
Finnugor mondattani szerkezetek 

Látni láttam 

A figura etymologicának ezt a fajtáját, amelynek egyik tagja az igének 
főnévi igeneve, a másik ugyanannak az igének ragos alakja, SIMONYI tárgyalta 
részletesen a Magyar Határozókban (II, 300) és Alföldy Marcell álnév alatt 
(Nyr. XXXVIII , 90—92), s rámutatott , hogy hasonló szerkezet megvan több 
rokon és nem rokon nyelvben. SIMONYI SZABÓ DEZSŐnek A vogul szóképzés 
c. dolgozatára hivatkozva azt állítja, hogy ez a szerkezet megvan a manysi 
nyelvben is, azonban SZABÓ DEZSŐ példáiban csak a -na képzős melléknévi 
igenév szerepel, ez pedig nem főnévi igenév, s ez inkább a magyar látást láttam-
iéle szerkezetnek felel meg (MHat. I, 353, KLEMM Magyar Tört. Mondattan 
285), de szerintem ebben a -t nem locativusrag, hanem tárgyrag. 

Mégis használja a manysi nyelv is a főnévi igenevet a szóban forgó 
szerkezetben, de PÓLAY VILMOS A vogul infinitivus c. dolgozatában MUN
KÁCSI négy kötetes VNGy.-ében csak egyetlen példát talált: É élam-xqlds 
ünldnd ma taráturjkwd ti tdrdmtdsldn 'az ember lakóföldjét 
lebocsátani már lebocsátottad' (I, 36, NyK. XXXV, 414). 

De csalódik, aki azt hiszi, hogy ez a szerkezet a manysi nyelvben ritka. 
KANNISTO gyűjtésében számos példát találunk rá. íme: K nan p<i'X<?}%<pto 
pa^tind 'ihr schiesst zwar und schiesst' (II, 21, 'BM CTpejiHTb-TO CTpejifleie' 
681, 87. jegyz.); kéér^p kugl'ihs nntjkd, p atr a % u °á't p atr i 'das Fahrzeug 
hob sich empor, dreht sich [aber] nicht' (27, tkp. 'sich drehen dráht sich nicht', 
'BepTHTbCH Ha3aA He BepTHTCfl' 685, 24. jegyz.); gün sö(3t {*'%? ta ivfind 
'einmal kommt ihr wohl' (208, 'einmal kommen kommt ihr wohl' 719, 37. 
jegyz.); man ma'n% md'nnfi 'wir gehen zwar nun weg' (208, 'MM HTTH 
non/jeM' 719, 38. jegyz.); fidkta%u fi dktima n 'wir vereinigen uns wohl' 
v. 'wir nehmen wohl einander' (239, 'einander nehmen wir nehmen einander . .,' 
726, 103. jegyz.); métrjk a-kmá-enm^erjk sarjsiantnd fioikin spskan fiöár%u 
(Sóárimdn 'wir machen zwar, wir zwei alléin, wie die Sperlinge einen Boden 
für Tiere, einen Boden für Elentiere' (241 tkp. 'machen wir machen in der 
Grösse des Sperlings . . .' 727, 111. jegyz.); y'l%u tdj^a'lll n 'wenn du mich 
tötest, so tötest du mich' (241, tkp . 'töten du tötest mich nun' 741, 155. jegyz.); 
nay óá-ndm al%u a'lijin ua. (307); iufitu-%u td t ü n d 'ihr kommt wohl 
heréin' (321, tkp. 'hereinkommen ihr kommt wohl heréin' 747, 242. jegyz.); 
I ó á'tt Xu lö attám 'ich sage, ich sage [es] doch' (327; tkp. 'sagen sage ich', 
'cKa3aTb CKa>Ky' 749, 273. jegyz.); md-nxu td md-nina 'ihr geht, wenn ihr 
geht' (327); mdnxu td manfid tnn kfial ,tóárd 'dórt geht man zwar über 
die Hüt te ' (409; tkp. 'gehen geht man über die [od. jené] Hütte ' , 'exatb-Ta 
e/jyT cKpo3b H3Öy' 771, 71. jegyz.); nm k ni ila xu knlilódlildm kuaz 
'ich habé es wohl gehört' (409; tkp. 'hören habé ich es wohl gehört [prás.] ' . 
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'a CiibixaTb CJibixaJi ÖbiJi' 771, 70a. jegyz.); pÖ-mt%r pQ'mtln 'ihr beginnt 
wirklich' (504; tkp. 'beginnen beginnt ihr' 790, 170. jegyz.); iárktá%u 
iá r ktd y rrid n 'wir fluchen einander [wenn wirj fluchen' (667). 

A chantiban is van hasonló szerkezet. Pl. E j,il($áldda ázat arí %il-
^ áld l 'föltámadni ugyan nem támad föl', u élt a uéVs ém 'megölni [ugyan] 
megöltem' (SCHÜTZ, NyK. XL, 49). Azonban ez a képző nemcsak a főnévi 
igenév képzője, hanem a folyamatos cselekvésű melléknévi igenév képzője 
is, s így nem lehet kétségtelenül megállapítani, hogy a látni láttam, vagy a 
látást láttam szerkezetnek felel-e meg (vö. FOKOS Nyr. XXXIX, 93). 

-j ' 

Ki erre, ki arra 

Das finnisch-ugrisehe Indefinitum c. dolgozatomban kimutat tam, hogy 
a finnugor határozatlan névmások eredetileg azonosak voltak a kérdőnév
másokkal (KSz. XIV, 130). Ennek nyomai nemcsak a nyelvtörténetben, hanem 
az élőnyelvben is kimutathatók, különösen egyes szerkezetekben. Ezek közé 
tartozik a kérdőnévmások páros használata, amelyben a névmás jelentése: 
'az egyik — a másik', 'némelyik — némelyik'. MUNKÁCSI Vogul Népköltési 
Gyűjteményében erre csak néhány példát találtam (uo. 149), azért érdemesnek 
tartom, hogy KANNISTO Wogulische Volksdichtung eddig megjelent két köteté
ből is közöljek példákat. TJ. kan, TC. kán, AK. ^ w , x&n, %uán, KK. knn, FK. 
kuán, P . knn, ÉV. DV. kan, AL. kan Ve r? ' (KANNISTO: WogVok. 180—181): K 
%nn sa-f]ckfiltaplsar]kl3lti, %nn tá"risöpil^l^ná0rll 'dereinespielt auf derHarfe, 
der andere spielt auf dem „Kranich"' (II, 38); x o n xö'ntlaxtf,P pömts, x on 
e-ltüls 'der eine begann zu kámpfen, der andere "entfloh' (274); egutsepá\fAmd 
fiátmg,, fíoil exutsj)á\tji kált mdnkat k n-n Aé'Asgp óátdm fiőári, k n-n kóa'tsgp 
öatdm fióári 'náchdem er den Steinblock geworfen hatte, macht der Steinblock, 
wie er den Weg zurücklegt, den einen zu einem Menschen mit einem Beine, 
macht den anderen zu einem Menschen mit éinem Arm' (283); x n n fiürtiífisál'l, 
g n n idninfi, ümspLj3l níkd t pofit r7án 'der eine sticht ihn nun mit einem Brat-
spiess aus hartem Holz, der andere mit dem Zweig eines Himbeerstrauches, 
damit er aufwache' (416); knn tnupu'kti, knn d'l tolli 'der eine packt 
[es], der andere reisst [es]' (621); 

többszörös névmással: to'n x°P mü'nt %ur^m ieypö(3dnst iuj3áxtsa%tst, 
£on asiefoyp gpQÜoH, gon xPöá0

RX xfi'íá0rl, xon töns x@Qá0rl 'inzwischen 
versammelten sich die drei Brúder drinnen [in der Stadt] , aer eine in Gestalt 
einer Eidechse, der andere in Gestalt eines behaarten Wurmes, der dritte in 
Gestalt eines Wurmes' (272); knn pg\rii, knn nekuii, knn fágrii, knn 
kfiasii 'der eine beisst, der andere pickt," der dritte kratzt, ein anderer krallt ' 
(341); néet mxtdm sisydltam pőátdmlamanl figil k n-n sü-isdmt pats, k n-n 
né-rsdfnt pats, k n-n fiyídn mU fiyídn lakfilts 'als die Frauen erschreckend, 
schreiend aufsprangen, fiel die eine in die Mitte der Heide, fiel die andere in 
die Mitte des Sumpfes, sprang die dritte auf der nassen Erde ins Wasser' 
(547); k n-n kazidl püti, knn sáyrdpdl sáyri, knn nfitl püti, knn nayrdnglp 
hljiA püti 'der eine sticht (ihn) mit dem Messer, der andere haut (ihn) mit 
der Axt, der dritte sticht (ihn) mit dem Speer, der vierte sticht (ihn) mit 
einem Pfeil mit festem Schafte' (623). 

A következő példában csak az első két névmás alany, a többi a ;rar 
elemmel főnévként és alanyul álló melléknévi igenév jelzője: őa-tdmMt kTn-n 
a-indrj kfial fiőárs, k nn tyé-nvr] kfial pöárs, k n-n ka-ip kaii, k n-n qerydp 

13* 
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éeryi, k nn losp lönsi, k n-n ü'lkaiptpkar á-lkáti, k nn fin- xtapkar fin-xtii 'die 
Menschen: der eine hat eine Trinkhütte gemacht, der andere hat eine Esshütte 
gemacht, der eine Zaubernde zaubert, der andere Singende singt, der eine 
Weinende weint,, der andere Kámpfende kámpft, der dritte Streitende strei-
te t ' (565). 

A második rész magában is előfordul: £ /? n-n e'lüt t nup x ar e-láí 
tnfíffo, ^ fi nn pá-ripoJi9tá%t p^ a r pa-ripoAdtá^tii 'hinten rudert der 
vorwárts rudernde vorwárts, der verbietende verbietet [es]' (19, %n-n'— yn-n 
18); gön kaid p %ar kaii,xgn eryp^ar éryi, gön l'üspgar l'ünsi 
'wer ein Zauberer [ist, der] zaubert, wer ein Sánger [ist, der] singt, wer'ein 
Weinender [ist, der] weint' (593).1 

A kon névmás maga is állhat a kar szócskával együtt, amely főnevesíti: 
k n nk ar kóals, k n nk a r kgii 'der eine ist aufgestanden, der andere liegt' 
(25); söatsét knm figrtka'tst pjáll. & n nk ar mdn^s, pypikánnd fignts. knnkar 
mdn^s, tnfitpzfilnd fignts, k n nlcar mdn^s, figim'Xsnd fignts, k n nk a r nidn^s, 
küsdnnd fignts, knnkar nvan^s, nnkpjtnd fighjs, lg n nk ar nidn^s, hiwktiend 
fignts, knnkar mdn^s, túrpóálnd fignte, knnkar rmw*s, nöiL^mnd fioh ts, 
knnkar mdn^s, kdypefilnd fignts, knnkar rmn^s,. tösdmjd'pdn fignts, 
k n nlc ar fignts t§ersnd, % n nk ar hymi§t tat i kugl'ts '(Hiernach) zerstreuten 
sich die siebenhundert Mánner. Einer ging [und] liess sich in Pelengut nieder, 
einer ging [und] liess sich in Katis nieder, einer ging [und] liess sich in Jumas 
nider, einer ging [und] liess sich in Zápor nieder, einer ging [und] liess sich in 
Turpala nieder, einer ging [und] liess sich in Patraskina nieder, einer ging 
[und] liess sich in Kipaul nieder, einer ging [und] liess sich in Sosnovskaja 
nieder, einer liess sich in Teriz nieder, einer blieb denn auch dórt in Amin' 
(I, 98).2 

A xnn, knn névmás egyedül is előfordul 'néhány(an)' jelentésben, többes
jel nélkül a következő mondatban: kaupaU xált mdnkdt x n n kaukfialt 
áy^tskfidlt pna0lirao

ftc(pt 'wáhrend der Steinblock den Weg zuriTcklegt, werden 
einigen die Steinháuser, die Felsenháuser zerstört' (II, 282 — 283). 

K göt — gőt, köt — köt 'hol — hol'. Pl. tnn állp'iántö^'0n kifidrt x öt 
sásmörj, göt kdrtimör] iant a% tspatdlt, kaupa'tdlt, x^öt atlnpatdlt, surhpatdlt 
'in den silbernen Tellern [ist]: in dem einen [sind] Steinblöcke, Felsenblöcke 
von der Grösse eines Stockenteneies, in dem anderen [solche] von der Grösse 
eines Spiessenteneies, im dritten Silberblöcke, Goldblöcke' (II, 564—565); 
a-kumazt tn-k md'nkat k ö-t farydp n^e^yj^eryi, k ö't lossp nqe l'&nsi 'nach 
einiger Zeit, als er so ging, singt irgendwo eine singende Frau, weint irgendwo 
eine weinende Frau ' (572—573); 

'majd — majd': metxQmMt inxtst, iaytlayT patst, g ö t su-isdmt, x ö t 
fiörsdmt 'die Arbeiter kamen, begannen zu hauen, bald inmitten der Heide, 
bald inmitten des Waldes' (36—37). 

MUNKÁCSI a VogNyj. 198.1. jegyzetében ezt írja:,,Az evangélium-fordítá
sokban széltében használt „ki, mely" értelmű chot-char, illetőleg chotueh-char 

1 Vö. Szo. án mir tá ójéyt, man ly,-far\ %ym, mari sü-lirj yum, man ü-mjprj 
%um, pu-ssn öiéyt 'die Leute fliehen nun, wer ein Mann mit einem Pferd, wer ein 
Mann mit einem Renntier, wer ein Mann mit einem Hund [ist], allé fliehen sie' 
(I, 217). 

2 Az orosz TO 'az' mutatónévmás is használatos a kar szócskával összetéve 
'egyik-másik', 'ki—ki' értelemben: K. tökar k9ss%ti, tokai- Jcj3g,lj,t [ipari 'der eine jagt, 
der andere baut Háuter ' (II, 4). 
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féle visszamutató névmást saját kutatásaim alapján nem igazolhatom; ez 
azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a kondai vogulság legalsó 
szélén, pl. Nachracsi közelében e szó mégis használatos. Megvan ti . a tavdai 
vogulban is: khot-khor, khot-khgr 'ki, aki; ki? ' " (Vö. még AL. kwát, KL. T. khot 
'mely, melyik' uo. 159, 111, 269). KANNISTO szövegeiben valóban előfordul 
ez a névmás: K kuá" * t x a f nnkkbá'ls, kuáx ' t % a r nn-k pdl óat kbqls 'einer 
kam herauf [an die Oberfláche], der andere kam nicht einmal herauf (670). 

Kérdőnévmás igeraggal 

KK annyiszor tárgyalt gombát mit evett-féle szerkezetnek az a jellemzője, 
hogy a kérdőnévmás ugyanazt a ragot veszi föl, mint az előtte álló főnév. 
Állhat azonban a kérdőnévmás ige után is, s ilyenkor általában a névmás 
ragtalan marad. Az udmurtban és a manysiban azonban felveszi a névmás 
az ige ragját is (NyK. LV, 254). Pl. manysi Szo. pasalaxtsiy mannar a s siy 
'sie begrüssten sich undsoweiter' (KANNISTO — LIIMÓLA: Wogulische Volks-
dichtung I I , 81). KANNISTO gyűjteményének I I . kötetében azonban nemcsak 
a Szo. FL. mannar, P. menn?r 'mi V kérdőnévmás fordul elő igével kapcsolatban 
igeraggal, hanem a kondai nyelvjárásokbán használatos nar Vas? ' 'mi? ' 
is: figá'nnt °at ősnu pdl nq-rsnfi ?! Venn wir nicht kráftig würden, was 
[würden] wir?!' (KANNISTO, Die ta t . Lehnw. 143); tnfiléil nómtSrdmieytan a0t 
pdl áiyrs á6t pdl nárs 'dann rief er nicht zu dem Oberen Gott, seinem Vater, 
[und]""tat auch nichts [anderes]', 'ne peBeji H Kimerő' (Wog. Volksd. II , 312, 
744 : 211. jegyz.); tondntdl nnfil' pdl óat t é es y d, <>dct nar s áy 'so essen sie 
nicht einmal Pleisch (oder) etwas anderes' (uo. 461); kd-ns%u pdl us °árt 
mdni, °at pdl nari 'er geht weder mehr jagen noch tu t er irgendetwas 
anderes' (uo. 511), \w/3 iala'n fiiskariit sgns%u, pf'sn(d) ö-lat amn nq,- r at 
'geht nach Hause die Kinder anzuschauen, [ob] sie gesund sind oder was' 
(uo. 523); tdt ndsdr sottál as idmti h nq,ri% 'was für eine unglückliche 
Sache geschieht hier oder was [ereignet sich hier] ?' (uo. 639); köát ia ti alka t%u 
pömtimdn, amnd narlmdn't 'beginnen wir mit (blosser) Hand zu 
kámpfen oder was tun wir?' (uo. 652); ijőC'ld pdl óáct fi g iy aym, ödt pdl n a r -
y ám 'ich halté euch nicht zurück und tue nichts [dergleichen] (uo. 665); 
asd t töbldps, ni md ni, ni n a:r \ 'er blieb noch ohne weiteres stehen, weder 
bewegt er sich noch tu t etwas' (uo. 664^5) ; k§pn(3 örmdl\lnj3, lak fii h 
nar i\ 'erproben wir unser Boot, [ob] es fáhrt oder was!' (uo. 28). 

A manysiban van még egy szó, amelynek hasonló szerepe van, s egyaránt 
állhat főnévvel és igével kapcsolatban, s az utóbbi esetben szintén felveszi 
az előző ige ragját. MuNKÁcsinál É. lüt, lut 'micsoda, valami, holmi, izé' 
(VNGy. II2 , 665), KANNiSTOnál Szo. lüt, P Aut 'Sache, Ding' (Wog. Volksd. 
I I , 715). Pl. a) f ő n é v u t á n : É. u l - j i w lüt . sa'irást 'tűzifát, mit 
vágtak' (MUNKÁCSI, VNGy. I, 221); kwol-jor lüt sápiturjkwd jüw-%ajti 
'a ház környékét, mit rendbehozni hazafut' (uo. I, 221, I I , 125, 483); mi r a 
lüt a minds 'népe, micsodája elment' (I, 221); %otá(qlnd ur-jiw, vör-jiw mátá-
tdl lut át dl akwáV pantV ta tottvds 'bármerre levő hegyi fa, erdei fa földestül, 
mindenestül megsemmisült' (I, 68); luwin lűtirj-ta'il jól ujis 'lovastul, 
holmistul (mindenestül) alámerült' (I, 221); Szo. kit tniy kánaptipál pussn 
iőfitfies, mi H e lütl D ii fi S lüte n 'anderthalb Schiffe würden allé gekauft, 
mit Leuten [und] allém, mit Holz [und] allém' ( K A N N . — L I I M . Wog. Volksd.-
I , 232); á Gfiqn iögtnin, pasalüB fiánnm 'ihr kommt zusammen, begrüsst 
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euch undsoweiter' (eig. macht Gruss [und] anderes' (uo. I I , 95; FUF . XXXI , 
354); wmas ülMrn lüt fiariissiy 'sie sagten [einander] Lebewohl undsoweiter' 
(109); P perjkem A ut Aa"i\nr\uks 'der Kopf drehte sich mir [und] sonst', 
'ronoBa y Mena Kry>KHJiacb, /ja q-ro' (191, 715); Szo. % a p e lütlD tw tuit-
ga'tás 'er versteckte sich nun mit seinem Boot [und] allém (63); lufidé lütsu 
'mit seinem Pferd [und] allém', 'c KOHeM co Bcefti' (694); k óyl e lütft^th 
ndin táifids 'er verbrannte in dem Feuer mit seiner Hüt te [und] allém' (135); 
K. pumlut (Ugara m 'ich mache Heu', 'ceHo CTaBJiK)'; nm pümdm 
lűtdm 'mein Heu'; pümd lütd v. pümat lütcit 'sein Heu' (781); 
p órid f) lütd rj ndSdnart l'ánk%dl 'sie dachten, was für Haarige die seien' 
(628); p Ondi] Aütdtj jlfi 'dichtbelaubter Baum', 'MOXHaTan JiecHHa', 
t n úr] A ü td r) iifi 'ein astiger Baum', 'cyqeBan JiecHHa' (815); 

b) i g e u t á n : E. süt sas pantdm janids kwolkwd takiurt jgmds varrí ut 
váre'im, üle'im, unWim, %uy e'im, lül e'i m 'hét nyírhéjtakaróval fedett jó 
sátracskát építek, abban jó munkát készítgetek, lakom, ülök, fekszem s min
den dolgom végzem' (MUNKÁCSI, VNGy. IV, 12; helyesebben: és így tovább, 
stb.'); Szo. x^iás, l ü D s 'er schlief undsoweiter' (KANN.— LI IM. Wog. Volksd. 
I, 253); tss, a i s,lü D s'er ass, trank undsoweiter' (II, 54)' akiDe {ÖD p as á -
lagts, IÜDS 'er grüsste seinen Onkel undsoweiter' (59); pasala^tazt 
lütst 'sie begrüssten sich undsoweiter' (119); pasálaxtazt lütcs§D ua. 
(95); iufil iö'mas üfam fi a r s siy lüt siy 'dann sagten sie [einander] 
Lebewohl undsoweiter' (118), masgans, e nt ^ an s, lü ns 'er kleidete sich 
an, gürtete sich undsoweiter' (100); s ö pH a x t siy lüt siy 'sie rüsteten 
sich undsoweiter' (122); ko'le yor s ö p it a s t é, lu t a s t e 'er sáuberte seine 
Hüt te [und] seinen Platz [und] anderes' (121); tufi is^mfiítl % ótló fi t fi es, 
lüt fi e s 'darauf wurde er mit heissem Waser gewaschen undsoweiter' (58). 

Anyagnevek állítmányul 

KERTÉSZ MANÓ, Nyr. XLI, 74, kimutatta, hogy az anyagneveknek 
változatlan alakban állítmányul való használata — az indoeurópai nyelvektől 
eltérőleg — a finnugor nyelveknek jellemző sajátsága. Bár a chanti és manysi 
nyelvből erre a jelenségre nem tudott példát idézni, mégis kimondta, hogy 
mivel jelzőként ezekben a nyelvekben is általános az anyagnév használata, 
ezekben a nyelvekben is meg kell lennie állítmányul álló anyagnévnek. A 
chanti nyelvből én sem tudok adatot idézni, mivel kevés szöveg áll rendel
kezésünkre, a manysiból azonban sikerült három adatot találnom, egyet 
MUNKÁCSI, kettőt KANNISTO szövegeiből (NyK. LVI, 282). A cikkem meg
jelenése óta a sajtó alól kikerült I I . kötetben is találtam adatot erre a 
jelenségre, s mivel az eddig közölt példák száma csekély, érdemesnek tar tom 
számukat ezzel is megszerezni: K. ianydtap tdmdí kit fiis^ar ensam, mötn, 
al In, mötn s ü rd n 'ich habé zwei Kinder, die man spielen lassen kann, das 
eine aus Silber, das andere aus Gold' (592). 

Szinül teljes, színültig 

Már régebben (Nyr. L, 158) kimutattam, hogy a színültig a színül 'szinig' 
határozónak tovább ragozott alakja. A szinül az -ul, -ül raggal alakult, amely
hez előbb a -t lokativusrag járult, mint a háromszéki kivült, küvült 'kívül' 
(MTsz., Nyr. LIX, 240) és a hétfalusi csángó azon-kült 'azonkívül' (WICHMANN) 
határozószókban. Az -ul, -ül ablativusrag '-ig' jelentése az eredeti prolativusi 
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jelentést tükrözi, de mivel ez a használat elavult, az élő -ig ragot tet ték pleo-
nasztikusan hozzá. Az ablativusrag prolativusi használatáról már többször 
volt szó a nyelvészeti irodalomban, s ennek meddig? kérdésre felelő alkalma
zásáról is több rokon nyelvben. Minthogy azonban még mindig vannak, akik 
kételkednek ebben a magyarázatban (1. legutóbb NyK. LVII, 244), közlök 
ennek a bizonyítására néhány manysi példát KANNISTO gyűjtésének legutóbb 
megjelentII. kötetéből: K. tönatlkfiánköáls, séemlmékanmd Aé jisárie' tndl 
tóardso" siitltd iómititd 'so t ra t er hinaus, durch den schwarzen Boden watet 
er bis an die Mitte [seiner] Unterschenkel [und] schreitet' (II, 215); se\emdl 
mékanmd s°á'hznyköa söfindl töhrd t sg\siitd 'er watet durch schwarzen Erd-
boden bis zu seinen Kniebeugen (513); Aé'Asatx^AQ kü- rndí kasmdtj kannd 
ingts 'bis zum Fussknöchel sank er in die grasige Erde ' (547). Az ilyen esetek
ben az -ig rag nemcsak azt fejezi ki, hogy meddig terjed valami, hanem azt is, 
hogy mit vesz körül. Ezért van a magyar körül határozószónak prolativusi 
jelentésű ablativusragja (1. B B K E Nyr. XLI, 410), s ezeknek i s : finn ympürilta, 
észt ümbert 'herum, umher'; prolativusragja az udmurt kotirti, komi gegerti, 
mordvin krugomga 'körül' szónak. Az utóbbi különben az orosz krugomü 
átvétele, megtoldva a mordvin -ga prolativusraggal, noha az orosz eredeti is 
már prolativusi, illetve instrumentális-alak. 

Egy-egy 
Az osztó számnevek egyik kifejezésmódja a magyarban a tőszámnév 

megismétlése. Pl. Eg eg pénzt vőnec: singulos denarios (MünchK.). Micoron 
egeg keuet arat tak (Guary-K). Egynek egynek egy rauazsága tőbet háznál, 
hogy nem mint másnak sok (Decsi) (NySz.). L. még Nyr. XLIII , 138. 

A manysiban is találtam példát a számnévnek erre a páros használatára: 
AK. ö's ö:tdrndl á\kfi ákfi ötdr £/óífom, KK. őz ö.tdrndl er k fi ack /5 ötdr 
kuglfom 'von jeden Fürsten(brüderschar) war je [nur] ein Fürst übriggeblieben' 
IKANNISTO—LIIMOLA: Wog. Volksd. I I , 506—507). 

Egy-kettő 

Két számnév ilyen kapcsolata a mennyiség határozatlanságát fejezi ki. 
Pl . egy-kettő, öt-hat, negyven-ötven, öt-hatszáz. A rokon nyelvekben is: manysi: 
Szo. tlnetín ainet'm xalt áku kit táyl a\\aley 'zwischen ihrem Essen [und] 
Trinken trinken sie'einen [oder] zwei Becher' (KANNISTO—LIIMOLA: Wog. 
Volksd. II , 85); P iíst, tsj3 ek kit nnfiíUmMt aAm^áms, P'e's 'sie assen, 
[aber] er nahm [nur] ein, zwei Fleischstücke [und] ass sie' (II, 189); K. n a l d-
yjxt tupfs tpstdpóáli 'er steckt sein Ruder vier- [oder] fünfmal [ins Wasser]' 
(507); É. miralawd, jör a k w- kit %um %ülti 'a népet leölik, hős is csak egy-
ket tő marad meg' (MUNKÁCSI, VNGy. IV, 410); püri kit - %ürdm rin 
ünfonát-sis %ot-wíwd, jüw-tétvd 'miután az ételáldozat két-három pillanatig 
[ott] állott (ült), megeszik' (uo. 407); — chanti: É kát -%ölvm krUhr] 
ueVsu 'két-három rénszarvast levágtak' (PÁPAY, UF. XV, 32); lou murdl eudlt 
n9lá -u§t - kém %ui párdds 'a népéből valami négy-öt embernek meghagyta' 
(uo. 147); — udmurt: J minam kik km in tiliis ullan msemin luoz 'von mir 
werden zwei [oder] drei Federn herabfallen' (WICHMAKN. J S F O U . XIX, 98). 

B E K É ÖDÖN 


