
V a h i osz t ják nye lv t a n u l m á n y ok 

(Második közlemény)* 

Névszók 

A főnév 

A f őnévalkot ás 

117. Két formája van: a szóképzés és a szóösszetétel. 

A szóképzés 

117a. A produktív képzők száma viszonylag csekély. Az alábbiakban 
— gyakoriságuk sorrendjében — felsoroljuk a leginkább használatos név
szóképzőket. 

A) Denominális névszóképzők: 
-dXil-ali: kicsinyítő képző (a leggyakoribb élő képző). Pl. kulal'i 'halacska' 

(kul 'hal'), nipikäli 'könyvecske' (nipik 'könyv'), öyöli 'leányka' (öyi ' leány') 
stb. 

-säl-sa ( + a ktsz., vagy a tbsz. jele): gyűjtőnévképző (anyagomban csak 
rokonságnevekkel fordul elő). Pl. pysäydn 'apa a fiával' (py 'apa'), pysät 'apa 
a fiaival' (tbsz.), ât'isaydn 'bátyák' (ktsz.), őXisat 'bátyák' (tbsz.); ds(s)äjdysät 
'család' (ds 'anya', py 'apa'). 

-i. Pl. köeki 'kard, szablya' (vö. köfoy 'kés') stb. 
Minden bizonnyal képző a rokonságnevek -i/-i eleme: äfi 'báty ' , äni 

'idősebb leánytestvér', dr\ki 'anya', iki 'öreg; nagyapa', imi 'öregasszony', kaki 
'fiatalabb fiútestvér', öyi 'vki leánya; kisleány' stb. 

-as. Pl. köras 'alak, forma' (kör 'kép') stb. 
-at. Pl. köyaí 'hosszúság, hossz' (koy 'hosszú') stb. 
Egy szóban a kettős szám jelének képző funkciója van: jakkSn 'házaspár 

(jay 'emberek, nép'). 
B) Deverbális névszóképzők: 
-wdsl-wds. Pl. çoyilwds 'sivítás, fütyülés' (çoyil- 'fütyül, zúg') stb. 
-WS9. Pl. larjkiwsê ' temető' (vö. KARJ.—Torv . l'arjkis ua.) stb. 
-dw/-§w. Pl. dntdw 'öv; szíj' (dnt- 'felölt)'; rorjkintdw 'kolomp (a tehén 

nyakán)' (vö. T Y E R J . rorjkisdlta 'zeng, cseng' [pl. csengetyű]) stb. 
-§s. Pl. namd8 'ész; értelem' (TYERJ . nomía 'emlékezik') stb. 
-i. Pl. káli 'a halott; holttest' (kâla- 'meghal') stb. 

Szóösszetétel 

117b. A szóösszetételeket legcélszerűbb az előtag szófaji hovatartozása 
szerint osztályoznunk. Ez alól kivételt csak néhány olyan összetétel képez, 
melynek utótagja valamely „képző-szerű" névszó. 

*Az első közleményt 1. NyK. LXVII, 181-216. 
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4 GULYA JÁNOS 

A) F ő n é v i ö s s z e t é t e l . (Az előtag főnév.) 
a) Egyszerű összetételek. 
1. Az előtag anyagnév. Pl. juykuri 'fateknő' [juy 'fa', kűri ' teknő'], 

mdykat 'földkunyhó" [mdy 1. 'ország', 2. 'föld', kat 'ház ' ] ; soymdtjuy 'nyírfa 
(kivágott, nem élő fa; Holz)' [soymdt 'nyír', juy 'fa'] stb. 

2. Az előtag nemet, embert, tisztséget stb. jelentő szó. Pl. nikan 'cárnő' 
[ni 'nő', kan 'cár ' ] , kujdkasi 'férfi' [ku 'férfi', käsi 'ember'], käsiköl 'emberi 
hang' [käsi 'ember', köl 'hang, szó'], káli juy 'koporsó' [káli 'halott (ember)', 
juy ' fa '] , kanmdy 'ország' [kan 'fejedelem', mdy 'ország, táj , föld'] stb. 

3. Az előtag állat- vagy növénynév. Pl. ämpoy 'kutyafej' [ämp 'kutya', 
oy 'fej'], nöydssöy 'nyusztprem' [nöyds 'nyuszt', sőy 'bőr, prém'], pajliwdt 
'nyárfalevél' [paj 'nyárfa', liwdt 'levél'] stb. 

4. Az előtag valamely vonatkozásban helyet jelöl. Pl. lalpam 'ülőhely 
(csónakban)' [läl 'csónakrész', pam'fű, széna'], (araspam 'tengeri fű (növény
név)' [taras 'tenger', pam 'fű'], torêmway 'ég, menny' [tordm 'ég, menny', wäy 
'vas'] — ,,mert az ég vasból van" — (az egyik adatközlőm megjegyzése), jdrjk 
lur\k 'a víz istene (tőle függ a halászat.sikere)'[jdrjk 'víz', lurjk 'isten, bálvány'], 
körköyäl'i 'tégla' [kör 'kerhence', köyäl'i 'kövecske'], lujwäy 'gyűrű' [luj 'ujj ' , 
wäy 'vas '] , läljay 'katonák, katonaság' [läl" háború', jay 'emberek, nép'] stb. 

5. Az előtag 'al-', 'fel-', 'elő-' stb. jelentésű főnév. Pl. numtoräm 'Isten' 
[num 'a fölső rész',, tordm 'isten'], ilnowdt 'a múlt, rég' [il 'elő, régi', 2. nowêt 
'kor '] stb. 

6. Az előtag olyan főnév, mely ,,vmi számára való" fogaimat, dolgot fejez 
ki. Pl. loyat"lóistálló' [loy 'ló', aï 'bekerített hely, istálló'], üäjput 'teáskanna' 
\&aj 'tea', put 'fazék, edény'] stb. 

7. Az utótag valamely ,,képző-szerű" főnév: 6ow 'vminek a fele', pe\dk 
'fél, vminek a fele', -pill-pil 'fél, társ; oldal', ont 'vminek a belseje' stb. Pl. 
näncow 'félkenyér', sempehk 'fél szem, félszemű', kaldypil 'unoka', woront 
'erdő' stb.1 

8. Szórványos esetek: löktoj 'útvég, az útnak a vége' [lök 'út ' , toj 'vég, 
utolsó rész'], pÖrkiivat 'vihar' [pörki 'füst',? 'hóesés']; söjul 'fekete áfonya' 
[soj 'szén, fekete szén', ul•''bogyó']; lulpànâ'dal' [tkp. 'száj-fonal' vö. KARJV— 
Toiv. lui 'Mund', päne 'Zwirn, Schnur; Saite'] stb. 

b) Többszörös (főnévi) összetételek. * 
Néhány szóban az összetétel első tagja maga is összetétel. Pl. kanmdy-jay 

'cárnép', kotdljor-lät 'délidő (tkp. nap-közép-idő)', sempeldk-ku 'félszeniű 
ember' stb. 

c) Az a) és a b) pontban felsorolt típusokban az összetétel tagjai a rago
zás során nem válnak el egymástól: pl. juykuri-nd 'fateknőben',. nikan-dy 
'cárnővé' stb. Néhány — úgy látszik — rokon értelmű szóból álló összetétel 
tagjai a képzés és ragozás során önálló szóként szerepelnek s a megfelelő végző
dést mindkét részükben felveszik. Pl. äjköl 'hír' [*äj 'beszéd', köl 'szó, hang'] : 
äjdr]-köldrj imi 'beszédes asszony'; löyort 'szolga' [löy 'szolga; unokatestvér', 
ort 'fejedelem']: löydt-ortdt 'szolgák' stb. A kettős szám jelével: nirpn-kujdydn 
1. 'fiatal házasok', 2. 'fiatalember és leány együtt' [ni 'nő', ku 'férfi'] stb. 

1 E típus egyes esetei a megelőző típusok valamelyikének is felfoghatók. Pl. 
úancow 'félkenyér' = 'kenyérből álló fél' (vö. 1.,) stb. : ] ..- :i . 
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B) M e l l é k n é v i ö s s z e t é t e l . (Az előtag melléknév.) 
Pl. äjni 'leány' [äj 'kicsi, kis', ni 'nő ' ] ; wdrtul 'áfonya, öpyCHHKa' [wdrtd 

'piros', ul 'bogyó']; t'örasku 'kupec, kereskedő' [t'őras 'gazdag', ku 'férfi'], 
jdmwer 'béke' [jdm 'jó', wer 'ügy, dolog'] stb. 

C) Lényegüket tekintve a szóösszetételek körébe tartoznak az ún. állandó 
szószerkezetek. Két csoportjuk van: a) a szerkezet előtagja melléknévi igenév, 
b) az előtag melléknévi igeneves szerkezet. Példák: a) litot 'étel; ebéd' [lit9: li-
'eszik', ot 'valami, dolog'], köydrjdrjk 'húsleves' [köydrtd: köydr- 'főz', jdr\k 
'víz'], käncint § juy 'ceruza' [käncint §: käncint- 'ír', juy ' fa '] ; b) kul weltd ku 
'halász (tkp. halat ölő férfi)', räk wertd imi 'parasztasszony (tkp. liszt csináló 
asszony)', toydt wertd juy 'gyufa' (tkp. tűz csináló fa)' stb. 

A főnév tőtípusai 

118. A főnevek részben mássalhangzós, részben magánhangzós tövűek. 
119. A mássalhangzós tövűek egy vagy két mássalhangzóra végződnek. 
120a. Egy mássalhangzóra végződő főnevek: oy 'fej', kat 'ház', emtdr 

' tó ' , soymdt 'nyírfa' stb. 
120b. A leggyakrabban előforduló tő végi mássalhangzók a y (a főnevek 

kb. 12%-ában), az r ós az l (kb. 10 — 10%). Az ide tartozó szók az egy mással
hangzóra végződő tövek mintegy 30 —35%-át teszik ki. Ugyancsak gyakran 
fordul elő a j , a t, az m és az s (egyenként mintegy 5 — 6*%-os gyakorisággal). 
Aw,n,k és az rj mássalhangzókkal viszonylag ritkábban találkozunk (egyen
ként kb. 3—4%-ban). Ennél is ritkábbak a 6, aí', az n és az l mássalhangzók. 
Legritkábban az l' és az n fordul elő (egyenként 1%-nál kisebb gyakorisággal). 

121a. Két mássalhangzó szóvégen csak egyszótagú szavakban fordul elő. 
Például: ämp 'kutya' , jerjk 'víz', wont 'erdő' stb. 

121b. A következő mássalhangzó-csoportok szoktak viszonylag gyakrab
ban előfordulni: rjk, mp, nt, nt', rt és ne (egyenként kb. 1%-os gyakorisággal), az 
összes főnevek mintegy 5—6%-ában. 

122a. A magánhangzóra végződő tövek végén leggyakrabban i van (kb. 
8%-ban). Ezt követi gyakoriságban az i (kb. 5%). Ritkábban előfordul még 
az ä, § és az d (egyenként 1 —2%-os gyakorisággal). Szóvégen a, o, u magán
hangzókkal csak elvétve találkozunk. A többi magánhangzó (ü, ö, e, 6 és ö) 
"~ anyagunkban — tő végen nem fordul elő. 

122b. Az -dj-d magánhangzóra végződő' tövek szóvégen levő magán
hangzója a számjelek, a ragok és a birtokos személyjelek előtt -äj-a hangként 
jelentkezik. Például: patd 'fenék': pdtäyen 'fenekek (ktsz.)', pdtüt 'fenekek', 
pdtä-jä 'fenékre'; pap 'csomócska': päjam 'csomócskám'; täytd 'darab; rész': 
tayiat 'darabok; részek' s tb. l a 

122c. A ni 'nő; asszony' szónak a ragozási teljes töve nûj-, a ku 'ember; 
férfi, férj' szóé kuj-(kujd-). 

123. A főnevek 2—9 fonémából állnak. A szavaknak mintegy 50%-a 
egyszótagú. Kb. 45% kétszótagú, 5% pedig háromszótagú ( = összesen 100%), 
A főneveknek kb. 80%-a végződik mássalhangzóra. A magánhangzóra végző
dök százalékaránya kb. 20%. 

la Valószínűnek tartjuk, hogy ezekben — legalábbis egy részükben — a korábbi 
teljes tővegi magánhangzó őrződött meg. 



<3 GULYA JÁNOS 

124. A leggyakrabban előforduló tőtípusok a magán-(= V) és a mással
hangzók (= C) eloszlása alapján: 

(a típus sémája) (mintaszó) (a típus gyakorisága 
százalékban) 

a) e gy mássalhangzós tövű főnevek 
CVC kat 'ház' 38% 
CVCVC läjam 'fejsze' 22 
VC oy 'fej' / 4 
CVCCVC soymat 'nyírfa' 4 

b) k é t mássalhangzós tövű főnevek 
CVCC jatjk 'víz' 4% 
VCC ämp 'kutya' 1 

c) m a g á n h a n g z ó s tövű főnevek 
CVCV weli 'rénszarvas' 8% 
CVCCV lärjki 'mókus' 4 
VCV iki 'öregember' 3 

i 

A főnevek számviszonyai és jelölésük 

125. A főneveknek három számuk van: egyes, kettős és többes szám. 
126. Az egyes szám jelöletlen, zéro-morféma fejezi ki. 
127a. A kettős szám jele: -yanl-yân; hasonulással -kani-kan. Például: 

weli 'rénszarvas': weliyan 'rénszarvasok (ktsz.)', kul 'hal': kulyên 'halak 
(ktsz.)'; juy 'fa': jukkán '(két) fa', kat 'ház': katkan '(két) ház' stb. 

127b. Kettős szám használatos ha a) a beszéd két egynemű dologról 
(tárgyról) szól (pl. weliydn '[két"| rénszarvas' stb.), vagy ha b) két egymástól 
különböző dolog között a beszélő számára valamely belső összefüggés van (pl. 
im-ydn ik-kdn 'férj és feleség' stb.) 

128. A többes szám jele -t, mely a magánhangzóra, valamint az l, l, l, n, 
n, n, r és j mássalhangzóra végződő szótövekhez közvetlenül kapcsolódik. 
Egyéb esetekben a többes szám jele: -atf-dt, illetőleg hasonulással: -Ï. Például: 
kar 'mozsár': kart 'mozsarak'; al 'év': alt 'évek'; köt 'kéz': kötdt 'kezek'; 6ow 
'vminek a fele': 6owat 'felek'; wäl'vessző'; wäl'if'vesszők' stb. 

129. Az -al-a magánhangzóra végződő tövek szóvégen levő magánhangzó
jának a számjelek előtti viselkedéséről 1. 122 b. 

(A szótári részben — ha módunk van rá — a főnevek kettős- és többes
számi alakját zárójelben megadjuk.) 

A főnévragok (végződések) és funkcióik 

130. A főnévragok a főnév különböző mondatbeli viszonyok kifejezésére 
való használatának a jelölésére szolgálnak. A főnév a mondatban lehet A) alany, 
B) tárgy, G) határozó, D) jelző ós E) állítmány. 

131. A főnévhez járuló ragok alakjuk szerint nagyobbrészt mással
hangzós, kisebbrészt magánhangzós kezdetűek, illetve pusztán egy magán
vagy mássalhangzóból állnak. A ragnak a tőhöz való illeszkedése során részben 
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a tőmorfémában, részben a ragban bizonyos hangtani változások lépnek fel. 
E változások egyes eseteinek a mikéntjére vonatkozólag 1. 46a—49. 

132. A főnévhez járuló ragokat a funkción (A, B, G, D, E) alapuló 
felosztásukon belül alakjuk szerint soroljuk fel. 

(N°) (a rag alakja) (funkciója) 

A) Alanyt jelölő ragok 
1. 0 (zéró-morféma) az alany jelölése a) cselekvő, b) szen

vedő igével alkotott mondatokban 
2. -ndl-nd . ágens; l o g i k a i alany jelölése (er-

gatívusz) 

B) Tárgyragok 
3. 0 (zéró-morféma) az I . tárgy jelölése 
4. -tdl-td a I I . tárgy jelölése 

G) Határozóragok 
5. 0 (zéró-morféma) 1. temporálisz 

2. modálisz 
6. -ndl-nd 1. lokatívusz (inesszívusz, szuperesz-

szívusz, adesszívusz) 
2. temporálisz, 3. kauzálisz-finálisz 

7. -öyj-oy 1. elatívusz, delatívusz, ablatívusz 
2. prolatívusz 
3. komparatívusz 

8. -äj-a 1. latívusz (illatívusz, szublatívusz, 
allatívusz) 

2. temporálisz 
3. datívusz 
4. kauzálisz-finálisz 

-ä(ti)l-at(i) kauzálisz-finálisz 
9. -päl-pa illatívusz, allatívusz (approkszi-

matívusz) 
10. -äpä/-apa approkszimatívusz (allatívusz) 
11. -nätj-nat ) 1. insztrumentálisz 

-nätij-nati j 2. komitatívusz 
12. -y (-dyl-dy; 1. transzlatívusz 

-kdl-hdf 2. esszívusz 
13. -nir\dtl-ni7]dt komparatívusz 
14. -Idyj-ldy abesszívusz 

D) Jelzői használatra utaló ragok 
15. 0 (zéró-morféma) 1. minősítő jelző 

2. birtokos jelző 

E) Állítmányi használatot jelölő végződések 
16. 0 (zéró-morféma) 
17. -kii-ki 

*A szóvégtói függően. 



GULYA JÁNOS 

133. A főnevek mind az egyes, mind a kettős és többes számban egy
formán ragozódnak. A ragok a számjelek, az egyes számban zéró-morféma, után 
következnek. Például: kötä 'kézbe': kötkdnä 'kezekbe (ktsz.)': kötdtä 'kezekbe'; 
kannát 'herceggel': kanyennat 'hercegekkel (ktsz.)': kandnat 'hercegekkel' stb. 

134. Az alábbiakban felsoroljuk néhány főnév teljes paradigmáját 
— egyes számban. (A kettős — és a többesszámi alakok ragozására a példákat 
1. az egyes példamondatokban.) 

Paradigmák 

köt 'kéz', kan 'herceg; cár', weli 'rénszarvas' 
1. köt kan íveli 
2. kötnd kanna welind 
3. köt kan weli 
4. kötd kantd welitd 
5. {-f ( - ) H 
6. kötne kannd welind 
7. kötöy kanoy ivelijöy 
8. kötä (ti) kana(ti) rvelijä(ti) 
9. kötpä kanpa welipä 

10. köt apa kanapa welijäpä 
11. kötnä(ti) kanna (ti) welinä(ti) 
12. kötdy kanêy weliy 
13. kötnirjdt kannir\dt welinir\dt 
14. kötldy kanldy welildy 
15. köt kan weli 
16. köt kan weli 
17. *kötki ( - ) (-K 

135. Példamondatok a főnévragok használatára: 
1: a) kat dlldki 'a ház nagy'; lampi pdsän nomônnë lajdkkal 'a lámpa az 

asztal fölött lógott'; ikiydn, lulpänijitm! 'öregek (ktsz.), énekeljetek (ktsz.)'; 
wontnë söymdtdt endmpdlt 'az erdőben nyírfák nőnek'; juy päni kat amëlëyën 
'a fa és a ház [ott] (együtt) vannak (ktsz. !)' stb.; b) àpimnë joyëltdy túli 'apám 
íjat hoz ide (pass.)'; loydn ämpoy joyimyali 'ő megütötte a kutya fejét (tkp. 
kutyafejet) (pass.)'; ämpne kul morti nuy-lisi 'a kutya a halat egészen meg
ette (pass.)' stb. 

2: Htot öyilpilne weri 'a leánya ételt készít (pass.)'; welit kitdtdl jaynë 
likdrfä jörätdt 'a rénszarvasokat az emberek a szánokba kettesével fogták be 
(pass.)'; käcdr] käsind t'i wer töfjdmti 'minden ember tudja (ismeri) ezt a dolgot 
(pass.)' stb. S 

3: a) 9j kupil rit iverwdl, tompil ot luw werwel 'az egyik ember csónakot 
csinál, a másik evezőt készít (csinál)'; mä köt wuldm 'én (egy) kezet látok'; mä 
diqkimä ràk tusëm 'én anyámnak lisztet hoztam' ; mä kör nuk-ölldm 'én a kemen
cét begyújtom' ; äpimnd kä joydlydn tdy tuyiyên 'apám két íjat hozott ide' ; löy 
rit täjas 'őneki volt egy csónakja (tkp. ő csónakot bírt) ' ; mä läwdt al täjaldm 
'én hét éves vagyok (tkp. hét évet bírok)' stb.; b) köcdy min oytijoy wdji! 
'a kést vedd (el) a ládáról !' ; rit komtay páni! 'a csónakot lefelé (fordítva) tedd !' ; 

3 Például: kötél 'nap': (ti) kötél '(azon à) napon' stb. 
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kojat n6r\ tim weli walin? 'kinek (a számára) veszed ezt a rénszarvast?'; loydn 
käsi läjdmnä uydloy joyimtd 'ő fejszével az embert fejen (tkp. fején) vágta' ; 
äpimnd joydlt tdy tuldlld 'apám íjakat hoz ide' stb. 

4: min norjä wokitd majdlldmdn 'mi (ktsz.) neked rókát ajándékozunk 
(ktsz.)'; loydn mänt köt kulyênê mdyäs 'ő nekem két halat (ktsz.) adott ' ; loydn 
äjni köydrjdrjkd mdltd 'ő a kislánynak levest ad' ; mä uy§m köt§ páni! 'a fejemre 
tégy kezet !' („akkor, mondják, amikor valakinek fáj a feje"); loydn iy muyti 
kocka pulta 'ő a medvét késsel keresztül szúrta !' stb. 

5: äpimnd mänt äldf) tdy tuwdl 'apám engem reggel ide hoz'; mä tim al 
kőla joypa dnta mdnldm 'én idén (tkp. ez év) még nem megyek haza' ; loy är lät 
werwdl 'ő sokáig (tkp. sok idő) dolgozik'; ti t'u köl atkas 'ez így (tkp. az szó) 
mondta' stb. 

6: iydt wontnd djdtdl jdlildwdlt 'a medvék az erdőben egyesével járnak'; 
tim kötne möyöl'i? 'ebben a kézben mi (van) ?'; ilnowdnd tim täyind jdrjk wäliydn 
'a régi időben i t t (tkp. e helyen) víz volt [a régi mederben]'; mdr\ kutöynd wet 
iëdnwds 'házunkon öt ablak [van] ' ; söydsnd ndiqikijit ondltdydlta mdnwdlt 'ősszel 
a gyermekek tanulni mennek'; löy sőyldl möydlnd ärki täs wds 'ő a bőreiért (tkp. 
bőrei helyében) sok árút vett ' ; tim täs moyi tinndki? 'ez az árú mennyibe 
kerül (tkp. milyen árban van)?' stb. 

7: kötöy köyd} wdjif 'a csészét veddel a kézből!'; mdnä katoy! 'menj 
(ki) a házból !'; mä tu möylöy joyäsdm 'én arról a helyről jöttem'; mä imijöy 
jösdm 'én az öregasszony tói jöttem'; fim juyoy möyöl'i werwdn? 'ebből a fából 
mit csinálsz?'; ämp oyoy joyimyaltd 'a kutyát fejen vágta' ; tom kat jdmdki tim 
katoy 'az a ház jobb ennél a háznál' stb. 

8: mä kata lar\aldm 'én bemegyek a házba'; lay waca jösdt 'ők a városba 
megérkeztek' ; welif kitdtdl jaynd likertä jörätat 'a rénszarvasokat az emberek 
a szánokba kettesével fogták be' (pass.); löy emtdrä mdnds 'ő elment a tóra'; 
pdtäjä páni! 'a fenékre tedd! ' ; joyna nik íviydllöy 'a folyóhoz megyünk le'; 
nör\ möylä koji jöural? ' te helyetted ki jön?' ; tdlyä pqm werwdlt 'télre szénát 
készítenek'; kina mdnä! '(káromkodás) menj a &m-szellemhez (menj a pokol
ba) !'; nör] nipik kataja mdyäsin? ' te a, könyvet Kátyának odaadtad?'; mä ula 
mdnldm 'én bogyóért megyek' ; wä joypa nipikä jdlyäldm 'én haza mentem 
könyvért' ; löy jdrjkät mdnds 'ő vízért ment' ; mä wonta wajyat ätimnäm mdnldm 
'én az erdőbe vadászni (tkp. vadra) egyedül megyek' stb. 

9: kuntd-kum mä wacpa mdndm 'valamikor a városba mentem'; kötpä 
täldysdwdl 1. '[ő.] a kéz felé nyúl', 2. '[ő] a kézhez nyúl' ; loy katpa tdhytds 'ő a ház 
felé kiáltott ' stb. 

10: oypijapa koylds 'odalépegetett az ajtóhoz'; mä katapa mdnldm 'én 
a ház felé megyek'; mä jdrjk kanr\apa mdnldm 'én a vízpartra megyek' stb. 

11: löydn wäyana tintdyältd 'ő pénzzel fizette'; dj kötnä ropiltdldm 'egy 
kézzel dolgozom'; rit luivnat köla mdnds 'a csónak az evezővel (együtt) el
veszett'; tikatnamas! 'elég (már) ezzel a házzal ! [ne beszéljünk róla ! ] ' ; mä 
äpimna ritna mdnsdm 'én apámmal csónakon (csónakkal) mentem'; min iminä 
josmdn 'mi (ktsz.) (egy) öregasszonnyal jöttünk' (ktsz.); löy wisänät skolaja 
mdnds 'ő Fizával iskolába ment' stb. 

12: löy dlld äjnirjke jds 'ő nagy leánnyá lett ' ; lujwäy katdy jds 'a gyűrű 
házzá vált ' ; koy mdij jär\kayalöy itney jdydkdtdyal 'mi sokáig játszottunk, [az
u tán] esteledni kezdett' stb. 

13: tim kat tom katnirjdt dlldki 'ez a ház nagyobb (tkp. nagy) annál a ház
nál' stb. „ 
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14: L. 180 £. s tb. 
15: mä tdldy Zopi mdyäsdm 'én téli- (tkp. tél) kabátot vásároltam'; welit 

saydltêyalt jöyrdydt tdltd söj kolmilat 'a rénszarvasok elfutottak, [miután] a 
farkasok üvöltését (tkp. üvöltő zaját) meghallották (part.) ' ; jukkán kotü 
mdnä! 'a fák (ktsz.) közé menj !' stb. 

16: t'ujuy 'az fa' ; tdt kat ' i t t ház [van]' ; timi koji rit? 'ez kinek a csónak
ja? ' ; mdtkorät ëas? 'hány óra [van]?' stb. 

17: mä t'dkäjäm mä körasdwdmd-ki 'a húgom hasonlít rám (tkp. az én ala
kom [van])' stb. 

A főnevek birtokos személyjelei , 

136. A főnevek a szótőhöz birtokos személy jeleket vehetnek fel. A birto
kos személyjelek egyrészt a birtok hovatartozásának, másrészt a birtokos, 
valamint a birtok számának a kifejezésére szolgálnak. 

• 137. A birtokos személyjelek két részből állanak. 1. a birtok számára 
utaló jelek; 2. a tulajdonképpeni birtokos személyjelek. 

138. Az egyes számú birtokot a puszta tő (zéró-morféma) -j- a] tulajdon
képpeni birtokos személyjel fejezi ki. A kettős számú birtok jele: -yl-, mely a 
hangtani helyzettől függően -kdl-j-kdl- alakban is jelentkezhetik. A többes 
számú birtok jele: -?-. Két vagy több birtok esetén a tőhöz először a birtok 
számát kifejező jel, majd ezt követően a birtok személy szerinti hovatartozására 
utaló tulajdonképpeni birtokos személyjel járul. Például: weli 'rénszarvas': 
weli-1-äm 'az én rénszarvasaim'; kat 'ház': kat-dyl-am 'az én két házam' 
[-(ä)m/-(a)m = & birtokos egyes szám első személyére utaló tulajdon
képpeni birtokos személyjel] stb. 

139. A birtokos személyjelek (a birtok számának a jelével együtt); 

^ \ . A birtok 
^ v száma 

A birto- ^ \ ^ ^ 
kos száma ^ \ ^ 
és személye ^ \ . 

Egyes Kettős Többes 

1. SZ. 
Egysz. 2. sz. 

3. sz. 

1. sz. 
Ktsz. 2. sz. 

3. sz. 

1. sz. 
Tbsz. 2. sz. 

3. sz. 

— -m 
— -n 
-dl/Sl, -l 

-monf-mên 

{• -tanl-tSn 

-oyf-őy* 
-twif-tim 
•tdf-têl 

-ylämj-ylam 
•ylänj-ylan6 

-yilf-ySl 

-ylämmj-ylamSn 

{• -ylinj-ylyn 

-yloyi-ylöy 
'ylinf-ylyn 
~yläl/-ylcd< 

-lämj-lam 
-län/-lan 
•(9)lUj-(ê)lU 

-lämmf-lamSri1 

i -linj-lin 

-loyf-löy 
-linj-lin 
•WJ-lal 

* Egyes esetekben előfordul -üyj-uy is 
8 Előfordul -9ylinf-§ylin is 
«Egy esetben -Sylil is 
'Előfordul -läminj-lamin is 
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140. Egyes főnevek tőalakjában a birtokos személyjelezés során magán
hangzó-váltakozás áll elő (e jelenségre vonatkozólag 1* 43a—45c). A magán
hangzó-váltakozás a birtokos személyjelezésnek csak a birtok szerinti egyes 
számú alakjaira terjed ki. 

141. A tőbeli magánhangzótól — s vele kapcsolatban a magánhangzó -
váltakozás rendszerétől —, valamint a szóvég hangalakjától függően az egyes 
számú birtokra utaló egyes számú birtokos szerinti alakokban az -m, -n birto
kos személyjel előtt többféle magánhangzó állhat. E szerint a birtokos személy
jelezés nevezett alakjaiban a következő típusok vannak: 

A) Mássalhangzós tő esetén 

a tőbeli magánhangzó a birtokos személyjel 

1. i, ü, i, u •imj-ym ; -in\-yn 

2. a) e, ö, o ; b) ún. redukált magánhangzó -ämj-am ; -änj-an 

3. magánhangzó-váltakozásban részt vevő ma
gánhangzó: ä, a, ill. ö (fi), o (n) -9tn/-ëm ; -an/Sn 

B) Magánhangzós tő esetén 

Magánhangzós tő esetén magánhangzó-váltakozásra példám nincsen. 
E csoportban a birtokos személyjel alakja csak a tő végén levő magánhangzó
tól függ. 

a tővégi 
magánhangzó] cl 

a birtokos személy 

4. -ij-j. •imj-im ; -inj-yn 

5. -9/-§ -äm/-am ; -änj-an 

142. Mássalhangzós tövek esetében az -m, -n és az -oy/-oy, valamint 
a többes számú birtokra utaló jelek kivételével a tő és a jel között -dj-ê magán
hangzó lép fel. 

143. Magánhangzós tövekben a tővégi -dj-d helyén jelentkező -ä/-a — az 
-éli-§l, az -dlldl-dlld és az -oyl-öy kivételével — végigvonul a teljes paradigmán. 
Az -if-i magánhangzóra végződő szók tővégi magánhangzója ugyancsak meg
marad a teljes paradigmában. Kivétel csupán az -oyl-öy. (L. az egyes para
digmákban.) 

144a. Példák a különböző birtokos személyjelezési típusokra: 

1. /*•/ 'lélek': lilim lelkem' 
kür 'vájószekerce' : kürim Vájószekercém' 
mm 'láda': minim 'ládám' 
put 'fazék': putim 'fazekam' 
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2. sem 'szem': semäm 'szemem' 
köt 'kéz': kötäm 'kezem' v. 

loy ' ló': loyam 'lovam' 
cönő 'hát ' : eöncäm 'hátam' 
mdy 'föld': mdyäm földem' 
päy 'fiú': päyam fiam' 
jöl 'varrás': jölam varrásom' 

3. ämp 'kutya' : impdm kutyám' 
kat 'ház': kutdm 'házam' 
kör 'kemence' : kürdm kemencém' 
oy 'fej': uyam fejem' 

4. drjki 'anya' : dr\kim anyám' 
l'opi 'kabát ' : lopim kabátom' 

5. pdtd 'fenék, alj ' : pdtäm aljam' 
päp 'esomócska': päjam csomócskám' 

144b. Néhány példa két szótagból álló szavakra is: möydl'melY: möyläm 
'mellem', joydl ' í j ' : joylam 'íjam', läjdm 'fejsze': lijmdm 'fejszém', kaldy 'uno
ka' : kilydm 'unokám', emtdr '(kis) tó ' : emtdräm ' tavam' stb. 

144c. A típusoktól eltérő, szórványos esetek: 

ku 
ni 

'férfi, férj': 
'nő, feleség': 

kujdm 
nir]dm 

'férjem' 
'feleségem' 

dS 
kul 

'anya': 
'hal': 

dsam 
kulam 

'anyám' 
'halam' 

nipik 'könyv': nipikäm 'könyvem' stb. 

Az e csoportba tartozó szavak vagy gyakran használt rokonságnevek (pl. 
ds 'anya'), vagy mostani tőbeli magánhangzójuk (etimológiailag) másodlagos 
(pl. kul'hal' < finnugor *kala), illetőleg jőve vény szók (pl. nipik 'könyv' < zűr
jén nebög id.; vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 45). 

145. Példák a birtokos személyjélezésre. 
Paradigmák < 

(A számok az egyes típusokra utalnak.) 

1: kür 'vájószekerce', kürydn 'vájószekercék (ktsz.)', kürt 'vájószekercék' 

1. sz. 
Egysz. 2. sz. 

3. sz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

1 . SZ. 
2. sz. 
3. sz. 

kür 

kürim 
kürin 
kürdl 

küramdn 
küratdn 
kürdtdn 

küroy 
küratdn 
kwatdl 

kürydn 

kürdyläm 
kürdylän 
kürydl 

kürdylämdn 
kürdylin 
kürdylin 

kürdylöy 
kürdylin 
kürdyläl 

kürt 

kürläm 
kürlän 
kürdlld 

kürlämdn 
kürlin 
kürlin 

kürlöy 
kürlin 
kürläl 
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joydl ' í j ' , joyëlyën 'íjak (ktsz.)', joydlt 'íjak' 

mdy 'föld', mdkkdn 'földek (ktsz.)', mdydt 'földek' 

joyál 

Egysz . 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

joylam 
joylan 
joyldl 

Ktsz . 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

joyldmm 
joyldtdn 
joyldtdn 

Tbsz. 
1. 
2. 
3-

sz. 
sz. 
sz. 

joylöy 
joyldtdn 
joyldtdl 

mdy 

Egysz. 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdyäm 
mdy an 
mdydl 

K t s z . 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdydmdn 
mdydtdn 
mdydtdn 

Tbsz . 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdyöy 
mdydtdn 
mdydtdl 

joydlydn joyëlt 

joyldylam 
joyldylan 
joydlydl 

joydllam 
joyêllan 
joyldlld 

joyldylamën 
joyldylin 
joyldylin 

joyêllamën 
joydllin 
joydllin 

joyldylöy 
joyldylin 
joyldylal 

joydllöy 
joydllin 
joydllal 

mdkkdn mdydt 

mdkkdläm 
mdkkdlän 
Tndkkdl 

mdyläm 
mdylän 
mdydlld 

mdkkdlämdn 
mdkkdlin 
mdkkdlin 

mdylämdn 
mdylin 
mdylin 

mdkkdlöy 
Tndkkdlin 
mdkkdläl „ 

mdyloy 
mdylin 
mdyläl. 

3: kat 'ház', katkën 'házak (ktsz.)', katêt 'házak' 

läjdm 'fejsze', läjdmydn 'fejszék (ktsz.)', läjmdt 'fejszék' 

kat 

1. sz. kutëm 
Egysz . 2. 

3. 
sz. 
sz. 

kutên 
kutdl 

1. sz. kutëmën 
K t s z . 2. sz. kutdtën 

3. sz. kutêtën 

Tbsz . 
1. 
2. 

sz. 
sz. 

kutöy 
kutdtdn 

3. sz. kutdtdl 

läjdm 

Egysz. 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

lijmdm 
lijmdn 
lijmdl 

1. sz. lijmdmdn 
K t s z . 2. 

3. 
sz. 
sz. 

lijmdtdn 
lijmdtdn 

katkën katët 

katdylam 
katdylin 
katkël 

katlam 
katlan 
katdllê 

katêylamën 
kat ëy lin 
katdylin 

katiamin (sic !) 
kat lin 
kat lin 

kafeylöy 
kat ëy lin 
katëylil (sic !) 

katlöy 
kat lin 
katlal 

läjdmydn läjmdt 

läjmdyläm 
läjmdylin (sic !) 
läjmdydl 

läjdmläm 
läjdmlän 
lâjmdlld 

läjmeylämen 
läjmdylin 
läjmeylin 

läjdmlämin (sic ! 
läjdmlin 
läjdmlin 
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1. sz. lijmoy läjmayloy läjdmloy 
Tbsz. 2. sz. lijmatan läjmaylin läjamlin 

3. sz. lijmdtdl läjmdyläl läjdmläl 

4: imi 'öregasszony', imfilyan 'öregasszonyok (ktsz.)', imit 'öregasszonyok 

imi im/i/yan imit 

Egysz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

imim 
imin 
imil 

imiyläm 
imiylän 
imiyal 

imiläm 
imilän 
imilld 

Ktsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

imimdn 
imitan 
imitan 

imiyläman 
imiylin 
imiylin 

imiläman 
imilin 
imilin 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

imüy (sic !) 
imitan 
imitál 

imiyloy 
imiylin 
imiyläl 

imilóy 
imilin 
imiläl 

5: pajâ 'csomócska', päjayan 'csomócskák (ktsz.)', päjat 'csomócskák' 

Egysz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

päjam 
päjan 
päjal 

päjaylam 
päjaylan 
päjayal 

päjalam 
päjalan 
päjalla 

Ktsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

päjaman 
päjatan 
päjatan 

päjaylaman 
päjaylin 
päjaylin 

päjalaman 
päjalin 
päjalin 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

päjöy 
päjatan 
päjotal 

päjaylöy 
päjaylin 
päjaylal 

päjalöy 
päjalin 
päjalal 

146. A birtokos személyjellel ellátott főnév ragokat vehet fel. 
147. A pusztán birtokos személyjellel ellátott főnév (pl. ritim 'csónakom'" 

stb.) mondatbeli funkciója azonos a főnév zéró-morfémás alakjának a funkció
jáéval. Például: mä ritim willä kat 'az éji csónakom [olyan nagy] mint (egy) 
ház' stb. 

148. Ha a birtokos személyjellel ellátott főnév számban és személyben 
megegyezik a mondat alanyával, akkor a birtokos személy jel jelentése 'saját'. 
Például: [loy] mülal anwal ' [ő] felölti (felteszi) a sapkáját [a sajátját]' (mül 
'sapka') stb. 

149. A birtokos személyjellel ellátott főnevekben a ragok mindig a bir
tokos személyjel u tán következnek. E ragok funkciója így — magától értető
dően — azonos a puszta főnévi tőhöz járuló ragok funkcióival (1. 132). 
Például: kataylaman-na 'a (mi kettőnk) két házában'; läjmalla-nät 'az (ő) fej-
széjeivel' stb. 

150. Néhány példamondat a birtokos személyjeles főnevek ragozott alak
jaira: mä uyam kaüaki 'fáj a fejem (tkp. az én fejem beteg)'j mar\ ämpaylöy 
jokan antimäkan 'a mi kutyáink (ktsz.) nincsenek otthon'; löy manmäl pirn? 
mä ätimjos 'az ő távozása (tkp. mente; part.) után megjött a bátyám'; mttlin 
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uydna mii ! ' tedd a sapkádat a fejedre !' ; nor\dt äpinnd tdy tuyal 'téged apád ide 
hozott' ; nor] pdtännd drjkimna mänt l'öydtkdltds ' te miattad anyám engem meg
szidott'; mä drjkimä räk tusdm 'én anyámnak lisztet hoztam'; nör] oytinoy 
wäsdy ldyld8 'feletted egy kacsa röpült el'; loy mä äpimnat ropiltêwdl 'ő az én 
apámmal (együtt) dolgozik'; mä impaylämnä jêsdm 'én a kutyáimmal (ktsz.) 
jöttem [ide]'; timi mä nipikäm 'ez az én kutyám' stb. 

A melléknév 

151. A melléknév a névszók sajátos csoportja. Legközelebb a főnevekhez 
állnak mind jelentés, mind alak szempontjából. Ragozásuk során a főnév rag
jait veszik fel. Legfőbb jellemzőjük, hogy valamely főnévvel megnevezhető 
dolog t u l a j d o n s á g á t fejezik ki. 

152. Formailag két csoportjuk van: a) a tulajdonképpeni melléknevek 
és b) a főnévből — ma is élő képzővel — képzett melléknevek. 

153. Az alábbiakban felsorolunk néhányat a gyakrabban használt 
melléknevek közül. A mellékneveket további alcsoportokba végződésük szerint 
csoportosítottuk. 

153a. Tulajdonképpeni melléknevek 
a) egyszótagúak: mdl 'mély', kol 'kövér, vastag', äj 'kicsi; alacsony,: 

fiatal', koy 'hosszú; távoli; sokáig tar tó (időben)', jdm 'jó' stb. 
b) kétszótagúak (legnagyobbrészt képzett szók): 

dtdy 
wàrêy 
tälay 
perdy 
mördy 
teldy 

'hideg' 
'szabad, nyílt [térség]' 
'tires' 
'idegen; más' 
'teljes, egész; ép' 
'teli' 

näyi 
särjki 
payi 
jdmsi 
jöyli 

'fehér' 
'világos' 
'bal' 
'jobb [oldali]' 
'hideg' 

meldk 
nämdk 
läsdk 
jäyldk 

'meleg' 
'lágy; puha' 
'gyenge; erőtlen' 
' tarka' 

afíd 
end 
joyd 
serd 

'nagy' 
'kövér' 
'egyszerű, közönséges" 
'erős' 

ätam 
tärdm 
okdm 
alyim 

'rossz; sovány' 
'gyors, fürge' 
'kis, kicsi' 
'régi; ócska' 

pdytd 
wdrtd 
ewdstd 

'fekete; piszkos' 
'vörös' 
'finom' 

oy§r 
efdr 

'magas' 
'derült; fényes' 

jdldW ' ú j ' 
moydl 'szabad' [frei] 
nayalt 'alacsony' 
äjdmkitdm 'fiatal' (vö. äj 'kis, kicsi') 

stb. 
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153b. Ma is élő képzővel képzett melléknevek 
Melléknévképzők: 
-rj (-dr}/-§r)) : nomen posszesszorisz képző (a köznyelvben leggyakrabban 

használt melléknévképző). Pl. kosár] 'csillagos (pl. az ég)' [kos 'csillag'], tindrj 
drága' [tin ' á r ' ] , pildr] 'páros; baráttal rendelkező' [pil 'fél, társ '] , nemdt] 'neves, 
híres' [nem 'név'] , lildr] 'élő' [lil 'lélek'], särnarj 'arany(ból való), fénylő' 
[sarud ' a rany ' ] stb. 

-pd/-p§: ritkábban használt képző. Pl. nempd 'nevű' [nem 'név'] stb. 
-i (alig élő képző). Pl. älm' 'reggeli (pl. napszak)' [aldr\ 'reggel'] stb. (L. 

fentebb is.) 
153c. Bizonyos értelemben képző jellegű (névutós szerkezettel) a körasew 

'alakú' (vö. köras 'alak, forma') jelentésű melléknév. Pl. jdm körasdw 'szép' 
[jdm ' jó ' ] ; wäy körasew 'kék' [wäy 'vas '] stb. 

154. A melléknévnek a vahi osztjákban alakilag csak alapfoka van. 
155. A melléknévvel kifejezett tulajdonság meglétének nyomatékosított 

fokát a çdkd 'nagyon' szócska fejezi ki. 
156. A hasonlítás kifejezésére részint mondattani elemek, részint a ëdkd 

'nagyon' szó szolgál. 
157. A melléknév a mondatban lehet a) jelző, b) állítmány ós c) határozó. 

(Határozószói használatáról 1. 207). 
157a. A.melléknév jelzői használata 
A melléknév jelzői használata esetén külön végződést nem vesz fel. 
Példák a melléknév jelzői szerepére: perdy käsi tor} Hiti antd kötkdsl 'így 

más ember nem viselkedett volna!'; mä jdm nipikäl'i täjayaldm 'nekem volt 
[egy] jó [kis] könyveccském' ; loy dlld äjnirjkd enmds 'ő nagy leánnyá lett (tkp. 
nőtt) ' ; timi ätdm kul 'ez rossz hal' ; mä ökdm wälmamnd kanyaldm 'amikor kicsi 
voltam (tkp. kis voltomban; part.), beteg voltam' stb. 

157b. A melléknév állítmányi használata 
A melléknév állítmányként többféleképp használatos: a) Ha a mondat

ban verbum finitum alakú létige szerepel, a melléknév külön végződést nem 
vesz fel. Például: mä jdm körasew wasêm 'én szép vagyok'; mä oy§r wäsdm 'én 
magas vagyok' ; köla särjki wälyas dsätjoypa mdndmnd 'még világos volt, amikor 
az anya a leányaival haza ment (part.)' stb. b) Melléknévi állítmány esetén 
a mondat állítmánya logikailag leggyakrabban harmadik személyű. Ha ily 
minőségben melléknév használatos, akkor a melléknévhez -kii-ki partikula 
járul. (A -kif-ki partikularol 1. 223) Például: nämsarjdki, ko£ okdmdki 'okos, bár 
[még] kicsi' ; tim kul ätdmdki 'ez a hal rossz' ; kömdn Çdkd jöylijaki 'kint nagyon hi
deg [van]' ; tom kat jdmdki tim katoy 'az a ház jobb (tkp. jó) ennél a háznál' stb. 

157c. A melléknév határozói használata 
Főként a valamivé válást, kezdést kifejező — ritkábban más — igék 

mellett az -dy/-§y ragos melléknév határozó szerepű. Például: tdlyin dt'dkd 
jdwdl 'télen hideg lesz (tkp. hideggé válik, ti. az idő)'; toyind melakd pitdkdtdi\ 
tarydt tdy Idydlwdlt 'tavasszal, amikor (ha) meleg lesz (ti. az idő) megérkeznek 
(tkp. ide repülnek) a darvak' ; taras karnqa mdnä, jdmdy töldyldm 'a tenger part
jára menj, (míg)szépen (tkp. jól) mondom!' stb. 

158. Hasonlítást kifejező szerkezetek 
a) Leggyakrabban a -nirjdt/'-nirjdt végződés segítségével való szerkesztés 

használatos. Példák: tim kat tom katnirjdt dlldki 'ez a ház annál a háznál nagyobb'; 
mä rit im nör] riiinnirjdt jdmdki 'az én csónakom jobb a te csónakodnál'; min 
drjkimdn minnirjdt oyardki 'a mi (ktsz.) anyánk magasabb nálunk (ktsz.)' stb. 
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b) Ritkábban -öyl-oy raggal: tom kat jdmdki Hm katoy 'az a ház jobb ennél 
a háznál' stb. 

c) A hasonlítást a nyelvi mező fejezi ki. Például: tim kat jdmdki, tom kot 
cdka jdmdki 'ez a ház jó, az a ház nagyon jó (azaz: jobb)'; tom kot jdmdki 'az a 
ház jobb (tkp. jó)' stb. 

159a. A melléknév -t (-atl-at) végződéssel ellátott alakja határozói 
funkciójú. Néhány példa: löy jdmdf ropiltdwdl 'ő jól dolgozik'; tat jay ätmdt 
wálwdlt 'ott az emberek rosszul élnek'; tarydt jdmdt Idydlwdlt 'a darvak szépen 
(tkp. jól) röpülnek'; jdmd iväla, ätmdt älwäla!- 'légy jó (tkp. jól), rossz (tkp. 
rosszul) ne légy !' stb. 

159b. Hasonlítással: mä loynir\dt jdmd ropilldm 'én nála jobban [ tkp. 
jól] dolgozom' stb. 

A számnevek 

160. A számnevek valamely főnévvel megnevezhető dolognak a m e n y -
n y i s ó g é t , valamely sorban elfoglalt helyének megnevezését, valamint 
magának a mennyiségfogalomnak a nevét fejezik ki. 

A számnevek lényegében ugyanazt a szerepet töltik be, mint a mellék
nevek (ott minőségi, i t t mennyiségi sajátság jelöléséről van szó), s alakilag is 
ugyanúgy viselkednek, mint a melléknevek. 

Tőszámnevek 

161. A tőszámnevek a következők: 

egyesek tizesek 

1 aj 10 jÖY] 
2 kätkan (absz. alak) 20 kos 

30 koldmjÖT] 

70 läwdtjör) 
80 nilsat 
90 djdrsat 

húsztól — harmincig 

21 kosdrki dj 
22 kosdrki kätkan 

28 kosdrki nildy 
29 djdrkoldmjör] 

79 aj ar nilsat 

kät (jelzői alak) 
3 koldm 
4 ndld 
5 wet 
6 kut 
7 läwdt • 
8 nildy 
9 djdrjör) 

tizenegytől —' húszig 

11 jörjdrki aj 
12 jöndrki kätkan 

18 jörjarki nildy 
19 djdr kos 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXVIII/1 
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százasok egyesek százon felül 

100 sat 101 sat dj 
200 kä satkên 102 sat kätkdn 
300 kóldmsat 
400 ndlasat m,\ 
500 wetsat 
600 kutsat 
700 läwdt8at 
800 nildysat 
900 djdrtöres 

ezresek millió 

1000 (dj) törds 1 000 000 nemldy törds 
2000 kä t'orêskên (tkp. névtelen ezer) 

12 000 jörjdrkikä t'ördskan 
120 000 satkos t'öras 

162. A kettős számú mennyiséget jelölő tőszámnevek (2, 12 stb.) után 
a főnév kettős számban áll. Minden egyéb esetben egyes szám használatos. 

Példák a tőszámnevek használatára: dj kötnä ropiltdldm 'egy kézzel 
dolgozom'; min dj köras wäsmm 'mi (ktsz.) egyformák vagyunk'; mä läwdt al 
täjaldm 'én hét éves vagyok (tkp. hét évet bírok)'; loydn mänt kät kulyênd 
meyäs 'ő nekem két halat (ktsz.) adott ' ; äpimna kä joydlyên tdy tuyiydn 'apám 
két nyilat hozott ide' stb. 

163. Tőszámnév előfordul -ay/-§y ragos alakban, önálló határozói szerep
ben is: djdy mdnitdn! 'együtt menjetek !' stb. 

Sorszámnevek 

164. A sorszámnevek képzése során — gyűjtött anyagunkban — a tő-
számnevekhez -mdtj-mdt végződés járul. Előttük az 'egy' - 'tíz' jelentésű to-
számnevekben magánhangzóváltakozás léphet fel. 

165. Sorszámnévre a következő adataink vannak: 
2. kimtdy,(néha) kitmdt 
3. kulmdt 
4. ndlmdt . 

166. A sorszámnevek felvehetnek ~ay/-§y ragot is. Például: 
2. kimtdkd 
3. kulmdtdy 

Példamondatok a sorszámnevek használatára: dj läwd, kimtdy läwd 
kölawdl 'elmúlik egy hét, a második hét'; kulmdtdy sajdw társa panyas '(az 
öregember) a hálót harmadszorra (is) a tengerbe eresztette (tkp. tette) ' stb. 

Törtszámnevek 

167. A tulajdonképpeni törtszámnevek formailag azonosak a sorszám
nevekkel. A törtszámnevet a sorszámnév után álló, vele egy szerkezetet alkotó 
täytd 'rész' jelentésű szó fejezi ki. 
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Például: 
kulmd täytd 'egyharmad' 
ndlmd täytd 'egynegyed'. 

168a. A 'fél', 'másfél' stb. fogalmak megnevezése a peldk 'fél' szóval 
történik. 

Például: 
aj päni os peldk 'másfél (tkp. egy és meg fél)' 
kätkon päni peldk 'kettő és fél' 

168b. Az egészet kifejező szó lehet valamely más, megfelelő jelentésű 
(pl. valamely egységet jelentő) főnév is. 

Például: nän päni pehk 'másfél kenyér (tkp. [egy] kenyér és fél)' stb. 

Szorzószámnevek 

169. A szorzószámnevek a tőszámnevekből és a hozzájuk járuló -päl-pa 
végződésből állnak. 

djpä 'egyszer' koldmpa 'háromszor' 
kipä 'kétszer' ndlapä 'négyszer' stb. 

Osztószámnevek ; 

170. Az osztószámnevekben a tőszámnevekhez -tdll-tdl (-dtdl-ldtdl) végző
dés járul. 
djdtdl 'egyenként, egyesével' jörjdtdl 'tízenként, tízesével' 
kitdtdl 'kettenként, kettesével' kosdtdl 'húszanként, húszasával' 
kolmdtdl stb. satdtdl 'százanként, százával' 
údlatdl 
wetdtdl 
kutdtdl 
läwtdtdl 
nüydtdl 
djdrjÖTjdtdl 

Példák az osztószámnevek használatára: djdtdl joyitdyt 'egyenként jöj
jetek !'; welit kitdtdl jaynd likdrtä jorätdt 'a rénszarvasokat az emberek a szánok
ba kettesével fogták be (pass.)'; wäskdt wetdtdl Idydlyält 'a vadkacsák ötösé
vel röpültek' stb. 

Nyomatékosított számnevek 

171. A nyomatékosított számnevek sajátos csoportot alkotnak. Mind
össze két szó tartozik ide: a) dj- 'egy', b) *ali- 'egy'. 

172. Az dj- 'egy' szó puszta birtokos személyjellel ellátott alakjai, csak 
e m b e r r e , az *öti- 'egy' szó puszta birtokos személyjeles alakjai pedig csak 
valamely d o l o g r a vagy á l l a t r a vonatkozhatnak. 

173. Az dj- szónak három, végződéssel ellátott alakja van. E végződések 
a 3. személyű birtokos személyjelekkel azonosak. 

2* 
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djdl 'egy' (abszolút alak; vö. KARJ .—Toiv . 8b) 
I djdtdn 'egyik, egyikük (kettő közül)' 

djdtdl 'egyik, egyikük (sok közül)' 

Példamondatok: djdtdn könär wälyal 'egyikük (kettő közül) szegény volt', 
djdtdl mdrdm jok-kitds 'csak egyikük (sok közül) maradt otthon' stb. 

174. Az *äti- szónak a következő alakjai vannak: I. *äti- + puszta 
3. személyû birtokos személyjel, I I . *äti- + birtokos személyjelek -f- nä -f- bir
tokos személyjel, III . *äti- -\- birtokos személyjel + näm.8 IV. *äti- -f- birtokos 
személyjel -f- nőt. (A változatok között előfordul *äti- -{- m + . . . .. típusú 
szerkesztés is.) 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

I. II. III . IV. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. ätil 

ätimnäm 
ätinnän 
ätilnäl 

ätimnäm 
ätinnäm 
ätilnäm 

, ätimnät 
ätinnät 
ätilnät 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. ätiten 

älim (dn)nämdn 
ätitdnnätdn 
ätitdnnätdn 

ätimdnnäm 
ätitdnnäm 
ätitdnnäm 

ätimdnnät 
ätitdnnät 
ätitdnnät 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. ätitdl 

ätüynöy 
ätitdnnätdn 
ätitdlnätel 

ätüynäm 
ätitdnnäm 
ätitdlnäm 

ätüynät 
ätitdnnät 
ätitdlnät 

Előfordul még ätimnöy 'mi egyedül', ätimdtdlnät 'ők egyedül', ätitdnnän 
' ti (ktsz.) egyedül', ätinnätdn 'ők (ktsz.) egyedül' változat is. 

175. Az I. csoportba tartozó alakok — a kevés példa alapján is — jelzői 
szerepűek. Például: ätil rit 'egyedüli (egyetlen) csónak'; ätil wäsdy weliydn 
'(ő) csak egy vadkacsát ölt meg'. 

176. AI I . , a III . és a IV. csoportba tartozó, valamint a szórványosan elő
forduló alakok minden bizonnyal határozói szerepűek. Az egyes változatok 
használatának feltételei — számomra — nem ismeretesek. 

177. Példa a nyomatékosított számnevek önálló, határozói használatára: 
mä wonta wajyat ätimnäm mdnlem 'én az erdőbe vadászni (tkp. vadra) csak 
egyedül megyek (járok)'. 

Határozatlan számnevek 

178. A határozatlan számnevek lényegüket tekintve mennyiséget jelentő 
melléknevek. Ezért — többek között — a többet jelentő határozatlan számnevek 
után is egyes szám használatos. 

179. Határozatlan számnevek: är 'sok', árki ua., kitel 'kevés', djnäm 
'összes' stb. 

Példamondatok a határozatlan számnevek használatára: djländ löydn 
mdrjdt är küld mdjdkal 'egyszer ő nekünk sok halat adott ' ; Vöy söyldl möydlnd ärki 
täs wds 'ő a prémjeiért sok árút vett ' ; nör\ djnäm kanmdy-jay liskdmdllan ' te az 
összes cársági embert megnevetteted'; loy är lät werwdl 'ő sokáig (tkp. sok idő) 
dolgozik'; tim al är ul wälyal? — dntd, kit'dl 'ebben az évben sok bogyó volt 

Á -näm végződésre vö. djnäm 'egész, minden'. 
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(termett)? — nem (sok), kevés ( t i . termett) ' ; päländ mar] ärki ropiltalöy 'néha 
mi sokat dolgozunk'; min juykuriman ärdy palkäyliydn 'a mi (ktsz.) fateknőnk 
széjjel (tkp. sokká) törött ' stb. 

A névmások 

Személyes névmások 

180. A tulajdonképpeni személyes névmás. 
180a. A tulajdonképpeni személyes névmásnak — a főnevekhez hason

lóan — három száma van: egyes, kettős és többes szám. Minden számban 
három személy vari. 

180b. A tulajdonképpeni személyes névmások a következők: 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 
1. sz. mä min mar) 
2. sz. nörj nin nar\ 
3. sz. ' löy Un Idy 

180c. A személyes névmások ugyanazokat a ragokat veszik fel, mint a fő
nevek, mondatbeli szerepük is azonos a főnevekével. Szófaji jellegükből ki
folyólag azonban kevesebb ragozott alakjuk van, mint a főneveknek (pl. nincs 
transzlatívuszi alakjuk stb.). Ezenkívül a főnév és a személyes névmás között 
számottevő eltérés van abban, hogy a névmások tárgyként csak ragozott for
mában fordulnak elő, zéró-morfémás tárgyragjuk nincsen. 

180d. A személyes névmásokhoz a következő ragok járulnak (a sor
számozás és a felosztás a főnévragokét követi 1. 132.): 

A) C) 

] . 0 5. — 13. -nirjdt 
2. -na (-an) 6. -na (-an) 14. -Idy 

3 
B) 7. -öy 

• 8. a) -ä D) 
4. -t, -at -a(t) b) -ä(ti) 

9. — 
10. -äpä 

15. 0 
E) 

11. a) -nä(t) 16. 0 
b) -näti 17. — 

12. — 

180e. A 4., a 11. és a 15. sz. rag -t elemére vonatkozólag 1. 48. A 4. (-t, 
-at) rag abban az esetben, ha a névmástő -n mássalhangzóra végződik, mindig 
megmarad. 

A mä 'én' személyes névmás ragozási töve: man-. 
180f. A tulajdonképpeni személyes névmások ragozott alakjai (a zéró

morfémás tőalakot 1. 180b): 
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Egysz . K t s z . Tbsz . 

2, 6: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

manna 
nörjdn 
löydn 

minnd 
ninnd 
Unna 

marjdn 
ndr\dn 
Idydn 

4: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mänt 
nörjdt 
loydt 

mint 
nint 
Unt 

mdtjdt 
ndrjdt 
Idydt 

7: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mänöy 
nörjöy 
löyöy 

minöy 
ninöy 
linöy 

marjöy 
ndrjöy 
Idyoy 

8: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mänä 
nörjä 
loyä 

minä 
ninä 
linä 

mdrjä 
ndr\ä 
Idyä 

10: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mänäpä 
norjäpä 
loyäpä 

minäpä 
ninäpä 
linäpä 

mdr\äpä 
ndrjäpä 
Idyäpä 

11: a) 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

männä 
norjnä 
löynä 

minnä 
ninnä 
Unna 

mdrmä 
ndrjnä 
leynä 

b) P l . männäti s tb . 

13: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

männirjdt 
nörjnindt 
loyniißt 

minnirjdt 
ninnirjdt 
linnirßt 

mdrjnirjdt 
ndrjnifjdt 
Idynirjdt 

14: 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mänldy 
nörjldy 
loyldy 

minldy 
ninldy 
Unldy 

mdrjldy 
ndrjldy 
Idyldy 

Példamondatok a ragozott személyes névmási alakok használatára: 
loydn mänt loyä majlds 'ő engemet neki ajándékozott', norjdt moyi nempd way-
wdlt? 'téged hogy hívnak (tkp. téged milyen nevű hívnak)?', ëdkd koydn mä 
nörjdt lâydlldm 'én téged [már] nagyon régen várlak', mä loyd kötlöy kätdllim 'én 
őt kézen fogom', löydn loydt wijnat il-iveltd 'ő őt szándékosan megölte', min 
nörjdt nänd mdlmdn 'mi (ktsz.) neked kenyeret adunk', löy mdnmäl pirnd mä 
äfimjos 'az ő elmente után (part.) megjött a bátyám' stb. 

181. A személyes névmás nyomatékosított és visszaható alakja 
181a. A személyes névmás töve a -ti- nyomatékosító elemmel és az ehhez 

járuló, személyre utaló végződéssel a személyes névmás nyomatékosított for
máját alkotja. Pl. norj [ 'te'] -\-ti-\-n '[te] magad' stb. 

181b. Alakjai: 

Egysz. 
1. sz. mäntim 
2. sz. nörjtin 
3. sz. loytil 

Ktsz. 
mintimdn 
nintin 
lintin 

Tbsz. 
mdrjtöy 
ndrjtin 
Idytil 



VAHI OSZTJÁK NYELVTANÜLMÁNYOK I I 23 

181c. Némely esetben a névmástő ti nyomatékosító partikulával ellátott 
alakjához a főnév birtokos személyjelezésben használatos birtokos személy
jelek kapcsolódnak. (Ez minden bizonnyal újabb, analógián alapuló jelenség.) 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 
1. sz. mântitim (?) (?) 
2. sz. (?) nintitdn nintitdn 
3. sz. (?) lintitdn Idytitdl 

181d. A személyes névmás nyomatékosított alakjának a jelentése: 
a) alanyi (és tárgyi) funkcióban: 'én magam', ' te magad' stb.; b) (? birtokos 
névmásként) jelzői funkcióban: '(az én) saját . . . ' , '(a te) saját . . . ' , c) határo
zói funkcióban: '(én) egyedül', '(te) egyedül' stb. Példák a nyomatékosított 
személyes névmás használatára : mßijtoy ul Uta är peldkpä nordytdyäloy ' [ezután] 
mi magunk szanaszét szaladtunk', loytil küm-lüytds 'maga [az unoka] kiment', 
ti päy loytil ritdlna mdnyäl 'az a fiú saját csónakjával ment', wisä loytil mdnds 
'Fiza egyedül ment' stb. 

Mutató névmások 

182. A mutató névmások nemcsak a közelre, valamint a távolra mutatást 
fejezik ki, hanem azt is, hogy az illető dolog a) tárgyi valóságában, vagy b) (az 
adott körülmények között) csak a beszélők tudatában (a beszédben) van jelen. 

182. Főnévi mutató névmások 
183a. A főnévi mutató névmásoknak két alakjuk van: a) önálló (abszo

lút) és b) jelzői (attributiv). 
183b. A főnévi mutató névmások száma négy, mindegyikük két funkció 

szerinti alakváltozattal. 
183c. A főnévi névmások a dolognak a beszélőkhöz való helyzete szerint 

a következők lehetnek: 

^~"\^^ távolsági 
, , ^"""^^ viszonyítás 

a dolog \ ^ g z e r i n t 

közelre utaló távolabbra utaló 

Konkrétsága ^--^^ 
szerint ^""\^^ önálló alak jelzői alak önálló alak jelzői alak 

konkrét timi tim tomi tom 

elvonatkoztatott tit ti tut tu 

Példamondatok: timi nipik 'ez könyv', timi tdy! 'ezt [a dolgot] ide!' , 
männd tim rit weryäli 'ezt a csónakot én csináltam (pass.)', timi ämp, tomi woki 
"ez kutya, az róka', tomjuy! 'az a fa [ott] !', tim kat tom katnirjSt dlldki 'ez a ház 
annál a háznál nagyobb', t'it am§sw§l 'ez [egy férfi egy képen] ül', timi amdswdl, 
üt lal'wdl 'ez [egy képen újjal rámutatva egy férfire] ül, ez [csak beszédben jel
zet t ] áll', ti leräl'i kötdy jas '[rajzolás közben] ebből a vonalacskából kéz lett', 
ti katna mos / 'elég már ezzel a házzal ! [mondta a közlő a kat 'ház' szó ragozása
kor] ' , männä jörjän täm, nörjä malim ti nipik 'ha (amikor) velem jössz, neked 
adom ezt a könyvet', kä^ar) käsind ti wer tÖY\dmti 'mindenki [tkp. minden ember] 
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tudja ezt a dolgot (pass.)', mä dntd kort dm (i wer wertä 'én nem tudtam ezt (tkp. 
ezt a dolgot) megtenni', tu tayina törj jdm wälyal! 'ott (tkp. azon a helyen) jó 
lett volna !'', mä tu. möylöy jöyäsdm 'én arról a helyről jöttem' stb. 

183d. A főnévi mutató névmások önálló formái ragozódnak. Ragozásuk
kor ugyanazokat a ragokat veszik fel, mint a főnevek (1.130—135.1,). Például: 
timijöy är täs wdsdn 'ebből sokat (tkp. sok árút) vettél', titnä mdnäf 'ezzel 
menj !' stb. 

183e. Meghatározott helyzetben — alkalmi főnévi funkcióban (pl. ellip
tikus szerkezetben) — a jelzői alakok is vehetnek fel névszói ragokat. Például : 
mdli minnd-ki? — tim minnd-ki; illetőleg: tu minnd-ki; vagy: a) timnd, 
b) tömné, c) titnd 'melyik ládában (van ez vagy az a dolog) ? — Ebben a ládában 
(van) (rámutatva) ' ; illetőleg: 'abban a ládában (amelyről beszéltünk)'; 
vagy: 'ebben', 'abban' (konkrétan), 'ebben' (amelyről beszéltünk) stb. 

184. Melléknévi mutató névmások 
184a. A melléknévi mutató névmások rendszere némiképp eltér a főnévi 

mutató névmásokétól. Mindössze három alakjuk van: 

tamint 'ilyen [mint ez, i t t ] ' 
timint 'ilyen [mint valami, ami tit (1. 183c)]' 
tumint 'olyan [mint valami, ami tut (1. 183c)]' 

Példamondatok: tamint körasbw nipik wdjäf 'ilyen (tkp. ilyen alakú, 
színű) könyvet vegyél!', mdtä täyind-pa dntd käsli timint äjnif 'sehol sem 
találni (pass.) ilyen kislányt [mint én] !', mä nowtam ontdrnê timint tulpul dntd 
wuyaldm! 'én [egész] életem folyamán (tkp. életemben) olyan bolondot nem 
láttam [mint te] !', löy walrjal törj timint wer ente wälyas '(ha) ő élt volna, ilyen 
dolog nem történt (volna)'; mä jdm nipikäl'i täjayaldm, nör\ os mänä tumint 
nipikäl'i wdjä! 'nekem volt [egy] szép kis könyvecském [tkp. bírtam egy jó 
könyvecskét], te nekem vegyél még olyant (tkp. olyan könyvecskét) !' stb. 

185. Határozószói mutató névmások9 

186. Helyhatározószói mutató névmások 
186a. A helyhatározószói mutató névmásokban ugyanaz a szemlélet 

mutatkozik meg, mint a főnévi mutató névmásokban. 
186b. Helyhatározószói mutató névmások: 

tdt ' i t t ' 
tat 'ott ' [ha a hely ,,valóságosan" jelen van, s arra a beszélő 

konkrét rámutatással (kézzel, nézéssel, fejbólintással stb.) 
mutat rá] 

töt 'ott ' [ha a hely, melyre az utalás történik, csak a beszélők 
tudatában van meg, s erre a beszélő konkrétan nem mutat rá] 

186c. A szóvégi -t-re vonatkozólag 1. 48. 
186d. A helyhatározószói névmások — részben, a főnévragoktól eltérő 

végződésekkel — hármas irányulást ('hol?', 'honnan?' , 'hová?') fejeznek ki. 

9 A nyelvtanok egy része a határozószói mutató névmásokat a határozószók 
körébe sorolja. Nézetünk szerint az általunk is alkalmazott csoportosítás a vahi osztják 
nyelv rendszerének az említettnél jobban megfelel. Ezért a magunk részéről ezt alkal
maztuk. 



VAHI OSZTJÁK NYELVTANULMÁNYOK I I 25 

186e. Helyhatározószói mutató névmások a) 'hol?' b) 'honnan?' és 
c) 'hová?' kérdésre: 

a) b) c) 

tat ' itt ' tdltdy 'innen' tdy 'ide' 
tayapä 

tat 'ott ' taltdy 'onnan' tay 'oda' 
taypa (taydpa) 

töt ' [o t t ] ' töltdy ' [onnan]' töy ' [oda] ' 
töydpa 

I.86f. Ide tartozik még: taypil 'át, á t a túlsó oldalra, vagy részre'. 
Példák a határozószói mutató névmások használatára: tdt Icát ' i t t [van 

egy] ház', kuntd mo6d td wâlwên? 'meddig laksz te i t t? ' , min tdt järjkalmdn 'mi 
(ktsz.) i t t játszunk (ktsz.)', tdltdy taypilunçaf 'innen menj át [arra az oldalra] !', 
tdltdy mdnds 'innen (el)ment', kojipë tdy dnta jolds 'senki sem jött ide', mä äpimnd 
tdy tuyujdm 'engem apám ide hozott (pass.)', timi tdy! 'ezt ide !', tdydpä joyä 
'gyere ide !', tat alas 'ott feküdt', ta kitiyên 'ott maradt' , tat jay ätmdt wälwdlt 
'ott az emberek rosszul élnek', taydpa kuntd mdnloy? 'oda mikor megyünk?', 
taydpa mdnäf 'menj oda!', töt amdswël ' [ot t] ül [valahol]', tötkitds ' [ot t] maradt 
[valahol]', töltdy mdr\ ilapä mdnlöy '[onnan] mi tovább megyünk', Icoy töydpa 
mdntämaswdl 'sokáig kell [oda] menni', töyapa älmdnitdy! '(oda) ne menjetek !', 
kol'tdy jösdn, töydpa mdnäf 'ahonnan jöttél, oda menj !' stb. 

186g. Egyes határozószók előfordulnak ikerítve is: tdt-tat ' i t t-ott ' , 
tdydpä-taydpa 'ide-oda', töydpa-tdydpä '[oda]-ide\ Például: tdt-tat kdsildwdl 
'ide-oda [tkp. i t t-ott] futkos', tdydpä-taydpa al löydtdjäysilä! 'ne nézegess ide-
oda!', töydpa-tdydpä jdlildwdl '[oda]-ide járkál' stb. 

186h. Ugyancsak ide sorolhatók a következő kifejezések is: tom peldk 
'túlsó oldal', tim täyina ' i t t (tkp. ezen a helyen)' stb. Például: il-now§n§ tim 
täyind jdrjk waliydn 'régen it t víz volt (a régi mederben)' stb. 

187. Időhatározószói mutató névmások 
187a. A mutató névmások egyes ragos vagy névutós alakjai időhatározói 

jelentésűek. Például: ïutnd ' [akkor] ' ; tu pirnd ' [azután] ' stb. 
Példamondatok: nipik nöiqä mdr]äm ïutnd mdnäf '[mikor] a könyvet 

neked adom, akkor menj !', tu pirnd emtdr kanr\a nik-tälsdtd 'azután (a csónakot) 
levontatta a tó partjára' stb. 

187b. Bizonyos értelemben ide sorolhatjuk azokat az időt jelentő szó
kapcsolatokat is, amelyekben mutató névmás szerepel. Például: 

tim lät 'most' [lät ' idő'] 
tim kot§1 'ma' [kotdl 'nap; Tag'] 
tim al 'idén' [al 'év'] 
tompil kotdl 'holnapután', 'másnap' 
ti kotdl ' [aznap]' 
tu kotdl ' [aznap]' stb. 

Példamondatok: tim kotdl mä kulalï kat kätdlyäsdm 'ma én majdnem 
fogtam [egy] halacskát', mä tim al köla joypa dntd mdnldm 'ón idén még nem 
megyek haza', ti kotdlnd mä takäjdylämna ula mdnyäl&m 'aznap én a húgaim
mal (ktsz.) bogyóért mentem' stb. 
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188. Elvontságot kifejező határozószói mutató névmások " 
188a. E névmások egyik csoportjának módhatározói jelentése van. 

E névmások ugyanabból a tőből származnak, mint a melléknévi mutató
névmások: 

táti 'így' [mint ez; mutatva] 
üti 'úgy' [mint, ami olyan mint fimint] 
tuti 'úgy' [mint, ami olyan mint fumint] 

Példamondatok: taHwdri! 'így csináld!', kojnd tatiweri? 'ki csinál így 
(pass.)?', t'iti känßiysa! 'úgy írj ! [mint az osztályban egy másik, a jó tanuló] ' , 
moyi säydt t'iti weri? 'hogyan készül ez így (pass.)?', d\\d kump§ t'itijdlildwdlt, tdl-
wdlt 'a nagy hullámok [a tengeren] [csak] úgy járnak, zúgnak [— mondja]', 
perdy käsi tor) üti dntd kötkds! 'más ember így nem csinált (viselkedett) volna !', 
mä fűti nomSysilldm: loy iy käsds 'én úgy gondoltam: ő medvét talált', tuti 
atds ... 'így szólt . . , . ' , nbr\ tuti ál kütkä! ' te így [azaz: rosszul] ne viselkedj !' 
stb. 

188b. Egy alkalommal előfordul tutiké 'így, akképp' alak is. 
188c. Névutós szerkezettel: tim säydt 'így, ily módon', ti säyi ' [ így]' 

stb. Például: t'i säyi, tulpul, norjdt ild ondltdsi! 'így, bolond, téged megtanítottak 
(pass.) ! [ti. veréssel]' stb. 

188d. Okhatározói szerepben fordul elő a tuta '[ezért] ' (tutati ua.) 
ragozott névmási alak. Például: loy dntd jos, tuta merj moyol'i werlöy? 'ő nem 
jött [el], ezért mi mit csináljunk?', mä tutati ődkd pdltdmsdm 'én ezért nagyon 
megijedtem' stb. 

Kérdő névmások 

189. Főnévi kérdő névmások 
189a. Két főnévi kérdő névmás van: a) koji 'ki, kicsoda', mely sze

mélyre és b) moyol'i 'mi, micsoda', mely állatokra, egyéb élő avagy élettelen 
dolgokra vonatkozik. 

189b. A főnévi kérdő névmásnak — a főnévhez hasonlóan — egyes, 
kettős és többes számú alakja van: koji 'ki, kicsoda', kojiydn 'kik (ktsz.)', 
kojit 'kik', illetőleg moyol'i 'mi, micsoda', möyöUydn 'mik (ktsz.)', moyöUt 'mik'. 

189c. A főnévi kérdő névmás a mondatban ugyanazt a mondatrészi 
szerepet töltheti be, mint a főnév. Ragozása is a főnév ragozása szerint 
(1. 132 ].) történik. Lehet névutója is. 

189d. A főnévi kérdő névmásnak főnévi (birtokos) jelző szerepében a 
jelentése: (koji) 'kinek a', (moyol'i) 'minek a'. 

Példamondatok a főnévi kérdő névmások használatára: tim kötnd 
möyöl'i? 'ebben a kézben mi [van]?', nörj koji tinisdn? ' te kit adtál el?', kojdy 
jdsdn? 'ki[vé] lettél [mi a foglalkozásod]?', tim juy moyol'ikd jdwdl? 'ez a fa 
mi(vé) lesz?', moyol'ijöy Htot köydrtdyäsdn? 'miből főztél ebédet?', möyol'ina 
put werwdn? 'miben főzöl?', timi koji nipik? 'ez kinek a könyve?', koji pö6 
wäsSn? '(te) kinek a családjából [való] vagy?' stb. 

189e. A moyoli 'mi, micsoda' főnévi kérdő névmás előfordul indulat
szóként is: moyol'i, norj tuldy-pu\dy jdsdn? 'mi, te bolond lettél?', moyoti, tä? 
'nos, mi?' stb. 

189f. Némely esetben, főként ragozott alakjaiban főnévi jellegű a moyi 
névmás is. Jelentése: 1. 'mi (főnévi)', 2. 'milyen (melléknévi)'. (L. alább.) 
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190. Melléknévi kérdő névmások 
190a. A melléknévi kérdő névmások a következők: moyi 'milyen', mali 

'melyik', továbbá: möyaldr\ 'milyen', moyi körasdw 'milyen színű (tkp. mi, 
milyen alakú)'; koji körasdw 'kire hasonlít (tkp. ki alakú)' stb. 

190b. A mdli 'melyik' névmásnak van számnévi használata is (1. alább). 
190c. A melléknévi kérdő névmások a mondatban — a határozóit 

kivéve — ugyanazt a szerepet töltik be, mint a melléknevek. (Hasonlóképp 
a számnévi kérdő névmások is. L. alább.) 

Példamondatok: norj arjkin moyi nempd-ki? 'a te anyád milyen nevű?', 
Hm täs moyi tinnd-ki? 'ez az áru mennyibe kerül (tkp. milyen árban van)?', 
norj mdli likdr tuyasên? ' te melyik szánt hoztad?', norj moyaldrj werwds werwdn? 
' te milyen munkát végzel (tkp. csinálsz)?', moyi körasdw jernäs? '[ez] milyen 
színű ruha?', norj koji körasdw wäsdn? ' te kire hasonlítasz (tkp. te ki alakú 
vagy)?' stb. " ,. ' 

191. Számnévi kérdő névmások 
191a. Viszonylag kevés számnévi kérdő névmás ismeretes : mdtkörät 'hány', 

mali 'melyik'. v 
Példamondatok: mdtkörät ëas? 'hány óra [van]?', nor\ mdtkörät altajaivëri?, 

'te hány éves vagy (tkp. hány évet bírsz)?', mdtkörät ik ontâr? '[ő] hány 
hónapos?' stb. 

192. Határozószói kérdő névmások 
192a. A helyet és időt jelentő határozószói kérdő névmásokban ugyanaz 

az irányhármasság fejeződik ki, mint a helyhatározói mutató névmások
ban (1. 186d). 

193a. Helyet jelentő határozószói kérdő névmások: a) kot 'hol', b) kolïêy 
'honnan' és c) kői, kőldpa 'hová'. 

Példamondatok: ko sät'wdl? 'hol hallatszik?', norj ildn ko wälyaldn? ' te 
előbb (régen) hol éltél?', norj koltdy nowtan? ' te honnan származol?', tim 
dntdw kői werlin? 'ezt az övet minek (tkp. hová) csinálod?' stb. 

193b. Ide tartozik a moyi täyi 'hol (tkp. mi helyen)' kifejezés is. 
193c. A kot 'hol' kérdő névmás állítmány is lehet. Ebben az esetben 

felveszi a -ki állítmányi partikulát. (A -kii-ki partikulára vonatkozólag 1. 
223.) Két vagy több (lélektani, logikai) alany esetében a kérdő névmás állít
mányi alakja kettős, illetőleg többes számú. 

kotdki? 'hol van [ő]?' 
kotdkiydn? 'hol vannak [ők, ktsz]?' 
kotdkijatd(t)? 'hol vannak [ők, tbsz.]?' 

Például: mä lopim kotêki? 'a kabátom hol van?' stb. 
194. Időt jelentők: a) kuntd 'mikor', b) kuntdy (kuntoy) 'mióta' és' 

c) kuntd moc§(t) 'meddig'; továbbá: mdtlätnd (mdtländ) 'mikor'. 
Példamondatok: taySpa kuntd manloy? 'oda mikor megyünk?', nör\ 

kuntoy td wâlwën? ' te mióta laksz i t t? ' , kuntd moçê norj td walwên? 'meddig 
(fogsz) te itt lakni?', mdtlätnd läwdtkas? 'mikor esett az eső?' stb. 

195. Elvont jelentéstartalmat — a) módot, b) okot-célt — kifejezők: 
Sb)kőti 'hogyan, mint, mit', moyi säydt (säyi) 'hogyan, mint, mi módon', 

b) möyoHä(t) 'miért, mire, minek, mi célból', moyä(t) ua. 
Példamondatok: mä ta köti jelam-kälam imimnäti? 'hát, mit ítkp. mint) 

[csináljak] az én rossz öregasszonyommal?', moyi säydt üti weri? 'hogyan 
készül ez így (pass.)?', norj pdytd iki, männä moyi säyi löytdyldwdnV. ' te pisz-
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kos öreg, velem hogyan veszekszel [hogyan merészelsz veszekedni]? !', moyolä 
jokdn amäswdn? 'miért ülsz otthon?', nor\ moyolä jösdn? ' te miért (mi célból) 
jöttél?' stb. 

Vonatkozó névmások 

196. A vonatkozó névmások azonosak a kérdő névmásokkal. E név
mások is — a mutató és a kérdő stb. névmásokhoz hasonlóan — lehetnek 
a) főnéviek, b) melléknéviek stb. 

197. A vonatkozó névmások szórendje kötött: a mondatban mindig 
az első helyen állanak. Kérdő mondatban sohasem fordulnak elő. 

198. A vonatkozó névmásokat a kérdő névmásokkal való alaki egyezé
sük miatt nem soroljuk fel, csak használatukat mutatjuk be néhány példa
mondatban. 

Mondatok a vonatkozó névmásokra és használatukra: koji dntd ropiltd-
ivdl, dntd liwdl 'aki nem dolgozik, nem eszik [ne is egyék]', moyoli mänä maswdl 
— • tu mdjiyüdyäs 'ami nekem kell, azt [nekem] adta', koltdy josan, töydpa 
mdnä! 'ahonnan jöttél, oda menj !', koldpa kiflim, töydpa mdnäti 'ahová kül
döm, oda menjen', kuntdnd ndrjikijit töydnä jär\kawdlt . . . 'amikor a gyerme
kek a tűzzel játszanak . . .', möyölä kojdmpin, nor\ä mdlim 'amit akarsz (tkp. 
amiért akarsz), [azt] neked adom' stb. 

Határozatlan névmások 

199. Két csoportjuk van, melyek mindegyikén belül a névmások lehet
nek a) főnéviek, b) melléknéviek stb. 

200. A tulajdonképpeni határozatlan névmások a következők: mdtäli 
1. 'valami', 2. (?) 'valamilyen', mdtä 'valamilyen, (?) valami' stb. 

Példamondatok: mdtäli käsrjän täm mänä tiyta! '(ha) valamit találsz, 
akkor szólj nekem!', löy mdtaï tin mä wdtä pdüdmyäsdm 'őtőle (tkp. az ő) 
bármilyen váltságdíjat venni féltem', kulali mdtä kölp dntd tiydwdl 'a halacska 
semmit sem (tkp. valami szót sem) szól', mdtä tàyëja pänil ' tedd valahová 
(tkp. valami helyre) !', wdri mdtä säyi, dntd norj wer an! 'csinálj (tégy) bár
mint, (ez) nem a te dolgod !' stb. 

201. Ha a vonatkozó névmásokhoz -kam nyomatékosító elem csatla
kozik, akkor ez a névmással kifejezett személy vagy dolog határozatlan 
(nem-meghatározott) voltát fejezi ki. A -kam nyomatékosító elem mindig 
a névmás ragozott (vagy zéró-morfémával ellátott) alakjához járul, és hang-
rendileg sohasem illeszkedik. 

202. Példák a -kam elemmel szerkesztett határozatlan névmásokra és 
használatukra: männd koji-käm loyä majdlsi? 'én valakit neki ajándékoztam 
(pass.)?', mdrj sajdw tältöy moyaldrj-käm jay jöyäsdt '(amikor) halásztunk (part.), 
valamilyen emberek jöttek', ko-kam pecdyldlte sät'wdl 'valahol borjúbőgés 
hallatszik', kuntd-käm mä waőpa mdndm 'én valamikor a városba mentem', 
mŐyi-kam säyi dj öyäl'ind uydloy jöyälti 'valahogyan egy kislány [őt] fejen 
ütötte (pass.)' stb. 

Tagadó névmások 

203. Ha a tagadás a névmással kifejezett dologra vonatkozik, a név
máshoz -p&j-pd partikula járul, s ez a névmást tagadó jelentésűvé teszi. 
(A -pdl-pd partikuláról 1. 223.) 
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204. Példák a névmások tagadó jelentésben való használatára: kojipa 
tdy dntd jola 'senki sem jár (tkp. jön) ide', matäl'ipd dntd wusdm '[én] semmit 
sem láttam', mä kunßpd dntd jokân walyàlêm 'én sohasem éltem otthon' stb. 

Altalános névmások 

205. Az általános névmások száma viszonylag csekély: djnâm 'mind', 
kafár) 'mindenegyes', pä 'más' stb. 

Példamondatokban: mdynd jam werä pitdr) jay djnäm jdmd waldkdtawdlt 
' [ha] a földön béke lesz, [akkor] az emberek mind jól fognak élni', kàçar\ 
käsind fi wer törjdmti 'minden ember tudja (ismeri) ezt a dolgot (pass.)' stb. 

206. Közvetve ide tartoznak még a következők is: djdtdn 'egyik (kettő 
közül)', dj kupil 'egyik (tkp. egy ember)', dj kasi-pd 'senki (tkp. egy ember 
sem)', tompil 'más, másik', tompilot 'másik (tkp. más dolog, valami)' stb. 
Például: ajatan könär wälyal, tompilot föras walyal 'egyikük (kettő közül) 
szegény volt, a másik gazdag volt', dj käsina-pa dntd loyä jöydyali 'senki sem 
találta el őt (pass.)' stb. 

A határozószók 

207. A határozószók köre a vahi osztják nyelvjárásban meglehetősen 
nagy. A határozószóknak három csoportja van aszerint, hogy a határozó
szó a) helyet, b) időt vagy c) valamely elvontabb körülményt (pl. módot, 
állapotot stb.) fejez ki. 

208. A határozószóknak — miként némely névmásoknak is — sajátos 
ragozási rendszerük van. E ragozási rendszerben néhány, a főnévi ragozásból 
származó végződés is helyet kapott, melynek következtében gyakran pár
huzamos alakok keletkeztek. 

209. Helyet jelentő határozószók 
209a. A helyet jelentő határozószókban is kifejezésre jut az egyes név

másoknál már említett irányhármasság (1. 186d stb.). 
209b. Határozószók a) 'hol?', b) .'honnan?' és c) 'hová?' kérdésre: 

a) b) c) 

kömdn 'kívül, kint' komált küm , . 
kömöy kümpä 

jokdn 'otthon' jokdlt joy (jok) 
joypa : 

nomdn 'fent' nomdlt nuy (nuk) 
nomênnd nomoy nuypa 
ildn 'elöl' ihlt ifo 'előre, tovább' 
ildnnd ildpä 

koydlt 'messziről, távolból' 
utd, utdpa 1. 'a vízből, a víz

ről a partra' , 2. 'a parttól 
- el, be a szárazra' 

nik (niy) Í. 'a partra' , 2. 
'ki valahonnan' 
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209c. Egyéb, helyet jelentő határozószók: partäy 'vissza; hátra' ; töyi 
'el, félre' stb. 

Példamondatok: loy jókén anta wälyal 'ő nem volt otthon', nipik nomoy 
il-köryds 'a könyv felülről leesett', Çoyilwas sojnäti rtuy t'iti mdnwdlt '[a hullá
mok] süvöltés zajával fel [csak] úgy csapnak (tkp. mennek)', war wermoyä 
p&rtäy emtdr kaniqa josoy ' [miután] a halfogó rekesztéket megcsináltuk (part.), 
visszafelé jöttünk a tó partjára' stb. 

209d. A 'honnan?' kérdésre felelő határozószók gyakran prolatívuszi 
jelentésűek. Például: nomal layalwal '[a madár] fent repül' stb. 

209e. A helyet jelentő határozószó előfordul állítmányként is. Pél
dául: kömanaki '[ő] kint van', nomanaki '[ő] fent (felül) van' stb. 

209f. Néhányszor előfordul a következő szerkezet-típus is: lampi pasän 
nomanna lajakkál 'a lámpa az asztal fölött lógott' stb. 

210. Időt jelentő határozószók: älar\ 'reggel', cimal 'kis ideig', dßät 'egy
szer, valamikor' (tkp. egy idő), djpä 'egyszer', ilnowat 'régen' (tkp. elő-kor), 
ildn 'régen', it 'most', itan 'este', jäld 'korán', jöyan 'éjjel', jöyen-kotloy 'éjjel-
nappal', koy 'sokáig tartó ' , koydn 'régen', kotloy 'holnap', lörpn 'nyáron', 
malakotdl ' tegnap', päläna 'néha' (tkp. más időben), tdlyin 'télen' stb. 

Példamondatok: ildn tat ärki jay wälyalt 'régen itt sok ember élt (tbsz.)', 
it! 'most! [rögtön]', mälakotal jäla patkalakatayäl 'tegnap korán kezdett söté
tedni (esteledni)', koy täydpa mantä maswal 'sokáig kell oda menni' stb. 

211. Elvont körülményt kifejező határozószók: äjalt 'lassan', äjaltäy 
'lassan (lassabban)', ëaka 'nagyon', eökin 'alig', jakti: j . tál- 'hajánál fogva 
húz', komtay 'hanyatt ; lefelé, lefordítva', kuntay 'hanyatt; háton', milnäm 
'váratlanul, véletlenül', mörti 'teljesen', nula 'együtt ' , wänna 'gyorsan', wiynat 
'szándékosan' stb. 

Példamondatok: min äjalt manlaman 'mi (ktsz.) lassan megyünk (ktsz.)', 
äjaltäy manä! 'lassabban menj !', kalaypil uyal komtay cöSmin tu köl tiylas . . . 
'az unoka fejét lehajtva így szólt . . .', ämpna kul mörti nuy-lisi 'a kutya 
a halat teljesen megette (pass.)', wäryna putaylin kulna telal jaskan 'az [ő, ktsz.] 
edényeik (ktsz.) gyorsan tele lettek hallal' stb. 

A névutók 

212. Eredetükre nézve főnevek, melyek valamely általánosabb jelentés
körüknél fogva (pl. 'köz', 'hosszúság', '(vmi) belső rész(e)' stb.) alkalmasak 
bizonyos elvontabb viszonyítás kifejezésére. Funkciójukat tekintve ,,ragok" 
(olykor „képzők"), szerkezetileg az előttük álló főnévvel „összetett szót", 
pontosabban szószerkezetet alkotnak. A névutós szószerkezet a mondatban 
mindig valamely hely-, idő- vagy módhatározó. Például: uj 'vmi alatti rész, 
tér ' : pasän uj- 'az asztal alatti tér ' [pasän 'asztal ']. Pl. pasän ujoy niy-wiyla! 
'gyere ki az asztal alól' stb. 

213. A névutóknak két csoportjuk van: a) a tulajdonképpeni névutók 
(oly régi, megkövült ragos szók, melyek ma már csak névutói szerepkörben 
használatosak), b) névutóként használatos (vagy használható) főnevek (azaz: 
olyan főnevek, „melyeknek eredeti főnévi jellegük — a névutói mellett — 
mindmáig megmaradt). A két csoport között éles határvonalat vonni nem lehet. 

a) Tulajdonképpeni névutók: 
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köyat 1. 'vmin végig', 2. 'vmi hosszat', moSdt (mo6d) '-ig', sâyit (säyi; 
säydt) 1. 'vmi módon', 2. 'vki szerint' stb. 

A tulajdonképpeni névutók külön esetragot nem vesznek fel. Abban 
az esetben viszont, ha a névutó személyes névmás után következik, a név
utóhoz birtokos személyrag járulhat. 

Példák a tulajdonképpeni névutók használatára: joydn köyat rit jowdl 
'a folyón (tkp. a folyón végig) csónak jön', tom puydl moçat mdnldm 'addig 
a faluig megyek', kasi tur säyi töleykas '[a hal] emberi hangon (tkp. ember 
torok mód) szólt', mä nin säyitan wersim 'én t i (ktsz.) szerintetek csinál
tam' stb. 

b^ Névutóként használatos főnevek: 
cönS 'vmi mögötti tér', jor 'vmivel szemben levő rész', kan§rj 'vminek 

a széle', kas 'vmi mögötti tér, rész', kot 'vmi köze (időben is)', mőydl 'helyett 
(átv. értelemben is)', oyti 'vmi fölső része, felülete', ontdr 'vmely időtartam, 
időtartamon át ' , peldk !.. 'vmi oldala, felé', 2. ' táj , rész'; *pdtä (? pdtd) 'miatt ' , 
pir: pirna 'vmi után (időben)', pörfil 'vmi mellett levő vmi hely', pondk 'vmi 
előtti tér', täyi 1. '(igenevekkel) -ás, -és', 2. '(névszóval) -ság, -ség'; uj 'vmi 
alatti tér, rész' stb. 

214. A névutós szerkezetben névutóként használatos főnevek főnévi 
természetüknek megfelelően ragozódnak, illetőleg vehetnek fel birtokos 
személyjeleket. 

215. A névutós szószerkezeteknek két fő típusa van, aszerint, hogy 
a szószerkezet első tagjának a végződése: I. zéró-morféma vagy II . valamely 
rag. Az I. típusban a zéró-morféma vagy puszta névszótői, vagy birtokos 
személy jeles alak. A további típus-besorolás a szószerkezet második tagja 
szerint történik. A névutós szerkezet első tagja lehet melléknévi igenév is. 
Ezek — mint névutós szerkezetek — semmiben sem különböznek egyéb név-
szós szerkezetektől. 

216. Gyakoribb névutós szószerkezeti típusok: 
I. Az első tag zéró-morfémával: 
1. az első tag puszta névszótő (igenév): 
a) a második tag puszta névszótő (zéró-morféma): kotal ontdr norja 

kansaman 'egész nap kerestünk (ktsz.) téged', matkorät ik ontar? 'hány hónapos 
[ő]?', mdrj pütkäl'i lulpänitd täyi kolantdyalöy 'mi hallgattuk a madarak ének
lését (tkp. éneklő helyét)' stb. 

b) a második tag birtokos személy jeles: non möylän koji jowdl? ' t e 
helyetted ki jön?', nön pdtän dr\kimnd Triant l'öydtkdltds ' te miattad anyám 
engem megszidott' stb. 

c) a második tag ragozott: loy kat kasna lal'wal 'ő a ház mögött áll', 
jukkdn kotä mdnä! 'a fák (ktsz.[ közé menj !', mdl taras uja mdnds '[a hal] 
a mély tengerbe ment [alá]', nor\ möylä koji jowdl? ' te helyetted ki jön?', 
köedy min oytijoy wdjil 'a kést vedd [el] a ládáról !' stb. 

d) a második tag birtokos személyjeles ragozott alak: iy mä jurëma 
jöyäl 'a medve szembe jött velem', löy mä minim oyti ja älintds 'ő az én ládámra 
feküdt', löy möylalä ätil jös 'ő helyette a bátyja jött ' , nor\ oytinoy wäsdy Idylas 
'feletted egy kacsa röpült' stb. 

2. Az első tag birtokos személyjeles: 
a) az első tag névszó: mä nowtam ontdrna timint tulpul dnta wuyalam 

'én [egész] életemben ilyen bolondot nem láttam [mint t e ] !', loy söyUl möyalna 
ärki täs was 'ő a bőreiért [cserébe] sok árut vett ' stb. 
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b) az első tag igenév vagy igeneves szerkezet: limoy pirnd welit löydtdjäfä 
mdnyäloy 'miután ettünk (part.), elmentünk a rénszarvasokat megnézni', 
loy mdnmäl pirn'é mä ät'im jös 'miután ő elment (part.), megjött a bátyám' stb. 

II . Az első tag ragozott (s ragozott a második is): mdr) malakotêl katdl 
pehknd wälyalöy 'mi tegnap a házban [bent] voltunk', mdrj it katloy peldknd 
ivasöy 'mi most a házban bent vagyunk' stb. 

Két érdekes, ritkább példa: lampi pdsän n o m § n n d lajdkkal 'a lámpa 
az asztal f ö l ö t t lógott', mä nörj k ő r a s a wäsdn 'én terád hasonlítok 
(tkp. én a te a l a k [od] r a vagyok)'. 

A módosító szók, partikulák 

217. A beszélőnek a mondat valóságtartalmára vonatkozó állásfoglalá
sát fejezik ki: koc 'bár; bár még', dt'fitd 'is, szintén', os 'még', mdrdm 'csak, 
csupán', töyapd 'valószínűleg', willä 'mint' stb. 

Például: namsarjdki, köő ökdmdki 'okos, bár még kicsi', költdy töyapd 
jdm kotdl werwdl 'holnap, bizonyára, jó napot [időt] csinál [ti. az ég-isten]'; 
mä rit im willä kat! 'az én csónakom mint [egy] ház [oly nagy]! ' stb. 

218. A módosító szók közül a legfontosabb szerepet a helyeslést, a taga
dást, illetőleg a tiltást kifejező szók töltik be. 

219. A helyeslés, egyetértés kifejezése ritkábban a) köm 'igen' nyoma
tékosító szóval,10 gyakrabban b) a megfelelő mondatrész ismétlésével történik. 
Például: nör\ patlujdn? — patlujdm 'te fázol? — fázom' stb. 

220. A tagadást az dntd 'nem' és az dntim 'nincs' szók fejezik ki. Az dntim 
szó abban az esetben használatos, ha .valamely 3. személyű dolog jelen idejű 
létének (tartózkodásának stb.) a tagadására kerül sor. Ebben az esetben az 
dntim 'nincs' szó az alany számának megfelelően egyes (dntim, dntimdki), 
kettős (dntimäkdn), illetőleg többes számi (dntimät) alakot vesz fel. 

Példamondatok a tagadásra: koji dntd ropiltdwdl, dntd liwdl 'aki nem dol
gozik, nem eszik [ne is egyék]', nörj patlujdn? — dntd ' te fázol? — nem', tim 
al är ul wälyal? — dntd, kit'Sl 'ebben az évben sok bogyó volt? — nem, kevés', 
tim al ul walwdl? — ul dntim 'ebben az évben bogyó [jó bogyótermés] van? — 
nincs (tkp. bogyó nincs)'; rit jokdn dntimdki 'otthon nincs csónak', mdr} ämpdyloy 
jokdn dntimäkdn 'a mi kutyáink (ktsz.) nincsenek otthon', mä äniläm jokdn 
dntimät 'az én leány test véreim nincsenek otthon' stb. 

221. A tiltás kifejezésére — felszólító módbeli igealak mellett — az äl 
'ne' szó szolgál. Például: töydpa äl mdnä! 'oda ne menj !', nör\ tuti äl kütkä! 
' te így ne viselkedjél !' stb. 

222. Módosító szó jellegűek a täm 1. 'akkor, ekkor (valamivel egy 
időben)', 2. 'akkor, tehát ' és a törj 'volna' jelentésű szók. Például: mä täm 
mdnldm 'én akkor [egy idő múlva] megyek', mdtäl'i käsrjän täm mänä tiyta ! 
'ha valamit találsz, akkor szólj nekem !', mä törj os mdnsdm 'én szintén elmen
tem volna', löy wälr\al törj t'imint wer dntd wälyas 'ha ő élt volna, ilyen dolog 
nem történt (lett) [volna]' stb. 

10 A kani szó eredeti használatát jól mutatja a következő mondat: meyi kasnê 
kam fohkstdyäl '[egy] folyókanyarulat mögött [kutyánk] erősen (nagyon) felugatott'. 
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.... 223. A módosító szók körébe tartoznak a módosító szócskák (a par-
tikulák): ; 

a) Állítmányi partikular -kii-ki. Az állítmányi partikula névszók állít-
mányi használatát jelöli, s egyaránt járulhat ragos, ragozatlan vagy birtokos 
személyjellel ellátott névszóhoz. Például: mä t'dkäjäm mä körasdwdmd-ki 'a 
húgom hasonlít rám (tkp. az én alakom [van])', tim täs moyi tinno-ki? 'ez az 
áru mennyibe kerül (tkp. milyen árban [van])?', tim peckän çdka tindrjdki 
'ez a «puska nagyon drága', tom kat jdmdki tim katoy 'az a ház jobb (tkp. jó) 
ennél a háznál', mä l'opim kotdki? 'a kabátom hol [van]?', kömdndki '[ő] kint 
[van]', mä änim jokän dntimdki 'az én leánytestvérem nincs otthon' stb. 

Az állítmányi partikula, ha az alany kettős, illetőleg többes számú, 
felveszi a kettős, illetőleg a többes szám jelét. Pl. jernäs moyi körasawaki? 
'a ruha milyen színű?' [egysz.], Un mä körasdwdmekiydn 'ők (ktsz.) rám hason
lítanak (tkp. az én alakomúak; ktsz.)', Idy mä körasdwdmdkijatdt 'ők (tbsz.) 
rám hasonlítanak (tbsz.)' stb. 

b) Nyomatékosító partikula: -ti/-ti. Névszóragos alakokhoz (-aj-a, 
? -nätf-nat), némely névszótőhöz (pl. *ä- 'egy' stb.), valamint a főnévi ige
névhez járul. Pl. loy jdrjkät(i) mdnds 'ő vízért ment', ätil wäsdy weliydn '[ő] csak 
egy vadkacsát ölt meg', mä ondltdydltd katpa mdntäti dntd kojldm 'én iskolába 
menni nem akarok' stb. 

c) Nyomatékosító partikula: -pdj-pí). Mind névszóhoz, mind igéhez 
járulhat. A partikula névszóval kapcsolatban 'szintén' jelentésű, igével kap^ 
csolatban pedig feltételességet fejez ki. Pl. katpê wdïkdliydn 'a ház szintén 
leégett', mämp3 (<C *män-pd) mdnldm 'én szintén megyek', männd norjdp» 
ívuyalujdn 'én téged szintén láttalak (pass.)', manna tdy tuyasipd 'én ide hoz
tam volna (pass.)' stb. 

224. A -pdl-pd partikulának a névmásokban való használatáról 1. 203. 
225. Partikulaként használatos a kam nyomatékosító szócska is. Pl. mä 

kuntd-käm wojujäm 'én valamikor elaludtam' stb. 
Névmási használatáról 1. 202. 

A kötőszók 

226. Az osztják nyelv általános mondatszerkesztési módja a jelöletlen 
mellérendelés. A kötőszók száma meglehetősen csekély. 

227. Tulajdonképpeni kötőszó mindössze egy van: päni 'és'. Gyakran 
'és' jelentésben használatos az os 'meg' jelentésű szó is.11 Például: juy päni 
kat amdsldydn 'a fa ós a ház [együtt] vannak', kalaypilnd rit nuk-kdmläytdstd 
päni lälpamd pänsdte 'az unoka a csónakot felfordította és ülőhelyet te t t 
(bele)'; werkä, anni, tat jani os mä ritna mdnyäldy 'Verácska, Anna, Tatjana és 
(meg) én csónakon mentünk', dj päni os peldk 'másfél (tkp. egy és meg fél)' stb. 

228. Névmások — a vonatkozó névmások — gyakran fordulnak elő 
kötőszói funkcióban, többnyire alárendelő mondatszerkezetben. Például: 
koji dntd ropiltdwal, dntd liwdl 'aki nem dolgozik, nem eszik [ne is egyék]', 
koítdy josdn, töydpa mdnäl 'ahonnan jöttél, oda menj !', kuntênà tor) mä mdn-
yäldm, t'utnd ton loydn mänt käskäl 'ha (amikor) én elmentem volna, akkor ő 
engem megtalált volna', löy dntd jos, mät'i [ = möyä(i\ äpil tewdrsäy jdyiydn, 

11 Az os szó előfordul nyomatékosító jelentésben is: mä os larjakpa m&nlgm 'én 
Larjakba még elmegyek' [egyszer már volt o t t ] ; mä törj os m&nsdm! 'én szintén elmentem 
volna!' stb. 
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tuta mdr) mÓyoli werlöy? 'ő nem jött [el], mert apja meghalt, ezért mi mit csi
náljunk?' stb. 

229. Páros kötőszók: djdtdn (djdtdl) . . . tompil ot 'egyik . . . másik'; dj 
kupil . . . tompil ot ua. stb. Például: dj kupil rit werwdl, tompil ot luw werwdl 
'az egyik [ember] csónakot készít, a másik evezőt készít' stb. 

230. Bizonyos értelemben „kötőszó" funkciót tölt be a kettős szám is. 
Például: imydn-ikkdn dlld katnd wahêyên 'az öregasszony és az öregember 
[egy] nagy házban laktak' stb. 

Az indulatszók 

231. A valóságos indulatszavakon kívül ide soroljuk az állathívó, állat
becéző szókat is: 

a) indulatszavak: jakdjal 'ó' (együttérzést, sajnálkozást fejez ki), ka! 
ua. (pl. ha egy gyerek elesik); kde (kőé)! 1. 'csönd ! (intés)'; 2. 'na ! (figyelem
felkeltés); ojdy! 'aj !' (a fájdalom kifejezésére); oyf ' ah! ' (bosszankodás, meg 
hökkentést fejez ki) stb. 

b) kot: kot, kot, kot. . . '(kutyahívogató)' stb. 
Példamondatok az indulatszavak használatának a bemutatására: jäkdja, 

iki käntikintäyas 'ó, az öregember megijedt', kdë, äl td\àî 'na, ne kiálts! ' , 
kdë, tdy liyäf 'na, nézz ide!' , ojdy, kóc éöydllujdm! 'a j , hogy fáj [nekem]', 
oy, dntd tőrjdmtdlimf 'ah, nem tudom !', uld, kaldy, möyi mdypeldkpä mdnlamdn? 
'no, unoka, merrefelé megyünk (ktsz.)?' stb. 
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