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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 pdnkénmé 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-lewatáln! ,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 élémxglés-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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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 túltengé21*
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sóvel magyarázhatók az ilyen fajta példák: Sorni-Kworés jayén-palt
nőVX xüyxsüln! ,kra,nj-Kiuorés atyádhoz eredj föl!' (tkp.: AranyKivorés 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 salrpumé 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 ó h a j t ó m o n d a 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 alnuwémén! ,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 qltílfdnülén 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 halpástétommal való asztalt hadd állíthatnék föl!' IV, 79.
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d) voss + intenzív képzős igealak + mönt (vö. MUNKÁCSI, VogNyjár. 41); nar aném oss pusméltáslén mönt! ,vajha te engem fölgyógyitanál!' 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 mondatmelódia, 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?
használatához 1 ): 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-simnawíél 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-
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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 megbosszulását, 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, m a : 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 ,páncélrnhája 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 varmél mciés atxatsdn $ — as manér vdrmél ma?és atxatsüw f SorniKivorés 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 maniikem mfyén? — am maniikém míyém? at sat sajt mlyém ,mennyit
kérsz? — ,én mennyit kérek? mennyit adsz t e ? ' — ,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, zweifelsfrage).
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. 3 1 . 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 Szoszvamellékre ?' — ,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 sujvata ,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 ellopvák' 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 állatocska' 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 || TdrémpT-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-xasdrtemand ,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 tarmél jdy-dyim ünli ,mohos hátú nagy fatörzs fölött testvérem ül' 111,
124 | nél vogrem ,állványt készítek' IV, 421. 1. az ál verbum finítumokról 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
é g : 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 a z 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. — Törém 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 atyuskám 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, 270Láthatjuk 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 functiókhoz 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 bálványés 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
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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. \ xumla'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 tumlántaléu ,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 taxfcjTJXdminné 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.

ÉSZAKI-VOGDL MONDATTANI KÉRDÉSEK

341

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
natkozó névszói állítmány.
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 namti'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 (vagyünk)' 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 
lítmány.
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 ilyesvalami 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 ,szeméremkötőt 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 l 2 , 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 praesenstőben: tesz, visz, hisz stb.), de általában nom. verbale-képzőt
és személyjelet nélkülöző tőszó (igető): a fiú vár, amely csak anynyiban 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, T U M . 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. XL 5 70;
2
SZINNYEI: NyK. XXXIII, 251, FUSpr. 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, 2 5 1 ; 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 praesentis birtokragos alakját ilyen szerepben: ndyk tot Tülinatii ,vörösfenyő 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, 4 0 6 ; SZINNYEI: NyH.7 1 2 5 ; —
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 I s , 196; GOMBOCZ,
Nyelvtörténet és néplélektan, 43—44.
A vogul föltételes mód (conditionalis):

VogE. minnüm
mmnün
minnüw
K. ménnam
ménnan
menni

EL. minnem
minnen
in inni

P. mihnelm
minnem
minni

AL. varnem
varnen
v&rm
T. minnem
minnen
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.eslenilém ,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 ,hatytyútollhoz 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. | luntla'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 esérmdn 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 passivumi

coniunctivus

rk + w összetett képzővel képzett igealak a középlozvai, alsólozvai,
kondai és tavdai nyelvjárás nyelvében:
KL. khartarkwém
khartarhvén
khartarkwa

K. esemarkwem
esemarjkwén
esemayfavé

T. alurgém
iilurigwén
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,
2 2 3 ; 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 infinitivusban 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.

VogD. pass. coniunctivus.

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.

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

Sing. 2. sz. rag:
ti kicol sUmné patu-fjkwén ,ezen ház nai-pél kliönti ménnén iriönt jqlé dlurszögletébe hullj alá!' II, 323 (cse hrén ,téged is, hogy most harcba
lekvő jelentés, de refl. igénél).
mégy, hadd vágjanak le' II, 236
K. | ujné maran-tail ju tewrjkwén ,a
medve egyen meg szőröstül, bőrös
tül' VogNyjár. 126 KL. | kktcot-nqjémé virjkwén ,vigyen el az ördög!'
VogNyjár. 220 | uj-qnsuxen ju Urkwén ,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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VogD. pass. coniunctivus.

Plur. 1. sz. rag:
piUm wütné ul ^oytqrjkwqu ,félek,
hogy a víz eláraszt bennünket' (tkp.:
,félek, hogy ne árasztassunk el a
víztől') VogNyjár. 126 KL. | esémdnktvau ,hadd szégyenkezzünk' uo.
218 K. | (uss) alurjgu ,hadd üssenek
minket' uo. 292 T.
Plur. 2. sz. rag:
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.

Plur. 3. sz. rag:
térért) %ajü süt Tq'£X kelpéy sat kátél-khumTé t'e uj-tön parkhartau: nau
tapél sqXa tqwlarkwét ,a kór futkosó koqtan-laildn par-khartarikwét,amint
hét útja vérrel töltött hét vízmerővel ez a medve-ín összezsugorodik, úgy
mind tele locsoltassanak' II, 333 | zsugorodjon össze a te kezed-lábad'
urér; sat kasaj tat%él sa%a tálétaykwét VogNyjár. 126 KL. | esémankuét
, oldalas hét kés hegyével legyenek ,hadd szégyenkezzenek' VogNyjár.
mind televagdalva' II, 417 | kis jqrj- 218 K. | dlurgwét ,hadd üssék őket'
%ém sat tqrém mol jánV ürtpáriél tot (tkp.: ,hadd üttessenek') uo. 292 T.
Urtlla-nktcét ,az abroncskerék módjára
forgó hét égtájék jószágbeli nagy
osztályrészekkel osztassanak' II, 343.

Dual. 3. sz. r a g :
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 infinitivus 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 kondaiban: 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, 415Azt 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. coniunctivus 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, 4 3 7 ; PÓLAY V.: NyK. XXXV,

370—426. Van azonban a vogulban egy -né képzős igenév is (vö.
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 vesszőbimbó' 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
SZINNYÉI,
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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 functiójának 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, amenynyiben 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
7
SZABÓ D. i. m. 66 (-7), 68 (-«*); SZINNYEI, NyH. 109 (vogT. -nt).
Mondattani szerepére: KLEMM, Zur geschichte der sog. tempóra in
den fiugr. sprachen: FUF. XVII, 265 (átképzeléses előadás a vogulban: „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 és 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.
Aharmadik személyben előforduló ige-névszói
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 a z ? ' (,ki van ott?') II, 300 | ngmtén-ke ali
,ha kedved tartja' II, 127 || Üsiy-ütér ajka taw as ölem ,a Városfejedelem 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 mondatokra 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 lattesit ,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 jitdpalt 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 v a n : 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 dyxwilaweV ,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 maxktiyém 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 vöwésten ,az imént két férfi, a bátyám házából vendégségbe jött férfipár — 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

É8ZAKI-V0GUL MONDATTANI KÉRDÉSEK

361

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, 3 1 .
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\
sipltatsV ,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. 1 0 : 1 4 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 minmlts ,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
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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 karajsqw-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 sawsaw xumit xctjtUali, tdltir) paul taltén nal xajtttali ,falubeli sok-sok
férfi előszalad, a reves falu révpartjához alászalad' III, 365 | sismoksér saw xwm saw sáltildli ,hatpúpos sok férfi sok számmal lépdegól 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.
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