYEI J. A magyarság eredete, nyelve2 stb. (Olcsó Könyvtár) 42; Die 
herkunft der ungarn2 31; MÉSZÖLY G., Mióta lovas nép a magyar? (különnyomat 
a Népünk és Nyelvünk I. évf.-ból). — Ha nem idegen hatással van dolgunk, 
talán a régi élet természetes szokásának átöröklését mutatja az is, hogy az 
északi vogulok és az északi osztjákok a lovat tartják isteneik előtt legkedve
sebb áldozati állatnak, amelyet ma már messze földről, drága pénzen kell meg
szerezniük (MUNKÁCSI, VogNGy. II, 0433); azt sem lehet talán az izlés szeszó-
lyességével magyarázni, hogy a lóhús volt inyenc-falatjuk, s pl. a kondai vogu
lok 1715-ben kereszténységre térésük egyik föltételéül azt kötötték ki, hogy a 
lóhus-evést ne tiltsák meg nekik: „HÍCTB TÔ IHKO BT> Mupi (uafltcaro siftemn" 
(NOVICKIJ, Kratk. opiszanie 103). Vö. MUNKÁCSI, VogNGy. I, 0103—0104. II, 
0433-0434. 
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hátik. Ebben az esetben igen kapóra jönne a 'vogul-osztják' jelen
tésű zűrjén jegra, amelyről nem nehéz föltennünk, hogy átkerül
hetett az oroszba, majd az arab és nyugateurópai forrásokba. 

Ennek a föltevésnek, amely kisebb-nagyobb módosulatokkal 
szinte az egész eddigi Jugria-irodalom láthatatlan tengelye, össze-
állíthatnók a maga megvesztegető érveit: 

1. Az idegenek, elsősorban az oroszok, csakis a zürjéneken 
keresztül juthattak a vogulokkal-osztjákokkal ismeretségbe, közvet
len érintkezésbe. A zürjénektől hallhattak először a vogulokról-
osztjákokról, és bizonyára zűrjének mutatták meg nekik a prém-
kincsekben dúskáló vogul-osztják földre vivő utakat, amint évszá
zadok múlva pl. Jermáknak is zűriének voltak a vezetői: „I Boacu 
•e.viy ökleli 3i.ip.HHe0 (Szib. let. 314). 

2. Az oroszok a vogul-osztják terület számos földrajzi tulaj
donnevét nyilvánvalóan a zürjénektől vették át (a -kar összetételű 
városuevek: Iszkar, Ljulikar; a -va végű folyónevek: Lobva, 
Kakva, Szygva, Szoszva, Lozva; Obdora, Obdorszk stb.). 

3. Az első értesítések európai Oroszország északkeleti szög
letében, a Pecsora mellett, a zűrjének tőszomszédságában tűntetik 
föl Jugriát. 

Ezekből a hibátlan megállapításokból azt a nagyon természe
tesnek tetsző következtetést vonhatná le az ember, hogy az oroszok 
bizonyára a zürjénből vették át a vogulok-osztjákok elnevezését is, 
vagyis orosz jugra -e zürj. jegra. Akit meggyőz a földrajzi és tör
téneti összefüggéseknek ez az általános keretje, az csakugyan alig 
juthat más véleményre, mint amire még legutóbb SETÁLA és WIKLÜND 
is jutott: a magyarokat jelentő ungri egészen különválasztandó a 
'vogul-osztják' értelmű jugra-tó\; az ungri a magyarokra értett 

. török onogur átvétele, a jugra pedig alighanem finnugor szó s a 
zürjénből került át az oroszba (Suomen Suku I, 169; Keallexikon 
-der vorgeschichte III, s. v. Finno-ugrier, 17. és 20- §.). 

Nézetem szerint a népnevek eredetének kérdésében konkrét 
bizonyítékok híján nem szabad megnyugodnunk az általános kép
ből kínálkozó valószínűségben. A fölsorolt érvek közül egynek sincs 
döntő ereje. Azért, hogy az oroszokat a zűrjének ismertettek meg 
a vogulokkal-osztjákokkal, s a vogulok-osztjákok földjének tulaj
donnév-anyaga részben zűrjén formában jutott át az oroszba, még 
nincs kizárva annak a lehetősége, hogy maga az összefoglaló nép
ies területnév más forrásból való, sőt az sem menne lehetetlenség 
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számba, hogy ez az egyelőre ismeretlen eredetű jugra az oroszból 
kerüljön át a zürjénbe és ott jövevényszó létére kiszorítson egy 
esetleg korábban megvolt tősgyökeres elnevezést. 

Nyomósnak látszik a harmadik érv, hogy t. i. az első értesí
tések európai részen, a pecsorai zürjénség közvetlen szomszédsá
gában tüntetik föl Jugriát. Bármilyen merésznek hangzik az állí
tás, szerintem ez sem meggyőző bizonyíték a mellett, hogy a Jugria 
név eredetileg a zűrjének mellett európai területen lakó népet je
lölt s csak a vogulok-osztjákok keletre vándorlása során tolódott 
át az Urál mögé. Számolnunk kell azzal az eshetőséggel, hogy a 
Jugria név elsődlegesen transuráli földre-népre, Transuráliában élö 
vogulokra-osztjákokra vonatkozott, annak ellenére, hogy az időrend 
szerint első értesítésekben határozottan európai részre alkalmazva 
találjuk. Analógiáért nem kell messze fáradnunk. — Az általánosan 
elfogadott magyarázat szerint a vogul népnév a Vogul-, Vogulka-
folyótól származik (osztj. oyal', uoyal'-ioyán 'Vogulka': oyal'dt 'vogul', 
zürj. vakul, vakul' id.), eredetileg tehát csupán az e mellett a folyó 
mellett lakó ugor csoport jelölésére szolgált s íme, a voguloknak 
permi Szent István életrajzában található legrégibb említése a név
adó folyótól nagyon messze nyugaton, nyilván még Európában élő 
néprészre vonatkozik; az osztják elnevezés a legvalószínűbb fölte
vés szerint az as 'folyam, Ob' és a ja% 'nép' összetételéből kelet
kezett, kezdetben tehát csak az Ob vidékén lakó ugor törzset jelen
tette, s lám, a legelső adatokbanJ) Európában lakó osztjákokról 
vau szó. 

Ha a kérdés negatív oldalát vesszük, a Jugria név európai 
x) Az osztják név első előfordulásának 1572-t szokás tekinteni (vö. AKNOLI> 

VAN GENNEP : KSz. III, 17, KAEJALAINEN, Jugr. uskonto 8), amikor egy cári 
gramota említi őket abból az alkalomból, hogy a cseremiszekkel és baskírokkal 
együtt a Sztroganov-testvérek permi hűbérbirtokait rémítgetik. — Meg kell 
jegyeznem, hogy a névre régibb adatokat is idézhetek, de azok is Európában 
lakó osztjákokat illetnek: az 1499. évi jugriai hadjárat egyik leírásában, a 
Paapíi^Hoe poenHcaiiie-ban (BELJAEV : O reorpa-^HiecKiixi. CBi^iHinxi. BI> apeBHeíí 
PycH, Zap. Kusszk. Geogr. Obscs. VI, 247) fordul elő az egyik, a Be^nKonepMCK;i» 
ycT;iBHaa rpaMOTa lIep,zi;EJHn,eBi» H ycojiti^eBi. XVI. B'BKa című fontos okirat 1554. 
dec. 26-i másolatában a másik (DMITRIEV, Permszk. Sztár. I, 187—195). — Nem 
lesz érdektelen e helyütt fölemlítenem, hogy OKSZENOV éppen azzal a megokolás
sal igazítotla ki az 1499. évi osztják adatot votjákra, mert az osztjákok nem 
Európában, hanem Szibériában laknak: „.ryiine HHTATB — BomxKoez, Tani, Kaiéi. 
OŐTJ OcniHKCixz (K)rpHiaxri.) EBponeöciíOH POCCÍH BT> HCTOiHHKaxi> H Í T B no'iTii 
HHKaKHxi, H3B'BCTÍÍÍ'' (Zsumal Min. Nar. Proszvescs. 1891. II, 265). 
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voltát ül. a zürjéu jegraból származtat valló elméletnek választ 
kellene adnia egynéhány nehéz nyelvészeti kérdésre. Elismerem, a 
zürj. jegra (jogra, jugra) =- orosz jugra átvétel lehetőségét nem 
merném kétségbe vonni, de nem ilyen egyszerű ám a két egymás 
mellé állított alak viszonya! Az a legnagyobb bökkenő, hogy a 
jugra az oroszban saját fejlemény egy korábbi, adatokkal igazol
ható ugra formából. Márpedig ez az alak zavarba hozza a magya
rázót, mert a zürj. jegra (jogra, jugra) =- orosz ugra =- jugra fej
lődéssort bajos volna a valószíuűségek közé sorolni. KALIMA szerint, 
aki a zürjén-orosz nyelvi érintkezések kérdésében a legilletékesebb 
nyilatkozni, az átvett szavak szókezdő zűrjén f je az oroszban is 
megmarad (FUF. XVIII, 11): 

zürj. (WIED.) jö'r, jör-pu 'zwergbirke (Betula nana)', (WICHM.) 
jera id. =- or. epnuKz, ejoica (olv. jornih, jorka) 'Betula nana, alpen-, 
zwergbirke, strauehartige birke'; epa, epuuKz, apa, apnuK7>, sipemmim 
'weidengebüsch stb. ' ; zürj. (WIED.) jur-noi ('kopftuch') 'brauthaube' 
=^.or. topna 'mit glasperlen geschmückter kopfputz der verheirate-
ten syrjánischen weiber' (uo. 51). 

Ha tehát az oroszban a j - nélküli névváltozat, az ugra az 
eredetibb s — amint később majd bizonyítom — a jugra speciális 
orosz nyelvi fejlemény, akkor a zürj. jegra nem fogadható el for
rásnak. Mivel hozzá még a zürj. jegra-n&k különben sem tudjuk 
gazdáját adni sem a zürjénből, sem a számbavehető északkelet
európai nyelvek egyikéből sem, fölvetődik annak a lehetőségnek a 
gondolata, hátha nem: 

zürj. jegra =~ or. ugra =- jugra, hanem ellenkező irányú át
vétel : 

or. (ugra =-) jugra =- zürj. jegra történt? 
Ha a névváltozatok egymáshoz való viszonyának ilyetén értel

mezése helyesnek bizonyul, akkor erőtlenné lankad a Jugria név 
európai eredetéről táplált vélemény utolsó érve is. Hangsúlyozom, 
a fenti ellenvetések után is fennállhatna azért az a lehetőség, hogy 
a Jugria név már Szibériába szivárgásuk előtt jelölte a vogulokat-
osztjákokat, és hogy az mégis valamelyik Északkelet-Európában lakó 
szomszéd nyelvéből került ki, de az ilyen irányú keresgélés eddigi 
sikertelensége följogosít bennünket, sőt egyenest kötelességünkké 
teszi, hogy vizsgálatainkat a másik irányba is kiterjesszük. 

Ha a vogulokta-osztjákokra szibériai lakóhelyükön alkalmazták 
a nevet, az elsődleges névadás és a névátruházás legkülönfélébb 
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fajtái között válogathat képzeletünk. Elméletileg lehetséges volna, 
hogy az ismeretlen névadó nép a vogulok-osztjákok külső megjele
nésének, életmódjának, földjük viszonyainak valamiféle jellegzetes
ségében talált ösztönzést az elkeresztelésre, de éppúgy meglehet 
az is, hogy a voguloknak-osztjákoknak valamelyik más néphez — 
hódítóhoz vagy meghódítotthoz, érintkező szomszédhoz vagy más
hova költözött elődhöz — való viszonya szolgált az elnevezés okául. 
Mivel pedig a jugra szónak sem közszói jelentését nem ismerjük, 
sem azt nem tudjuk, milyen nyelvből való lehet, az elsőnek említett 
direkt névadás föltevésével kénytelenek volnánk végeláthatatlan talál
gatásokba kezdeni és célhoz jutásunkat a véletlen szeszélyére bízni. 
Erre a kétes eredményű munkára, azt hiszem, ráérünk abban az 
esetben rászánnunk magunkat, ha a sokkal zártabb körű, jóval 
könnyebben áttekinthető, reálisabb esélyekkel kecsegtető másik föl
tevés, t. i. a névátruházás föltevése nem váltaná valóra reményein
ket. — Lássuk tehát, milyen nép örökébe, szálláshelyére, szomszéd
ságába, hatáskörzetébe jutott a vogulság-osztjákság, amikor az Urál 
keleti lejtőire érkezett, és milyen nyugatszibériai népekkel érintkez
hetett addig az időpontig, amikor aztán fölbukkan a reája alkalmazott 
jugra név. 

Mai ismereteink szerint Nyugat-Szibériának úgy a Kr. u. X. 
századig terjedő történetében két török népnek, a bolgárnak és a 
szabirnak volt jelentős szerepe. A bolgár-törökökről — saját nemzeti 
néven ogur, a kínai források átírásában 0-Tcut, Hö-kut — tudjuk, 
hogy Nyugat-Szibériában, kb. a Tarbagatajtól az Irtys felső és 
középső folyásán, valamint az Isimen keresztül az Urál-hegységig 
húzódó területen volt az őshazájuk. Számban nagy, hadban erős, 
műveltségben fejlett népnek jellemzik a források. Egyes törzseik 
neve is fönnmaradt: saragur, onogur, sőt az is biztosra vehető, 
hogy nyelvileg összetartozott velük a kínai följegyzések ting-ling 
népe, amely az ogurok északnyugati szomszédságában foglalt helyet, 
állattenyésztéssel foglalkozott, de e mellett kitűnő prémvadász, szűcs 
és prémkereskedő hírében állott. — A bolgár-törökök nyugatszibériai 
uralmának a Kr. u. 460-as években szakad vége, amikor rajtuk 
ütnek az avarok elől menekülő szabirok, s az ogurok ősi földjükről 
kiűzve a Kaukázus felé vándorolnak le (Vö. NÉMETH GYULA alapvető 
tanulmányát: Hunok, bolgárok, magyarok. BpSz. 195. k. 167—178). 

ZICHY ISTVÁN grófot (vö. különösen MNytudKéz. 1/5 : 41—47) 
és utána a magyar őstörténet újabb kutatóit szinte kényszerítő okok 
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vitték rá az Urál-környéki bolgár-török — magyar érintkezés föl
tevésére. Az érintkezés lefolyását úgy képzelik el, hogy az ugor
magyarság, mint a finnugorok legkeletibb szárnya, a vadászó-halászó 
életmódjával járó természetes helyváltoztatás, terjeszkedés során át
jutott az Urál-hegység keleti oldalára és itt, az erdő- és steppe-
régió határán, úgy a Túra—Iszet—Tobol folyók közén ogur népek 
szomszédságába, majd sorsdöntő művelődési hatása alá került. Az 
Urál-környéki s egyben 460 előtti bolgár-török — magyar érintkezés 
föltevése mellett szól egyfelől honfoglalás-előtti bolgár-török jövevény
szavaink hangtani rétegeződöttségének tanulsága, másfelől az az élet
módbeli, szervezeti és minden bizonnyal etnikai1) változás, amelyen 
a lényegileg zsákmányoló fokon állt vadász-halász ugor-magyarság
nak szükségszerűleg át kellett esnie, hogy — nyilván a bolgár
törökökhöz csatlakozva — képes legyen a Kaukázus északi tájaira 
levonulni. 

Egyik kérdés a másik után vetődik itt föl: 
1. Nem tehetnők-e föl, hogy a finnugorság keleti szárnyán a 

magyaron kívül a vogulok-osztjákok őseinek egyes csoportjai, még 
a magyaroktól nem eléggé differenciálódott töredékei is átszivárog
tak, ill. vándorló vadászútjaikon át-átjutottak az Urál keleti felére, 
az of/urok közelébe? 

2. Nem ismétlődhetett-e meg itt is az a gyakori eset, hogy a 
kivándorló ogurok és a velük tartó ugorok egyes részei, a mozgal
mak középpontjától távol eső szélek lakói a szabir betelepülés után 
is visszamaradtak az ősi földön ? 

3. Nem lehetne-e az Ugra-Jugra nevet, úgyszintén a magya
rok ungri elnevezését a nyugatszibériai bolgár-törökség nemzeti 
nevével, az ogurr&i vagy még inkább a bolgár-törökök onogur tör
zsének nevével kapcsolatba hozni? 

Az első föltevés nagyon csábító, plauzibilisnak is plauzibilis, 
de semmi konkrét bizonyítékkal nem igazolható. Hogy nagyobb 

') A nélkül, hogy erre a nehéz kérdésre kitérnénk, csak jelezni kívánjuk, 
hogy a magyarság őstörténetével foglalkozó legújabb, igen beesés szakiroda
lom, kivált NÉMETH GYULA munkásságának eredményei egyre közelebb visznek 
bennünket BAER fölfogásához, aki már 1845-ben ezt írta: „Ich schliesse alsó 
mit der frage: sind die jetzigen magyarén nicht eine verschmelzung eines 
herrschenden türkischen stammes mit einem beherrschten finnischen? Und habén 
díe herrscher nicht diese sprache der beherrschten angenommen ?" (BAER— 
HELMERSEN-féle Beitráge zur Kenntniss des Russischen Reiches IX/1 : 268). 
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vogul-osztják tömegek nem állhattak a nyugatszibériai bolgár-törö
kökkel bensőségesebb, tartósabb érintkezésben, azt a nyelvi hatás 
hiánya mutatja. Ha száz százalékig nem adhatunk is igazat PAASO-
NENnak (FUF. II, 102—107) és KANMSTónak (Tat. lehnw. 228-234) 
abban, hogy az ugor nyelvek egyetlenegy török jövevényszót sem 
vettek át a szétválásukat megelőző korban,1) annyit mindenesetre 
el kell ismernünk, hogy közvetlen bolgár-török — ugor érintkezés
ről nyelvi okok alapján egyelőre nem beszélhetünk. 

Ez a megállapítás természetesen nem zárja ki annak a lehe
tőségét, hogy az obi-ugorok ősei 460 előtt ne ismerhették volna 

*) Ilyen régi, ugor-korbeli török jövevényszó lehet po. a hattyú 
és a hód: 

hattyúooYOg. (MŰNK. NyK. XXV, 269) É. yatan, K. khwatén, 
T. khutq,n | osztj. (KARJ. OL. 110) FD. yjom-Q, Trj. k'ot'§rj, Ni. %ot9f}\ 
Kaz. xotjy), 0. %od§ri ,schwan' — vö. csag. kotan ,storch, pelikán' | jak. 
kiitan | oszm. kotan || mong. yatan | mandzsu kutan, kotan. MUNKÁCSI sze
rint „a hattyú szó tehát s ugor másai ősi török jövevények" (Ethn. VI, 
137, NyK. XXV, 269); vö. még GOMBOCZ: NyK. XXVIII, 159. — Ez ellen 
a magyarázat ellen PAASONEN azt az ellenvetést teszi, hogy, bár az ugor 
alakok valahogyan összefüggenek az altajiakkal, a törökségi szavak nem 
tekinthetők az ugor nyelvekbeliek forrásának, mert „überhaupt kein n im 
ungarischen zu ú gewordenist, ebenso wenig wie -n zu -rj im ostjakischen 
und wogulischen" (FUF. II, 102). — Erre a következőket jegyezhetjük meg: 
1. a magyar hattyú és a régiségben (Schl. szój.) előforduló haté változat 
nyilvánvalóan korábbi *%ateu -< *k'ateri fejleménye, s így semmi okot 
sem látunk arra, hogy a vog. és osztj. alakoktól' elkülönítsük; 2. a 
török kotan mellett jogosan teszünk föl *kotur) változatot. A török -n cv> 
*-%} ül. tör. -» -« őstör. *-y?-re vö.: csuv. yulán .vastag-' oo alt. tel. kirg. 
kaldvj, jak. xalirj; csuv. %nr§n ,nyírfa'cosor, leb. stb. kaz§ri, jak. xativ; 
csuv. tan .egyenlő' ooj-tör. td-/j, térj, tirj (NÉMETH Gy.: NyK. XLIII, 475). 

h ó doovog. (MŰNK.) E. yüntél, T. khonUl \ osztjE. (AHLQV) yundil ,mauí-
wurf — vö. tör. konduz, kandus, csuv. yönmr ,biber'. — Ez az egybevetés 
is MuNKÁcsitól való (Ethn. VI, 137), aki a magyar és az obi-ue;or ala
kok viszonyát úgy fogta föl, hogy ez utóbbiak szóvégi í'-je kicsi
nyítő képző. — PAASONEN ezt a magyarázatot sem fogadta el: „MUNKÁ
CSI scheint somit der ansicht zu sein, dass ein -türkisches konduz in 
allén drei ugrischen sprachen, resp. in gemeinugrisclien sprache ein-
fach zu *kond, oder *kont wurde, ein solcher lautschwund dürfte aber 
schwer zu begründen sein" (FUF. II, 103). — Meggyőződésem szerint 
MüNKÁcsmak van igaza, ha t. i. a tör. konduz szót származéknak vesz-
szük: a -z ugyanaz a képző lehet, amely pl. az oguz (NÉMETH Gy.: 
KCsA. I, 152—3), vagy a kirgiz népnevekben is megvan (LIGETI UO. 
369—383); az alapszó *kHntH alakban kerülhetett át az ugorságba, s 
egészen szabályos folytatója volna a magyar hód, valamint az állat
nevekben elég gyakori 4 képzővel alkotott obi-ugor származékok (vö. 
WICHMANN: SUSrAik. XXX6, 20, GOMBOCZ: NyK. XLV, 17—18, SZINNYEI, 
NylF, 96). 

Nyelvtudományi Közlemények XLVII. 29 
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az Urál-melléki ogur földet, vagy kisebb-nagyobb rajaik ne járhat
tak volna át, ne telepedhettek volna le az ogurok lakóhelyétől 
északra eső transuráli folyók vidékére. 

Ebben az irányban igen becses újjmutatást, ha természeténél 
fogva nem is föltétlenül döntő bizonyítékokat szolgáltat az archeo
lógia. Kelet-Oroszország és az Urál-vidék finnugor vonatkozású régé
szeti emlékeinek legavatottabb vizsgálója, A. M. TALLGREN több rész
let-tanulmányai au és összefoglaló dolgozatában megállapítja, hogy 
a keletoroszországi bronzkorszakban, különösen annak utolsó sza
kában, amely kb. Kr. e. 200-ig terjed, s amelyet legfontosabb lelő
helyéről ananyinói kornak szokás nevezni, a Volga-könyök, a Káma, 
Bjelaja, Csuszovaja vidéke, úgyszintén Nyugat-Szibériának a Csuszo-
vajával átellenes darabja azonos műveltségi területet alkotott. A 
hangsúly azon van, hogy az ananyinói bronz kultúra Kelet-Oroszor
szágból átágazott az Urál szibériai oldalára i s : „Cependant la vraie 
civilisation d'Ananino s'est étendue vers la Bibérie non pas seule-
ment jusqu'aux régions immédiatement á Test de l'Oural; il est 
évident que cetté civilisation a encore exercé quelque influence 
plus a Fest, dans les steppes de la Sibérie occidentale, oű s'est 
développée une curieuse civilisation mélée d'éléments de Minous-
sinsk, de Turkestan et d'Ananino" (SMY. Aik. XXXI, 79). Hivat
kozik itt TALLGREN az orosz SzpicYNnek egy cikkére (Zap. RORAO. 
VIIL), amely az Uraitól keletre eső területen, az Iszet, Tobol és a 
Pysma folyók medencéjében 31 gorodiscsét, a Volga-könyök, Káma, 
Bjelaja vidékére tipikusan jellemző gorodiscsét sorol föl. Mivel 
pedig ennek a sajátságos ananyinói kultúrának minden bizonnyal 
finnugor népek voltak a hordozói, joggal következtethetjük, hogy 
a finnugorság keleti nyúlványa — ha esetleg a fgr. egység korá
ban nem is3) — ekkor már átszögellett az Urál keleti oldalára. 

*) Egyes életföldrajzi adatok — a cirbolya-fenyö, szilfa, nyuszt — tanú
vallomása alapján PAASONEN és ZICHY ISTVÁN gróf is azt gondolja, hogy a finn
ugorság még szétválása előtt Európa és Ázsia határán, ill. az Uráí-hegység 
mindkét oldalán lakott. PAASONEN pl. a cirbolyafenyő tenyészeti határainak 
megrajzolása után így folytatja: „Dass die finnisch-ugrischen völker damals, 
als sie noch in unmittelbarem geographischen zusammenhang miteinander stan
dén und noch keine grössere sprachliche verschiedenheit existierte, in dein 
gebiet zwischen Európa und Asien sassen, wird auch dadurch bewiesen...." 
(lieitr. z. aufhellung d. frage nach d. urheimat 17); ZICHY szerint pedig „A 
nyuszt talán egyenesen túl az uráli vidékre mutat. A szil egyik válfaja szintén 
átterjed az Urálon a Permi-kormányzóság déli részén. Mindezek az adatok nem 
zárják ki azt a feltevést, hogy a magyar-ugorok elhelyezkedését a vogulok 
XVilI. századi területének délibb részén, az Urál hegység két oldalán keres
sük. Ez körülbelül összeesnék LEHRBERG Jugrájának délnyugati részével" 
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hogy a finnugorság keleti szélei a bolgár-törökökkel egy időben Nyu
gat-Szibériában lakhattak. 

Rámutathatunk végül még egy ismert történeti eseményre, amely 
• — úgy hiszem — a látszat ellenére is mellettünk szól. — Az ogu-

rokat Nyugat-Szibériában a 460-as években a híres hadviselő szabirok 
váltják föl, akiknek neve és emléke máiglan él a vogulok, osztjá
kok költészetében és jelenlegi földjük helyrajzi nomenclaturájában.1) 
TALLGREN óvatosan úgy fejezi ki magát, hogy a keleti bronz-kultúra 
képviselői valószínűleg az ugorok, mégpedig délen a magyarok, 
északon és északkeleten a vogulok-osztjákok: „Voisi ehká katsoa 
itáisen pronssikulttuurin edustavan ugrilaisuutta, nim. sen eteláosissa 
magyareja, pohjoisessa ja koillisessa ostjakkeja ja voguleja" (Suo-
men Suku I, 203). 

A Kr. sz. utáni évszázadok korai vas-kultúrája ugyancsak át
nyúlik a Káma és a Vycsegda vidékéről az Urál mögé (vö. TALLGREN : 
Suomen Suku I, 205 skk), megerősítőjéül annak a föltevésünknek, 
Bár nyelvi hatás eddigelé nincs kimutatva — a népnév (vog. [MŰNK.] 
sapér, sopér, osztj. [PATK.] fápar, sabar, saber, soper, saper stb.) át
vételét nem számíthatjuk ilyennek —, kétségtelen, hogy a vogulok-
nak-osztjákoknak érintkezniük kellett a szabirokkal. Az érintkezés 
színhelyéül csak Nyugat-Szibéria vehető számításba, mert itt az Irtys 
mellett laktak a szabirok, s a reájuk utaló földrajzi nevek és száj
hagyományok is erre a területre korlátozódnak.2) Meggyőződésem 
szerint a szabirok már az Irtys vidékére, az ogurok helyére tele-

(MNytudKéz. 1/5 : 35). A finnugor őshazáról nyilván GOMBOCZ is igy vélekedik 
(Természettud. Közi. LVII, 371. 1. 1. rajz). 

1) Vö. PATKANOV. Irt, Ostj. II, 253—261 ; Über das Volk der Sabiren, KSz. 
I, 258—277; MUNKÁCSI, VogNGy. II, 0173—0177; NÉMETH GYULA: Szabirok és 
magyarok, MNy. XXV, 81—88. 

2) A névemlókek és hagyományok tüzetes vizsgálata alapján PATKANOV 
a Tobolszki-kormányzóság tjumeni, tobolszki és berjozovi kerületére teszi a 
szabirok lakóhelyét (Irt. Ostj. II, 255). — A szabir név itteni használatát világít
sák meg a következő jellemzőbb adatok: az osztjákok tapar-mir ('szabir kerület') 
néven emlegetik az Alsó-Irtys egyik volosztját; itt vannak tapar-vos ('szabir 
vár') romjai; az északi osztjákoknál több helyütt előfordul soper-(saper-)vas 
id. ; „REGULY jegyzetét megerősíti PAPAY JÓZSEF levélbeli közlése, mely szerint 
az Obdorszktól Muzsi egyházas faluig terjedő földrészt az Ob baloldalán egészen 
az Urálig az ott lakó osztjákok «S'qpér földnek* (S'qpér-mü) ismerik s az 

. obdorszki nép is «sapér földi nép» (éqpér-mü ja%)u (VogNGy. II, 0175); nem 
érdektelen, hogy a éqper, sopér a vosulban ma 'orosz'-t jelent, nyilvánvalóan 
névátruházá^sal a régi hódítókról az újakra; vogP. sqpér kwúré% 'csóka', (tkp. 
'szabir varjú') = vogK. maskqu kw&réi id. (tkp. 'muszka varjú') = vogÉ. rus 
ürinekivé id. (tkp. 'orosz varjú"); vö. még sapér nln, tapar-nerj, -%őt, -púdén stb. 
— Az osztják és a vogul mondákban a szabir népről (tápár ja% stb.,) mint 
magasabbrendűről mindig kegyeletes tisztelettel történik említés. 

29* 
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pedtükkor szomszédságukban találták a vogulok-osztjákok elő
őrseit, mert itt tartózkodásuk mindössze egypár évtizedre rúgó ideje 
alatt, kb. 460—510, alig lett volna másként alkalom és idő a nagy 
hatás kifejtésére. 

Mivel eddigelé semmi konkrét gyanú sem merült föl abban az 
irányban, hogy az Ugra-Jugra elnevezés valamiképpen a voguloknak-
osztjákoknak a szabirokhoz való viszonyával függene össze, fölösleges 
volna tovább folytatnunk a föltevések szövögetését. Azt hiszem, 
amúgyis rábukkanhatunk a helyes nyomra: az eddig előadott bizo
nyítékok kétségtelenné tették, hogy a sokáig Ugra-Jugra-Jugria 
ill. ugor-jugor néven emlegetett vogulok-osztjákok egy ideig leg
alább is szomszédai voltak az oguroknak, majd később örökösei 
lettek az ogurok nyugatszibériai földjének, vagyis a két nép között 
olyan természetű kapcsolatokat, vonatkozásokat vehettek észre az 
idegenek, aminők népnév-átruházásra is elegendő alapul szoktak 
szolgálni. Hisz számos népnévről tudjuk, hogy mai alkalmazása 
semmivel sem mélyebb kapcsolatok következménye, mint amilyenek 
az ogurok és az ugorok között minden bizonnyal fönnállottak: az 
észt elnevezés hajdan a balti népeket, a litvánok, lettek és poroszok 
őseit illette meg (vö. TACITUS : Aestii, Estii, CASSIODORUS : Aesti, stb.), 
s a finnség egyik ágára csak akkor — és azért — tapadt át, amikor 
az a finnségi ág a baltiak földjére (Eistland, Eastland, Estonia 
stb.) telepedett le ; a böknie, Böhmen név a bajoroknak a Cseherdő-
Érchegység ós a Szudéták közti területen lakó s a Kr. u. VI. század
ban onnét kivándorolt őseiről (vö. PTOLEMAIOS : Baíaot, Ba'.vo^atjiat) 
vonódott át a helyükre telepedő szláv csehekre, sőt az is kétségtelen 
hogy a szó eredetileg nem is a germán bajorokat jelölte, hanem ők 
is úgy örökölték a terület korábbi uraitól, a kelta boii-tö\. — Mindez 
nem bizonyíték persze, csupán elmemozdító analógia. Egyelőre csak 
a történeti és földrajzi háttérből kibontakozó elméleti lehetősége — 
tán valószínűsége — van meg annak, hogy a vogulokat-osztjákokat 
a török ogurok vagy valamelyik ogur törzs (onogur) nevével jelölték 
meg, nevezték el ugranak, jugrdnak. Föltevésünk sorsa most már 
az egyedül illetékes nyelvészet megerősítő vagy elutasító döntésén 

fordul meg. 
ZSIRAI MIKLÓS. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Menyét, nyesi, evet és pegyvet. Már BUDENZ .kimutatta (MUSz. 
614), hogy a menyét 'mustela' állatnév nem más, mint a meny 'nu-
rus' képzése s utalt e tekintetben MIKLOSICH Lex. palaeosl. művéből 
idézve az ószláv HeB'fecTT.Ka 'nova nupta' és 'mustela', ujgör. vojvf írta 
{a vó»A<p] 'menyasszony; fiatal asszony1 szóból), olasz donnola (a 
donna asszony' szóból) és spanyol comadréja (tkp. 'komaasszony') 
analógiákra, továbbá ez állatnak zalamegyei mönyed-asszony neve
zetére, melyet menyét-asszony 'Mustella faemella' jegyzéssel már 
KRESZNERICS szótárában megtalálunk (vö. még göcseji menyét-asszon, 
hetési menyet-asszon MTsz.). Újabban tanulságos észrevételt olvas
hatunk e tárgyban 0. SCHRADER Reallex. d. indogerm. Altertumskunde 
e. művében (955. 1.), mely szerint a menyétnek 'meny' és 'fiatal 
asszony' kifejezésekkel való jelzései azon az Európa-szerte elter
jedt mesén alapulnak, hogy valamikor egy menyét szép, fiatal asz-
szonnyá változott. Ennek a mesének Görögországban már a Kr. 
előtti V—IV. században kimutathatók nyomai (V. HEHN, Kulturpflan-
zen6, 587. és E. ROHDB, Rhein. Mus. 43, 303) s vele függ össze, 
hogy a nép a menyétnek rendes nevét az állatban rejlő démoni 
erőnél fogva nem szívesen vette ajkára, hanem helyette mintegy 
célzáskép „szépecske", „asszonyka" s hasonló női rokonságneveket 
alkalmazott. így jelzi a magyar 'menyét' kifejezéssel szorosan egye-
zőleg ez állatot a fentemlített szláv és újgörög nevezeteken kívül 
a cigány bori 'menyasszony' és 'menyét' (V. HEHN uo. 588). SCHRA
DER szerint az óporosz mosuca, mosuco 'menyét' az óporosz moazo 
'az anya nőtestvére' és lit. mósza az atya nőtestvére' szavaknak 
származéka *s az ófelném. mardar (középi, marius) stb. a litván 
marti 'meny, menyasszony' szóval kapcsolatos (ugyanígy H. KLUQE, 
Etym. Wb.). Épp így függnek össze a görög YCÍXTJ : YáXwc, yaXoöí 
'menyét' és lat. glos. Hasonló kifejezések a 'menyétre' a dán den 
lejönne (tkp. 'pulchra'), az óangol fairy, a breton kaerell (vö. kaer 
'szép'), a baszk andereigerra (vö. andrea 'asszony') stb. Tudvalevő, 
hogy hölgy szavunk a régi nyelvben 'hermelus' és nupta, sponsaj 

<iomina' jelentésű s hogy a székelységben ma is használatos 'meny-
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asszony' értelemben (CzF.). Ennek alapján WICHMANN nőstény' alap
értelemmel a rokon nyelvekben is kimutatja egyezéseit: vog. kai', 
kai, KL. k'al, P. Teái nőstény (farkas, nyúl, menyét), osztj. kai, 
kei, k'óiox stb. id., lp. gaőfe 'mustela erminea femina' (Nyr. XLI, 37). 

Szinte önként kínálkozik ezek után a föltevés, hogy a 'mus
tela mardes' magyar nyest neve, melynek nest változata is bősége
sen igazolható a, régi nyelvben (NySz., OklSz.), voltakép nem más, 
mint nőstény (Érdy C. nesieen NySz.), nyőstény 'femella' szavunk 
alaprésze, mely ez utóbbi szóban a sovány és kemény szók képző
jével bővült (1. SZINNYEI, NyH.v 98). Minthogy a nöstéyiy, nőstény 
kétségtelenül a nő, né 'femina' származéka (MUSz. 402) s ennek 
né a régi alakja (<*> vog., osztj. ne), alig lehet számbaveendő aka
dálya annak, hogy a nyest állatnevet a régi nest-ény föltehető kép
zőtlen változatával azonosítsuk. Megjegyzendő, hogy a nyest végze
tének mását már BUDENZ fölismerte a nőstény szóban (no. 416),. 
melyben szerinte -st -< -*csk (vö. lustos ~ lucskos) kicsinyítő képző 
(mint: 'femella', 'Weibchen').. Kicsinyítő képzésnek magyarázza BU
DENZ a finn naatci 'mustela' (~ lp. ntitte, nete 'marder') szót is (uo.) 
s vájjon az így kifejlő *náa- alaprész nem oly mása-e az osztják 
ney 'nő' szónak, mint f. pad 'fej; vég' a vog. per/, parik Tej', votj. 
puri 'vég' stb. megfelelőknek (l. SZINNYEI, NyH.7 48)? 

Visszatérvén a menyét szóhoz, kérdés hogy mikép magyará
zandó ennek -ét végzete, mely denominális képzőnek biztos adattal 
nem igazolható. SIMONYI szerint (NyK. XXIV, 138) itt „az -ét szó
tagban nem igen lehet képzőt keresnünk, mint BUDENZ tette, hanem 
az evét szó ráhatásából magyarázhatjuk, mert így ejtették ezelőtt 
az evet nevét". Nézetem szerint a ráhatás fordított irányban, vagyis 
a menyét-ről az evet-re, történi)etett, mely utóbbinak ugyanis evét 
változata csak aránylag későn s kevés forrásban jelentkezik, az 
élő népnyelvből pedig éppenséggel nincs kimutatva. Ami immár a 
meny-ét utórészét illeti, ebben úgy vélem, maga az egész evet szó
lappang, vagyis meny-ét -= *meny-evet az ev-, lev-, iev-, vev-íéle 
igetövekből alkotott ét, lét, tét, vét képzések szótagösszerántásával. 
Erre a felfogásra az indít, hogy van az evet-nek egy más hasonló 
összetétele, s ennek változatai közt az evet a meny-ét végzetével 
egyező hangalakban is mutatkozik. Ez az összetétel a 'variolus, 
mus ponticus, sciurus gaeticulus' értelemmel magyarázott evet fajtát 
jelző pegyvet állatnév, melynek korábbi századokból való jegyzései: 
pegnet, neghweth, pediveth, továbbá pegyivet, peguet, petyuet (OklSz.).. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 455 

Ez az állatnév a későbbi forrásokban nyeri pegymet, petymet, pety-
meg s penyvet (NySz.) alakjait s e változatokhoz csatlakozik a XVII. 
századból kimutatott pegiet (Nyr. V, 161), mely a pegyvet-nek nyil
ván olyan alakulata, mint aminőt a meny-ét-ben fölteszünk. Nem 
lehet ugyanis kétség abban, hogy az evetfajtát jelző pegyvet szó
nak evet az utórésze, vagyis hogy ez állatnév *pegy-(é)vet alakból 
van összerántva. Az előrész bizonyára a pegyvet színének jelzése 
(mint a latin 'variolus' nevezetben); de nem a pej szó, mint egykor 
véltem (ÁKE. 517), hanem az azóta földerített, szintén ló színére 
alkalmazott peg (peeg) 'coloris maculosi; seheckig' (pl. equum alma 
hymu peeg coloris' OklSz.). Ezt a színjelző peg szavunkat elfogad
hatóan magyarázza SZAMOTA (Schl. Szj. 1370, jegyz.) a szláv pégü 
(szlovén peg, orosz pégij MIKLOSICH EtWb. 245) 'tarka', főkép 'tarka 
(ló)' átvételének. 

Miíéle szó az evet? Van-e valaminő kapcsolata a rokon vagy 
a magyarral érintkezett idegen nyelvekben ? Évtizedek óta tűnődöm 
e kérdésen, mert a kezdetleges műveltség fokán élő vadász- és 
halásznépeknél, aminő egykor az ősfoglalkozások tárgyi és nyelvi 
tanulmánya szerint a magyarság is volt, jelentős tényezője a keres
kedelemnek az e v e t b ő r, melynek mint az indogermán baromte
nyésztő népeknél a szarvasmarhának (vö. lat. pecunia a pecus szó
ból; ószláv skotü, orosz skót 'barom' és 'pénz'), egykor értékmérő 
szerepe volt a finn-magyar népeknél, úgyhogy pl. az 'evet' votj. 
honi, zürj. ur, vog. le^in, osztj. tara stb. nevei mai nap is egy
szersmind a 'kópékat' jelzik (vö. erre nézve AHLQVIST, Kulturwörter 
der westfinn. spr. 190. és 0 . SCHRADER id. művét, 282. L). Régi 
észrevételem, hogy az evet előrésze hangtanilag egybevethető ez 
állat osztják Aeygi, tarja nevével (Nyr. XXIX, 157), végzete pedig 
a nyusz-t képzőjével magyarázható, amennyiben ennek régi okle
velekben egyszerűbb nyusz (nuz, nwz, nuuz) változata is előkerül, 
s a rokon nyelvekbeli megfelelők (vog. no%s, osztj. noyős, zürj. niz 
'coboly') szintén képzett voltáról tanúskodnak. Pontosabb fonetikai 
jegyzései az 'evet' osztják nevének: 0 . láygs, Kaz. Wriel , Ni. tárjks, 
V., Vj. lcCr/k'i\ Trj. AarjkT, DN. tarjQ3 (KARJALAINEN, Ostj. Lautgesch. 
3), K. tarik3, J. Lar/ki (PAASONEN, Ostj. Wb. 238), melyhez képest 
az eve-t előrésze hangmegfelelésének esete ugyanaz, mint a szó
kezdő tekintetében a m. ér 'véna' co osztj. AÜV, tér 'vékony gyökér' 
oo votj. ser: vir-ser, cser. ser 'véna' s a magy. egér oo osztj. AeNjear, 
terjkdr <*> md. sejőr, zürj., votj. sir stb., s a szóközépi mássalhang-
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zóra nézve a hó (hava-) 'mensis' oo md. kor, kov, kou 'luna, mensis' 
tő (töve-) 'stirps' ~ cser. türjg, f. tyve- stb. szavak közt (1. SZINNYEI, 
NyH.7 26, 27, 48). 

E szóegyeztetés biztos hiteléhez természetesen az kellene még, 
hogy mint egyéb hasonló esetekben a szókezdő osztják A, t <s> mai:\. 
0 hangmegfelelés mellett a rokon nyelvek valamelyikében s (1) 
szókezdős változat is mutatkozzék. Ily megfelelőt azonban egyelőre 
nem találunk; azért talán figyelemreméltó, hogy a tunguz nyelv
járásokban az egér' finn-magyar nevével pontosan egyező sirgare, 
sirgara, singar = man. singgeri (G-ABELENTZ) 'egér' szó mellett (1. 
BuDENznek ez egybevetését NyK. XX, 149) orocsi sira, sinka és a 
zuc nyelvben sen-koh képzőtlen változat is előfordul (W. GRUUE, 
Goldisch-deutsches Wörterverz. 92): föltehető tehát, hogy hasonló a 
viszony az osztj. AerGor 'egér' és Aergi 'evet' szók között is annál 
is inkább, minthogy egy -r denominális képző nyomai a finn-magyar 
nyelvekben is kimutathatók (1. SZINNYEI, NyH.7, 97). Hogy az 'egér' 
nevét becses prémű állatokra is alkalmazzák, annak példája a már 
ARISTOTELESÍŐI említett {JLÖSC Ilovuttoí = mures Pontici, mely eredeti
leg az északról került nemes prémű vadaknak általános jelzése volt 
(ma az újgörögben srovuxóc patkány'); továbbá az ófn. rato 'mus 
rattus1 ratz alakfejleményének jelentései, amennyiben ezzel a 'pat
kányon' kívül vidékenként a nyest' és 'görény' állatfajtákat is ne
vezik (0. SCHRADER id. m. 616, 648. 1.). 

Ha az irány, melyben így az evet rokonságát, illetve kapcso
latait keressük, helyes: akkor a vog. Win, lein, len, Un 'evet' szót, 
melyet eddig az osztj. Aergi, tara változatának tartottunk (Nyr. 
XXXIX, 157 s szintígy PAABONEN FUF. II, 106), emettől külön kell 
választanunk, mivel vog. I szókezdőnek a magyarban a szókezdő 
eltűnése meg nem felelhet. Ez esetben a vog. Win, Un 'evet' szót 
& léi7, U, U 'fark' ~ osztj. h%, Ad%, td% id. (KARJALAINEN id. m. 188) 
származékának vélhetjük: tekintettel arra, hogy a axíoopoc ^ lat. 
sciurus nevezet szintén az evet jellegzetes farkát (oopá) említi, 
amennyiben t. i. azzal az állat a népképzelet szerint árnyékba (axiá) 
helyezheti magát (SCHRADER id. m. 165). A Win végzetét e magya
rázattal kapcsolatban a rokon nyelvekben elterjedt -n denom. kép
zővel azonosíthatnók (1. SZINNYEI, NyH.7, 95). 

Ide iktatom még az 'evetnek' egyéb ismert nevezeteit a rokon 
nyelvekben, melyek közül közös szó a f. orava, fE. orav ~ lp. L. 
árretv, U. odraivá, örává (HALÁSZ), T. vidjrrev, K. ueprev, N. uatrrev 
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(GENETZ) oo md. ur, ume (Ucebnik 1897, 41 . 1.), E. ur (REGULY), uro 
(WIED.), cser., zürj. ur. Megvan tehát az 'evetnek' e neve a finn
magyar nyelvek amúgy is szorosabban együvé tartozó nyugati (balti -
uráli) ágának minden tagjában, míg a keleti (ú. n. ugor) ágban 
teljesen hiányzik. A nyugati ág sarjai közül csak a votjákban ta
lálunk más nevet ez állatka jelzésére, t. i. a koni szót, melyet 
WICHMANN a Wotj. Chrest. szójegyzékében kérdőjellel a zürjl. kin 
(WIED.), kön 'polarfuchs (canis lagopus)' s ezenkívül a zürj. kin, km 
'schale, dünne haut, hautchen' (<» f. kelme) szókkal vet egybe, míg 
SCHRADER (id. m. 616. 1.) az óporosz caune, litv. kiáuné, szl. kuna, 
kunica 'menyét' szókkal társít arra is utalva, hogy ez állatnév mint 
északról került régi jövevényszó az először ÁRisTOPHANEstől följegy
zett xauváoo] (=~ lat. gaunacum) 'eine barbarische pelzart' szóban 
is fölismerhető. 

Nyírja és nyárfa. Egy kisebb közlésben (Nyr. LIV, 31) föl
hívtam a figyelmet arra, hogy nyír szavunknak a tájbeszédben 
'fiatal hajtás'-íéle értelme is van (pl. 'a szőllővesszőnek tavaszi 
nyírja' s a székelyeknél 'megnyírez' a. m. 'megvesszőz'), mi iga
zolni látszik BuDENznek azt a föltevését, hogy a nyír, nyír-fa alap
értelme tekintettel e növény 'sok apró, vékony ágára': 'vesszőfa', 
s a nyír szorosan egyező megfelelői a rokon nyelvekben: vog. nir, 
zürj. nör, votj. nör, úúr 'fiatal hajtás, vessző' stb. (MUSz. 418). 
Azóta újabb adat is fölmerült a nyír 'vessző' jelentésére (akácfa-
iiyirjas • az akácnak vékony, vad hajtása, amit le kell metszeni' 
Kótaj ; Nyr. LIV, 128) s nemrég magam hallottam egy vasmegyei 
ismerősömtől, hogy náluk 'nyirok-seprőnek' mondják az udvar sep
résére használt ágseprőt, mely szónak képzője nyilván a 'cirokseprő' 
mintájára alakult. Ez a nyír tehát kétségtelen megfelelője a rokon 
nyelvek idézett szavainak, de kérdés, hogy a nyir-fa nevezetben 
csakugyan ez a nyír van-e említve, mint BUDENZ véli? Az a körül
mény, hogy SZINNYEI Magyar Nyelvhasonlítása ezt a szóegyeztetést 
nem bocsátotta át rostáján, arra mutat, hogy elfogadhatósága nem 
kétségen felül álló: bizonyára azért, mivel 'sok apró, vékony ága' 
számos egyéb fának is van, s ez nem annyira jellegzetes éppen 
a nyírfára, hogy az elnevezés okát s alapértelmét is ebben keressük. 

Van nyelvünknek egy másik nyír névszója is, melynek ér
telme : 'vizenyős, mocsaras rét'. Már a magyar népies halászat mű
nyelvéről írt tanulmányomban (1893, Ethnogr. IV, 183) jeleztem, 
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azt a nézetemet, hogy a Nyírség, Nyir-egyháza, Nyír-Bátor-féle 
földrajzi nevek előrésze a vog. nar, nür, nar 'zsombékos mocsár' 
~ zürj., votj. nur 'mocsár' stb. szavaknak lehet megfelelője, s hogy 
MULIUS Herbáriuma e mondásában: 'szilva levélő fű sok terem a 
r é t e k e n , a n y í r b e n ' (NySz.) a 'nyíren' nem éppen 'nyírfa-erdő, 
nyíres', hanem 'mocsaras rétféle' értendő (vö. vog. nürdm 'rét' ~ 
osztj. nördm, nürdm 'mocsár'). Ezt a föltevésemet igazolják az 
OklSz. ily adatai: ad campum Nyresmezeu, Nyrmezeu, vallis Nyr-
wapa, Nyreswelg s még inkább a népnyelv következő adatai: 
„ Fekete nyirok és sárga nyirok talajnemek nevei a bodrogközi 
nép nyelvében ; a fekete nyirok az évszakonként kiszáradó mocsa
ruk helyein a visszahúzódó árvizektől hátrahagyott állóvizek iszap
jából képződött talaj, míg a sárga nyirok az odahordott öntéstalaj, 
magának az áradó víznek a lerakódása" (EBNER SÁNDOR : MNy. XXII, 
217). A nyirok 'humor, liquor, succus' értelmét először SÁNDOR ISTVÁN 
szótára jegyzi s az ily értelemben való használat jóformán a nyelv
újítással került forgalomba (NyUSz. 241), bár a NySz. a 'nyírkos 
agyag' kifejezést már G. KATONÁÍÓI idézi. KRESZNERICS szótárában a 
„Nyírség: Mocsáros hely Szabolcs Vben". Tekintettel arra, hogy a 
nyírfa leírásai rendesen kiemelik, hogy ez erdei növény főkép n e cl-
v e s, agyagos és homokos földben tenyészik, azt hiszem, helyesebb 
nyomon jár kutatásunk, ha a nyír-fa előrészét szakítva az eddigi 
felfogással (mely a rokon nyelvek 'vessző' jelentésű szavaival tár
sította) immár ez utóbb tárgyalt 'vizenyős, mocsaras rétet' jelentő 
nyír szóval azonosítjuk. 

E magyarázattal ellenkezésbe jutok érdemes ifjú tudósunkkal, 
ZsiRAival, ki a vog. nar oo zürj., votj. nur 'mocsár' szóra a nyár-fa 
'populus álba' nevezet eredetét építi (MNy. XXIII, 315). Azonban 
figyelembe veendő, hogy a vogE. nar, mint a vogD. nür, nör vál
tozatokból kitetszik, eredetileg palatális, lehet tehát vele az vogE. 
nal nyíl' oo KL. nül, K. nöl <s> m. nyíl és a vogE. tan 'ín' co T. tán, 
K. tön ~ m. ín hangviszonylatoknak megfelelőleg a nyír-t egyez
tetni, de nem a nyár-fának föltétlenül eredetileg is veláris előré
szét. Ugyanígy vagyunk a zürj., votj. nur, nur 'mocsár' szó hang
zójával, melyet vogul másának útmutatása szerint szintén eredetileg 
palatálisnak kell vennünk, vagyis oly esetnek, mint votj. kur- 'kérni' 
fi m. kér-, ul- 'élni' « m. él-, uj 'éj' cv ni. éj, lup 'Jép' <*> m. lép, 
ludz 'légy' ~ ni. légy, lul 'lélek' <̂  m. lél-ek, us- 'esni' •? n. es- stb.. 
(1. Akad. Ert. XXVII, 72 \ A különböző hangrendisóg akadálya a 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK 459- ' 

vog. nár, nör 'mocsár' és vog. nürom 'rét' ~ osztj. niir§m, nörém 
'mocsár' vélt kapcsolatának is (ZSIRAI no.), mely utóbbi szónak igei 
alapból való eredetét világosan mutatják a BUDENZÍŐI vele egyezte
tett f. noro nedves, mocsaras talaj; ér, patak', fE. nőre-, neri-
'triefen, sanft fliessen', mdE. nufge 'triefen', ]p. norite, lpN. noarra-
nnuen' szavak (MUSz. 419). Egyébként a nyár-fának a vog. nár 
és nürdm, osztj. nörém meg a zürj , votj. nur stb. adatok alapján 
való magyarázatát már SZILASI megkísérlette, aki szerint „biztosra 
vehetjük, hogy a nyár-fa, nyárnyú a. m. a mocsár v. víz mellett 
növő fa'" (Nyr. XXXII, 419) — ami azonban, mint látjuk, bebizo-
nyítottnak még sem tekinthető. Csak Ötletkép említeni itt, hogy a 
nyár-fa eseileg (a három <* osztj. %b~l§m, f. kolme- stb. hangváltozás 
mintájára) *nyál-fa alakból fejlődhetett, mely esetben alkalmasan 
volna egyeztethető a vog. nuli, nul stb. (KANNISTO, Vokal. d. ersten 
sübe im wogulischen, 118) ~ osztj. noAy\, íwV/a (KARJALAINEN, Ostj. 
lautgesch. 49) ~ zürj. nil, votj. nil-pu <s> cser. nulgo, nolyo <s> szám. 
Jur. nalJc, OS. nulg, nolg stb. (PAASONEN Beitr. 64) jegenyefenyő, 
lucfenyő (abies picea)' fanévvel, tekintettel az erdei fanevek gya
kori cseréjére (pl. ófn. tanná 'Eiche' és 'Tanne'; 1. 0 . SCHRADER 
id. m. 92, 935). 

Tanulságosak a 'nyírfa' nevezetei a rokon nyelvekben is. Ezek
nek egyező adatait részben BUDENZ előzménye után (MUSz. 102)> 
összeállították már SETALÁ (Stufenw. 120) és PAASONEN (Beitr. 283) 
felsorolván a következőket: f. koivu e« cser. kue, koyl <*> mdM. k'e-lu 
(vö. az utótagra nézve: mar-lu almafa', mar 'alma'), mdE k'i-l'e*/}, 
k'i-l'ej nyírfa' (vö. mdM. kuj-g§r, mdE. k'iv-gef 'nyírkéreg', mely
nek utórésze: k'ef 'hárskéreg') c\> vog. %al', ¥öl' nyírfa' ~ szám. K. 
küjü, Jur. koi-hka, T. kuie, Koib. kuju, OS. kiva, köe, M s a md. 
meg vog. megfelelők végzetével: kiua-l'-pu, köel-pu, Mil-pu stb. 
BUDENZ a 'nyírfa' idézett f., md. és cser. neveit 'lucidum aliquid' 
alapértelemmel (mert a betula „nem ok nélkül 'betula á l b a ' " ) a f. 
koi 'stria lucis, prima lux matutina' szóval családosítja, s hogy e 
föltevésével nem jár helytelen úton, mutatja, hogy az idg. nyelvé
szek a 'nyírfa' óind. bhürjas ('eine art birke'), oszét bárz, pamiri 
furz, brudz ('birke'), ószl., bolg. bréza (or. bereza 'birke'), litv. bér-
zas, ófn. birka (birihha), kfn. birke stb. neveit az óind. bhrájati, 
av. brázaiti 'gláuzt, strahlt' tőhöz csatolják (vö. UHLENBECK, AiWb. 
204, BERNEKER, SlavEtwb. 52). Ugyané nyírfa-névnek valamely indo-
iráni (szkytha) nyelvjárásból való átvétele a votjS. berij, Mai. 
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berij, Kaz., Uf. bérié, Szám. béréé, mely azonban nem a nyírfát, 
hanem a 'hársfát' jelzi. (Hasonló eltéréssel jelzi az idézett idg. nyírfa
név latin megfelelője fraxinus a 'kőrisfát' és egyik szláv hajtása: 
bolg. brést, or. bérest a 'szilfát', míg or. ber'ésta nyírkéreg' BERNÉ-
KER id. h.). A nyírfa' votják neve: Sar. kij-pu, Jel. kij-pi, Glaz. 
•kié-pu, Uf. kié-pu, Szám. küs-p§, Kaz. kié-pe, mely megvan a zür-
jénben is kydé (WIBD.) S a permiben k&j (GENETZ) alakban. Ezt a 
züijén-votják szót SETALÁ (id. h.) szintén a finn koivu családjához 
sorolja, de PAASONEN mellőzi, nyilván a meg nem magyarázott -5 
(-5, -i) végzet miatt. Figyelmeztetünk itt is a votj. l'egej, Vegéé 
'csipkerózsa-bogyó' {C°-pu 'csipkerózsa-fa'), palej, paleé 'barkóca' 
(p°-pu 'barkócafa'), cimej, cimeé 'málna', zürj. ö'mij, ömeé (=- vog. 
ümié 'málna') OJ cser. origóé id. hasonló végzetű növénynevekre, 
melyek e végzetükkel az oszét tulj, tűié, dig. tolja 'tölgy', sorolj, 
sovdlc, dig. Sdbuljci 'szilfa', sonj, smj, sdné, dig. sinja töviskoró' 
növénynevekre emlékeztetnek. Az a körülmény, hogy az oszét tulf-
nak megfelelő m. tölgy mellett a régiségben és a népnyelvben tői 
változat (tulfa, tulherdeic OklSz., töí-fa, töles = 'tölgyes' MTsz.) is 
mutatkozik, szintén a -j, -é végzet képzői értékét igazolja az ily 
szavakban (1. KSz. XX, 133—5). Az osztjákban a 'nyírfa' neve 0 . 
sümdt stb. (KARJ. 129). K. sómdt, J. sd0wmdt (PAAS. Ostj. Wb. 224), 
melynek mása a zürj. sumöd, zürjP. símet 'nyírkérget'jelent; tehát 
az osztj. sümdt nyírfa' voltakép a szintén gyakran használt sümot-
iux nyírkéreg-fa' rövidítése (KARJ. 130). Ugyancsak nyírfát' s egy
szersmind 'nyírkérget' jelent a lpK. piesse (GENETZ, Wb. 131), míg 
lpLule piessie 'nyírfakéreg' (HALÁSZ). 

A 'róka' vogul és osztják neve eltérően a többi rokon nyel
vek iráni (szkytha) eredetű közös róka, ravasz-fé\e szavától (1. AKE. 
520—1): vog. É. áxsor, K. oxsor, P., KL., AL. o%sdr, T. oyjár, 
ux§ér; osztj. 0 . Öxsar, Kaz. ugxsár, Ni. ypxsdf, Pym. ua¥sar, 
DN. uaxsár (KARJ. Lautg. 54), K. wqxsar, J. ivaksár és wgki (PAAS. 

Ostj. Wb. 285, 299), Szurg. vokai (CASTRÉN). AZ a nézetem, hogy 
az oszij. iiqxsar «« \og. oxsor nem egyéb, mint a fémet s különösen 
Vasat' meg ' r e z e t ' ('rézpénzt') jelentő osztj. váx, ox *- vog. váx 
(osztj. O. ox, Kaz. ugx, Ni. u^x, V., Vj. ut>%, DN. uqx KARJ. Lautg. 
54; K. wqx, T. wáy PAAS. Ostj. Wb. 2^4) s a magy. szőr (régi 
szér) pilus' ess vog. É. sa7ir, K. soar, sodr, T, sür 'lószőr' (eredeti 
értelmében általában 'szőr') összetétele; vagyis benne a 'róka' az 
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ő feltűnő vörös színe szerint r é z s z ő r nek' van elnevezve s a ju-
gáni osztják ivoki az ugyancsak jugáni ivqk-sar előrészének képzése, 
tehát a. m. rezes' vagy 'rezecske'. Az ily körülíró, illetve jelző ki
fejezés tudvalevőleg a vadász babonáján alapszik, ki az üldözött 
állatban démoni erőt sejtvén, fél azt a maga közkeletű, igazi nevén 
megnevezni, mint ezt fentebb a menyét szó magyarázatában is lát
tuk. Ugyanily kifejezések a vogulban a medvére': allatöreg' (ui-
ansu%), 'erdei állat' (vör-ui), réti állat' (nürdm-ui), a 'szarvasra': 
'szarvas állat' (ántiy ui), a 'kígyóra': 'bálványalak' (pupi-k'uor); a 
magyarban: farkas, szarvas, fogas s közismert állatoknak idegen 
nyelvű jelzései, mint medve, csuka stb. (1. Hunfalvy-album, 130—1)* 

SCHRADER Reallexikon-ja a róka nevei során megemlíti a thrák 
Paaaápa szót is, melynek feltűnő hasonlatossága az osztj. ua%sar-
hoz emlékezetbe idézi azt a fent is említett tényt, hogy Európa déli 
országaiban a kereskedelem útján széles körben elterjedtek a „pon
tiisi egerek" ({JLÖSC Ilovtiy.oí, mures Pontici), amint a Pontus északi 
partjára barbár vidékekről összehordott prémárukat összefoglalá 
jelzéssel nevezték, s hogy a xaováy.7] =~ lat. gaunacum 'eine bar-
barische pelzart' az óporosz caune, lit. kiáuné, szláv kuna 'nyestr 

szó mása, éppúgy mint a PLimusnál említett viverra 'evet' az óporosz. 
iveivare 'evet' szóé stb. (1. SCHRADER id. m. 616). A finom rókapré-
mek bizonyára már akkor is az ázsiai észak félvad népeitől kerül
hettek forgalomba s szinte természetes, hogy az árúval együtt eset
leg az illető prémnek barbár neve is eljutott a délibb tájakra. Ki
írom itt amit a paaoápa szóra nézve PAUL DE LAGARDE G-esammelte 
Abhandlungen (1866) művében találok (278. 1.): „der scholiast zuro 
Persius 1, 101 Bassaris ipsa Agaue, a qua bassarides omnes bac-
chae dictae sünt, sed etiam Liber páter ut Horatius [a l8is] „non 
ego te, candide Bassareu, invitum quatiam". quibusdam videtur a 
genere vestis, qua Liber páter utitur demissa ad talos, quam Thra-
ces bassarin vocant. quidam a vulpibus, quarum pellibus bacchae 
succingebantur et lyncum pantherarmnque pellibus, vulpes inde 
Thraces bassares dicunt. (3aaaápai xizávzc, ooc erpópouv aí dpáxtau 
pá/t/ai Hesychius. da die Thrakier nach Herodot C 75 und Xenophon 
anab. C 4, 4 fuchspelze trugen, ist man versucht an die (3aaaápia 
Herodot's § 192 zu denken, unter denen schon die altén füchse 
verstanden (das grosse etymologicum Xéystat páaaapo? 7} áXwTcr̂  
zatá 'HpoSoxov OTÍO Koprjvaíwv), die merkwürdiger weise koptisch 
basor heissen". 
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Sző és szőke. Az élő nyelvből kiveszett sző szavunkra sok 
adatot idéz az OklSz., melyek jobbadán a ló bizonyos színére vo
natkoznak (pl. Equum unum zeu coloris, 1290-ből), néha pedig sze
mélynevek (pl. Nicolao dicto Zeiv, 1419). Jelentése e szónak nyil
ván ugyanaz, mint a belőle képzett szö-ke színjelző szóé, vagyis 
"subalbus, flavus', amint a régi nyelv tar és szir szavai (OklSz.) is 
ugyanazt jelentik, mint tar-ka és szir-ke, szür-Jce származékaik. El
térve nyomozásom eddigi irányától, mely a sző eredetét idegenben 
kereste (ÁKE. 578), most úgy vélem, hogy az sikeresebben földe
ríthető a rokon nyelvek világánál. Pontosan megfelel ugyanis mind 
hangalak, mind jelentés szemponljából az osztj. K. sárk3, J. sarjkt 
Wur, hell, heiter; himmel; gott' (PAAS. 212), sanka, sarja id. (PATK.), 
8. sanki, I. sarja 'heiter, klar' (CASTRÉN) SZÓ, mely a vogulban csak 
a saykdli, sárjkdmli 'teremtődni; fölébredni' (tkp. 'világosságra jönni') 
és sárjkdmti 'teremteni' igei képzésben maradt fenn (l. Vog. Néphgy. 
I, 231—2). Az osztják alak magashangúsága mellett, melyről PÁPAI 
KÁROLY S. serjk 'világ, világosság' adata s PAASONEN régibb sqrh>, 
sarkig jegyzése is tanúskodik (NyK. XXVI, 39; PAAS. Die fugr. 
s-laute 132), a vog. *sárk- megfelelő hangzója eredetileg szintén 
magasbangúnak veendő ; vagyis viszonya a sző föltehető régibb *szé 
alakjához (vö. nő -« né, fő -« fé, bő «< hév és széke a. ni. 'szőke' 
NySz.) olyan, mint a vog. tál <» m. tél, v. já-rjk <s> m. jég, v. pfiü ~ 
m. fél stb. eseteiben (l. NyK. XXV, 172). Végzetére nézve a sző 
a vogul-osztják megfelelőnek épp oly szabályos változata, mint a 
fö, nő, vö szavak déli vogul park, T. pör), osztj. nerj, verj másukhoz 
képest. Alapértelme: 'világos (színű)'; a sző-szár (equum zeuzar 
coloris 1347-ből, OklSz.) a. m. 'világos sárga, szökés sárga' (ni. 
szár -« tör. sári 'sárga', a sár, sárga és sárog alakok mellett külön 
nyelvjárásból való átvétel). 

PAASONEN (Die fugr. s-laute, 132) kétséggel csatolja az itt tár
gyalt osztj. sáyr)k3 szót a f. saii 'Witterung, Wetter' cw lpK. sarr, 
ée-rj-f) <?o m. ég 'luft; himmel' szóhoz: „ungeachtet des anl. s, welches 
auf ein urspr. mouill. é hinweist". De hát ép ezen a szókezdő s-n 
múlik a dolog; ha az osztják szó kezdő mássalhangzója s-ből fej
lett, akkor nem lehet a m. ég mása, mert s szókezdőnek a magyar
ban s (s) a megfelelője, de nem enyészet (0). 

A 'hüvelykujj' neve a votjákban. TOIVONEN tanulmánya a 
finn-magyar nyelvek l- hangjairól (FUF. XX, 79) tesz figyelmessé 
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WicHMANNnak egy régibb megjegyzésére (uo. 15, 10), mely szerint 
votják szótáramban a pol% pül'é 'hüvelykujj' adatnak Z'-je (584. 1.) 
valószínűleg sajtóhiba (l helyett). A háború alatt végzett fogoly
tanulmányok során alkalmam volt újból tüzetesen átvizsgálni s szá
mos adattal kibővíteni szótárom iktatott anyagát, s a jelzett szóra 
vonatkozólag tényleg igazolhatom, hogy helyes ejtése: pöli. Uf. Kaz. 
pöle; cinijo-pölijo pöz ujjas kesztyű'. Az 1898-ban kiadott Uceb-
nikben i s : „Bo^bmoi na .̂eu.'B = nö-iti". így tehát a pölfi helytelen 
jegyzése valószínűleg a cöl'i (Kaz. cöl'e) 'kis újj' szó ejtésének ha
tása alatt keletkezett; vagyis a közlő elősorolván az egyes ujjak 
neveit, a 'hüvelykujj' szavát a 'kis újj' egyébként hozzá hasonlatos 
hangalakja szerint módosította. Az is lehet, hogy ez a „ráhatás" 
nem egyéni nyelvtény, hanem egy vidék ejtésének sajátsága. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Fiu (1248 kör.) 'funiculus'. — TAGÁNYI K. A földközösség 
története Magyarországon c. értekezésében megállapítja, hogy hazánk
ban régente egyes íöldbirtokok a közösség tulajdona voltak, de 
azokat felparcellázva átengedték egyeseknek hosszabb-rövidebb ideig 
tartó használatra. E kisebb földdarabokat kötéllel kimérték, majd 
felszántatlanul hagyott gyepszalagokkal elkülönítették a másokéitól. 
Az oklevelekben ezzel kapcsolatban előforduló fiu, fyu, fiukeíel és 
vált., fyun-wztas szavakat fú-, fűkötél-, füvön-osztás-nak olvassa és 
a 'herba' jelentésű fű szóval azonosítja (Magy. Gazdtört. Szemle I, 
223 skv'.). Ezt a magyarázatot mindenki elfogadja (1. ZOLNAI : Nyr. 
XXIV, 181, OklSz., TIMON Á. : Magyar alkotmány- és jogtörténet 
(1902.) 345, SZINNYEI: MNy. XXII, 231), ha azonban az eddig elő
került adatokat időrendbe sorakoztatjuk, talán némileg mégis módo
sítanunk kell e megállapításon, s ami bennünket jobban érdekel, olyan 
adatot is találunk, mely nyelvészeti szempontból figyelmet érdemel*) 

A) 1135: cum villanis communem habere fűnem2) . . . ad duo 

J) Köszönetet mondok FEKETE-NAGY ANTAL és KLEMM ANTAL uraknak, 
hogy az eredeti oklevelekben megnézett adatok pontos megállapításában segít
ségemre voltak. 

a) Az oklevél egy 1566-ból való másolatban maradt ránk, s van másolata 
1749-ből is (ez utóbbinak jelzése Dl. 24324). Emebben a kérdéses szók így 
fordulnak elő : communem habere füven, in communi füven. Ezért van füven 
alak a CodDipl. VII/5, 103, 104. lapján is PAULER füven alakban közli (A m. 
nemz. tört. 1893. I, 662). TAGÁNYI szerint a két adatot funem, /kwe-nek kell 
olvasnunk, de PAITLEK könyvének második kiadásában (1899. I, 516) is fenn
tartja nézetét. A két szó csakugyan funem, fané, s vö., hogy ugyanabban az ok
levélben az ü betű az u hang jele : BozoűJc, Chücla, Ipül stb. 
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aratra in communi füne cum villanis (Dl. 5775). 1208: ius unius 
funiculi (VárReg. 330). 1239 : terramque limosam cum funiculo 
decetn vlnarum, numero nonaginta sex, vbi stb. (Árp. Új Okm. VII, 
8). 1253: ut omnia prata illa, et aquas cum funiculis mensurando 
juridicis, in trés partes divisissent (uo. II, 243). 1289: proprie pos-
sessionis terminis et funiculis intercepta (Hazai Okm. I, 78.). 

B) 1234: tria aratra terrarum . . . per herbas dividitur (Zalám. 
Okit. I, 7). 1268: distinctam cum herbis (MonStrig. I, 561). 1272: 
cum herbis dividitur (Árp. Új Okm. VIII, 396). 1274: diuisam cum 
herbis (uo. IX, 91). 1292: diuidendo per iugera, seu per hubas 
(TAGÁNYI szerint herbas) (CodDipl. VII/5, 509); ugyanez az adat : 
diuidendo per jugera, seu per Erbas (MonStrig. II, 322). XIV. század: 
erbaliter divisa (Dl. 9269). 1336: per erbas adiacentibus (Zalám. 
Okit. I, 321). 1341: per herbas diuisa (Pannonhalmi lt. capsa XVIII. c ) . 
1346: sub herbali divisione (Zalám. Okit. I, 432). 1352: erbalibus 
divisionibus (Hazai Okm. II, 96). 1357: limitaciones verbales (TAÖÁNYI 
szerint herbales) (Anjoukori Okm. VI, 608). 1389: erbali distinccione 
(Dl. 7468). 1424: mixtim et herbaliter adiacerunt (CodDipl. X/6, 
632). 1437: per herbales diuisiones (Hazai Okm. II, 270). 

A régibb, A) a. közölt adatok tehát csak a kötelet, funiculus-t 
említik, a füvet, herba-t nem; a későbbiek, a B) alattiak pedig 
csak fűről, herba-röl beszélnek, s a kötélről, funiculus-ról hallgatnak. 
Mintha tehát e két latin műszavunk egymást zárná ki, s ennek 
nézetünk szerint az a magyarázata, hogy a kötelet nálunk egy ideig 
nemcsak mérésre használták, s így a funiculus nemcsak nyilas'-t 
jelentett, mint TAGÁNYI mondja, hanem határjelzésre is alkalmazták. 
Erre következtetünk a communem habere funem, in communi fané, 
de különösen a terminis et funiculis intercepta kifejezésből is, mert 
ez utóbbiban a terminus, azaz az állandó határjelző (kő, fa stb.) 
mellett a funiculus is mezsgyeként szerepel, valószínűleg úgy, hogy 
a köteleket cövekekre feszítették ki. 

Azonban külföldi mintára már 1234-ben is a gyepszalagot hasz
nálták ideiglenes határként, a XIV. századtól kezdve pedig a funi
culus már nem is szerepel. Ez persze csak azt jelentheti, hogy a 
kötél ekkor már csak mérőeszköz volt, a fontosabb, a határjelző 
pedig egyedül a gyep. Megjegyezzük, hogy a funis és funiculus 
Du CANGEnál is mint hosszúság-, illetőleg területmérték szerepel. 

Van aztán egy 1248 körüli adatunk, mely TAGÁNYIÍ zavarba 
hozta : de quadraginta funiculis, quod vulgo fiu vocatur, sex daren-
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tur populis Regine (Árp. Új Okm. VII, 278). A következetlen latin 
szerkezet: funiculis, quod nem okozhat nehézséget, mert JAKUBOVICH 
EMIL szíves közlése szerint okleveleinkben gyakori a rivulus, quod-
féle egyeztetés. Ily módon a szöveg fordítása: „A negyven kötélből, 
melyet a közbeszédben /m-nak neveznek, hat a királyné népeinek 
adassék". Az oklevél tehát a /m-nak írt szót (TAGÁNYI szerint = fű 
'herba') a latin funiculus-sz&l azonosítja. TAGÁNYI megvallja, hogy 
nem érti, mit keres a fiu mellett a latin funiculus; mi azonban 
állapítsuk meg, hogy ez oklevél alapján lehetett egy fiu-nak írt 
szavunk, mely 'kötel'-et jelentett, s így természetesen nem lehet 
azonos fű 'herba' szavunkkal. 

1297: ipsam particulam térre intra Dorog esse mixtim, quod 
vulgariter fyu dicitur (Árp. Új Okm. X, 277). A mixtim azt jelenti, 
hogy az osztáskor kapott földdarabok szétszórtan feküdtek, magán
birtokokkal összekeverve (TAGÁNYI) ; de itt már nem tudjuk megálla
pítani, hogy ezt a felosztást /w-vel, vagy fiu, fyu 'kötél'-lel hajtották-e 
végre, mert láttuk, hogy a XIII. század végén már nemcsak kötéllel, 
hanem gyepszalaggal is jelölték a határokat. Kissé bizonytalannak kell 
tartanom a következő., ugyancsak 1297-iki adatot i s : mixtim quod 
wulgo Fyunívztas dicitur (Hazai Okm. V, 86). Fiu szavunk, amint 
látni fogjuk, nem lehetett v-tö\ű, a Fyunwztas-t pedig nem olvashatjuk 
'füvön osztás'-nak, mert akkor fiven usztás alakot várnánk; viszont 
nem tudom régi nyelvünkből adattal igazolni, hogy a mai füvön-t 
akkor fiven-nek mondották, bár igaz, hogy a másik, már kevésbbé 
lehetséges alakra, a fivün-re sincsen adatom. így a fenti szót 'füvön 
osztás'-nak is, 'kötélen osztás'-nak is értelmezhetjük. 

Az 1329—32-iki fiuketel, fyuketel, fyu hetei, fijketel adatok 
(OklSz.) előtagja már valószínűleg a fű 'herba' szóval azonos, mint
hogy a többi oklevél e korban már csak herba-t említ. TAGÁNYI 
nyomán megjegyezzük, hogy e kifejezésekben a ketel a szétszórtan 
fekvő területek összetartozását jelzi. 

Tehát csak egy biztos adatunk van arra, hogy volt egy fiu-nak 
írt szavunk, mely a latin funiculus-sz&l volt egyértékű. Viszont ez 
az egyetlen adat legalább 50 évvel előzi meg a többi idetartozó 
magyar szót, s így jogos lehet az a nézetünk, hogy egy már régen 
kihalt magyar szóval van dolgunk. E hitünkben megerősít az, hogy 
a rokonságban pontos megfelelői is volnának: 

osztj. píydt, púydl\ piuydA, píydf 'tragband, schnur' j md. 
piks cseiF, kersamo piks 'wickelband', sed'olka piks 'sattelgurt', vedra 

Nyelvtudományi Közleménybe XLVII. pM 
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piksis 'des tragseil am wassereimer' | f. piekse-, pieksa- 'verni, kor
bácsolni' (vö. md. piks 'seil': mdM. piksőms 'schlagen. prügeln' 
PAAS. Chrest.) || szamJ. pwő, pmt 'bastseil, seil'. 

Vö. TOIVONEN: FUF. XVI, 222, LEHTJSALO : SUS.Toim. LVIIÍ, 120. 
E megfelelések pontosan beleillenek m. máj, íj csoportjába, 

ahol a fgr. alapnyelvi *-s <*> -*z-t *k ~ *y előzi meg (1. SZINNYEI 
NyH.7 43). Hangtani szempontból kifogástalan egyeztetés volna cser. 
pikxs, piks, piks is. de már kevésbbé votj. pukis, puTáts, pukís, puklc, 
pukéé (vö. TOIVONEN : FUF. XIX, 101), azonban jelentéstani nehézség 
előtt állunk: a cser. szók jelentése 'pfeil', a votjákoké 'bogén; 
pfeil'. A többi uráli szóval való egyeztetésük csak akkor lenne el
fogadható, ha feltennők, hogy jelentésük eredetileg nem 'nyíl', sem 
'íj ' , hanem 'az íj húrja, kötele' volt. Ezt annál inkább elhihetjük, 
mert amint tudjuk, a mi nyíl és íj szavunk fgr. eredetű, s az nem 
hozhat minket zavarba, hogy a mi nyíl szavunknak megfelelője 
éppen a cseremiszben, az íj-é pedig éppen a cseremiszben és votják-
ban hiányzik. 

Azt hiszem, ezzel kétségtelen bizonyítékot szereztünk arra, 
hogy az 1248 körüli fiu 'funiculus' nem lehet elírás eredménye, 
ilyen szavunk csakugyan lehetett, sőt volt is. Az is kétségtelen, 
hogy ez a szavunk, fgr. megfelelőit tekintve, nem lehetett f-tövű, 
mint ahogy a máj sem az, s eredetileg az íj sem volt az. Kiejtése 
pedig valószínűleg fíü volt, s az ü tővéghangzó lehetett, amely előtt 
egykor természetesen mássalhangzó volt. 

JUHÁSZ JENŐ. 
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 
Aurélien Sauvageot: Recherohes sur le vocabulaire des lan-

gues ouralo-altaíques. Budapest, 1929. 8-r. XLII + 142 1. 
Az urál-altaji nyelvek rokonságának problémája egyike a nyelv

tudomány legnehezebb kérdéseinek; irodalma jórészt olyan munkák
ból áll, melyekből az ember semmit sem tanul. SAUVAGEOT könyve a 
szerencsés kivételek közé tartozik. 

A bevezetés első két szakaszában (La parenté ouralo-altaique és 
La parenté altaíque) az eddigi kutatás történetét foglalja össze, illetve 
e kutatás eredményeit értékeli S. röviden, világosan és helyesen. Ehhez 
csupán két lényegtelen megjegyzésem volna, s ezek a következők. 
BÖHTLINGK nem volt ellenzője az urál-altaji rokonság föltevésének 
(VIII—IX. 1., vö. XXIII. 1. lent, hol S. helyesen adja BÖHTLINGK néze
tét), csupán SCHOTT módszerét és eredményeit vetette el. Az urál-altaji 
problémáról szóló vita nem 70 (IX. L), hanem majdnem száz év óta 
foly (a kérdés irodalmának első terméke SCHOTT Versuch-ja [1836], 
melyre BÖHTLINGK már 1851-ben reflektált). 

A következő szakaszban (Difficulté générale de la grammaire 
comparée ouralo-altaique) először azokkal a jelenségekkel foglalkozik 
S., melyek az urál-altaji nyelvek történetének művelését megnehezítik. 
Ilyen elsősorban az, hogy a fejlődés régebbi korszakából nincsenek 
nyelvemlékeink. Ilyen azután az, hogy abban a korban, melyben nyelv
emlékekkel rendelkezünk, a finnugor, a török, a mongol nyelvek na
gyon keveset fejlődtek. Végül megnehezítik a kutatást e nyelvek alak-
'tani sajátságai. Minden grammatikai fogalmat suffixumok segítségével 
fejeznek ki, de a suffixumok alkalmazása egészen más, mint az indo
germán nyelvekben. Az urál-altaji szó nem alkot olyan egységet, mint 
az indogermáu. Helyesebben: nem alkot morfológiai egységet, csupán 
fonetikait. Az urál-altaji suffixum mindenre jó ; elveszti csaknem min
den önállóságát, fonetikai foszlánnyá válik, melyet nem lehet elemezni. 
Az urál-altaji nyelvek morfológiáját egy. nyelvtörténet-előtti korszak 
nivellálta, izolálódott régi alakokat, melyek segítségével az ősi nyelv
állapotról lehetne mondani egvet-mást, bennük nem igen találunk. Ilyen 
körülmények között a finnugor alapnyelv rekonstruált alaktana termé
szetesen nagyon szegényes, ilyen a töröké s a mongolé is, de még 
inkább ilyen az urál-altaji alapnyelv alaktana. Az a néhány tétel, me
lyet itt megállapíthatunk, a következő. A személynévmások bizonyos 
fokig hasonlók egymáshoz (1. szem.: *b. <*> *m.); hasonlóságok vannak 
a mutató és a kérdő névmásnál is (tung. taw- <x> man. tuba 'jené seite, 
dórt' oo vog. tufil 'von dórt, dorther' oo m. túl; Te- elem a kérdőnévmá
sokban). Egyezni látszik a török (z) és a mongol többesjel (t) is. Van 
néhány egyezés az esetragokban is: uráli *-n (locativus) <x> török -n 
(instrumentális); török -r> (genitivus) — vö. man. feye 'wunde' =- feye-
ingge 'verwundet', md. sal 'salz' =- salov 'salzig', s figyelemreméltó a 

30* 
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műveltető -t- képző egyezése. — Végül hasonlóságokat találunk az 
uráli és a török birtokos személyragozásban. 

E szakasz első részének fejtegetései reám néhol idegenül hatnak, 
különösen az a rész, mely az urál-altaji suffixum sajátságos természe
téről szól. Ami a török -z és a mongol -t többesjel egyezését illeti, ezt 
nem gondolom valószínűnek. A török -z nem a mongol -í-hez, hanem 
a török -Za-r-hoz tartozik. (Vö. v. LE COQ, Manichaica, I, 9: tmüngür 
és bolungur <x> tüsüriiz és bolur,uz.) — A török s- mutatónévmás, melyet 
S. megemlít, másodlagos; eredetileg magánhangzóval kezdődött (of, is) 
s alighanem az ól 'ő, az' alakpárja. 

A következő fejezet (XIX—XXXVIII) címe: Présomptions en fa-
veur de la parenté des langues ouralo-altaíques. 

Itt S. az urál-altaji nyelvek belső szerkezetének sokat emlegetett 
egyezésével foglalkozik. 1. E nyelvekben nincsenek praefixumok és 
praepositiok. 2. A másodlagos elemek megelőzik az elsődlegeseket 
(nagy ház). 3. A kifejezés struktúrája mellérendelő és nem alárendelő 
jellegű. 4. Megvan e nyelvekben az ú. n. magánhangzó-harmónia. 

Az első három jelenségről azt mondja S., hogy ezek önmaguk
ban véve nem sokat számítanának, de tekintettel arra, hogy az urál-
altaji nyelvek területe földrajzilag egységes, továbbá ha figyelembe 
vesszük, hogy a környező nyelvek (talán a japánit kivéve) egészen más 
jellegűek, mégis csak azt kell mondanunk, hogy az említett egyezések 
az urál-altaji nyelvek genealógikus egysége mellett szólnak. 

Ami a magánhangzó-harmóniát illeti — mondja továbh S. — ez 
SZINNYEI szerint valószínűleg még a finnugor alapnyelvben sem volt 
meg, s a mai finnugor nyelvészek (SETALA, GOMBOCZ) körülbelül egy vé
leményen vannak vele. (Ehhez meg kell jegyezni, hogy SETALA szerint 
a magánhangzó-harmónia valószínűleg megvolt a finnugor alapnyelv 
ben, vö. NyK. XLVII, 65.) 

A szerző szerint minden urál-altaji nyelvben megvolt a magán
hangzó-harmóniára való törekvés, s ez nem lehet véletlen; meg kell 
gondolni, hogy a magánhangzó-harmónia igen ritka jelenség] Tehát a 
magánhangzó-harmónia az urál-altaji nyelvek rokonsága mellett szól.. 

A magánhangzó-harmónia mellett jellemző az urál-altaji nyelvekre 
a mássalhangzók váltakozása (bizonyos formában megvan a törökben 
és a mongolban is), továbbá a magánhangzók váltakozása. Ezek is a 
rokonság feltevése mellett szólnak. (Ezek még kevéssé tisztázott kér
dések.) 

Azután áttér S. a szóegyezésekre. Először megemlíti a máj, nyak 
és nyal urál-altaji megfelelőit. Ezek közül a nyak szónak aligha van 
köze a török jaka, jaya 'gallér, par t ' (öo jak 'oldal, kerület') szóhoz. 
Még a IpS. nemok 'mollis', továbbá e szó fgr., tunguz és mongol meg
felelőinek a török jumsak 'puha, békés' szóval való egyeztetését sem 
tudom minden további nélkül elfogadni. (Mellesleg: a török jabas, javas 
is idetartozik.) A szó ugyanis erősen hangulatfestő jellegű (*jam co *nam,. 
vö. m. nyám-nyám ember). Már pedig — és ezt a következőkben meg
beszélendő egyeztetésekre vonatkozólag is erősen hangsúlyozom — 
hogy az urál-altaji problémát határozottan láthassuk, csak kétségtelen 
(vagy legalább is annak látszó) egyeztetéseket szabad elfogadnunk. 

Az utóbbi egyeztetéshez S. az idézte csuvas és jakut alakokból 
kiindulva néhány reflexiót fűz. Azt mondja többek közt, hogy a j-török 
ata-myz 'atyánk' os csuv. at'ts-mdr 'ua.' °c jak. aya-byt 'ua.' esetében a. 
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jak. alak í-je (mely kétségkívül többesjel) a mongol -t többesjelre 
emlékeztet. Ez csak látszólagos, itt a jak. t hang s-ből fejlődött 
(újabb időben), ez megint 2-ből. (BÖHTLIXGK, Gramm. 185. §.) Ami azon
ban a mongol -s többesjelt illeti, ezt S. — azt hiszem — helyesen 
egyezteti a török -z többesjellel. 

A IpS. nemok 'mollis' etimológiájához fűzött reflexiók leglénye
gesebb pontja azonban az, hogy a tunguz, a mongol és az uráli szem
ben állanak a törökkel, helytelen tehát CASTRBN nézete, ki a török és 
a fgr. között szorosabb kapcsolatot látott, s helytelen a török-mongol-
tunguz = altáji nyelvegység feltevése. S. három jelenséget említ: a IpS. 
nemok szókezdőjének megfelelőit (fgr., mag., mong. n~, n- ©o tör. j - ) , 
az urál-altaji *p- viselkedését (ezt itt csak megemlíti) s az uráli, tun
guz, mongol *-t (török: -z co -r co -t) többesjelt. Az első, mint láttuk, 
aligha vehető figyelembe, a másodikról még szólni fogunk, a harma
dik nem sokat mond. 

Tovább beszélve a szóegyezésekről, S. (PAASONEN nyomán) meg
említi, hogy a m. nyál-nak és fgr. családjának megfelelőit megtalál
juk a törökben is: csuv. sul 'könny' co j-török jas. Ezt az etimológiát 
sem fogadhatom el; a fgr. szónak 'könny, nyál, mucus' a jelentése, a 
török szóé: 'friss, zöld, leves, nedves'; 'könny'-et a szó a törökben 
rendesen a köz jasy 'a szem nedvessége' összetételben jelent; PAABO-
"NEN csuvas szótárában is ezt találjuk: „sul: kus-suh, kus-sul 'könny'". 

Kétségtelen tehát — folytatja fejtegetéseit 8. --, hogy az urál-
altaji nyelvekben vannak szóegyezések, s ezek módszeres vizsgálatá
nak kell a nyelv szerkezetének vizsgálatánál nyert sejtéseket megerő
sítenie, alapossá tennie. A szóegyezések módszeres vizsgálata fogja 
voltaképpen megteremteni az alapot az urál-altaji probléma tudomá
nyos tárgyalásához, ezzel, tudjuk megalkotni az urál-altaji nyelvek 
összehasonlító hangtanát. 

Itt egy érdekes, előttem nem egészen világos módszertani elvet 
kapcsol be S. (XXXVI. 1.): „Nem gondoljuk, hogy a javasolt módszer 
legyőzhetetlen akadályokba ütköznék. A bizonytalansági coefficiens nem 
olyan, hogy az így nyert eredményeknek minden értékét megsemmi
síthetné. Határozzuk csak meg a bizonyosság elemeit (les éléments de 
certitude), melyeket elérhetünk. Mint tudjuk, a szó az urál-altaji nyel
vekben két elemből áll: 1. egy nominális vagy verbális tőből, 2. suf-
íixumokból. Ez utóbbiakat mi nem tárgyaljuk. Marad a tő. A tő leg
több esetben három elemből áll: 1. egy kezdő mássalhangzóból, 2. egy 
intervokalikus mássalhangzóból vagy mássalhangzócsoportból, 3. egy 
tővokálisból (une voyelle radicale). A vokalizmust, mely mindig nagyon 
határozatlan (trés mai défitii) ezekben a nyelvekben, liagyjuk el. Ma
rad két mássalhangzó. E két változó elem közül az egyiket meghatá
rozhatjuk 1. a másik mássalhangzó, 2. az illető szó jelentéstani érté
kének ismeretéből. Oly egyenlet van tehát előttünk, melyben három 
mennyiségből kettőt ismerünk. Minden matematikus be fogja látni, hogy 
a bizonytalansági coefficiens már nem olyan nagy, mikor ilyen módon 
dolgozunk". 

Feladatul kitűzi S. a szókezdő és az intervokalikus p, b, t, k, r 
kutatását. Most következik tehát a munka legfontosabb része (1—138. 1.) 

Nagyon érdekes mindjárt az első kérdés: 
urál-altaji *p- =- tung. p- (man. /"-), mong. 0, tör. 0, fgr. *p-. E 

hangfejlődesről többen írtak, többek közt RAMSTEDT, kinek négy, a,fenti 
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hangtörvény alapján felállított etimológiáját alapos megbeszélés tár
gyává teszi S. (1—9. 1.) E négy etimológia a következő: 1. gold (tung.) 
pe 'nyírfa' | man. fiya 'ua.' | tung. hijika 'erdő' co mong. i-ryai 'bozót' 
co tör. y 'fa, erdő, bozót' oo f. pim | m. fa. — 2. man. feye 'fészek' co 
mong. ujaya oo tör. vja, juva co m. fész(ek). — 3. man. fere 'boden, 
grund' ! tung. hára, ara 'boden' | olca (tung.) pörö 'fond, base' oo mong. 
iruyar (a régi nyelvben hiriCar) 'fond, sol' oo csuv. ara§ 'das untere 
stück am hemde' | kirg. irgci 'der untere teil des jurtengitters' | oszm. 
árka 'hát', arci- 'hátsó rész' oo m. far. — 4. tung. hara 'tenyér' | gold 
p'aira \ man. falanggo oo mong. alaya, alajan (a régi nyelvben halaqan) 
oo tör. aja co f. pivo. E négy egyeztetés nem vethető el minden további 
nélkül, de nem is teljesen megnyugtató. 

Következnek a S. egyeztetései (9—32. 1.) 5. tung. pára 'szán' co 
mong. arai 'kocsirúd; sziget' co burj. arára 'éléstár' oo csuv. ira 'tánc, 
horony' | j-tör. ar- co yr- 'in fugen arbeiten' oo f. parvi 'éléstár' | í'E. 
parte 'komp' oo szám. pm-% 'négylábú faállvány árúk megóvására'. — 6. 
S. következő egyeztetése egy urál-altaji *p&rx-, *pür8-, *pxgür&-, *pés(J&r8-
'kör, forgás' szót rekonstruál. (M. forog, pereg.) Ez nyilván haugutánzó. 
(Mellesleg: a tör. ör- 'fonni', arya- 'den faden einschiessen', agir- 'for
dítani' nem tartozik össze.) — 7. Man. féri 'bőr' oo mong. arasun 'bőr, 
héj' oo m. bőr oo szám. pir 'héj'. — 8. Man. furitan 'taucher, pelikán' 
co tör. örtak 'kacsa' [nem világos, nem egyeztethető] ? co osztj. piri 
'anas querquedula' oo szám. pur 'kacsa, anas clangula'. 

Ezek az egyeztetések általában képet adnak S. eljárásáról. 
A következőkben csak azon egyeztetéseit fogom ismertetni, me

lyek — amint látom — egyelőre elfogadhatók. (Megengedem, hogy a 
fel nem. soroltak között is lehetnek — bizonyára vannak is — he
lyes egyeztetések, de ezeket egyelőre nem látom világosan. Nem em
lítem azután azokat az egyeztetéseket sem, melyek helyesek — pl. a 
nagyon érdekes 57. egyeztetés, a tör. tubák 'patkó' megfelelői —, de 
nem az urál-altaji vagy uráli-tunguz-mongol közösség korába mennek 
vissza.) 

f. pala 'bissen, stück' | md. pal 'stückchen' | m. fal(-ni) co tung. 
palce 'stück, brocken' (19.); 

md. poj, poju 'espe' co szám. pi- co tung. póló 'espe' (20.); 
cser. pun 'haar (von tieren), feines haar (am menschenkörper), 

fiaum, flaumfedern, daunen, féder' co 1ung. funiyehe 'haar, wolle' oo 
mong. husiin =- iisün 'cheveux, poils' (22.). 

Az idetartozó egyeztetésekben (34.) szerepel a m. fi, f. poika stb., 
melyet S. a tung. pi-kia 'kind, sohn' szóval egyeztet. Idevonható talán 
a tör. (jak.) oyo 'kind', (oszm.) oyul 'fiú' szó is (ezt S. a 181. egyezte
tésben a cser. vyd 'junges von tieren, kind' szóval s ennek megfele
lőivel egyezteti). 

Az első fejezet első részében (Le p- initial, 3—32. 1.) tehát azt 
bizonyítja 8., hogy az altáji szókezdő *p-nek az uráliban *p- felel meg, 
s bizonyítása általában kétségtelenül sikerült. Feltűnő, hogy a szókezdő 
*p- esetében a tung. és a mong. közelebb van az urálihoz, mint a török. 

Az első fejezet második részének címe és tárgya: Le -p- inter-
vocalique (33—47. 1.). S. itt arra az eredményre jut, hogy a szóközépi 
-p-t illetőleg az urál-altaji alapnyelvben két esettel, illetőleg kétféle 
váltakozással kell számolnunk: 1. *-pp- co -*p- (occlusive longue et 
occlusive moins longue), 2. *-p- oo */3 (occlusive sourde et spirante so-
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nore). Ebben a fejezetben is sok (21) érdekes egyeztetés van, melyek 
több szempontból tanulságosak, azonban — sajnos — nem találtam 
köztük olyanokat, melyek az urál-altaji -p- fejlődésének kérdését 
tisztáznák. Talán lehetne beszélni a m. kap és fgr. megfelelői oo 
mand. kabsembi 'schnappen wie ein hund' oo mong. xab 'action de sai-
sir avec avidité' oc tör. kap(b)- 'elragadni' egyezéséről (43.), melyet én 
is felvettem az uráli-török szóegyezések közé (NyK. XLVII, 73). Nem 
tartom azonban kizártnak, hogy ez esetben nem történeti, hanem elemi 
egyezéssel van dolgunk: vö. lat. capio 'nehmen' oo gör. xájtxco 'happer 
avidement, avaler gloutonnement' ; ném. happen (nem tartozik össze az 
előzőkkel) =~ fr. happer 'erschnappen, packen' („Wohl lautmalend" 
WEIGAND). 

Az első fejezet harmadik része (48—58. 1.) az urál-altaji szókezdő 
*&-ről szól, azokról az esetekről, midőn az altáji nyelvekben &-t, az 
uráli nyelvekben *p-t találunk. Úgy látom, hogy az urál-altaji szókezdő 
*&-nek a bizonyítása sikerült S.-nak. Elfogadhatónak gondolom a m. 
por urál-altaji megfelelőinek következő összeállítását: f. poro 'meleg 
hamu; hamuból főzött lúg; salak, vminek alja, törmelék, por': sahan 
poro 'fürészpor' | osztj. parratlem 'bestáuben', pár 'asche' | votj. puréitinf 
'aufstáuben, staubén, staub maehen' oo man. buraki 'staub', bum 'kie
sel' (45.) Alighanem helyes lesz nagyjában a m. fúl urál-altaji megfele
lőinek összeállítása is (71.), bár ezeket én annak idején szándékosan 
nem tárgyaltam a török-uráli szóegyezések között. (Md. puvams 'erwür-
gen' oo burj. böyo 'étrangler, étouffer' oo tör. boy- 'die kehle zusam-
menpressen'; nem függ össze valami erős sóhajtást kifejező tőszóval?) 
Ugyancsak helyes lehet a következő egyeztetés (72.): m. bog és fgr. 
megfelelői oo tung. bukkucé 'buckelig' | man. buktu, bokto oo burj. böyön 
'bosse du chameau' j mong. boyoma 'abscéz, carboucle'. (De vö. WALDE, 
Lat. Etym. Wb.2: „„bucca „die aufgeblasene backe" : von einem schall-
malenden *buq-u" ; a latin szóból többek közt a német buckel. S. a 
hangutánzó szavakról s más idetartozó jelenségekről egészen más vé
leménnyel van ; én ezeket az urál-altaji probléma mai állásánál a bi
zonyító anyagból talán inkább kirekeszteném.) Valószínűleg lehet be
szélni a következő egyeztetésről is (78.): m. füst | vog. posimti 'fumer' 
oo mong. basya- 'fumer'. 

Végül a IV. részben (59—62. 1.) azt bizonyítja S., hogy az urál-
altaji alapnyelvben voltak olyan dublettek, melyekben a szókezdő p-
hang b-vel váltakozott. Fejtegetései azonban e részben nem egészen 
világos etimológiákon alapulnak. Jó a falu szó megfelelőinek össze
állítása (man. falga oo mong. balyasun oo tör. balyk), azonban ez iráni 
jövevényszó, bár története nincsen egészen tisztázva. 

Következik a könyv II. fejezete : a szókezdő és a szóközépi t 
története. 

A szókezdő í-ról szóló rész (65—73. 1.) a m. dorgál urál-altaji 
megfelelőinek összeállításával kezdődik. Ezzel kissé 'bővebben foglal
kozom, mert módszertani szempontból tanulságos, és talán itt sikerül 
megértetnem az olvasóval, hogy van okunk óvatosnak lenni látszólag 
tetszetős urál-altaji szóegyeztetésekkel szemben is. 

A dorgál uráli megfelelői SZINNYEI Magyar Nyelvhasonlításából is
meretesek : f. tora 'veszekedés, szidás' | cser. tori- 'dorgál, szid', md. 
tűre- 'dulakodik, verekszik' | szám. táró 'birkózás' stb. Ezek világosan 
megfelelnek egymásnak, de még ilyenfajta etimológiáknál sem lehet 
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tudni, hogy egy-egy vélt megfelelőnek esetleg nem egészen más-e az 
eredete. Ezt az uráli szócsaládot S. a következő altáji szavakkal egyez
teti : tung. torkuldim 'ringen, kámpfen' | man. darimbi 'vorwerfen, ta-
deln', daringga (sejeri) 'kriegswagen' (sejen 'wagen') <x> burj. doromzilal 
'bláme' 03 ujg. tury 'feind' 00 kaz. tat. tyrys- 'sich bemühen' | kirg. ty-
rys- | oszm. durus-, dürüs- [0: dürüs-] 'controverser, lutter'. 

Az egyeztetés tetszetős; határozottan S.-nak jobb etimológiái közé 
tartozik. Legalább is ez volna a benyomásunk, ha a török nyelveket 
éppoly kevéssé ismernők, mint pl. a tunguzt. A törökből azonban gaz
dag anyagunk van, s ha ezt az anyagot figyelembe vesszük, azt látjuk, 
hogy az a három török szó, mellyel S. a m. dorgál-t és a felsorolt 
tung., mong. alakokat egyezteti, három külön szócsaládba tartozik, 
melyek közül egyiknek sincs köze a m. dorgál-hoz. Az első török szó 
az ujg. tury 'feind', melyet S. RADLOPF szótárából idéz; az adat nem 
rossz, de pontosabb jelentést ad MAHMÜD KASGARÍ (ed. BROCKELMANN) : tury 
'sauer; von schlechtem charakter' (meg kell azonban jegyezni, hogy 
BROCKELMANN munkája S.-nak még nem állott rendelkezésére); az oszm. 
durus- (kaz. tat. tyrys- stb.) a dur- 'állani' ige származéka, jelentése 
'sich entgegenstellen, entgegenstehen, entgegenstreben; sich auflehnen' 
(1. ZENKER, S. v. durmak, 607. 1.); a dürüs- 'trachten, sich bemühen, 
sich bewerben, befleissigen, unterstehen, emsig sein' a dür- 'feltűrni' 
ige származéka, eredeti 'gyürkőzni' jelentéssel. 

Nem lehet elnyomni azt a kétséget, hogy vájjon az egyeztetett, 
mong. és tung. alakok is nem tartoznak-e eredetileg egészen más szó
hoz, mint a m. dorgál. 

Egyébként a szókezdő *t bizonyítása — úgy látom — szintén 
sikerült. A 

votj. dirlpií 'eilen' | vog. türe% 'sogleich' <*> man. turgén 'schnell,, 
sogleich' ce mong. tür 'vite' (89.); 

f. tyrtyá 'satt werden' <x> szám, iir 'gefüllt, voll' 00 man. derbici-
'füllen, anfüllen' (91.); 

m. tűz | vog. tavit | osztj. tiigJm, tughut (? vö. f. túli) os tung. 
taivá | man. tmca 'tűz' (?vö. man. tolombi 'anbrennen' sw mong. tüle-
'brúler, allumer') (98.); 

m. toll | md. tolga \ vog. tol 'flügel' <x mong. dali 'aile d'un oi-
seau' (102.) 

talán nem véletlenül egyeznek. Különösen érdekes és sokat
mondó a tűz csoportjának egyezése. 

Az intervokalikus t-vől szóló részben (74—79. 1.) nem találtam 
megfogható pontot. 

A III. fejezet (81—119. 1.) a k hangról szól. Ennek első része: 
a szókezdő k (83—107. 1.). 

Az első itt tárgyalt etimológia bizonyára helyes: f. kuura 'dér' | 
zürj. gi§r 'reif, gefrorener tau' | osztj. ker 'kruste auf dem schnee' <x> 
szám. kuro 'reif <x> mong. kür 'fagy' QO tör. kyrayu 'reif. (Ide tartozhatik 
még a tör. kar 'hó', kyrpak 'dünner sclmeé', de nem tartozhatik ide a kürt 
'lavina', az oszm. körse 'jégkéreg (a havon)', melyeket S. szintén idevon.) 

Helyesek lehetnek még a következő egyeztetések: 
f. kéri 'die innere birkenrinde' | m. kéreg 00 tung. xórrayja 'rinde' 

00 kaz. tat. kurys 'lindenbast' (117.); 
f. karata 'aller vite' | md. kurok 'schnell (adv.), bald' >̂ mong. 

yurdun 'agile, rapidé' (131.); 
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m. hamu co tör. kiil !ua.' (134.); 
f. kaleva 'mőwe' | zürj. hala <x> tung. kelae 'lachmőwe' co mong. 

kala 'mőwe' (135.); 
f. kaly 'soror mariti': ehhez és fgr. megfelelőihez S. kérdőjellel 

kapcsolja az oszm. palin 'mariée, épousée, hru, helle-fille' szót; vö. 
NyK. XLVII, 76 (136.); 

m. kell co tung. gali- 'nötig habén oder sein' (138.); 
f. kylma 'froid' co tung. kelde 'kait' co mong. külcle- 'étre gélé, 

geler' (138. : az előző ugyanezt a számot viseli); 
md. komaftoms 'umwerfen' co tung. %méuri 'ua.' co mong. kümeri 

'renverser' (147.); 
vog. %um 'ember' co mong. kümmi 'ua.', vö. NyK. XLVII, 69 — 

70 (149.); 
m. hab co tör. köpiik 'ua.' (154.); 
f. kyty 'beau-frére, frére du mari' | md. kefta 'mannesbruder' co 

mong. %uda 'béau-frére' co tör. küdagü 'schwiegersohn'; vö. RASANEN : 
SUS. Tóim. XLVIII, 45 (158); 

m. húgy 'csillag' co tung. xocektá, %oskta 'stern' (163.); 
f. kynsi (kynte-) 'köröm' co tung. %oskta 'ua.' (164,); 
f. kunto 'vis corporis, capacitas' co tung. kusún 'kraft' co tör. küc 

'ua.' (167.) 
Következik az intervokalikus k tárgyalása. (108—119. 1.) Ez a 

rész megint igen szép etimológiával kezdődik: 
í*. vaki 'kraft' co tung. beki 'stark, fest, stárke, festigkeit' co mong. 

beki, bökő 'erős' co tör. MM 'ua.' (168.). 
Különös figyelmet érdemelnek még: 
fK. fsokkoa- 'hineinstecken, hineinstopfen' co tung. cokimbi 'in die 

erde stecken, hineinstecken' co oszm. sok- 'hineinlegen'; a fgr. fi- (itt 
ts) co tör. s megfelelésre vö. NyK. XLVII, 19 (174.)"; 

votj. dzoka- 'ersticken, ausser atem kommen' | cser. tsak 'eng, 
nahe, dicht' co oszm. syk 'dicht gedrángt' (175.). 

Az intervokalikus k-m vonatkozó fejtegetéseit S. így foglalja össze : 
tung.: k, x, g, 0; mong.: %, k, y; tör.: k, g, y, 0. 

A negyedik fejezetben (121—138. 1.) az r> történetét vizsgálja S. 
A szókezdő 75-re vonatkozólag (123—128. 1.) arra az eredményre 

jut, hogy az urál-altaji alapnyelv e hangot szó kezdetén nem ismerte, 
s a szókezdő rj protétikus fonéma, melyet néhány szamojéd és tunguz 
nyelvjárás egyéni fejlődése folyamán fejlesztett ki. 

Az intervokalikus y-ről szóló részben (129—138. 1.) feltűnnek a 
következő egyeztetések: 

f. ovi 'porté' votj. im 'mund' co tung. arma 'mund', angga 'mund, 
schnabel, rachen, öffnung' co mong. aman 'bouche, lévre, ouverture' 
(199. és 200.; amelyeket S. a 199. alatt kapcsol a tung. arma szóhoz, 
azoknak az idetartozását kétesnek tartom; vö. NyK. XLVII, 70—71); 

f. unohtaa 'oublier' co szám. émeldam co tung. ombu- co mong. 
umarta- cv> tör. unut-, urtu-, umun- (202.; vö. RAMSTEDT : SUS. Aik. XXXVIII: 
1, 15. 1., NyK. XLVII, 72); 

m. av- 'pénétrer' co tung. singgembi 'tröpfeln, eindringen, ver-
dauen' co mong. siryu- 'plonger' co tör. syr- 'platz habén' (206; vö. 
NyK. XLVII, 74—75); 

m. agg co tung. sengge 'alt' (207.); 
m. egér co tung. sirgar 'ratte' (209.); 
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vog. Uryci 'schneehuhn' co tung. ngangbu 'anas rutila'. 
E rész végén joggal hangsúlyozza S. azt a feltűnő jelenséget, 

hogy az alapnyelvi -r- az összes uráhaltaji nyelvekben ugyanolyan fej
lődést mutat. 

A munkát rövid összefoglalás és néhány általános jellegű reflexió 
zárja be. (139—142. 1.) Indexe — sajnos — nincsen. 

S. szóegyeztetéseit — mint láttuk — nem lehet kivétel nélkül 
elfogadni; a legtöbbnél legalább is egy-egy részletben az ember nem 
tudja elnyomni a kétségeit. 

Kiindulópontja, elvei tudományos szempontból kifogástalanok, 
egyeztetései szellemesek, lehetőleg gondosak, lehetőleg széles alapon 
vannak megalkotva, de nem mindig meggyőzők. Ha volna 100—200 
olyan egyeztetésünk, amelynek a helyessége minden kétségen felül 
áll, akkor azok mellett ezeknek az egyeztetéseknek a helyességében 
sem volna okunk erősebben kételkedni. De így — bármily tetszetősek 
is néha ez egyeztetések — különös erővel érvényesül ítéletünkben az 
a gondolat (mely kevés nyelvemlékkel dolgozó nyelvtudományi stúdiu
mokban gyakran kísért), hogy ha az illető nyelvek történetét jobban 
ismernők, az egyes szók történeti összefüggésére vonatkozólag esetleg 
egészen más eredményeket kapnánk. 

Veszem S.-nak öt egymás u t á n következő egyeztetését (127— 
131.) s azt lálom, hogy — ha a német nyelv történetét nem ismernők 
— sorba lehetne őket német megfelelőkkel bővíteni (természetesen 
mindegyikből csak néhány adatot veszek ki): 127.: md. karks 'gürtel' 
ess tör. kur 'öv' co ném. gurt; 128.: (jelentéstani alap: „les objets secs, 
partant durs et solídes") lp. garas 'hart' oo szám. ham 'lárchenbaum' 
OD oszm. kunt 'száraz' co ném. hart 'kemény'; 129.: f. kurki 'grus' oo 
tung. karait 'ua'. co ném. kranich 'ua.'; 130.: f. kitúrna 'ligne en creux, 
rainure, cannelure' oo tör. kart- 'beróni' co ném. kerben 'róni'; 131.: f. 
karata 'aller vite' co mong. -/urdun 'agile, rapidé' co ném. kürtig 'gyors'. 
Ha ez nem komoly dolog is — s távol legyen tőlem, hogy S. fáradsá
gos és több tekintetben eredményes munkáját ezzel akarnám jelle
mezni —, mindenesetre óvatosságra int. 

Ebből az is következik, hogy különös gonddal kellene utána nézni 
az egyes szók ugyanazon nyelvbeli összefüggéseinek, s különös gond
dal kell arra törekednünk, hogy a tárgyalásba bevont szók végzetével 
tisztában legyünk. 

A magánhangzók megfeleléseiben szintén bizonyos törvényszerű
ség feltüntetésére kell törekednünk. Semmi esetre sem szabad a ma
gánhangzókat egészen figyelmen kívül hagyni. Világos ez már a török
uráli szóegyezésekből, melyekben a vokalizmus egyezése feltűnő: őstör. 
*udy- 'aludni' co uráli *uő8- 'ua.', őstör. *kul- 'hallani' co uráli *kul- 'ua.', 
őstör. *urs- 'elfeledni' oo uráli *urv- 'ua.', s í. t. Abban a harminckét 
uráli-török egyeztetésben, melyei a NyK. XLVII. kötetében közöltem, 
minden esetben egyezni látszik az ősi vokalizmus. 

Sok becses adalékot szolgáltat S. a szamojéd-tunguz átvételek 
történetéhez; az idevonatkozó anyagot jobb lett volna külön, a munka 
függelékeképpen közölni. 

Ami az uráli-tunguz-mongol közelebbi kapcsolat feltevését illeti, 
melyet S. erősen képvisel s melyet GOMBOCZ már régebben felvetett, 
ez ínindenesetre termékeny gondolatnak látszik, de elintézve még — 
úgy látom — nincs. Az uráli-török egyezések is igen jelentősek. 
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Turkológiai szempontból legyen szabad néhány részletre megjegy
zést tennem. 

56. Az orkhoni tapa (S.-nál sajtóhibával tap) 'conlre' a tap- 'ta
lálni' ige gerundiuma, mint THOMSEN is éppen a S. idézte helyen mondja. 
(SUS. Tóim. V, 159. 1. 48. j.) Ezt kell tehát egyeztetni s nem a tapa 
származékot. (A szóbanforgó egyeztetés: m. tapad e» tung. daysti 'sich 
anschliessen' stb.) 

77. RADLOFF önkényes és helytelen ujgur olvasatait jobb javítva 
közölni, tehát; ujg. has- 'drücken' (nem pas-). 

88. Nem hiszem, hogy a csagatáj turuk 'stange' és Urak 'stütze' 
egymással egyeztethető volna, 

143. Az oszm. kojul- 'getan, gesteckt, geschüttet, gedrángt wer-
den; sich drángen, sich stürzen' a koj- ige származéka, mely őstör. 
kod- alakra megy vissza (vö. RADLOFP : ujg. kot- o-.kod-); a kod- ere
deti jelentése 'hinstellen, hinterlassen', nem egyeztethető tehát a md. 
kajams 'hinwerfen' igével és rokonaival, de annál inkább a md. kado-
'hagy, hátrahaey' igével s ennek uráli megfelelőivel. (NyK. XLV1X 
73—74.) 

160. A teleut kozuk 'schaufel' szót nem lehet a kasyk <x> kosuk 
'kanál' szóval egyeztetni. 

161. Szintén lehetetlen a török köc- 'vándorolni' és kdz- 'bolyon
gani, járni' igék egyeztetése. A kac- 'átkelni' sem tartozik ide. (Ennek 
kojbal, szagaj kes- alakját mintha a kaz-hez számítaná S., legalább is 
a sorrendből úgy látszik.) 

182. A cser. jakte 'hochstámmiger baum' oo tung. dzágda 'pinus 
silvestris' megfeleléshez S. a következő török alakokat állítja: csuv. 
j§v§s, ujg. jSyac, oszm. ayac 'fa'. Ebből az tűnik ki, hogy ő a csuv. és 
az ujg. j-t ez esetben etimológikusnak gondolja. Ez a /- kétségkívül 
nem etimológikus; ha az volna, a csuvasban s- felelne meg neki. 

Volna még néhány ilyenféle megjegyzésem, de azt hiszem, ezzel 
eleget mondtam, s talán nem is helyénvaló a részletek tárgyalásában 
túlságosan elmerülni. Majd elvégzi ezt a következő kutatás. 

A további munka mindenesetre eredményt ígér, folytatni kell. A 
folytatás azonban kétségkívül igen nehéz lesz. Azt gondolom, hogy 
egyelőre csak kétségtelenül elfogadható szóegyezések összeállítására 
kell törekednünk; ezekből lassan, maguktól fognak kialakulni a hang-
történeti problémák. Egyenesen hangtörténeti kérdéseket kutatni, mi
előtt megfelelő számú kétségtelen hitelű egyezés állna rendelkezésünkre, 
rendkívül nehéz és kockázatos vállalkozás. Az is világos azonban, hogy 
a hangtani problémák előtérbe helyezése újabb, tudományosabb kor
szakát jelzi az urál-altaji problémának, s a felvetett hangtani kérdé
sek esetleg újabb egyeztetésekre adnak alkalmat. 

De amire még nagyobb szükség van : az az egyes nyelvek tör
ténetének kutatása. Kétségtelen, hogy a török, mongol és tunguz nyelv
történetből még sok minden meg fog világosodni; míg ez a munka 
nincs elvégezve, addig nincs elég szilárd alapja e nyelvek egymás 
közötti vagy éppen urál-altaji alapon való hasonlításának. Ezzel persze 
nem azt akarom mondani, hogy 8. idő előtt nyúlt hozzá ehhez a té
mához ; ellenkezőleg: egy-egy ilyen előretörésnek nagy jelentősége van 
a hátramaradt részletproblémák felvetése és kidolgozása s a további 
anyaggyűjtés szempontjából. 

NÉMETH GYULA. 
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Jakubovich Emil és Pais Dezső, Ó-magyar Olvasókönyv. Tudo
mányos Gyűjtemény 30. Pécs, a Danubia kiadása, 1929. 

A magyar nyelvtörténeti kutatás a XIX. század utolsó tizedéig 
csak nagyon óvatosan s nem egyszer bizalmatlanul vette tekintetbe 
középkori latin okleveleink és egyéb történeti forrásaink magyarnyelvi 
anyagát. A tartózkodásnak egyrészt az volt az oka, hogy a diplomatikai 
vizsgálat abban az időben még nem nyújtott könnyen felhasználható 
tájékoztatást a többnyire pontatlan kiadásokban közzétett oklevelekről, 
másrészt meg a nyelvészeti felfogás nem tartotta a tulajdonnevek 
tanúságát a köznevekével egyenlő értékűnek. FEJÉRPATAKY LÁSZLÓ oklevél-
tani munkássága, CSÁNKI DEZSŐ történelmi földrajzának rendkívül gazdag 
névanyaga, majd különösen SZAMOTA IsTVÁNnak a tihanyi alapítólevélről 
mint a magyar nyelv legrégibb hiteles és egykorú emlékéről írt dol
gozata (NyK. XXV. 1895) s nagyértékű gyűjteménye, mely a ZOLNAI 
GYULA szerkesztette Oklevéltzótárban jelent meg, a nyelvészek bizalmat
lanságát eloszlatta, s a XI—XIV. századi magyar nyelvtörténet prob
lémáira irányította kutatóink figyelmét. Megváltozott a tulajdonnevek 
nyelvtudományi értékéről vallott felfogás is. MELICH JÁNOS ugyanis hazánk 
honfoglaláskori s X—XII. századi helyneveinek értelmezéséről írt elvi 
fontosságú tanulmányában (MNy. II. 1906) bebizonyította, hogy a tulaj
donnevek köznevekből erednek s ugyanazon változásoknak vannak alá
vetve, mint a köznevek, ezért a nyelvtörténetre megbecsülhetetlen 
értékűek. 

Az utolsó három évtizedben a magyar nyelvtörténeti kutatás ered
ményeinek tekintélyes része okleveleink s más történeti forrásaink 
magyarnyelvi, főképpen tulajdonnévi adatainak felhasználásával jött létre. 
Ez a bőséges forrásterület a jövőben is szinte kimeríthetetlen kincsek
kel biztatja a kutatót. A magyar nyelvtörténet további munkájának: a 
kutatásnak és a tanításnak egyaránt nagyon értékes kézikönyve 
JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ 0-magyar Olvasókönyve, mert gazdag 
gyűjteményt találunk benne legnehezebben hozzáférhető nyelvemlékeink
ből : nyelvészeti célra nem teljesen megfelelő kiadásokban vagy csak 
levéltárakban található XI—XIV. századi okleveleinkből. 

A szerzők csoportosítása szerint a IX. századtól a Jókai-kódexig 
terjedő korból háromféle típusú nyelvemlékeink vannak: 1. szórványok, 
2. szövegek, 3. szójegyzékek. 

Szerencsés műszóval szórványoknak, szórvány-nyelvemlékeknek 
nevezik az idegen szövegekben előforduló magyar szavakat, szókap
csolatokat és tulajdonneveket. Ezeket a szórványokat nem szótárszerű 
összeállításban közlik, hanem az emlék teljes szövegében. A hazai 
ilyen emlékek közül a veszprémvölgyi apácák görögnyelvű adomány-
levelén kívül 36 latin oklevelet találunk a könyvben, azonkívül szemel-
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vényeket ANONYMUS Gestájából, a Váradi Regestrumból, a váradi püs
pökség 1291—4 közti tizedjegyzékéből s a Liptói és a Túróci Regest
rumból. A külföldi források közül az arab-perzsa kútfők magyar vo
natkozású adatai, KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS De administrando im-
perio c. munkájából, KINNAMOS Epitome-jából és LIUTPRANÜ Antapodosisá-
ból vett szemelvények foglalnak helyet könyvünkben. A szemelvények 
összeállításában elsősorban azokra a forrásokra voltak tekintettel, ame
lyek legtöbbet szerepelnek az újabb nyelvtörténeti vizsgálódásban,egyéb
ként pedig arra törekedtek, hogy nyelvtörténeti szempontból minél 
változatosabb anyagot szolgáltassanak. Minden szemelvény előtt az em
lékre és kiadásaira vonatkozó legszükségesebb tudnivalók vannak. 
A bevezetésben a hazai középkori oklevéladásról s az oklevelek íróiról 
találunk felvilágosításokat. A függelékben összeállítják az 1200-ig ere
detiben vagy ugyanezen korú másolatban fennmaradt okleveleink jegy
zékét; ugyanott tájékoztatják az olvasót a fontosabb oklevélkiadások 
nyelvtudományi használhatóságáról. 

Az ómagyar szövegemlékeket: a Halotti Beszédet, az Ómagyar 
Máriasiralmat, a Gyulafehérvári Glosszákat és a Königsbergi Töredé
keket az emlékek keletkezésére, történetére és irodalmára vonatkozó 
tanulságos bevezetések előzik meg, s latin forrásuk vagy legalább forrá
saikra utaló szövegek kísérik. A szövegek előzékei meg a munka be
vezetésének a szövegeket tárgyaló része ezeket az emlékeket nemcsak 
mint nyelvemlékeket tárgyalják, hanem beleállítják őket a középkori 
magyar művelődés történetébe s meggyőző érveléssel bizonyítják, hogy 
nálunk már a XI—XII. században, főképpen az egyházi élet körében 
számottevő latinnyelvű írásos tevékenység folyt és evvel, bár jóval sze
rényebb mértékben, magyarnyelvű írásosság is velejárt, a XIII. szá
zadban pedig az új prédikátor-rendek térhódítása következtében még 
jobban megvoltak a feltételei és indítékai az egyházi jellegű magyar 
szövegek keletkezésének. 

A legrégibb latin-magyar szójegyzékek ismertetésében rámutatnak 
a szerzők arra, hogy Nagy Lajos és Zsigmond korában kiszélesedett 
nyelvünk írásbeli használata. A korábbi rövidebb nemzeti nyelvű szöve
geket terjedelmes magyar kódexek, latinból készült fordítások váltották 
fél, sőt vannak adatok arra is, hogy a magyar nyelv írásbeli alkalma
zása egyházi térről a köznapi élet használatába is átment. Kitérnek itt 
a szerzők legrégibb bibliafordításunk kérdésére is, röviden jelezve állás
pontjukat, amely szerint első magyar bibliafordításunk huszita eredetű. 

Az emlékeket időrendben, nem pedig típusok szerint közlik. A be
vezetés megokolása szerint a kronológiai elrendezés sokkal alkalmasabb 
a nyelv fejlődésének szemléltetésére. 

A munkába néhány megokolt kivétellel csakis eredetiben fenn-
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maradt emlékeket vettek fel s a szövegeket eredetiből vagy fénykép
ről írták le, mindössze egy-két esetben voltak kénytelenek kiadások
hoz fordulni. A kiadott szemelvények az eredetinek lehetőleg tökéletes 
paleográfiai hűséggel adott másolatai. 

Nyelvészeti magyarázatokat, felvilágosításokat nem nyújt a könyv, 
mert nem az a célja, hogy az eddigi magyarázatokat összefoglalja, 
szélesebb körben elterjessze, hanem hogy minél több tanulmányozni 
való anyagot bocsásson rendelkezésükre a kutatóknak és az érdeklő
dőknek. Magyarázatok helyett értékes történettudományi és diplomati
kai tudnivalókat közöl, amelyekre különösen a szórványok tanulmá
nyozásához nagy szüksége van a nyelvésznek. 

A bevezetésben megemlékeznek a szerzők arról, hogy a X—XII. 
századi külföldi kútfők magyar vonatkozású adatainak felkutatása és 
gyűjteményben való közzététele a magyar nyelvtörténet szempontjából 
is fontos feladat. Még fontosab, sürgősebb volna hazai XI—XII., esetleg 
XIII. századi emlékeink magyar szórványainak szótári rendben való 
kiadása. Tudomásunk szerint a szerzők ezt a nagyértékű anyagot már 
össze is gyűjtötték, s csak nagy terjedelme miatt nem jelenhetett meg 
olvasókönyvükben. 

Szórványemlékeinknek a kutatásba való bevonása bővítette, mé
lyebbé és biztosabbá tette nyelvtörténeti ismereteinket. Hisszük, hogy 
ez a nagy gonddal és nagy tudással szerkesztett olvasókönyv igen jó 
.hatással lesz a magyar nyelvtudomány fejlődésére. 

SÁGI ISTVÁN. 
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Hazai irodalom. 

BÁRCZI GÉZA. Ó-francia jövevényszavaink problémái. Bp. 1930. (Kny. a 
MNyv.-ből.) 

Emlékkönyv Munkácsi Bernát hetvenedik születésnapja alkalmából. (== 
Nyr. LIX. 3—6. sz.) 

ERDÉLYI LAJOS. Mondattani tanulmányok a nyelvtudomány és nyelvta
nítás köréből. ( = Magyar nyelvi tanulmányok. III. k.) Bp. 1930. 

FLUDOROVICB JOLÁN. Latin jövevényszavaink hangtana. Bp. 1930. ( = A 
M. Nyelvtud. Társ. Kiadv. 26. sz.) 

FÜR ISTVÁN. Az í-zés állapota a mai magyar nyelvjárásokban. Szeged. 
1930. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. Történeti magyar nyelvtan. V. Mondattan. elő
adásai alapján összeállította Hegyi Károly. Bp. 1929. (Kőnyomat.) 

— — Magyar szókészlet. I. r. (Honí'oglaláselőtti bolgár-török jöve
vényszavaink.) Bp. 1930. (Kőnyomat.) 

— — és MELICH JÁNOS. Magyar etymologiai szótár. I. k. 10. f. 
(dunszt—érdem). Bp. 1930. (Az I. kötet befejező füzete.) 

JAKUBOVICH EMIL és PAIS DEZSŐ. Ó-magyar olvasókönyv. Pécs, 1929. ( = 
Tudományos Gyűjtemény. 30.) 

LOSONCZI ZOLTÁN. AZ ómagyar nyelv jellemző sajátságai. Bp. 1930. (== 
Nyelvtudományi Értekezések. I.) 

MELICH JÁNOS. A honfoglaláskori Magyarország. Bp. 1929. ( = A M. 
Nyelvtudomány Kézikönyve. I. k. 6. f.) 

MÉSZÖLY GEDEON. Mióta lovas nép a magyar? Szeged, 1929. ( = A Sze
gedi Alföldkutató Bizottság Könyvtára. IV. 2. sz.) 

MOÓR ELEMÉR. Bolgár-törökök és szlávok és a Melich-féle helynévkuta
tás. Szeged, 1930. 

NÉMETH GYULA. A honfoglaló magyarság kialakulása. Bp. 1930. (M. T. 
Akadémia.) 

TECHERT JÓZSEF. A Bécsi-kódex hangtanához. Bp. 1929. Kny. a MNy.-ből.) 
TOLNAI VILMOS. A nyelvújítás. Bp. 1929. ( = A M. Nyelvtudomány Kézi

könyve. II. k. 12. f. — Kny. a NyK.-ből.) 
.ZSIRAI MIKLÓS. Finnugor népnevek. I. Jugria. Bp. 1930. (Kny. a NyK.-ből.) 
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Külföldi irodalom. 

DONNER, K. Kielimaantieteellisistá tutkimuksista Suomessa. Helsinki, 
1930. (Kny. a Suomi-ból.) 

— — Über die Jenissei-ostjaken und ihre sprache. Helsingfors, 1930. 
(Kny. a SUS. Aik.-ból.) 

Donum natalicium Schrijnen. Chartres, 1929. (AMA, F. Nasale mit la-
ryngalem verschluss im Juraksamojediscben.) 

Finnisch-ugrische Forschungen. XX. Helsingfors, 1929. 
KETTUNEN, LAURI. Eestin kielen áannehistoria, Toinen, uusittu painos. 

Helsinki, 1929. 
— — Vatján kielen áannehistoria. Toinen, uusittu painos. Helsinki, 

1930. 
NIELSEN, KONRÁD. Lterebok i lappisk. III. Glossar. Oslo, 1929. 
Revue des Études Hongroises. VI. 4. Paris, 1928. (ZOLNAI GYULA. Entre-

lacement de propositions dans le hongrois.) 
Suomalais-itgrüaisen Scuran Aikakauskirja. XLIII. Helsinki, 1929. (— 

SETALA, E. N. Kysymyksiá ja tehtáviá.) 
TAGLIAVINI, CARLO. La lingua ungherese. Roma, év n. ( = Pubblicazioni 

deli' Instituto per l'Europa Orientale. Prima serié. XXI.) 
UNGARISCHE JAHRBÜCHER. X. Berlin u. Leipzig, 1930. 1/2. (GOMBOCZ, ZOL

TÁN v. Über die haupttypen der ungarischen verbalformen. — BANG, 
W. Turkologische briefe aus dem Berliner Ungarischen Institut. — 
NÉMETH, J. Die petschenegischen stammesnamen.) — 3. (BANG, W. 
und A. VON GABAIN. Uigurische studien. — LEWY, E. Bernhard Mun
kácsi zum 70. geburtstage.) 

Virütdja. XXXIII. 6—8; XXXIV. 1—2. Helsinki 1929, 1930. 

A szerkesztésért SZINNYEI JÓZSEF felelős. 
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