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A vogul névmások.1) 
Személynévmások. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l) Értsd : finnugor. 



A VOGUL NÉVMÁSOK 369 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képzők. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Birtoknévmások. 

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

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

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

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

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

Mutató névmások. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NyH.7 24. 
Képzők. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Felsorolunk még néhány mutató értelemben használt határozó
szót: , 

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

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

Mondatkötő mutatónévmás. 
A mellérendelés fokán álló nyelvekben a mondatok egymás

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

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

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

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

A mondatkötö mutatónévmás használata: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kérdő névmások. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Képzők. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Határozatlan névmások. 

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

A vogul határozatlan névmásokat a következő csoportokba 
sorolhatjuk: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




