-

A vopl nyelvjárások szóragozása.
II. Középlozvai vogul nyelvjárás.
A) Névszó-ragozás.
1. 8. N é v s z ó - t ő .
A középlozvai, valamint a déli vogul nyelvjárások általában,
igen gyakran tüntetnek fel fogyatkozott hangtestű grammatikai
végzeteket és szótőket a megfelelő éjszaki vogul alakhoz képest.
Mint ilyen körülmények között rendesen történik, föllépnek bizo
nyos hangtani föltótelek mellett a csonka tőalakok eredeti telje
sebb másai, illetőleg ezeknek sajátnemű elváltozásai is s változa
tossá teszik a külömben egyszerű grammatikai szerkezet képét.
Ilyen esetek a névszókra nézve a középlozvai nyelvjárásban a
következők:
1. A puszta (nem mássalhangzóval kapcsolt) tővégi y spi
ráns csupán a nyílt a, a, magánhangzós végzetek előtt marad
meg föltétlenül ez alakjában, egyébként i magánhangzóvá olvad,
pl; jdy-: nom. jái atya, acc. jdimé, lat. jdiné, birtokosragokkal :
jaim,jain, de 3. szem. jdyd, plur. 1 szem. jdyau, 2. sz. jdydn \ tay- :
nom. tai ág, loc. tait, birtokosragokkal: taim, tain, taya, tayau \
sdy-: nom. sái hajfonat; sdim, sdin, sdyd. A tőnek hosszú magánhangzója? vagy diphtongusa után megmarad a y az é kötőhangzós
végzetek előtt is, míg a csonka alakban a nyomába lépő I esetleg
el is tűnhetik, pl. woqi erő (woqital erőtlen): lat. woqn, instrum.
woqryél, birtokosragokkal: woq,yém, woqyén, woqryd, woq,yau, woqydn ||
lü düh, harag (éjsz. law) : lüyém, ínyén, lüyd \ ne nő (nétal nőtlen,
nején nős): néyém, néyén, néydt, néyau, néydn | mo fold (moyas
földfelület, meyén földes): m&yém,, möyén, möydt, möyau, möydn.
Ezekben: 11 fark, ri hőség a csonka tőnek I véghangzója elnyeli a
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megelőző hosszú magánhang?ót (v. ö. éjsz. lei, rei s töbeli Uy-,
réy- megfelelőiket) s analógia útján átvivődik a teljes tőbe is, így:
lat. llné, riné; birtokosragokkal: llyém, Ilyén, liyá, liyán (és Hm, l%»,
liya), szintígy: riyém, riyén, riyá, riyau.
2. Az éjszaki vogul ly, ry, ny másssalhangzó-csoportokon vég
ződő tők (mint kwály-, éry-, jány-: nom. kivált kötél, erV ének, janV
nagy) középlozvai alakjaiban a y részben i-vé olvad, részben a meg
előző mássalhangzóhoz assimilálódik s e meliett a töbeli hosszú
magánhangzó, vagy diphthongus megrövidül. Az előbbi alak alkalma
zása az éjszaki vogul csonkább tőével, az utóbbié a teljes tőével egye
zik. Példák: kivoqli kötél: loc. kivoqlit, lat. kwoqlin ; de instrum. hivallél, plur. nom. kwallét, birtokosragokkal: kivallém, kwallén, kivallá \
tqli vonó háló (éjsz. vog. tqli\ tő : tqly-) : plur. nom. tqllét, birtokos
ragokkal: tqllém, tqllén, tqllá \ jeri ének: plur. nom. jerrét, birto
kosragokkal: jerrém, jerrén, jerrá \jdni játék (éjsz. vog, joni t ő :
jony-) : instrum. jönnél; janném, jánnén, jánná | ivoqni erdő : loc.
tvoqnit, plur. nom. ivannét:; wanném, wannén, wanna.
3. A középlozvai lel láb, met máj, tőt ruhaujj, peí arcz, pofa
szóknak magánhangzóval csatlakozó végzetek előtt teljesebb lail,
mait, tait, pait töveik vannak, melyek az eredetibb éjsz. vog. la'il,
majt, tájt, pajt alakok maradványai, pl. acc. leimé, metmé, loc. petté,
tetté; de birtokosragokkal: lailém, maitén, paita (de v. ö. ezek elle
nében az éjsz. vog. má'il mell, mair tuskó, ta'U teli, najt varázsló
szók középlozvai mail, mair, tail, najt változatlan tövű megfelelőit).
Ugyanígy van a középlozvai peél falu (éjsz. vog. paul) mellett:
pqilin falusi, pqilém falvam stb. (de v. ö. éjsz. vog. tqul szárny,
melynek középlozvai alakja szintén tqul). — Efféle tőgyengülés
mutatkozik a nel orr, jel hely (éjsz. vog. nol, jolj szókban is,
melyeknek nalém, nalén, nála; jalém, jalén, jalá ragozott alakjaik
vannak (de v. ö. éjsz. vog. kwol ház, yol reggel = középlozv. kwdl,
khwql). E m e l k t t : kat kéz (kat-poql fél kéz, kat-pát' tenyér) a teljes
tő koqt alakú (v. ö. éjsz. vog. kát), pl. instrum. koqtél, birtokos
ragokkal: koqtém, koqtén, koqtá (de éjsz. vog. át haj, sát, hét, vat
harmincz ±= középlozv. et, soqt, veát).
4. A tővégi ÍV, ha csak mássalhangzó nem előzi meg (mint
pl. az oqkw nagynéne, oqnkhw anya, lékív férjem bátya, ráyw eső
szókban) az egyes nominativusban s magánhangzó nélkül kapcsolt
végzetek előtt vocalis (u) alakot ölt s mint ilyen esetleg a tőnek
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•*/, 11 magánhangzójával pótló nyújtással egybe olvad, pl. squ bőr:
lat. squné, ace. squmé ; de birtokosragokkal: sqwéni,sqwén, sqwá,
sqwqu, sqnan \ káu malomkő : dual. nom kciwi [| lü ló: acc. lümé;
birtokos ragokkal: lüni, lün, luá; de luivou; dual. nom. luivi | pü
fiú: püm, pun, pua (és puföi) ; de jái-piiwins (és -pufim) atyafiak.
Változatlanul marad meg a tővégi w újiw fa szóban: acc. jhvmé,
lat. jiwné ; birt. jiivém, jiwén, jiwtd. — Ha mássalhangzó előzi meg
a w-t, ez az é kötőhangzóval u-vi olvad; ellenben megtartja, ép
úgy mint a tővégi j , eredeti alakját az a, a magánhangzós végze
tek előtt, így a fenti példák birtokosragokkal való alakjai: oqkum,
oqkun, oqkiva, oqhuqu; lakúm, lékun, lekwii. Szintígy ragoztatik
jekiva asszony: jekum, jékun, jekwat.
5. A tőgyengülésnek gyakori alakja a nasalisnak elenyészte
a reá következő mássalhangzó előtt, midőn egyszersmind a teljes
tő hosszú magánhangzója megrövidül, pl. khup hab (éjsz. vog.
yump) : plur. nom. khumpét; de loc. khupté \ ket sapka (éjsz. vog.
kent): acc. ketmé; de birtokosragokkal: kantém, kentén, kéntá \ khut
háti batyu (éjsz. vog. yünt) : khüntém, khüntá \ja-sut folyótorkolat
(éjsz. vog. sünt): birt. 3. sz. sünta \ kwcis köröm (éjsz. vog. kwons):
birt. 1. sz. kwánsém \ khus-iviít' húgy; v. ö. khunúem hugyozom. Az
nk, nkh, mássalhangzó-csoportból ily gyöngülés esetén y lesz, pl.
l'oy út (éjsz. vog. Iqny): birt. 1. sz. lönkhém \ seyw köd (éjsz. vog.
sényw); v. ö. sankwén ködös | l'iy szeg (éjsz. vog. tank) : nom. plur.
linkét | láy beszéd (éjsz. vog. lány) : nom. plur. l'ciiíkhét. Szemben
ezekkel elég gyakori eset a közóplozvai vogulban az is, hogy ana
lóg hangtani helyzetben nem esik ki a nasalis, pl. oqrnp eb, tomp
állatorr, tump sziget, tűnt réczefaj, tüns földi giliszta, khüús bél
giliszta, tcinkw gyújtó moszat, oqnkhw anya stb. Hogy elvétve az
éjszaki vogulban is fölmerül az itt tárgyalt tőgyengülés, volt alkal
munk föntebb kimutatni (1. 1. §. c).
6. Mint az éjszaki vogulban úgy itt is gyakori, hogy a több
tagú szók utolsó tagjának a, á hangzója a nominativusban s a
kötőhangzó nélkül csatlakozó végzetek előtt é-vé gyöngül, pl. tqrés
arasz: instrum. tqrasél, ostér ostor: instrum. ostarél, napék papi
ros : nom. plur. napákét. E mellett ansuy meglett férfi, öreg (mely
•e helyett való: ansukw, t. i. diminutiv képzése az éjsz. vog., ürís öreg
szónak) a plur. nom. ansdkwét, a birt. 3. sz. ansékwdt. Ép igy
1*
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viszonylanak egymáshoz az éjszaki vogulban: vapsukwé (demin..
képzése a vaps vő szónak) és birt. 1. sz. vápsákém.
7. A második zárt szótag é magánhangzójának elisiójávaJ isszármaznak többször tőváltozások, pl. pásén liszt: loc. pasént, bir
tokosragokkal: pasném, pasnén, pasnát; puyéú köldök: puyném,.
piiynén, piuyndt. Megesik ilyenkor, ép úgy mint az éjszaki vogul
ban, hogy az összetorlódott mássalhangzók elől a teljes tőnek
nasalisa elenyészik, pl. woantép halászó horog: instrum. woatpéL
2. §. Viszonyragok.
1. N o m i n a t i v u s . — Egyes számi alakja az előbbi pont
ban előadottak számbavételével egyezik a szótővel. A többes kép
zése ép úgy történik, mint az éjszaki vogulban. — A k e t t ő s
s z á m képzője a teljes tőhöz kapcsolódó -i,1) mely előtt a tővégi
egyszerű mássalhangzó néha megnyúlik 2 ), pl. siimi két szem (sing.
Som), kiü'íli két ház (sing. kwál) \ )dyi két folyó (sing. ja), meyi
törmi ég és föld | jerri két ének (sing. jéri), kwalli két kötél (sing.
x

) A kettős szám képzőjének egyéb casusokban való előfor
dulására csak kevés példát találok gyűjtéseimben. Ezek: khat tqlitujin
set suml'éy sár tails hat télre-nyárra (évre) száz éléskamra
alig volt elég ( Taxiién Pqskér jeri) \ pessa ki tan sáma kwan
at vájlija a két kesztyűről (tkp. a kesztyű kettőről) le nem vette
szemeit (Töma-jéri) \ dkwi járté uttém
kwalán-sumVékhan
néilés (a vándor hős) egy helyen épített házhoz és éléskamrához:
érkezett (alp-jeri). Az utóbbi példákban a duálisnak képzője -a
alakú, mire az éjszaki vogulban is találunk eseteket (1. Ny. Közi.
XXI, 327. 1.); v. ö. itt a középlozvai -a iranslativus ragot, melynek
az éjszaki vogulban szintén-í' felel meg rendesen, de egyes név
utókon -á is.
2
) L. ugyané hangjelenség példáit alább a translativus rag
nál, melynek éjszaki vogul megfelelője ép oly alakú mint a duális
képzőé, t. i. -ái', -V. Megjegyzendő, hogy a mássalhangzó megnyú
lása rendes eset a praet. dual. 3. személyének középlozvai alakjában^
ha az é kötőhangzó ki nem esik, pl. khajtémléssi (ketten) megfutot
tak, soréytéssi (ketten) veszekedtek (de: unélsi ketten ültek), szint
úgy mint az éjszaki vogul változó tövű igéknél: missV (ketten)
adtak, vissV, tessV, vassV, jissV (1. fönt 9. §.). V. ö. itt kondai vogul:•
laila öywtés ali kerilésya lábai kőbe botlottak; de tatsq hoztak
(ketten).
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kivoali) \jasi egy pár hótalp (sing. ja sä) || töp ágas karó (éjsz. vog.
-sap): dual. nom. säppi \ khum férfi: khummi \ sir rúd: sirri. A ν i s ζ on o s s á g i d u á l i s képzőjének alakja: -ins, -ins, pl. ogr anyai
részről való rokon: oqrins ketten rokonok egymáshoz | min úüpiús
-ösmen mi nászrokonok vagyunk (мы сватовья съ нимъ) | U kwalté
Jäni jekwä puwins öliji ebben a házban egy öreg asszony és a fia
lakik (старуха съ сыномъ). A plurális -í hozzájárultával e képző a
v i s z o n o s s á g i p l u r a l i s t (több személynek, vagy dolognak
•egymáshoz való tartozását) jelöli, pl. tan jai-puwiúét ők atyafiak,
man sqkha oqriúst mi mindnyájan anyai rokonok vagyunk.
% A c c u s a t i v u s . — A középlozvai, valamint általában a
-déli vogul nyelvjárások különbözően jelzik a tárgyi viszonyt, ha a
tárgy h a t á r o z o t t , azaz valamely már ismert, bizonyos dolog,
Tagy ha h a t á r o z a t l a n . Az előbbinek ragja a középlozvaiban :
•mé, -m (mely az 1. és 2. személyü birtokosragok előtt esetleg el
is maradhat), az utóbbi a nominativus alakjával fejeződik ki. Pól•dák : и j voltet-kel, ρ änkätä m, kät täpäm kivän-qnkhivsiän ha
medvét (a vogulban tárgyrag nélkül!) ölnek a fejét és kezeit (tárgy
raggal!) levetkőztetik (Ethnographiai jegyz.) \uj ütä-poqltän a-ra-kh,
úoid uttau; memné parlilau: «qrq,khkicé
äjin, noul tqjin/» —
^?nitentet,pänk
khwqsset a medve elé pálinka, hús helyeztetik; a
néptől megvendégeltetik : «pálinkát igyál, húst egyél!» — szólnak,
fejet hajtanak (u. о ) | ujmé khqt khqtél jekwiän, a medvét hat napig
tánczolják (u. o.) | kat'imé kivän-tqrtäln! ereszd ki a macskát |
•eumé jel-püntilém beteszem az ajtót | ti jiwте táraséi mortilém ezt a
fát araszszal mérem || tau am koqtém puumtit ő az én kezemet
fogja | tujä woqnit suorp alsém-kel, ié-urél nukh-töslilém: úel'voqrem.
•tara met kit säp tustem, säppi-tärm ή él'- sir рипёт, nehsir-tärm
pal-silUm noul' täyem; ton jel-poqlt toqt paltem; toqt-rlné nout
-kwän-tösi, tül ή о и l'ä m ju-khuntiäm: ha tavaszszal jávort öltem az
•erdőben, ilyen módon szárítom meg (a húsát): szárító bakot készí
tek. Szabad helyen két ágas karót állítok föl, a két ágas karóra
keresztrudat teszek, a keresztrúdra fölszeletezett húst akasztok. Az
a,lá tüzet rakok; a tűz hevétől a hús kiszárad, azután húsdarabjaim
haza czipelem a hátamon (Ethnogr. jegyz.).
3. L o c a l i v u s . — Ragja -te, -t ép oly alkalmazású, mint
az éjszaki vogulban. Különös használatára példa: khöjtépuusté
üstöknél fogva ragadta meg.
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4. L a t i v u s . — Ragja -né, -n ; de ez egyszersmind mint a
•nél ragnak kopott alakja a b l a t i v u s értekkel is fordul elő; sőt
e s s i v u s s egyébféle viszonyokat is jelezhet. íme néhány példa
változatos használatára: lüni dk menj el-jartkhats, dr in at mini
lovam egy helyben megcsökönyösödött (Ha MÉCTL- ynepjiacb), nem
megy tovább | áhv' ián úild menjáytau egy kenyér négy r é s z r e
vágatik | lelné lákwáltén! boralj t é r d r e (lábra; na,a,HH a Horn)! ||
opán ríáurá oqt'ém mát ér uj ninc3 semmilyen állat e r ö s e b b a
m e d v é n é l (Me^Bi^a HHKaKOH 3Btpb He Rjrikiree) J ariinné
ari
ősén v a s t a g a b b egy rőf n é l (eme TOjime apuiHHy) || náu soqu
khum-kha Iné perjen, dk khum-és kwán at perjen te sok férfi közű 1
válogatsz (TH H3i> MHoro MyjKHKöBT. Bbiőnpaeinb), még sem válasz
tasz ki egy férfit sem || nánmé pal-jáytit ii mát án a kenyeret közep é n ketté vágja (no eepcuKfc, no nojiaMT, paspiateTT.) | jiwmé t i t ti
tán jel-saurépáslém a fát t ö v é n é l levágtam || kat-tinné
joutem,
li nné joutem kész pénzen (tkp. kéz-pénzen) vásárlók (Ha ,a;eHbrH
Kyn.iio), evetbőrért vásárlók | ákw'-t'é t i n n é joutáln! ugyanez
á r o n vedd meg (3a Ty-ace írbHy Kynn)! || (essivus) nqrné jálili
meztelenül (HanmiOMt.) jár | am qrqkh soqu djem, t'ok-pél sáin é
ősém én sok pálinkát iszom, de mégis józan (józanul) vagyok
(a BceTaKH TpesBbifi). V. ö. itt a -né, -n ragos mód- ós mennyiség
határozókat (1. Ejsz. Vog. Nyjárás és ugyanitt 5. §. c)
5. T r a n s l a t i v u s . — Ragja: -á, mely előtt a tővégi egy
szerű mássalhangzó esetleg megnyúlik. Példák: lütlá ircfiroszszá
(Hit rossz) lesz (xy^ofi őy^erb) | khul-jqyél ákw'-tárm pás káppá
punau a szárított halszeletek egymás fölé halomba (kap Kyqa,
6yropi>, tője: kdmp-) rakatnak (Ethnogr. jegyz.) | ivüipqséná inti
a víz tisztává lesz | dm táwám jurta vilém én őt t á r s u l veszem J
nán nilá urtd, jáytau a kenyér négy részre vágatik | töiém khul jayld
loqyau a száraz hal jqyél-n&k neveztetik (Ethn. jegyz.) | dm püm
jámés jánitá intenti, khum-poqlá joytenti az én fiam jókora nagy
ságúvá fejlődik, fél férfivá válik (t. i. termetére nézve; MOH CHHT>
poBHHHKOft, öojibmoH pocTerb, nojiMyaíHKa CTaHerb).
6. I n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i v u s . — Ragja, mint az
éjszaki vogulban, kötőhangzóval csatlakozó -l s birtokosragok
után: -tél, pl. lü pomél nukh-tékti a ló tele eszi magát szénával |
jámés átél pasi jó szaggal illatozik \\jiw jánitdtél méné páts a fa
egész nagyságában földre esett.
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3. §. Birtokosragok.
A birtokos személyragozás a középlozvaiban egyszerűbb,
mint az éjszaki vogulban. Nincsenek meg ugyanis benne a kettős
birtokot jelölő alakok, melyek hangbeli változásukkal jórészt egybe
estek a többes birtok megfelelő alakjaival; a mely esetekben pedig
ez nem történt, ott az analógia egyenlítő hatása következtében
szorultak ki a nyelvhasználatból. Csak némely t. i. p á r o s fogal
makat kifejező szóknál (mint pl. szem, láb) találjuk még nyomát a
kettős birtok egykori jelölésének, jelesül az egyes harmadik személyű birtokos (pl. az ő két szeme) külön alakű végzetében. í m e
pár tőalkotás tekintetében eltérő példa a birtokos ragok bemuta
tására:
kwcil ház

lü ló
a) E g y e s s z á m ú

jéri ének
birtok

Egyes számú birtokos.
lüm
jerrém
lün
jerrén
lud, ludt
jerrd

kwdlém házam
kwdlén házad
kwdld háza

Kettős
kwülám kettőnk háza
kwaldn kettőtök «
kivalan kettőjük «
kwdlou házunk
kwaldn házatok
kwaldn házuk

számú birtokos.
ludm
jerrdm
ludn
jerrdn
Inán
jerrdn

Többes számú birtokos.
luwou
jerrau*)
ludn
jerran
ludn
jerrdn

b) T ö b b e s s z á m ú
kwdldm házaim
kívdlán házaid
kwaldn házai

per na kereszt

pernem
pernén
perndt
pernám
pérnan
pérndn
pernau
perndn
pernan

birtok.

Egyes számú birtokos.
Inam
jerram
ludn
jerrdn
ludn
jdrran

pernam
perndn
pérndn

*) Némely szón-a/í alakban is hallható személyrag, pl. oq,kwau
nénénk, sawau bőrünk.
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Kettős
1. kw alánom kettőnk házai
2. kwálán kettőtök
«
3. kwálán kettejük
«
1. kwálánou házaink
2. kwdlan házaitok
3. kwdlan házaik

számú birtokos.
luánám
jerránám
luán
jerrán
luán
jerrán

pernánam
pernán
pernán

Többes számú birtokos.
luánou
jerránan
luan
jerrdn
luan
jerrdn

pernánau
pernán
pernán

c) K e t t ő s s z á m ú

birtok.

Egyes szám 3. szem. Példák: sümén khum sámd kwdn at
vdjlrjd szemes férfi az ő két szemét le nem veszi róla (Töma-jeri) \
samá j'inifii szemei nagyok || táu luánjámési
az ő két lova jó.
Megjegyzendők:
Az egyes birtokra vonatkozó egyes 3 személyü birtokosrag
alakja magánhangzón végződő tőknél: <dt,• mássalhangzón végződőknél rendesen -á / de néha -at is, pl. tör kendő (éjsz. vog. tar) :
torát kendője | poj, pojlay gazdagság: poját, pojlayát || lü ló (tő :
luiv-): luá és luát \ n&l orr: nalá és nalát. Néha a teljesebb éjszaki
vogul-féle -tá alak is előkerül, pl. khum férfi: khumta \ üp néne: üptáj
il-poql előrész: uj ütd-poqltán qrqkh punau a medve elé pálinka
tétetik (Ethnogr. jegyz.) Eagok előtt rendesen egy még bővebb,
•étá alakú 3. személy lép föl, pl. ndm név: námétám nevét \jáU
ijj: jáitétám \ löy ú t : l'önkhétán útjára | oqmp eb : oqmpétán ebé
nek || pánk fej: pdnkétám és pánkám fejét. Úgy látszik az utóbbi
alak a kétféle (-á és -tá) harmadik személyü rag összetétele és
szabályos gyöngülése útján keletkezett a mint a magyarban is ala
kultak, ilyen módon szarvája, majája alakok a nyelvjárásokban
(1. Nyelvőrkalauz 101. 1.).
2. Mint az éjszaki vogulban néha itt is tapasztaljuk, hogy a
névutók teljesebb végzettel jelentkeznek a személyragozásban, pl.
mas-évi, miatt: at-khafikha at nqmsi ám-mqsám
(éjszaki vogulúl:
am má'éslém) senki sem gondol én értem (felőlem) | nüpél felé :
oqmp ndu nűpldn
sautéylenti (éjszaki vogulúl: nan nüpélén) az
eb feléd örül (örvendve fut eléd). Itt nyilván a lativ -á végzettel van
dolgunk, mely a puszta szóvégről lekopott. Ugyanígy hangzik: ám
tarám én felém, ndu tarán (nem : tarém, mint pl.: kwdlém, pernem);
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v. ö. éjsz. vog. torV ellen, szembe, felé. — Az éjszaki vog. voipi
<«hasonló, minőségű» szó (1. 3. §., 5.) személyragos voipilém, voipilén alakjainak megfelelöleg a középlozvaiban is van: dm uipldm
khum magamféle ember, ndu uipldn kh. magadféle e., tdu uipld;
min uipldm khummi mi kettőnkhöz hasonló emberek, nin uipldn,
tin uipldn ; man uiplau, nan uiplin, tan uipldn.
4. §. Névmások.
a) S z e m é l y i

névmások.

Nominativus: Sing. dm én, ndu te, tdu ő
Dual. min mi ketten, nin ti ketten, tin ők ketten
Plur. man mi, nan ti, tan ők
Accusativus: Sing. ön, nan, tdwam (vagy: tdivétdm)
Dual. mindm, nindn, tindn
Plur. manau, nandn, tanán
Dativus:
Sing. ön, nan (vagy : önémné, ndnné), tdwdn
Dual. mindm, nindn, tindn
Plur. manaun, nanan, tanán
Ablativus : dm-poalém, ndu-poalén; man poalau stb.
Nyomatékosított személyi névmások: dménk (vagy dmk), dmki,
ámkém én magam, ndnk te magad, tákw ő maga; mink csak mi
ketten, nink, tink; mánk csak mi, nank, tank; vagy összetóve az
egyszerű személyi névmásokkal: dm-dmk, ndu-ndnk, tdu-tdkív, minmink stb. Viszonyraggal látunk egy ilyfajta névmást e példában:
Idy tdhvtan at tqrti szót nem enged magához szólani (CJIOBO He
^onycKaeT'L #0 ceöa).
Külön «ipse» jelentésű névmás: tdkw-asd, pl. khep tdkw-asd
pal kh&lps a ladik maga magától repedt meg (caMa coöoio pacKO.10Jiácb) | dm lüüé-kdrkém tdkw-q,sd (tdkw urat) jq,mi az én kisdedem
maga jár (nem kell neki vezető). Ez az asd nyilván a 3. személyű
birtokosragot tartalmazza végzetében; alapszava pedig a «maga»
jelentésű finn itse, mord. es, cser eske, zürj. as, votj. as (tő: ask-;
a kazáni dialektusban: aském, askéd, askéz) és ac: acim, acid stb.
vogul megfelelője.*)
*) Noha nem éppen szorosan egyező «maga» jelentésben,
megtaláljuk eme középlozvai as-nak mását az éjszaki vogulban is.
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Az önálló b i r t o k o s névmások a személyes névmások s a
khqr szó személyragos alakjainak összetételével, keletkeznek, pl. ám
khqrém az enyém, táu-khqrá az övé, min-khqrám a mi kettőnké,
nan-khqrdn a tietek. Ez a khqr egyébként jelző szókhoz (mellék
nevekhez) szokott csatlakozni, midőn mellőlük a jelzett szó a
Ennek tartom t. i. ama interjectionalís természetű vou (szigvai
oss) szót, mely a taw voss mini (ő h a d d menjen), tan voss mine'it
(ők hadd menjenek) imperativ szólásokban alkalmazódik. Bármily
képtelenségnek tessék is első tekintetre ez egybevetés, meg kell
engedni valószínűségét, mihelyt a megfelelő déli vogul szólásokat
figyelembe vesszük. A középlozvaiban «ő hadd menjen!» így hang
zik: tau tiikw mini /; «ők ketten hadd (tkp. m a g a ) menjenek!» :
iin tink miniji!; «ők (többen) hadd menjenek" ' tan tank minét..
Ugyané kifejezés járja a pelymi és kondai vogulban i s ; csak a tavdaiban tér vissza az éjszaki voss ilyen alakban: uss (pl. tou uss
mini/). A magyar maga is használódik a székelységben a vogul
voss, tcikw ily módjára, pl. m a g a hadd el! «lass es d o c h sein!»
(Budenz MUgSz.), m a g a ne mondja!: «c s a k ne mondja!» (Simonyi: Kötőszók. 195. 1.). Látni való már ezekből is, hogy a voss-n&k
jó okkal vehető fel «maga»-fóle alapjelentése; de kétségtelenül
erre utal e szónak superlativusi értelme a voss jui-aul (alsólozvai
ni jol-khar) 1 e gutolsó, vöss jcinV pV 1 e gnagyobb fiu-fóle szerke
zetben, melyet t. i. az előrebocsátottak számbavételével csak mint
az orosz c a M t IIOCJIÍ^HÍH « m a g a az utolsó» ( = legutolsó) kife
jezés mását magyarázhatunk alkalmasan. Magánhangzójának
mélységével és zárt hangszínével úgy viszonylik a vog voss (ossr
uss, qs) az idézett rokon nyelvi magashangú alakokhoz, mint közvogul pos- «mosni» az egyjelentesű finn p<se-, mord- peze-, zürj.
peslal- és a magy./esi- szókhoz. — Alkalmilag megjegyzem, hogy
a kimutatott ugor «maga» névmásnak magyar nyomát is találjuk
az öz-vegy szónak előrészében. A -végy utórész vogul másai: középlozv. vet'ép, alsólozv. vat'ép, tavdai vatip, éjsz. vog. vot'ép özvegy,
árva (pl. vot'ép %um özvegy férfi, vot'ép ne özvegy nő, v. nawrém árva
gyermek), mely alakilag úgy v:szonylik a magy. vegy-hez, mint
vog. qntép, öntép agyvelő a magy. agy-hoz. A szóközépi vog. t
ugyanis nt helyett való az at\ at'im «nem, nincs» szóban is (v. ö.
osztB. ant, antom) s ha a vot'ép í-je esetleg úgy alakúit volna, mint
pl. a püt'i «kebel» szóé, azaz eredetibb kt hangcsoportból (v. ö.
osztlrt. pöyos, oszB. püyol busen): a magyarban így is fejlődhetett
belőle gy, mint az egy «unus» szóban (v. ö. cser. ikte, finn yhte
egy). Az öz-vegy etymonja ezek szerint: «maga-árva, magávalárva»; olyan kifejezés, mint, maga-teheteilen ( = magával tehetet
len), maga-biró, maga-gondolt, magakellő stb.

KÖZÉPLOZVAI VOGUL NYELVJÁRÁS.

II

kifejezésben elmarad, pl. tdu jilké-khqr Ő az első ( = táujilké khum
ő az első ember), widin-khqr koqréy nedves kell (t. i. n. fa), sernélkhqr vöyi feketét kér (t. i. f. kenyeret).
b) M u t a t ó n é v m á s o k : té, téí.hqr ez, dn-té, té-ndnki
íme ez, dkw'-té ugyanez, titdk itteni, ezen oldalbeli (pl. tdu ja oqlémpoql titdk
poqlné mp-unsés ő a folyónak túlsó feléről erre a felre
átjött) | td, td-khar az, dkw'-td ugyanaz, tdt'dk ottani, túlsó íja taták
poql a folyó túlsó oldala) | ton azon, amaz (pl. khot khqtél jel-marén,
ton khqtél jiun a mely napon megszorulsz, azon napon eljössz I
tonjüi-poqlt azután, ton jd-poqlt azalatt, ton-mos azért). — M i n ő 
s é g m u t a t ó k : tim-khar, tim-kharép ilyen, dkw'-tim-khar ugyan
ilyen, tdmli olyan, tdml'i-khar id.
c) K é r d ő é s v i s s z a m u t a t ó n é v m á s o k : khankhd ki,
kicsoda; mar mi, micsoda, mar-tdmli micsoda? (pl. nan mar-tdmli
téls ? téged micsoda lelt; Teőt UTO-Tanoe cntaajiocb?) | khot mely ?
melyik, amelyik, pl. (khot khum öls üt melyik ember, v. kiesőd i
volt itt, KOTopoli ^lejiOBljKi. 6bijii> 3,n,rfecb; khot khqtél jiun í mely
napon jössz?); mdii-maypd minő (pl. mdn-m. pásén visén? minő
lisztet vettél? Kanyio MyKy b3s.it>? mdn-m. khqls í micsoda ember?) ||
mdn s~at hány, mennyi? t'é sat, té sat-si ennyi, td sat annyi.
d) H a t á r o z a t l a n n é v m á s o k : dl-khdnkd, khankhd
valaki (pl. khankhd khum-püné dnk puaum valamely legény meg
fog engem, leánykát. Sint-ja oqijéri), at-khankhd senki, khqls id.
(pl. khqls tit at ölés senki sem volt itt) J to.. ,to, khot... khot
némely, egynémely . . . más (pl. to khum khansi, to khum at khansi
némely ember tudja, némely nem; khot khum khansi, khot khum
at khansi id.) | dl-mdr valami, at-mdr semmi, mdndér, mater bár
mely, valamely (pl. mdndér vuor-uj pusné öli bármely erdei állat,
mind van, KaKOH-őbi 3Btpb, Bee ecTb; öpdn ndiird oqtém mater vj
a medvénél erősebb, nincsen semmilyen állat, tkp. bármely á.);
dkiv'-mdtér egy valamely, mdtér-püt: khwqsd mini, vöt mini, mdtérpüt poj khum-poqlné, tü joyti hosszú ideig megy, rövid ideig megy
v a l a m i gazdag emberhez, oda jut el (qlp-jéri) ; mdtér-püt mater
tüt lattés valamicsodát mondott ott | miit valamely, valami (pl. mdt
khwqsdt at öls valami régen nem volt, He ,a,aBHO 6UJLI> ; jiwd tara
mdt méné néilsau valami fája gyér vidékre érkeztünk. Sint-ja oqi
jeri) ; dkw-mdt egy valamely (pl. dkio'-mdt tqulén uj valamely szár
nyas állat, dkw'-m.dt sit egyszer, valamely időben); tdmlé-mdt
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ilyesmi, ilyesféle (t. m. ülém ülmejásém ilyesféle álmot álmodtam);
cin-mát loqltqti m&yi-törmi khanné titá, (suorpmé) tot áláslém valami
ég és föld egybeérö szélét (torkolatát) emlegetnek, a jávort ott
öltem | ál-mán ma%pá valamilyen (pl. ál'-m. m. uj KaKOÍi-TO 3Bfcpb),
at-mán maypá semmilyen | mbt, möt-khqr más, másik | mötén..
mötén egyik
másik.
5. §. Határozók.
a)

Helyhatározók.

N é v m á s i tőből származottak: t'it itt, tát', (üt' ott, tit-ié íme
itt, tá(-tá íme ctt, ákw'-tit ugyanitt, ákw'-tát ugyanott | til innen,
t'ül onnan | ti ide, t'ü oda, il-ié íme ide, t'ü-tá íme oda, ti-t'ü ide-oda ||
khwqt, khot hol, khwqtél, khotél honnan, khivqtaH, khotal' hová;
at-khot sehol, at-khotél sehonnan, at-khotal sehová, kliot-joytná (pl.
minen) meddig (mész)?
Egyéb névszói tövekből valók:
il (il-qlél quil v. il-quil khum első, elől levő ember, Üké kwál
előszoba): ilén, üt valaminek elején, elől (pl. tau ilén tunsi ő elől
áll, ilt joqmi elől, előre jár) | ilá, ilát előre, ilál'-parál, ilá-párá
előre-hátra | ilél-ilél egymástól kisebb-nagyobb távolságban | il-poql
elölről (pl. il-p. t'ijájinf elölről jer ide hátrább). Igekötői alakja:
il, pl. il-kharti elhúz, il-alti megtold. Névutói alkalmazása van ez
összetételben: il-poqlt előtt (pl. kwál il-p. ház e.), il-poqln elé,
il-poql elől.
jüi (jiii-quil utolsó, jüiké kwál hátsó szoba): jüit, jüin hátúi,
mögött (pl. j . joqmenti hátúl-jár), jüil hátúiról (pl. j . khajti utána
fut), jííi-poql hátúiról. Névutós összetétele: jüi-poqlt után, jüi-poqln
utánra, mögé, jüi-poql hátulról, mögől.
sis «hát» határozói alkalmazásban: sisá hátra, visszafelé (pl.
s. tqwi hátra evez, OTrpeóaeTCH); névutós alakjai: Süt mögött, sisa
mögé, sis-poql mögől (pl. toqt sisá tustau a tűz mögé állíttatik).
pára, párái', pár-tan visszafelé, párén hátúi (pl. táu párén
khqsát tunsi ő hátul messze áll, OHt ^ajieno CTOHTI, Ha 3a^li).
Igekötői alakja: pár, pl. pár-jiw visszajön, pár-joqnkhsi vissza
fordul.
jun benn, a házban, ju be a házba, jüil, jüi-poql belülről, a
házból.
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kwün künn, kwdndl, kivün-tari ki, kifelé, kwün-poql kivűlről.
Igekötői alakjai: kwdn és kwdnél, pl. kívdn-mini kimegy, suorpmé
kwanél-ojtésté a jávort elszalasztottá, elfutni engedte (oTnycTHJiB.
Taulén Pqskér jéri.) || kivat-pél kivéve, kivűl (KpoMB; v. ö. éjsz.
vog. kwoni-pal id.): uj álpd nol-tus kivat-pél jel-pdntau a medve teste,
kivéve az arczát letakartatik (Ethnogr. jegyz.), | öpd kwdt-pél oqíém
ndürü vuor-uj a medvén kívül nincs erős erdei állat.
nun (Nun-Törém — éjsz. vog. Numi-T.; nünké törém felső
ég, menny), nunén, minkét fölül, fönt (pl. nunén tunsi fönt áll, Ha
Bepxy CTOHTB; t'é nunén unélpd tul-sup ezen fönt elterülő felhő
darab. Taulén Pqskér j . \ qsjéy mdsés, minkét sqrén-khulmtisés subát
s fölibe gúnyát öltött); nukhal fölfelé. Névutói összetétele : nunpoqlt fölött, nuü-poqln fölé, nun-poql fölülről (pl. t'é jdmés khum,
jurta tau nun-poqld jdmés ez jó ember; de a társa ő nála is jobb,
tkp. ő fölötte jó). Igekötöi alakja: nukh, pl. nukh-khánghi fölhág,
nukh-vqyti feldob.
jel (j&lké törém alsó ég, föld): jalén alant (pl. kit pispd kwiil;
nunén kival dnsi, jalén kwal dnsi emeletes ház; felül van háza,
alul van háza), jelül alá. Nóvutói összetétele: jel-poqlt alatt, jel-poqln
alá, jel-poql alól. Igekötői alakja: jel, pl. jel-juntilém levarrom, jelpüts leesett.
kham arczczal, felső részszel lefelé, pl. sun kham kliuji a szán
tetejével lefelé borítva fekszik (carni HaBajieHH jieataTi.), khöpém
kham khamita'/ts a csónakom fölfordult; khammas khamitayts telje
sen felfordult (HaBajiHJiacb H 3aKptiJiacB BOBce); kham-tari khuji
arczczal lefelé (HH^KOMB) fekszik.
khand hanyatt, háttal lefelé (Hsa türmt háta fölött), pl. khanü
totémtayü hanyatt támaszkodik; khqnü-tari id.
ül valamely tárgynak felső része, teteje (pl. kwül-ül háztető,
suntéy ül láda teteje, dlké peél felső falu): allü, ülül, ülül-tari a
folyón fölfelé, pl. Luosm-khuost üllü joqmi a Lozva mentében föl- *
felé halad, ülül-tari sunsi a folyó irányában fölfelé néz.
lui (lui poql a folyó alvidéke, luiké peél alsó falu): Iqnkhq,
Iqnkhal, Iqnkhal-tari a folyón aláfelé, pl. Iqnkhál khüuli lefelé evez.
pui (pui-poql a folyótól fölfelé eső vidék): loc. pujin, abl.
pujil, lat. pö, pe-tari. Az utóbbi alak egyszersmind igekötő is, pl.
pö-kharti fölhúz a partra, pe-mini fölmegy a partra.
nal (nal-poql, nalké-p. a folyó melletti vidék): loc. nalmén,
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lat. és igekötő a l a k : nal, nal-tari, pl. vötán nal-tatit leviszi a
parthoz.
khqnkhá, kwánká át, keresztül, pl. ur-kh. a hegyen át, kwánká
poql tqwi, vagy porai t. (a folyón) keresztül (BT> nonepeKT>) evez.
manii hosszában, m e n t é b e n , végig, pl. narmá t'ok-t'i voqrau:

ríilá sáp sairau, nila khqut manti titstaut a húsállvány (jiaŐast) úgy
készíttetik: négy karót vágnak, négy luczfenyőt rájuk végig (hoszszában, keresztben) helyeznek. (Ethnogr. jegyz.)
khwqsá, khqéa hosszú: khwqsát távolra, távol (pl. kh. kwán
lislém távolra dobtam, ^ajieno őpocHJTb), khuost, khwqst hosszában,
mentében, pl. khuost sirri punwi hosszában két rúd van helyezve.
Az utóbbi alak névutó is, pl. khul sisá-khuost pal-siltau a hal
háta hosszában fölmetszetik, ja-khwqst jis a folyó mentében (no
ptKt) jött.
layw kör: laywa körül, pl. két laywa jutmátél Váp-juntem öli
a sapka köröskörül le van varrva szegélylyel; laywá-tari öliji széjjel
vannak (nem együtt). Névutói alkalmazásra példa: kwál-laywá
qléntayti a ház körül hurczolja (Kpyn> M3ŐLI Tam,HTT>).
akivé egy: ákwát együtt, akivan együvé, pl. mem ákwán átéytentét a nép egybegyűl, tin áktvat öliji Ők együtt vannak || ákw'-oqlt
pés egymás mellett (pa^OMt), pl. t'é kívüli a. o. p. unliji ez a két
ház egymás mellett áll); ákw'-lal't pés egymással szemben Cupyri.
upoTHBi. .npyiKKy) | ákw-jurtél együtt (pl. joytsi jöttek).
alá közel, közelbe, pl. uj-ansuy alá at loqyit joqmny a medve
tiltja, hogy közelébe menjenek; ám nan álá tunsém kwálné én köze
lebb állok nálad a házhoz. Névutó gyanánt is használatos, pl. jiw
kwál álá öli a fa a ház közelében van.
lakival: pásén t. joqnkhtilém felfordítom (nepeBopoqy) az asz
talt, sqrén-khulém t. joqnkhtilém kifordítom (BHBOpoqy) a gúnyámat.
Csupán n é v u t ó i , illetőleg igekötői alkalmazásban ismere
tesek a következő helyhatározók:
ültá át, keresztül, pl. ám lánkhém ültá-unsáslén áthágtad (át
gázoltad) az én szavam (iioe CJIOBO nepeniHÖiurb).
(éjsz. vog. kiivr belső) : kert, két -ben, ken -be, pl. ák kwárt
-kért tunéén kwán egy ingben állasz az ucczán, kus-két a merőkanál
ban, khöp-kén tqltyati a ladikba rakódik (cKJia^HBaeTca BÍ> jio,a,Ky),
iémit möt oqná-ken jö/tit a levest más edénybe (BT> ^pyryio liauiKy)
kanalazza át.
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khal köz: khalt közben, khalné közbe, közé, pl. mem-khalné
a nép közé.
jer hely: járté, jarné helyett, gyanánt, -képpen; 1. alább a
niódhátározók közt.
jurt társ: jurtél együtt, -vei, pl. uj-jurtél ju-jiut hazajönnek a
medvével, tau jiirtlii ő vele | ákw jurtél együtt.
tar mint igekötő : «át, keresztül)), pl. khqtél tar at uokhti a nap
át nem látszik, pat tar-khajtém jámés vuol récze átfutotta szép folyó
szakasz (Pirid oqi j . ) . Ejsz. vog. tara alakja mint névutó is hasz
nálatos.
tari, tara (személjragokkal: tarám, tarán) felé, irányában
{ = éjsz. vog. torV), pl. ám-tardm maruy mdnten? miért nevetsz
felém, ám-tardm ul khivqrkhatén.' ne káromkodjál reám, námin qlntard ám sussém híres ezüstre néztem én (Kásméy vnor j.) | khumtdtari latti férjéhez szól, kwán-tari kifelé, pár-tari visszafelé, álál'-tari
fölfelé (a folyón), kit tari kétfelé.
tárm fölé, vlminek tetejébe, tármt -on (rajt), tárm-poql -ról,
vlminek tetejéről, pl. sun joqfik-t'irmt tayátoqli a szán a jégen csú
szik, jiw tárm-poql jel-pdtsém leestem a fáról.
saj (saj-me vlmitől félreeső hely, mög): sajné, sajiri mögé, pl.
ráyw-poql jiw-saj né tunépem az eső elől a fa mögé állok, tüli jiw
sajin am khinnentidm rejtő fa mögé búvok el én (medve) ólálkodva
rájuk (Kásméy vuor j.)
sim szív: simté közepén, simén közepébe vlminek, pl. kwálkdn simté úoaklaytém a szobapalló közepén (Ha cepe^Kt) topogok,
Tűmén simán ánk joytentém a Turnén tó közepére jutok el leányka
(Sint-ja oqij.)>
sup «rész, darab» igekötői alkalmazásban: «át, keresztül, szét,
ketté», pl. sup-jdktit átvágja, ketté vágja, jiwmé sup-saimtit a fát ketté
töri, setépmé sup-mánitit szétszakítja a czérnát.
pas: pást táján, vidékén, pasné -ig, pl. meyi-törmi khanné üt
pást joytásté suorpmé a föld és ég összeérő széle (torkolata) táján
érte utói a jávort (Taulén Pqskér j , ) .
poql az ablativus-elativus rendes kifejezése a kiveszett -nél
rag helyett, pl. oywtésmé nukh-oq,lmilém me~-poql a követ fölemelem
a földről, poql-poal nukh-kwoqls fölkelt a padról, wuirém koq,tém-poql
turri csurog a vérem kezemből, wüt-poql pe víwé fölvétetik a víz
ből || ten-poql setép voarau ínból czérnát készítenek || ám-peltémt,
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vagy dm poqltémt mellettem, nau-peltént v. n. poaltént melletted, tdupoqltdt mellette stb. | il-poqlt, jüi-poqlt 1. fentebb.
mas -ig, pl. taXé/d-mqs a csúcsáig.
l'átt ellen, szembe, pl. khqtél-íál't a nappal szemben. Igekötői
alkalmazása van pl. e mondatban: tdwám lált-kivoqlépilém szembe
megyek vele.
b) I d ő h a t á r o z ó k .
N é v m á s i alapszóból valók: t'il ezután, ez időtől fogva,
ű-mqé eddig | tönt azután | t'a%él, iayjldn később, azután (noan-fe);
v. ö. éjsz. vog. tájé'/ id. || khun mikor, khuí-khun bármikor, khunté,
khunqlté valamikor (pl. tdu khunté v. khunqlté üt öls QHT> Kor,n;aHHÖy^L 3^,tcL ŐHJH)); at-khun soha || khwqnqtél egykor, jövőben,
később (nodii; pl. dn maitép ilém unlau, khicanatél aserém inti most
meleg idő jár, később hideg lesz, khivqnqtél khqls dkwi jel-khqli,
kit nat at öli egykor v. idővel úgyis meghal az ember, két életkort
nem él); v. ö. éjsz. vog. yqnal || moio-khqtél tegnap; v. ö. éjsz. vog.
möl-ti minap || di-mdnt, di-mdntdn, dm-m'int most, jelenleg; imént,
v. ö. éjsz. vog. aú-mönt imént, előbb | mdntd, m'intél igei alakokkal
összekötve: «közben, vlminek lefolyása alatta, pl. töméV-oqnkhwmé
khinnentilém mdntd a mint, v. mialatt a jávortehénhez lopózkodom
(Koryi;a a KT» MaTKfc no^Kpa^HBaiocB. Tqulén Pqskér ).), telpajoqnkhép mdntén soqt artd minné mdntéi újhold idejebeli hét idejének
lefolyása alatt» (Luop-tit j . ) .
I d ő t jelentő alapszókból származott határozók: t'é-éit, t'é-sitdn
ekkor, ebben az időben, td-sit akkor, ákw'-mdt sit valamikor, egy
szer, khwql-sit reggeli időben ; khqtél kitd-éi, khürém-éi khuji körülbelöl két-három napig (^Ha 2—3) fekszik, joqnkhép-si egy hónapon
át, sqat-si egy hétig*) | oqrém «idő» : pom ilélén' oqrémté szénahor
dás idején, dkio'-oqrémté egy időben; mdt oqrémté jermilén, vöyáln
*) A si mint az éjsz. vog. kém az időn kívül (pl. mata-kémt
qleuw einige z e i t lében wir hier) minőséget is jelez, pl. dm-si khum
magamféle férfi, dm éiim poj, tdu éidt p. olyan gazdag mint én,
mint te (TaKL őoraTbifi, KÜKL H) ; dkw' sikwél joqmi egyformán
egyenlő lépésekkel halad; v. ö. éjsz. vog. am-kémém/um magamféle
férfi. Úgy látszik a vog. si egybetartozik etymologice a mordvin
Si, ci «nap» szóval s a magy. -ség képzővel (v. ö. mai napság, mos
tanság) .
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ön! a mikor reám szorulsz, hívjál engem! \is «kor» : án-te isié
ebben a korban | törém «ég; idő»: pés is-törémt hajdan, a régi idő
ben, an törémt mostanság, khwql-törémt reggeli időben | soa.it, íé-é.
rögtön, azonnal (eeitaacb) | pés «régi» ipééné (essivus) régen, előbb,
pl. khot ndu ölsén pésné hol voltál te előbb (npeaí^e r ^ TH acHJii.);
pés-tail régtől fogva, pl. p. t. tit öli (,a,aBHO s^fccb atHBeTi,); v. ö. az
utóbbi adatra nézve éjsz. vog. máú-ta'U kis kortól fogva, mönt-ta'il,
möl-t. régtől fogva, yünt-t. vlmikortól fogva || té khqtél ma, moto-kh.
tegnap, ilnén kh. harmadnap, jin khatél (pl. eséltém) éjjel nappal
(dolgozom), khqtldn nappal | khwolt reggel, khwoltán, khivolit hol
nap | líd este \ji «éj« és «éjjel» (pl. dm ji joytsém én éjjel érkez
tem) | toal tél: toqld télen, tujd-törém tavasz : tujd-poqld tavaszszal,
tui-törém nyár: tuja nyáron, tdkivés ősz : tdkivsd ősszel; Hal toal él
minen, pdrdl' tuj iljhvén el télen mész, visszi nyáron jössz (Tanlén Paskér). Az időhatár (meddig? mennyi ideig?) kifejezésére urna,
mulnd igenévi szerkezetek szolgálnak, melyeknek végzete a transl.
-d ragot foglalja magában ( = éjsz. vog. ürndV várakozásnyira,
mülnái' elmúlásig), pl. dtd khürém khatél urna, tan pasi illata
három napig szaglik (Luop-titj.), dt khatél mulnd möm penkhéloqlét
öt napig részegeskedik a nép (Sint-ja oa-ij.J.
T é r b e l i fogalmak képes alkalmazásai a következő időhatárzók : jani soká (tkp. nagy), vöt rövid ideig (tkp. rövid, pl. jani mdn
vöt minét soká, vagy rövid ideig mennek); janit régen (pl. janit íii
ölsém, ,a;aBH0 ŐHJIT. 3,11,'fecb) | khivqéd sokáig (tkp. hosszú, pl. khivqsd
murim sokáig merülök a víz alá, ,a;o;iro Hbipaio); khiuqsát régen
(pl. mdt hhw. at öls valami régen nem volt, ne ^aBHO 6HJTI>) | té khalt
ekközben, ezen idő alatt, td-khalt akközben, azon idő alatt || drin
többé, tovább, ezentúl, pl. drin at joyti többé nem jön.
Ö n á l l ó időhatárzó szók: an most | us már (pl. ué dm kicdnminém a yso> yüfly) | ös még (pl. ös mandér voqrén ? hát még mit
fogsz csinálni? eme xiero Öy^euib ^,-fcjiaTb?) | tvüinst, wüét, dn-iminst
éppen most, nem régen, (ceííqacb TOJibKO, pl. toqt ivüinét nukhkwdsémlenti a tűz éppen most gyulád föl; mar-mqs minen, icüstjoytsén mért mész el, nem régen jöttél; án-ivüinét úüplayts nem régen
nősült, He ,a,aBHO TOIKHO ateHHjica) | jatél későbben, azután, jaténtakh (éjsz. vog. jotél-tay id., pl. tai sajimtilém, at tapi; jatén-takh
sajimtilém, tölmdti töröm az ágat, nem törik el; azután töröm, leszar
kad. Kdsméy-vuorj.) \ dnkivant (Reg. írása szerint dn-kwdnt) később,.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXII.
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azután, majd (nocjrfe, pl. änkwänt jäni üpén-poqlt joyten, tau änkwänt пап né kitilit te azután öreg nénédhez fogsz eljutni, ő majd
tőled kérdezi stb. qlpj.)
N é ν u t ó i alkalmazású időhatározók:
alu át, pl. jl-alu unélsau az egész éjen át fenn (ébren) ültünk
(всю ночь сидели).
uil: lunt-ivoant пи kh-ti lém lät; tilnén-u il a lúd falka fölrepül,
a m i n t repült stb.
khqnkhä át, múlva, pl. sqat-kh. joyti egy hét múlva jön
(черезъ неделю будетъ).
kastél: téné it'ä-kästel äritäptsem ételt estére (къ вечеру)
hagytam.
palt mialatt, közben, míg (== éjsz. vog. palit hosszában), pl.
jäktlaytnät-palt mialatt vágta, jäim-рй urném-palt míg bátyám
vártam.
mänt id., pl. su-khurmé tin midtiän-mänt miközben ők (ket
ten) a jávorlegelő szélét megkerülték (Tqulén Pqskér).
lapéi -ként, pl. khatél-lapél, saat-l. naponként, hetenként.
c) M ó d - és

állapothatározók.

N é v m á s i tőből eredt alakok: tok úgy, t'ok-t'é így, fikw'-iok
éppen úgy, ugyanígy | khum, khuml'é hogyan, at-khum, at-khuml'é
sehogyan | k'hatém, khqtém-sak valahogyan (pl. lüm jel-oqrts, khatémsak jü-joytilém lovam elfáradt, valahogyan haza juttatom, коекакъ
я домой пригоню) I mänä: jäin säim ivuirJ äi-mänt t'i pätken ketpulä, possä-pulä m ä η ä manéélémlém ! az apád rothadt vére! ha
most ide (kezem közé) jutnál, sapkadarabokká, kesztyüdarabokká,
hej h o g y szétszaggatnálak (Kasméy vuor j . ) .
Módhatározói ragok:
1. -is, -s, pl. tösis tisztán (pl. t.jälili tisztán jár; tös tiszta),
siténs gyorsan (sitén lü gyors ló), úciürs erősen, nagyon (pl. ή. soqul
äji igen sokat iszik; näiirä erős), kinnaé könnyen (kinnä könnyű).
Néha bővebb -da alakja is előfordul, melynek magánhangzójában
nyilván valamely pleonastikus alkalmazású ujabb rag lappang
(v. ö. az éjsz. vog. -Γ és -ä módbatározói ragokat); ilyenek: irfmérísa
álmosan, pl. u. nukh-roytsém álomból (tkp. álmosan) fölijedtem
(со сна заскочилъ) | näurusnisä
khösen qmiltuy, marisa at

KÖZÉPLOZVAI VOGUL NYELVJÁRÁS.

19

woqyen te oroszul tudsz beszélni, vogulúl nem értesz. Egybevetve
az éjsz. vog. uhninéin (e h. *ulminsin), rusinis megfelelőkkel,
látnivaló, hogy a középlozvai ulménéá, rusnisá alakok w-je a nom.
possessor. -n képző változata. Eltérőleg alakúit mansá, mely e h.
való *manüéa, ép úgy mint jámsok jól (pl. an-U khqtélmé jamiok
khicoltáslém ezt a napot jól töltöttem el, xopomo npoBO(a;HJirb) e h.
~*jámésisákw ; v. ö. éjsz. vog. jqmésákw «jól» s a végzet magán
hangzójának változására nézve: középloz. ansu% öreg és plur. nom.
•anéákwét.
2. instrum. -I, pl. mán sirél mi módon? (sir mód, szer), te sirél
ily módon, khumVé urél milyen módon | loqsél v. lo qsit unli
lassan, csendesen (THXOHBKO) ű l ; so qul áji sokat iszik, khqjáré l
•qmiltén hamisan beszélsz, tön sétép o étel pal mánitau az ín czérna
vastagságnyira (ősin vastag, óéit vastagságú) szótfosztatik || khep
j)oqyélpunilém
a ladikot oldalt helyezem, nqr Iqmtél
khultsém
meztelenül (tkp. meztelen darabbal maradtam); khwqsá khalél, v&i
•khalél jálenti ritkán, gyakran (tkp. hosszú közzel, rövid közzel)
járogat.
3. -n raggal alakultak: martán, mqnákwén egy kevéssé (pl.
m. tu jálentém egy kicsit odamegyek, He Ha ,ii;ojiro Ty.ua xojKy),
woan erővel (pl. sár w. voqrentem, atpostém csak nehezen csinálom,
nem bírom). Világos essiv értékkel mutatkozik e rag e példában:
•ám qrqkh soqu ájém, (ok -pél sáiné ösem én pálinkát sokat iszom,
még's józanon vagyok (v. ö. sái józan).
4. Az éjsz. vog. -I' módhatározó ragnak középloz. -i alakja
Tan az ükwi «egyre, folytonosan, gyakran» szóban (pl. á. khwqrkhati
folyton haragszik, ám nán ákwi üsentilém én téged gyakran látlak).
Más irányú hangfejlődése az -a rag ebben: soyá ferdén, görbén
{pl. s. éunéi ferdén v. kancsalúl néz; v. ö. só sámpá kancsal szemű),
mely az éjsz. vog. sqwi alakhoz ép úgy viszonylik, mint khaná
«hanyatt» az éjsz. vog. ^wi-hoz.
A cselekvés módjának, különösen intensiv, vagy befejezett
voltának gyakori kifejezői itt is az i g e k ö t ő k . íme pár példa
•efféle alkalmazásukra: lailém il-khipsáts
lábam elcsúszott;
toat il-lestilém megigazítom a tüzet | kwálá kwan tajwés háza
leégett (tkp. kiégett), üsén kwán-telils
eszed megzavarodott;
icoqnit kwán-tips SLZ erdőben eltévedt; saurápém kwán-khwoltitás2*
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lém*) fejszém elvesztettem \jel-q,jaum elalszom, j el-khqli meghalj
;'el-oqrts elfáradt, jel-jqrihyti
elfelejti | rioul' nukh-töslilém
megszárítom a húst, ismit! nukh-istilém fölmelegítem a levest, auméfiölsém, nukh-télsém beteg voltam, fölépültem, lü pomél nukh teleti,,
nukh-ájtilém a ló füvei jóllakik, megitatom, dm nan nukh-roqtilém én téged megraklak | p d l-klavq,rjdytsém megharagudtam, luopta
p á l-khqhvés a levél elhervadt, drés wüi p a l-sdivi a kvasz meg
savanyodik, nirél pal-séréytaus megfenyíttetett vesszővel | Xdptquy betakarni (pl. gödröt földdel), pdsénmé l'dp-lepilém befödöm az;
asztalt, tűrém Vdp-lapéps torkom berekedt | nal-pajtilém megfőzöm |
édm-dlilém agyonölöm, s d m-roqtilém agyonverem, sdm-junitilém
agyonütöm, sam-pasdtilém agyonfojtom | ur sam-tunsi a hegy
meredeken áll ( = éjsz. vog. sqrna lüli).
N é v u t ó i alkalmazású módhatározók:
jarné, járté gyanánt, képpen (v. ö. éjsz. vog. jorné «helyett»),,
pl. télpd uj-jarné khummi noss tllentiji repülő állatképpen csak úgy
repül a két férfi (Teytén ne-oqi j.) \ tüjd söVmaréyti maréytdné jarné
tüpém maréytoqli mint tavasszal a csörgőkacsa [a vízben] alámerülget, azon alámerülgetéshez hasonlóan merűlget alá evezőm (Sint-ja°QÍ jO I nqr-eywtés jarné Turnén-simdt tu-té ujtdln! sziklakő gya
nánt sülyeszszed alá a Turnén tó közepén (u. o.) | khöpd ncil niuli
teyt járté vqytén nal khürém paltné ness p&ywtlenti ladikja nyíí
üldözte búvármadár gyanánt, kilőtt nyílnak háromszoros távolsá
gára csak úgy pattan (u. o.)
khajtél -ként, -képpen, pl. öpd-khqjtél kurili medveképpen
ordít, dkw'-t'é khqjtél voqrén ép így cselekedjél!
lapéi -ónként, pl. kkumit-l. soqt qln pdti férfianként (minden
férfira) hét kopéka esik.
Egyéb különös módhatározó szók és szerkezetek: sdkd igen,,
nagyon (pl. s. rén igen meleg) | türéy (= or. B^pyrt) egyszerre,
rögtön (pl. t. ju-djist egyszerre kiitta, B^pyri.BHnH.iT>)| dkw'-uil icL
(pl. llnmé eyivtdsél dkw'-uil sdm-vqytdsdsté az evetet egy kővel egy
szeribe agyonütötte | mql'éy gyorsan | dkw'-ölpd, jertal, vaské (— or..
BOBce) teljesen, éppenséggel (pl. laild dkw'-ölpd oqt'ém, v. vaske*) A megfelelő éjsz. vog. yot igekötőnek (pl. yot-télils, yot-tips,.
yot-yoltildslém) középlozvai nyoma: khivqt-jqrilayti elfelejti (Taxi
ién Pqskér) e mellett: kwdn-j., vagy jel-j.
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oét'ém lába éppenséggel nincs, tujt jertal kwdn-tdlés a hó tökélete
sen elolvadt) | tör4oq,mt-t a i l khul'ts egészben, v. csupáncsak egy
rongydarab maradt meg (MajieHbKaa jiocKyTHHa TOJIBKO ocrajiacb) |
noss hiába, csak úgy, ingyen (pl. ness-t'ok loayi csak úgy mondja,
ok nélkül).
Az állítás b i z o n y o s s á g á t illetőleg v a l ó s z í n ű s é g é t
jelölő módhatározók: a-a igen, úgy van, t'ok-t'ok úgy, úgy; helyes |
jérin talán (pl. j . khwasti jdlilem, j . maléy joytem talán soká járok,
ialán hamar megjövök) | al majdnem, csaknem (pl. táwám al poatentáslém őt majdnem meglőttem, iuoafikhd-kén al pdtsém csaknem
beleestem a gödörbej | sdr alig, nehezen (pl. soat-éi sdr ints
;alig van egy hete, soyl mdrrdné sdr khivölyati a mennydörgés alig
iallik).
A t a g a d á s kifejezője igei és névszói alakok előtt egyaránt:
•at, pl. at minem nem megyek, at tutién ösém ártatlan vagyok, atJchankhd senki, at-khot sehol, at-khmí soha, at-khumle sehogyan.
Az éjsz. vog. at', atí, díim tagadószóknak megfelelőleg itt oat', oat'd,
•oqtem alakok járják, pl. te nunén unélpd tul-sup naici, mdn oat'? ez
•a, fönnt ülő felhődarab mozog-e, vagy nem ? (Taulén Pqskér) ; dm
jurtlém jiun, dl' oat' jössz-e velem, avagy nem? atjium, oat!nem.
jövök, nem. | (suorpmé) inat khwqsdt at dldslén ? oat'd / dn-mdt loaltau möyi-töi'mi khanné titd, tat' dlaslém a jávort nem valami messze
ölted? nem! valami ég és föld összeérő szélét emlegetnek, ott öltem
{Taulén P.) \ tdu íit' oaiém ő nincs itt. Az oat'ém alak, mint egyéb
hasonló végzetű nom. verb. fölveszi a személyragokat is, mint pl.
-ám jun oaidmém én nem vagyok otthonn (MeHR ^OMa JTfeTy), nau
oaiámén, tdu oatém; min oatémdm, nin oat'émán, tin oaiémdn;
man oatémau, nan oaiémdn, tan oatámét.
—'A tiltó szó alakja,
mint az éjsz. vogulban: ul.
M e n n y i s é g h a t á r o z ó k . — Collectiv számnevek: kitdn
ketten, khürémdn hárman, nildn négyen, dtné, khatné, soatné, nellouné, ontollouné, loune; ák-khajip-louné tizenegyen, khüsné húszan,
vedtné harminczan, sodtné százan, soatérné ezren | soq,uné sokan,
pusné mindnyájan | dk ndyémt egyedül, sakha-tail mindnyájan (pl.
elmentek). — A «hányszor» kérdésre megfelelő határozók az alap
számnevek és por összetételéből alakúinak, pl. ák-por egyszer, kitpor kétszer, soau-por sokszor. A «hanyadszor» kérdésre felelnek:
möténta, kiténta másodszorra, khürmenta harmadszorra stb.
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Egyéb mennyiséghatárzók példái: poqkhwén tai ö s tunéi, ö s?
khuttém tobzos ág áll fönn még, maradt még. Kdsméy-vuor j . ) \
mán-satné
v. mdndérné
khoji? mennyibe kerül? | dkiv(
sautél
öliji egyenlő számban vannak | mqrs-süsi
khqrjés
egy kevéssé megharagudott (HeMHoro pa3cep^HJica) | dtpén noys
pdnkné
dk-mdtér dlsém, tind at khansilém ötven nyuszt fölibe vala
mit [még] öltem, értékét nem ismerem (Vuorné jdlém khum).
d) O k h a t á r o z ó k .
N é v m á s i tővel való szerkezetek: maruy, mdr-mas, mar
voaruy ? miért, mi czélból, mi okból? (pl. maruy osérlén? miért
lustálkodol? mdr-mas minin miért mész? mar voaruy liil voqri
miért tesz ő rosszat, tkp. mit csinálni tesz rosszat?) | ton-mqs azért,,
azon okból, ü-mqs ezért
N é v u t ó i okhatározók:
mqs -ért, miatt, végett, pl. jdmés voqrné-mqs jessilém jeles
cselekedet miatt dicsérem, at-khankhd at nqmsi dm-mqsdm senki
sem gondol én felölem (tkp. én értem).
riil vlminek következtében, hatásától, pl. rdyw-riil ánkjdnimdsém, vuot-riil dnk jdnimasém esőtől, széltől növekedtem én fel
leányka (Sint-ja oqi ].). L. éjsz. vog. re'il id.
nouné miatt, pl. pasém nouné khayértaum a füsttől ég a torkomi OTT. ^MMy ropTiHTT> ropjio), khöp say-nouné pal-khelpés a ladik
a nap hevétől (OTL mapy cojHua) meghasadt. V. ö. mink jerptaytimen
nowdm-pes
mi szeretkezünk egymással (MH JHOŐHMCA Meagiy
coőoíi), tin jerptaytiji no wdn-p és ők szeretkeznek egymással.
c) M o n d a t s z e r k e s z t ő h a t á r o z ó k .
Önálló mondatkötök:
mdn vagy, avagy, pl. jdmés, mdn oail jó-e, avagy nem? | fit
té dm mándér voarém, jüi-q,il mdn tujim tujmaus í itt én mit csiná
lok, avagy az én utolsó nyaram állott be ? (Kdsméy vuor j.)
dti vagy ( = or. HJIH), pl. t'ok l'dl'ü, dli at l'dU'i? lehet-e úgy,,
vagy pedig nem lehet? (JILSH-JIH Tam., HJIH H^TI. ?); amjurtlémjiun,
dl' oqt' velem jössz-e, vagy nem ?
kwáS 1. «a mint», pl. il kwds pq,rréms, jer-rats a mint előre
ugrott, leesett (Biiepe^i. CKOTIHJIT> H najii>), pdr kwds pérémtayti amint
visszafordul (KaKT> HasaXi> 3aBepHyjicfl); — 2. «habár, noha», pL
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simné jérné ákwe jéri kuyr-lökhwné kwás toyérsém: toyruyw woayém
at joyts szivnek kellő egy éneket noha visszanyomkodtam keblem
zugába: nem tellett erőmből visszanyomni (kitört belőlem az ének).
Khöntén q,tér j . || tá-kivás noha; hiába, pl. tü-kivás séréytilém, tdu
puj sangwi hiába vagdalom (ostorral lovam), ő hátrarúg (njieTbio
CTeraio, Ha3a^Tj jmraeTca).
ié.., te: tul-sup ié nawi, ié oai a felhődarab mozog i s, nem
i s (mozog egy kicsit s meg-megáll, meBejnrrca H He HieBejiHTca).
Tavién Paskér j .
am-manén, dm-mdlá «ha, hogyha» többnyire a -kel «ha»
particulával kapcsolatban (1. alább), pl. ám soatéltaytsém: ammanén ibölném-kel khansán, soat tsri pdnkénmé khatél-poqlné khartaln; ám-mdnén jiii-ail tujim-kel ii tujmaus, jiké-poqlné khartáln!
én ráolvastam: hogyha továbbra való életemet tudjátok, hét daru
vond fejedet dél felé; hogy ha pedig utolsó nyaram állott be, vond
éjszak felé ! (Kásméy vuor j.) J am-manén jiii-ail lil-átém ii-kel joyts,
Tuméri-simát iü-tá ujtálnJ hogyha most utolsó lélekzetem jött el,
süllyessz alá a Tumén-ió közepébe (Sint-ja oai j.) \ khot khor nan
sunspi, t'é kher püyén ; ám-máid sakha sisá sumét, id nautanf a mely
csődör reád pillant, azt a csődört fogd meg; hogyha pedig mind
nyájan hátrafelé szöknek, ne bántsd őket! (alp. j.)
Szóhoz simuló kötőszócskák:
-ja »és» pl. ivüs khum-já wüs oai legény és leány, khüs-já
akwé huszonegy, khüs-ja kitá huszonkettő, soat-já nollou száznyolcz.
-és tagadó állítmányú mondatban: «sem» ( = éjsz. vog. as
szintén, is; középi, ös még), pl. nau soau khum-khalné pérjén, ák
khum-é s kivan at per jen te sok férfi közül válogatsz, [de] egy férfit
sem választasz ki | pofikén uj ám ösám punén tesán, ákw' ös-é s at
áritapts a farkas az ón juhaimat mind megette, egy juhot sem
hagyott meg (o^Hy OBe^Ky, ^TO ecTb He ocTaBHJrt) | ié poélté ákw'
oai-és oatém ezen faluban egy leány sincs (HH O^HOH ^ B K H H-ETV).
-pél «ÍB; sem» pl. am-pél náu jurtlén miném én is veled
megyek; ám t'é-khatél soau jdlsém, t'ok-péljel at oartsém én ma sokat
jártam, mégsem fáradtam el.
-kel «ha», pl. kert-kel khajtuy tanyén: möyi-törmi khanné tit
pamé ön iü joytdln! ha igazán futni akarsz, érj engem utói az ég
és föld összeérő széléig! (Tq,ulén P.) \ (poqkhw) nán-kel ripitaus :
oatém pq,néá ön intá ha (a toboz) neked hajittatott, az ember nyila
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az enyém legyen (Kasméy vuor j . ) . Lásd igei alakokkal való hasz
nálatát alább (30. 1.)

B) Igeragozás.
A középlozvai nyelv igeragozásának figyelemre méltó külö
nössége a c o n j u n c t i v u snak külön, azaz a rendes praesensalakoktól eltérő megjelölése az alanyi ragozásban. Az itten jelentkező
alakok egyrésze, melyek a puszta, azaz módképző nélkül való ige
tőnek és a személyragoknak csatlakozásából keletkeztek, egyszers
mind f u t u r u m b e l i alkalmazásban is előfordulnak. A tárgyas
ragozásban a kettős és többes tárgyat jelölő végzetek — ép úgy
mint a birtokosragozás megfelelő alakjai — hangfejlődésükben egy
beestek, csupán a praesens és praeteritum egyes számának harma
dik személyében hagyván még meg nyomát az eredeti különféleségnek. — A változatlan tövű igék ragozásának mintája a következő:
6. 8- Alanyi igeragozás.
Igetők: min- menni, joyt- jönni, pü'/t- fogózkodni, yajtemlfutamodni, pun- helyezni, khul'- hagyni, parit- fedni, nöt- úszni,
sunst- mutatni.
1. I n d i c a t i v u s .
Cselekvő alak.
Praesens.
Praeteritum.
Sing. 1. minem
minsém, yajtémlásém
2. minen
minsén, yajtémlasén
3. mini
mins, yajtámlés, püytés
Dual. 1. minimen, minimé, minim minsam, yajtémlésmen
2. minin
minsan, yajtémlésan
3. miniji
minsi, yajtémléssi, püytéssi
minsou, yajtémlésan
Plur. 1. miniwen, miniu
2. minin
minsan, yajtémlésan
3. miriet, minit
minést, yajtémlást
Szenvedő alak.
Praesens.
Praeteritum.
joytivasém, sunstawásém
Sing. 1. khartaum
joytwásén, sunstawasén
2. khartaun
3. khartau, khul'wé, netwé joytwés, pántus, sunstaus
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joytwésám, sunstawésdm
khartawám
joytwésan, sunstawésán
khartawan
joyttcéssi, sunstawéssi
khartawi, pimwi
joytivésau, sunstawésau
khartawou
joytwésan, sunstaivésán
khartawan
joytivást,
pántust, sunstaust
khartautf khuHwét
2. C o n j u n c t i v u s .
Cselekvő alak.
Szenvedő alak.
1. joytém
kharthankivém *)
2. joytén
khartankwén
3. jo/ía
khartankwá
l.joytám
khariankwám
2. joytan
khartankwan
3. joytan
khartankwan
l.joytiiven
khartankwan
2. joytan
khartankwan
3. joytét
khartankwét
3. C o n d i t o n á l i s .
Cselekvő alak.
Szenvedő alak.
1. minnem
khart naum
2. minen
khartnaun
3. minni
khartnau
1. minnimen, minnim
khartnawám
2. minnin
khartnawan
3. minniji
khartnawi
1. minniiven, minniu
hhartnaivou
khartnawan
2. minnin
khartnaut
3. minnet
4. I m p e r a t i v u u s .
Cselekvő alak.
Szenvedő alak.
2. khartén!
khartaun l
3. khartalv. (takw) khartif (takw) khartauf

Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

Sing.

Dual.

Plur.

Sing.

Dual.

Plur.

Sing.

*) Az itt mutatkozó -nk képző nem módjelölő értékkel is elő
fordul reflexiv igéken, pl. éjsz. vog. nanki látszik, középloz. nanki
(v. ö. MUgSz. néz- czikkét); középloz. jinkuy sötétedni, éjjeledni
(törém jinkés az ég besötétedett; v. ö. középlozv. j% éj). L. e képző
tárgyalását Budenz Alaktanában (98. és 48.1.), ahol az evangéliumfordításokból idézett példák mind conjunctivusok.
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Dml. 2.
3.
Plur. 2.
3.
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khartän/
(tink) khartiji
khartän/
khartétv. (tank) khartet!

khartawän/
(tink) khartawi/
khartawän!
(tank) khartaut/

Példák a conjunctivus használatára: pimentuy koq,réy, ii
jcijä meg kell izenni, hogy ide jöjjön (заказать надо, чтобы онъ
сюда пришелъ), am täwäm jolémtüém, pennä én őt kérem, hogy
varázsoljon (я его прошу, чтобы онъ поворожилъ) | tau tulments,
ü-mq,s täwäm séréytuy jeri, ul t и l m entä ő lopott, e miatt meg
kell vesszőzni, hogy ne lopjon <чтобы не воровалъ), oumé kivänpoql jiwel vortentilém, pal ul ρηέέέχία
az ajtót kívülről fával
megtámasztom, hogy ki ne nyíljék (чтобы двери не отворились) f
tau ön urit, am tau poaltän joytém
ő engem vár, hogy hozzá jöjjek
(онъ меня ждетъ, чтобы я къ нему пришелъ); tau, loq,p, паи ämpoaltém joytén
ő azt mondja, hogy te hozzám jössz.— Passiv
szerkezetek: pilem, wüt'né ul joytankw
а и félek, hogy a víz
eláraszt bennünket; ujné märäu-tail ju teunkwén! hogy a medve
egyen meg szőröstül-bőröstül! törém khwaséem, näu täwän sötét
minkwén
istenhez imádkozom, hogy szerencsét adjon neked
(я молюсь, чтобы богъ тебъ· счаспе далъ) | khumÜé te uj-tön pärkhartau: паи koatän-lailän pär-k hartafikwét
a mint ez a med
véin zsugorodik, úgy zsugorodjon össze a te kezed, lábad (Ethnogr.
jegyz.)·
Hasonló alakok f u t u r u m és i m p e r a t i v u s jelentésben
fordulnak elő a következő mondatokban : khot-khqtél
jel-marén,
ton-khqtél jiun
a mely napon megszorulsz, azon eljössz (когда
тебя большая нужда ноимаетъ, тогда придешь; v. ö. az éjszaklozv. jiwém, jiwén, jiw jövök stb. alakokat, melyeken szintén nem
látszik az egyéb igéken alkalmazott prfesensképzö); паи saurapém
tulmentaslén, am vj-tBn éaritém;
tont am l'ül'tén khummé khantilém ; saurapém pär-mäjäln, am uj-ten tont at sä rite m te elloptad
a fejszémet, én medveinat fogok égetni, akkor majd megtalálom a
bünős embert; add vissza a fejszém, akkor én nem égetek medve
inat (Ethnogr. jegyz.) | té poqkhw пап-kel ripitaus: oqtém pqúsa ön
intä; ös äm-mänen ön-kel ripitaus: пап ölä ha a czirbolyatoboz
neked dobatott, az ember nyila engem érjen; ha pedig nekem
dobatott, tied legyen! — A täkw használatára való példák: toutmé
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wid-kén jel-ujtaln, takív pal-titi
a bőrt süllyeszd alá a vízbe,
hadd ázzék által (nymaií pa3MOKHeTT>); tösém ten-poal setép voarau ; tön saurép-menkhwél pal-roatau, koamélta t dkw inti száraz
ínból czórna készíttetik; az ín fejszefokkal szétveretik, hogy kemény
legyen (Ethnogr. jegyz.); tan t'i tákívjiwf ő hadd jöjjön ide!
7. §. Tárgyas ragozás.
Igetők : roat- verni, jérpt- szeretni, khwanit- (szemet) hunyni.
a) A cselekvés tárgya egyes számú.
(ám nan jerptilém : én téged szeretlek).
1. I n d i c a t i v u s .
Prsesens
Sing. 1. jerptilém
2. jerptilén
3. jérptit
Dual. 1. jérptilam
2. jérptilán
3. jérptian
Plur. l.jérptiloiL
2. jérptilán
3. jérptian

PrtEteritüm
jérptáslém
jérptdslén
jérptasté
jérpteslám
jerptéslán
jérptésan
jerptéslou
jérptés lan
jérptésan

2. C o n d i t i o n a l i s
Sing. 1. jérpténilém, roatnilém
2. jérpténilén, roatnilén
3. jérpténit, roatnit
Dual. 1. jérpténilam, roqtnilam
2. jérpténilan, roatnilan
3. jérpténian, roq,tnian
Plur. 1. jérpténilou, roatnilq,u
2. jérpténilan, roq,tnilan,
3. jérpténian, roatnián

3. I m p e r a t i v u s
—
jérptaln !
(takw) jérptit!
—
jérptélanf
(fink) jérptian !
—
jérptélán !
(tank) jérptian !

b) A cselekvés tárgya többes számú.
(am tanán roatiám:

én verem őket, ám sámáni jel-khwanitiám én
lehunyom szemeim.)

A VOGUL NYELVJÁ.EÁSOK.

1. I n d i c a t i v u s .
Sing. 1.
2.
3.
Dual. 1.
2.
3.
Plur. 1.
2.
3.

Praesens
roqtidm
roqtidn
roatidn
roqtindm
roatidn
roatidn
roatinqu
roatidn
roatidn

2. C o n d i t i o n a l i s
Sing. 1. roatnidm,
2. roatnidn,
3. roatnidn,
Dual. 1. roqtnindm,
2. roqtnidn,
3. roqtnidn,
Plur. 1. roqtninqu,
2. roqtnidn,
3. roqtnidn,

khwqniténidm
khwqniténidn
khwqniténidn
khwqniténindm
khwqniténidn
khicqniténidn
khwqniténinqu
khwqniténidn
khwqniténidn

Prífiteritum
roatsdm, khwqúitésdm
roqtsdn, khwqnitésdn
roqtsdn, khwqnitésdn
roqtésndm, khwqnitésndm
roqtsdn, khwqnitésdn
roqtsdn, khwqnitésdn
roqtésnqu, khwqnitésnqu
roqtsdn, khwqnitésdn
roqtsdn, khwanitésdn
3. I m p e r a t i v u ö
roqtdn, khwqnitdn !
(tdkw) roqtidn!
roqtdn ! khwqnitdn !
(tink) roqtidn !
roqtdn ! khwqnitdn !
(tank) roqtidn

c) A cselekvés tárgya kettős számú.
Prsesens. sing. 3. sz.: tau sdmajel-k hw qnitia
ő lehunyja
két szemét, sdmén khum sdmd kivan at v aj Ha (v djlij a) sze
mes férfi két szemét le nem veszi róla (Toma-jéri).
Prset. sing. 3. sz. jasa tquld na tép és a hótalpait [oldalára]
illeszté szárnyúl ( = éjsz. vog. josdyd tqwlV natépésaya; Tanlén P. j.)
8. §. Igenevek és gerundiumok.
1. I n f i n i t i v u s . — Végzete: -uy, -uyw, pl.joqmuy,joqmuyw járni; minuy, minuyiv, menni; pimentuy üzenni.
2. N o m e n v e r b a l e -né. — Használatára való példák:
sernél uj ujlentdné
vuol'ém fekete állat (vidra) úszó folyószaka
szom (Persd-j.) | jqmés v o q r n é-mqs jéssilém jó cselekedet miatt
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dicsérem, soyl mdrrdné khwolkhati mennydörgés hallik | tené-khar
étel, ájné-khar ital, minné-khar elmenő. — A translativus -d raggal
gerundiumot alkot, pl. dt khqtél mulnd
mem penkhéloalet öt nap
múltáig részegeskedik a nép (Sint-ja oai j . ) ; dtd khürém khatél
urna pasi illata három napig (3 nap várakozásig) szaglik (Luoptit j.) ; ám tdwdm táilnd
nukh-tiytaslém én őt jóllakásig etettem
(tmli elege van, jóllakik), khotjoytnd
minén meddig (tkp. hol
jutásig) mész? — Személyragos alakjaira 1. példákat fönnt az idő
határozók közt (18. 1.).
3. N o m e n v e r b a l e -m. — Példák participiumszerű alkal
mazására: pat tar-khajtéin jámés vuol vadkacsától átfutkosott jó
folyószakasz (Pérsd-oqi j.) \ puisém poal pussém nqmt ank vájlém
az elszökés felől szökő gondolatot veszek [magamba] menyecske
(Sint-jü oai j.) ; kwoqlém-poql kwoqlém nqmtém t'üt jönkhtau elmenés felől való elmenő gondolatom ott megfordíttatik (u. o.) A prseteritum -s képzőjéhez is járul s ilyenkor kizárólag part. prasteriti
értéke van (1. Éjszaki vogul nyjár. 7. §.), pl. jdi tulsém
lailén tul
atyám építette lábas hústartó dúcz (v. ö. túli: ttd-t épít; Vot'ép
khum j.J; nard wüt'né kélsém
vöt kívdlpd tailénpqilém melynek
falai a vízbe látszottak, harmincz házas, teli falum (v. ö. kéli lát
szik ; Luop-titj.). •— A nom. verb. -m ós nom. possessoris -n képző
kapcsolatát látjuk e példában: sernél uj tdntmén
koqtél eu punsau
menyasszony-díjat nyusztbőrrel fizető kézzel nyittatik meg az ajtó
(v. ö. éjsz. vog. tante'im, tantés mlyém KfUtHM'B saima^y, menyaszszonyi díjat fizetek; Teytén pqilén cink j . ) . — Állítmányi alkalma
zásban a nom. verb. -ma prseteritum jelölésének egy módja, melylyel a birtokosragok az alany személy viszonyát fejezik ki, pl. suorpansuy khüntté miném
a jávorbika valamikor elment (Taulén
Pqskér j.J-,- cím ulmejdsém Tqulén Pqskdrén ndi Idkwmén
én azt
álmodtam, hogy Szárnyas-P. hozzád lopózkodott (u. o.); Turnén
vetdn ánk n étimé m a T-tó partjára jöttem ki leányka (Sint-ja
oai j.J. — A locativus -t raggal időhatározó gerundiumot alkot,
pl. Hül'nqmtém pdtmdt
üokh jerrentilém midőn rossz kedvem jön,
úgy énekelem meg (Töytén pqilén ank j.J; dtpén jéri
voqrsém érnie simné jer né dkw'jeri kuyr-lökhwnétoyrur/w woqfém at joyts
miután ötven éneket csináltam, szívnek tetsző egy éneket nem volt
erőm visszanyomni keblem zugába (Khöntéü ötér j.)
Az éjszaki vog. -imé gerundiumnak középlozvai alakja szin-
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tén -ém, pl. soqt tömtem ölem khumlé intem hét jávorünőm levén,
[ugyan] hogyan leszek?! (Taulén P.) \ ja p erilém joqnkhi a folyó
csavarodva fordul, j ekw é m kwán-astét bevégezték a tánczot (tkp.
tánczoiván elkészültek), khwoitém intilásém megbetegedtem (tkp.
betegedvén kezdettem). Eeguly idejében még teljesebb -érné alak
járhatta; a tőle feljegyzett Persá*)-énekben ugyanig ezt a monda
tot találjuk: ankér tql'ékhpá soqu niylasén pqilém j
oqnkhém
(sűrű tetejű sok veresfenyőtől van körülvéve falum), melyben az
utóbbi szó az eredeti kéziratban így van írva: jqngqmmá.
4. A p a r t i c i p i u m p r a e s e n t i s -pá képzője a beszéd
ben a közép-Lozván sem hallható; de bőségesen található az e
vidéken lakott Jurkin közölte Keguly-féle énekekben, pl. te Ipa
jónkhép születő hold, újhold (Luop-titj.), laüélminpá
lailén uj
lábbal menő lábas állat (V&t'ép khum j . ) , kwoqlpa
khqtél kelő nap
(Sorni-ötér káj-squ). V. ö. itt e közbeszédbeli szerkezetet: ákwéü
ö Ip jönkhép minden (létező) hónap.
5. Az indicativu8 pryesensének egyes harmadik személyét is
alkalmazza néha az ének nyelve participiumnak, pl. khulmási
át
ötér szűrt öltött öt gazda, noys khánghi
sqytén jiw nyuszt hágta
sudár fa (Peréá j.J.
6. A föltételnek kifejezése az igén részben utána vetett -kel
szócskával történik, részben úgy, hogy e szócskának kopott -ke
alakja az igető és személyragok közé lép, pl. jiun-kel, jajén! ha
jössz, hát gyere (n^erat, Tant H,HH !); ám sámámt qméltén, testén-kel
a szememben beszélj, ha mersz (roBopn, ecJiH CMlienib); mátér visémkel, törémné tákw khqntqum ha valamit elvettem, büntessen meg
(találjon meg) az isten; pétér-poql paUtöswés-kel, wiit'né titéltáln ! ha
a veder kiszáradt, áztasd vízbe ! áserém at ölket:
nqr porti nukhjániméni hanem volna hideg (ecJiii-Öbi cTyiKH He ÓMJIO), a fü (zöld
fü) megnőne | t'i-pátkén: máná mánéslénilém ha ide esnél, de szét
tépnélek (Káknéy-vuor j.J.

*) Megjegyzendő, hogy az énekben szereplő Pérsá őse az én
középlozvai főközlőmnek, kinek szintén Pérsá (oroszul: üepuraHT.)
a neve s kinek családja egyedül beszél még e vidéken vogulúl.
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9. §. Változó tövű igék ragozása.
a) A teljes tő vég-mássalhangzója y:
vöy- hívni, nevezni (éjsz. vog. vöw-): Indic. praes. vöyém,
röyen, vöyi; vöyimen, vöyin, vöyiji; vöyiu, vöyin, vöyét | praet. vonsém, vousén, vous etc. | condit. vouném etc. | imp. vöy én ! vöyán ! \\
Passiv alak: vouwoum, vouwoun, vouwé, vagy: vöyoum, vöyoun,
vöyou ; vouwám, vomván, vouwi; vouwnu, vouwán, vouwout | praet.
vomvásém, vouwásén, vouwés ; vouwésám etc. | cond. vounqum etc. ||
Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. praes. vöyilém, vöyilén, vöyit;
vöyilám etc. | praet. vöslém, vöslén, rosté etc. | cond. vounilém
etc. | imp. vöyáln ! vöyélan! — Többes tárgy, ind. praes. vöyiám,
vóyián, vöyián ; vöyinám, vöyián, vöyián; vöyinqu etc. | praet.
vousám etc. | condit. vouniam etc. | imp vöyan! etc. || Inf. vouy,
part. vouné, voum || frequ. képzés: vöyent-, reflex, vow/at-.
töy- öklelni, döfni: Indic. praes. töyém, töyén, töyi',; töyimen
(töyim), töyiii, töyiji; töyiu, töy in, töyet \ praet. tösém, tösén, tös etc. |
condit. töunem etc. | imp. töyén ! töyán! || Passiv alak: praes. töwoum
etc. || Tárgyas ragozás: Egyes tárgy, ind. praes. töyilém, töyilén, töyit
etc. | praet. töslém, töslén, tösté etc. | cond. töujiilém etc. | imp. töyaln!
•töyélan! — Többes tárgy, ind. praes. töyiám, töyián, töy ián etc. |
praet. tösám etc. | condit. töuniám etc. | imp. töyán! || Inf. töu% \\
töyati öklelőzik.
röy- közeledni, hozzámenni (éjsz. vog. rqw-): Indic. praes.
röyém, röyén, röyi; röyimen, röyin, röyiji; röyiu etc. | praet. rösém
•etc. | cond. rouném etc. | imp. röyén/ || Passiv alak: rouwoum,va,gy
röwoum etc. || Tárgyas ragozás: Egyes tárgy: röyiléni; röslém; rounilém etc. Többes tárgy: röyiám etc. || Inf. röu%, part. rouné || frequ.
röul- (pl. iuorpné áld at róuloum a jávor nem engedi, hogy közeled
jem hozzá, He ,noiiycKaeTi> Mena KT> ceöt).
loqy- mondani, szólni (éjsz. vog. láw-) : Indic. praes. loqyém,
loqyén, loqyi; loqyim ; loqyiu etc. | praet. Iqusém, Iqusén, Iqus, vagy
loqyés etc. | cond. Iqunem etc. | imp. loqyén! etc. || Passiv alak:
loqyqum ; lauivásém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: loqyilém,
loqyilén, loqyit; Iquslém ; Iqunilém ; loqyáln ! — Többes tárgy: loqyiám ; lausám ; Iquniám ; loqyáa ! || Inf. lqu%, part. Iquné, Iqum ||
Eeliex. képzéssel: Iquyat- mondodik | Iquyt- Ígérkezni.
moqy- dugni, betömni (éjsz. vog. mdy-J: Ind. praes. moqybn,
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monyén, moqyi; moqyim, moqyin ; moqyiu, moqyin, moqyét | praet,
mqisém, mqisén, moqyés etc. | cond. mqiném etc. | imp. monyén!
etc. || Passiv alak: moayqum, moqyqun, moqyqu, vagy: mquwém etc. ||
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy: moqyilém; mqislém; mainilém;
moqydln/ — Többes tárgy: moqydm etc. || Inf. mqir/, part. mqiné ||
Mom. képzés: moayémt-.
püy- fújni (fjsz. vog. püy-) : Ind. praes. püyém, pufin, pufi;
pufim, pufin; pufin etc. | praet. püsém etc. | cond. punéin etc. |
imp. püyén! || Tárgyas ragozás : püyilém, püslém, pünilém \püyidm;
püsdm etc. || Inf. püuy || paliués jel-pülq>u a gyertya elfnvatik.
tdy- tömni, dugni (éjsz. vog. tay-J : Ind. praes. tdyém, táyen,
tdyi; táyim ; táyiu etc. | praet. táisém etc. | cond. tdiném etc. | imp.
táyén/ || Passiv alak: tdyaum etc. || Tárgyas ragozás: tdyilém;
tdislém; tdinüém | tdyidm etc. || Inf. táu%.
néy- kötni (éjsz. vog. néy-): Ind. praes. néyem, néyén, néyi;
néyim ; néyiu etc. | praet. néisém etc. | cond. néiném | imp. néyén ! ||
Passiv alak: neyaum etc. || Tárgyas ragozás: néyilém; néislém;
neinilém \ néyidm, neisám etc. || Inf. néu%, part. néiné \\ Mom. néimt-,
néis-.
sey- törülni (éjsz. vog. séy-): Ind. praes. séyém, seyen, séyi;
séyim ; séyiu | praet. seisém | cond. seinem etc. | imp. seyén! || Passiv
alak: séyaum etc. || Tárgyas ragozás: séyilém | séyiám || Inf. séur/,
part. seiné |j Frequ. séyent, reflex. séyat-, mom. séimt-, sés-.
b) A teljes tö vég-mássalhangzójaj:
uj- látni (éjsz. vog. vaj-; v. ö. középlozv. uil- lebocsátkozni
és éjsz. vog. vall- id; középloz. uin váll és éjsz. vog. va'in id):
Ind. praes. üm, ün, ui; ujmen, ujne (ujin), ujji; ujiven, ujne, üt \
praet. üsém, üsén, üs ; üsmen (usme), üsne (üsdn), üssi; üsiven,
üsne (üsdn), üst | cond. ünem etc. | imp. ujin! ujdn! || Tárgyas
ragozás. Egyes tárgy, praes. ujlém, ujlén, ujté; ujldm, ujldn,
ujjdn; ujlou, ujldn, ujjdn praet. | üslém, üslén, üsté etc. | cond.
ünilém etc. | imp. ujlén/ ujldn/ — Többes tárgy: ujjam, ujjdn,
ujjdn; ujindm (ujndm), ujjdn, ujjdn; ujinou (ujnou), ujjdn, ujjdn \
praet. üsdm stb. | cond. ünidm etc. | imp. ujján! || Inf. üyw ; part.
üné, üm; utal láthatatlan || Frequ. üsent-; ükt- látszani; ujyategymást látni.
tuj- bemenni (3afi^;TM; pl. a házba): Ind. praes. tüm, tün, tui;
tujmen, tujin, tujji; tujiven, tujin, tüt | praet. tüsém, tűsén, tüs;
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tüsmen; tüsiven etc. | cond. tünem etc. | imp. tujin! tuján! || Inf.
tüyw ; part. tüné, tüm || Frequ. tujent-, tuttiil-; tül- bevezetni.
vaj- venni (éjsz. vog. voj-): Ind. praes. vüm, vün, vij; vijme,
vijne, vijji; vijwe, v-ijne, vüt | praet. visém, visén, vis etc. | cond. viném
etc. | imp..vajén! vaján!\\ Passiv alak: praet. vajwásém || Tárgyas
ragozás. Egyes tárgy, praes. vijlém, vijlén, vité; vijlám, vijlán, vijan ;
vijlqu, vijlein, vijan \ praet, vislem etc. | cond. vinilém etc. | imp.
vajain! vájlán! — Többes tárgy, praes. vijám, vijan, viján; vijnám,
vijan, vijan; vijnqu, vijan, vijan | praes. visám etc. j cond. viniám
etc. J imp. vaján! ||,Inf. vüyw || Frequ. visent-,-vajent-, vájl-.
máj- adni (éjsz. vog. maj-) : Ind. prass. mem, mén, mij; mijme,
mijji; mijwen, mijne, met \ praat. misém, misén, mis etc. | cond. miném
etc. | imp, majin! maján! || Passiv alak: miivém, miwén, míwé etc. j
prast. májwásém etc. || Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, prses. mijlém,
mijlén, mité; mijlám, mijlán, miján; mijlqu, mijlán, miján | praat.
mislém etc. | cond. minilém etc. | imp. májain! májlán! — Többes
tárgy, praes. mijám, miján, miján; mijnám etc. | praet. misám etc. j
cond. miniám etc. j imp. máján! || Inf. miyw ; part. miné, mim ||
frequ. mij léi-; reflex, mikt-.
láj- dobni, vetni, lőni (éjsz. vog. laj-) : Ind. praes. lem, lén,
lij; lijme, lijne (vagy: lime, line), Ujji; lijwe, lijne, let | praet.
lisém, lisén, lis etc. | cond. liném etc. | imp. lájin! Iáján! || Tárgyas
ragozás. Egyes tárgy, praes. lijlém, lijlén, lité; lijlám; lijlqu etc. |
praet. lislém etc. | cond. linilém etc. | imp. lájaln ! lájlán ! — Többes
tárgy, praes. Ujam, Uján ; lijnám etc. | praet. lisdm etc. j cond. liniám
etc. | imp. Iáján! \\ Inf. liyw; part. liné, lim || Frequ. lájent-; refl.
liytsayti eldobja magát.
tqj- enni (éjsz. vog. taj-): Ind. praes. tém, tén, tij ; tinié, tine,
tijji; tiive, tine, tét \ praet. tésém etc. | cond. tenem etc. | imp. tqjin !
tqján! \\ Passiv alak: praes. téwém, vagy téum etc. | praet. tqjwásém ||
Tárgyas ragozás. Egyes tárgy, praes. ^tUém, '• tlUn, tité, etc. | praat.
téslém etc. j cond. ténilém etc. | imp. tqjáln 1 etc. — Többes tárgy,
prses. tiám, tián; tinám etc. | imp. tqján! || Inf. téyw; part. téné,
tem || Frequ. tqjent-; mom. tqjépjaj- jönni (éjsz. vog. jaj-): Ind. $ríes.jium,jiun,jiu;
jiívme,
jiwne, jiwwi ; jiwwe, jiwne, jiut \ prset. jisem etc. | cond. jinem etc. |
imp.' jajin! jaján! || Inf. jiyw; part. jiné, jim \\ Frequ. jájint-,
jiss et.t-.
NYELVTDD. KÖZLEMÉNTEK. XXII.
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c) A teljes tő szóvégi mássalhangzója w:
tqw~ evezni (éjsz. vog. tqw-) : Ind. praes. tqwém, tqwén, tqwi ;
tqwime ; tqiviwe etc. | praet. tqusém, tausén, tqus etc. j cond. tquném
etc. | imp. tqwén! etc. || Inf. tquy || Frequ. tqwent-, mom. tqult-.
now- mozgatni, érinteni, bántani (éjsz. vog. nqw-J : Ind. praes.
nowém, nowén, nowi ; noivime ; nowiive etc. | praet. nousémetc. | cond.
nounem etc. || Tárgyas ragozás: nowilém, nouüém, nounüém \ nowiam
etc. | Inf. nouy || Mom. 7iout-.
saw- savanyodni (éjsz. vog. saw-) : Ind. praes. sáwi etc. | praet.
sáus etc. | cond. sáuni etc. || Inf. saii% \\ Frequ. sáwent- • caus. saul(savanyítani).
d) A tő belsejében történő hangváltozások :
Az igetőbeli nk, nt, né, né mássalhangzó csoportok nasalis
előrésze el szokott enyészni, ha a ragozásban, vagy képzésben közvetetlenűl (azaz kapcsoló magánhangzó nélkül) mássalhangzó kö
vetkezik utánuk, pl. khankh- hágni: praes. khánkhém, khankhen,
khánkhi; de praet. khaysém, kha^sén, khánkhés (v. ö. éjsz. vog.
%ányi; %á%sém) ; kháymil hegyorom (hágó); khayt- hágatni | intlesz, válik: praes. intem, intén, inti; de praet. itsém, itsén, its, vagy
intés (v. ö. éjsz. vog. jemti; jémtsém, jemts) ; junt- varrni: praes.
juntém etc; praet. jutsém etc, jutne tulá gyűszű (tkp. varró ujj) |
kwáns- karmolni: praes. kwdnéém, praet. kwdésém (v. ö. kwaééyti
kapirgál); áné- habere: prses. dnsém ; praet. désém, part. dáné. V. ö.
itt khanéém és khöéém «tudok» ; tárgyas alak: kh&éilém; reflex.
khöéyati (fölismerszik). Az né mássalhangzó csoportból esetleg i
az elenyésző rész, pl. am kentem püm kiván-a nisté sapkámat fiam
elviselte (dnéuy viselni, hordani) | dn-ié eémé puéén
nukh-khandslém ezt a dolgot teljesen kitudtam (pR3ii03HajrL; khanéi tud). Az
unl- «ülni» igének (praes. unlém, unli) praeterituma: unélsém, unélsén, unlés; cond. unélnem etc.
e) Mint az éjszaki vogulban, úgy itt is a «lenni» igének sza
bályszerű ölem, ölén praesensképzóse «élnij lakni»jelentésben alkalmazódik; e mellett a «vagyok, vagy» kifejezései: ösém, ősén; pl.
dm nan oqrentén ösém ón neked adós vagyok, ndu vér ősén te fiatal
vagy; a praes. harmadik személye itt is: öli.
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Középlozvai vogul nyelvmutatványok.
Kásméy-vuor

jeri.

1 qltén surém-süntémné kwán-kwoqlém,
sarni soqt sürmémné kwan-kwoqlem :
ilél-ilél tüjt-loqJmtét. —
uj khv,rém pát'él il-joqmentásém.
6 Jani, mán vet joqmentasém,
tunsin, tutiéin ur-vötán nukh-joamasém.
miném törém soqt laywa süniem :
khürém tol khujim wanném,
qwés wanném sámné páti.
10 nári pü, nári oqi úitép wanném,
nári pü, nári oqi süsép wanném,
qwés-wanném sámné páti.
jámés poql squ-poqlém,
táu (qrmli). *)
15 íií-té am mándér voqrem,
jüj-qil mán tujim tujmqus ? !
jamés-poql kattá-ipoqlél kwán séimtilém. —
Jani, mán vet joqmentásém,
kés-pomén kéliné nal-néllém,
20 soqr-pomén jqmés kéliné nal-néilém.
nal-sunsém:
soqt töri, t&ri-voqnt
nalém tuúsentet,
*) A félkörű zárójel ( ) Eeguly vogul hagyományainak átírá
saiban azt jelenti, hogy a közéje foglalt szó az eredeti szöveg szerint
v á l t o z a t l a n u l van közölve. Ez t. i. olyan helyeken történik,
melyeknek megfejtése vagy éppen nem sikerült, vagy nem eléggé
biztos. — A szögletes zárójel [ ], mint egyik éjsz. vog. közlemé
nyemben, itt is azt jelenti, hogy a közéje foglalt szók n i n c s e n e k
b e n n E e g . k é z i r a t á b a n , hanem saját magam kiegészítései.
3*
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soqt kher,

.'..",„

kher-voqnt
';

••'•'• 25 nalém saúrenti-. •,

.

ám túli pom, sajin, dm
túli jiw sajin, dm

khlmíentidm.

uj khürém dtél dm

il-t>oqrildm,

uj pdti jani turél dm
30 soqt kherpd

khinnentiámy

voqriám.

kher-voqnt

il-sdnghwdsét,
soqt téri,

teri-voqnt

nukh-sánghwásét.
ám soqtéltaytsém
85 dm-mdnén

il

soqt töri,

—
:
ölném-kelkhansin:

qlti-teri

parikén téri

pdnkénmé

khqtél-poqlné

khartdln !

dm-mdnén jüj-ail
40 soqt töri,
punkén

téri

jlké-poqlné

ü tujmqus r

pdnkénmé
khartdln !

ti tuj télém nüp
...... pdnkén

tujim-kel

qlti-teri

téri

45 jlké-poqlné

teri-pü

patikám
khartitd.

«jdin sdim ivüir ! di-mdnt ű pdtkén :
ket-pmlá, pessd-puld

mdnd mdnésléniléni />*••

Ju téné pom-sdywmé

at

ju téné nir-sáywmé

at

khqntilém.

50 khwqsd joqmentdsém,
vörép né-oqi

khqntilém,
ákw'-mát-éit

oqkum

törés pdlt khwqsd poqklnw ,
tdu

tiltit.

ám uj kit kottám ákiván

roqtéltidm,

55 uj pdti jani turél t'ut' voqrilém.
tdu törés-pdlt

khwqsd poqkhwmé

:ii ildnü tü\ tilliti, t'ü

isápi;

kwdn-ojtitr.
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matér-püt-mátárt

t'üflumpértents,.

mater-püt-mdtdrt

t'üt' l'attés..

; '.••• ••• ']:•

«6o dm t'i-télpd joqnkhép mdntéft saqt,
te törés-palt

khwqsd poakhwmé

'*•'','»
">•• V.-.\- :•

dm lánsilém ; nukh-khqntilém,

".•;

Iqu nispd khq.léfi tusné ju-stunrilém
luoptd ost ndiné titf

',

ndrytaytqum.

€5 vörép-ne üpém di-mdnt

'•••?,

jdmés jdmés mdtdrt tdu lumpérténts:

l

<i

dm khwölsdm, tiiu sujtents:.•.••'.'.•.•;•.x

(ípoqkhwd sdstém poqkJxwén miof
«á% aí khivöléloqlilen,
70 poqkhwd

sdstém poqkhwénvúor,

Kdsméy-'vuor!^"'—•
Kasméy-vuor

*.i .

ndu at üsintoqlilén
:

::

?

.-

'• .;-:

dm ős khaúsilém

ám #• joqmentdsém.

.V.w

Ősin ulpdé-khürné

dmjoytem

; '.

;

75 poqkhiü-poqlt,

poqkhw-sup.ét

khujjéloqlentet.

poqkhw-poqlt,

poqkhw-supét

dtéslém.

t'okh jalléloqlé.oi. nulűi-sunéem:
poqkhwd sdsti poqkhwén ulpd,
törés-palt khwqsd
80 tüí tunsentét.—

'

Ám khal éöUé üpém
nukh-südtém,
poqkhwd
poqkhwd
85 sip-qirin
Un

....

poqkhwét
•,,..-.'.'

khurél

nukh-lusdtem;

sdsti poqkhwén

ulpd

roqtem.
kit

Iqfii-pükdm,

vqjintaytiji.

mötén latti:

«té poqkhív ön

mötén latti:

«te poqkhív ön ripitqus»

mötén latti:

anan-kel

-90 tepéliepél
tdut-pdi

oqtdmd

ripitqus»

ripitq,us,
. -,x\ -'•;.. -,

nqséfi pdnsd ön intd '

'

;
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ős dm-mdnén

ön-ke

ripitqus,

tepél tepél oqtdmd
tdut-pdt nqsén pqnéd ndn öla/»

—

95 Jel ujlém. Iqu tuldp kit koqtél
pdl

pökhéslidm.

ujain sdhn wuiri!

tdkw blpd

sinkwél-kharné

maruy nquyatin f !
tdkw ölpá

sinkwél-kharné

100 mdrUf khanyatin?
Nukh-suniem

/» —

: poakhwd

sdstém poqkhwén

ös tunsi, ös khul'tém.
dm khal Jolié üpéin khurél
nukh-lusdtem.
105 dn poqkhwa

sdstém poqkhwén

sajimtilém:

at

jatén-takh

sajimtilém:

tölmdti ;

Iqu tuldp kit kaildm
khürém tölh
no tülnopdtqum.

kwdn-ojtaytém,

jdt-tökhémné
>—

I-poql l-vuotén tdt-td
khqtél-poql

tat

tdpi.

vuotqum,

khqtél vuotén tdt-td vuotqum ;

poj khum oqi jdfd-kwal
jüil süsém mol jdmés

paffidn,
paip

ii5 tdt-td vuotqum ;
nusd khum oqi oqnkhwd-kwdl
jüil süsém tattém jdmés
tdi-td

pattan,

paip

vuotqum.

Ansuy vossi vossi pümé
120 poqkhwa
namtd

süsü poqkhwén

vuorné

peritém.

Ansuy vossi vossi puné
té poqkhwa

sdstém poqkhwén

tdt-td joqmlitqum,

tdt-td

125 mol jdmés, jdmés paip iüt

vuorté,.

khqntqum.
retaum,

tat,
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tép jámés jámés paip tüt rotaum. -—
A nsu% vossi vessi pü
nqu sitpá sitén nöp

voqri.

nqu sitpá sitén n&pné

tdritqum,

180 najim jdmés, jdmés puné tüt

khutmqum.

najim jdmés, jdmés

puné

mán jani,

tatwásém,

mán vöt

ákw'-mát-sit

oqi sárri khürné

ötrém jdmés, jdmés
135 tépd nölt (nqalt)

pü

sáli kátén

(most) koqtpá nétd-oank
wütté uji

soqul öli.

—

najim jámés, jámés
140 tákw saurépoqlém

pü
jámés

kwálné

túlit.

tqX etpá kwálén né tustém
qnkh-jiw
tin ön

turnén kiválné
tüliji.

145 ijin poql khürém
ártá

khqtél

múlná

nákwén nuj jámés
ám

pitté

unlentesém.

námin qln-tará
150 naur-vöj

sunin

ám

sussém.

tasné

Ijin poql át khqtél
ártá múlná ám

swnstawásém*

koqtá-per jámés

janin

tüt

voqri.

khör-lin

min náprájqumen.

ön

néilimen.

sunstawásém,

155 lailá'pér jámés

tüt'-té üsém.

janin
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A Kos maki erdő éneke.- '
(Medveének) ".'..'
1 Aranyos szádján házam tető nyilasának (azaz: barlangom
ból) kikelek,
aranyos hét tető nyílásán házamnak kikelek :
messzire egymástól [imitt-amott] hófoltok vannak. —
Medvéi három lépéssel eltávoztam [onnan].
5 Soká, vagy rövid ideig mendegéltem,
fölmentem egy magas, magas hegyoldalra;
A menő égnek hét környékét nézem: , <
hol három télen át feküdtem, az az erdőm, ^
Awés-eiáőm. ötlik szemembe;
10 gyöngéded fiút, gyöngéded leányt szülő erdőm,
gyöngéded fiút, gyöngéded leányt ellő erdőin,
Awés-evdőm ötlik szemembe.
Jobb oldali fél szemem (csillagom),
(ő) könnyezik *)
is «Mit csinálok én itten, [miért könnyezem]?!
Vagy talán utolsó nyaram érkezett el?!»
Jobb oldali fél kezecskémmel [könnyem] letörlöm. —
Soká, vagy rövid ideig mendegéltem,
sásfüves mocsárhoz érkezem,
20 kákafüves szép mocsárhoz érkezem.
Letekintek a vízre:
.
hét daru, darufalka
áll [ottan] a vízben;

*) Eeg. az q/rmli szó fölé ezt jegyzi: «tránen». A szótári jegy
zetekben is megvan «qrmli: tránen, weinenw. Ezt á szót— mely
esetleg speciális medveműszó is lehetett ;— a mai vogul dialektu
sok alapján nem igazolhatom. Hasonlít hozzá hangzásilag rirémli;
de ez «próbál, kisértw jelentésű, pl. (éj'sz. vog.)í'i'i lü armélilém,
yumté yajti megpróbálom ezt a lovat, hogyan fut; (kond. vog.)
tét loammé ormélán kóstold meg ezt a levest. Nem lehetetlen, hogy
a Reguly-féle adat egy kis írás hibából eredt félreértés; igen jól
illik t. i.'helyébe: aiimli «folyik» : jobb oldali félszemem folyik =
könnyezik.
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hét szarvasbika, szarvasbika-falka
'; ^ * - .'*: ií .
23 kapar (vagdal,) a vízben [ennivaló moszatot fölhányva].
En elrejtő fű mögül ólálkodom rájuk, •[ •>' : ' . ' . % '
elrejtő fa mögül ólálkodom rájuk. ;; :'..,":[ i : ': sü
- Medvéi három ugrást teszek feléjük, •
. ; (szem) őket.
medve támadó (eső) nagy ordítással ijesztem meg (cselek30 A hét szarvasbikából álló szarvasbika-falka
eliramodik,
a hét daru, darafalka
:•.-..
•
föliramodik.
-.''-• ••'. : : : •.
.
•:. '• :•
En [madár-] jóslatot kérdeztem :
35 «Ha azt tudjátok, hogy továbbra fogok élni,
hét, daru, fiókdaru-falka '.
- . .;
fejes daru fejedet
' .'.•:
vond déltáj felé;
ha pedig ím utolsó nyaram érkezett el, . i ;':
40 hét daru, fiókdarú-falka
fejes daru fejedet
vond éjszak felé!»
''• Az ezen nyáron született gyöngehúsú darun,
fejes darufejét
:•;
.:•-.>
45 éjszak felé vonja.
'.
«Apád rothadt vére! hej, ha ide jutnál [kezeim közé],
sapka-rongygyá, kesztyü-rongygyá de széjjeltépnélek!))
A megenni való fűdarabkát (azaz: a betevő falatot) nem
találom,
a megenni való ágdarabkát nem találom. : --.;>•••;. .so Soká járkáltam, egyszercsak
:.
:
:A
. ; '.magtörő holló néném-asszony .,-.••••
;..;••.•: A
arasznyi hosszú czirbolyatobozt ,;,...< , • . ',--i:'--> :••;;'.
visz röpülve.
\•-.:'. >ar ,:;-:• ±•..-*
,-, •••,
En medvéi két kezecskémet összecsapom,
•:
55 medvetámadó nagy ordítással ijesztem (ott) meg Őt.
0 az arasznyi hosszú czirbolyatobozt elejti,
távolabbra repül, oda száll;.
valamicsodákat ott motyogott,
A , . . . :
valamicsodákat ott mondott. ,
., > - - v.V.'rri
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60 Én most egy új holdbeli héten át
ezt az arasznyi hosszú czirbolyatobozt
keresem; megtalálom,
tíz fogas közti számba belegyömöszölöm;
legott levél vastagságú hájjal (tkp. nedvvel) hájasodom.
65 Magtörő holló néném a minap,
valami jó jó micsodákat motyogott.
Én hallot'am [szavait], ő [így] szólott:
«Czirbolyatobozát termesztő czirbolyatobozos erdőt
te nem hallottál, te nem láttál ?!
70 Czirbolyatobozát termesztő czirbolyatobozos erdő
a kosmaki erdő!»
A kosmaki erdőt én szintén ismerem;
ón tehát útnak indultam.
Sűrű czirbolyafenyves széléhez érek;
75 fél tobozok, tobozdarabok hevernek [a földön].
Én a fél tobozokat, tobozdarabokat összeszedem.
így járkálván, [egyszer csak] fölnézek:
tobozt termelő tobozos czirbolyafenyő,
arasznyi hosszú czirbolyatobozok
só állanak ottan.
Én nőstény hölgymenyét néném módjára
fölkúszom, fölmászom;
a tobozát termő tobozos czirbolyafenyő
tobozát leverem.
65 Nyakörvös két bocs-fiacskám
czivakodik.
Az egyik mondja: «ez a czirbolyatoboz énnekem dobódott*
A másik mondja: «ez a czirbolyatoboz énnekem dobódott».
Az előbbi (tkp. másik) mondja: «ha neked dobódott,
90 a táplálékkal, táplálékkal [élő] ember
tegezfenékbeli ízletes nyílvasa enyém legyen;
ha azonban nekem dobódott,
a táplálékkkal, táplálékkal [élő] ember
tegezfenékbeli nyílvasa a tied legyen!» —
95 Leszállok [a czirbolyafenyőről]. Tíz ujjas két kézzel
fűlt övön vágom őket.
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«Apátok rothadt vérei! a magának élő ördögbélit (azaz: a
bennünket nem háborgató embert)
miért ingeriitek ?!
a magának élő ördögbelit
100 miért bántjátok?!»
Fölnézek: tobozát termő tobozos ág
még mindig van (áll), még mindig maradt.
Én nőstény hölgymenyét néném módjára
fölkúszom
105 Azt a tobozát termő tobozos ágat
töröm: nem törik le.
Később [ismét] töröm: leszakad;
tíz ujjas két kezecském lecsúszik (tkp. leoldódott),
[ág hegyére esve] hármas *) szügyem közepén
no nyársaltatom föl. —
Éjszak felől az éjszaki szél lenget engem ottan;
dél felől a déli szél lenget engem ottan;
mint [valami] szép nyírb éj-puttonyt, melyben a gazdag
ember leánya atyja házpadlásáról
kelengyekép hozott vagyonát [őrzi],
ii5 lenget engem ott a szél;
mint [valami] szép nyírhéj-puttonyt, melyben a szegény
ember leánya anyja házpadlásáról
kelengyekép hozott kincsét [őrzi],
lenget engem ott a szél. —
A gazda legkisebb fiának
120 a tobozát termő tobozos erdőre
keltem föl (fordítom) a kedvét.
A gazda legkisebb fia
ezen tobozát termő tobozos erdőben
(ottan) hozzám jön, (ottan) megtalál.
125 Vagyontartó szép, szép nyírhéj-puttony, (ott) leveretem,
Étektartó szép, szép nyírhéj-puttony, (ott) leveretem.
A gazda legkisebb fia
*) Az állat mellén három részt külömböztet meg a vadászmtinyélv, ezek éjsz. vogul nyelvén: tq-/-sünt a szügy felső része,
tq,y-tit alsó része, tqy-kwoü közepe.
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rekettyefűz-keretű keretes bat'tyutartőt csináL
r,*,.
Eekettyefűz-keretű keretes battyutartóhoz odaköt,
130 gazdasszonyom szép szép fia (ott) hátára vesz." :
Gazdasszonyom szép szép
fia
:: IÍ -;? - u :
soká, vagy rövid ideig czipel,
'• . .'. •> ••••''• i r ?'A-A
egyszer csak leányok sivítgatá helyre (falúszíétoe)r érkezünk.
Gazdám szép szép fia: '
£í£»űífn EOHI
185 étke
*) éles hangot ad.
v ' '- ?jvá*'w r ° ;;
2
) kezű asszony nagy számban van^ott]^'- >1
Mint vízben úszó hírnevet/' V.
:-;jf :»:(yh>\ a rí*. u<i
oly lucskosak leszünk [& nyakunkba öntött víztől]'8)!
Gazdasszonyom szép, szép fia: • *•.;
•
140 maga; ácsolta szép házba
f
i
visz be engem.
"
.
Osz hajú házi asszony tüzelte (tkp. alított, tűzre rakott)
szurkos fától szurtos házba
/ ;:s
visznek ők be engem.
. •: :
145 Három éj, három nap (tkp. éjestől 3 nappal)
'.'••:
v
: idejének élteltéig ,
^
*) V. ö. e homályos helyre vonatkozólag Eeg. egyéb medve
énekeiben előforduló, részben teljesebb változatait mint: naim
jonimas pi hql'niqvoürí, tép a na alt ut'á nqalt
hatna vöari
(gazdasszonyom szép fia kiáltást tesz* étke .
. >.; yize ; .
kiáltást tesz. íil'-tal'áy ansuyjéri)
\tepd
noqlt sqal'ung hatna,
u t'e nqlt sqaling halna (Jévur féri) | qajeng puel piing pugl tépd
nqlt sqaling
hal'n supeluján
(lányas falu, fias falu
éles kiáltásukat felével veszik, fél magasságú hangon kiáltanak.
Réspoag jéri). A nölt értelme ismeretes ezen kifejezésekben: nölt
yjap alacsony oldalú ladik, nölt sqs alacsony partú folyócska.
2
) A nekem megfejthetetlen Eeguly-féle most szó előfordul
ugyané szólásban az id'-tál'ay aúé,uyjéri-beh is, így: must kátpá squ
qng (m. kezű sok nő). Eeg. ezt jegyzi a közleményünkbeli hely fölé :
«die' alté, 'die sie bespritzt». Talán figyelembe jöhet itt a Eeg.-féle
((Menyből való leszállás'*) czímű medveéneknek következő helye:
mostál
hayrép yumitá-he yqnte'in, m ost a l hayrép netá-heryqnte'in
ha egészséges mellű férfit, vagy nőt találsz (mos betegség, mostál
betegségtelen, egészséges, ép).
3
) Midőn a szerencsés medvevadász megérkezik zsákmányá
;
val, az asszonyok elébe szoktak menni és üdvözletül nyakon öntik
vízzel.
-v!
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sima posztóból való jó fészekben
J
üldögéltem én.
•
[Szememre rakott] jeles (neves) ezüst pénzen át néztem én.
150 Csikózsírral [telt] boldogságos tálat
öt éj, öt nap
•:
idejének elteltéig mutattak ón nekem.
Kózcsavargató szép játékot
mutattak ott nekem,
155 lábcsavargató szép játékot
szemléltem én ottan.
Ez ének eredeti alakja Reguly déli vogul hagyományaiból
való. Közlőjére nézze nem találunk semmi följegyzóst; de az ének
nyelve annyit sejtet, hogy Jurkin lakó vidékéről származott. A mai
középlozvai nyelvre Michail Grigorics Pérsá (üepniHHi)) magya
rázatai és kiejtése alapján írtam által Taréy-peél'beu. 1888, deczember 14-ikén.

,%.Tq,ré%-pailénjekwa

Per sá-oai
j err á.

í Tq,ré%-pqilén khqsá vuot,
pat tar-khajtém jamés vuol',
lunt tar-khajtém jamés vuol!
qssá, khwqsá jani kh&pté
5 untém Anna Mikhadlowna ;
jártén khqutpa jamés nár-jiwém
ám poql-koqtémné vijlém,
jamés pán kéri jani tüpém
ám poql-koqtémné vijlém '
10 khwqsa vuol'ém-khuost khiulentém,
ámki-mqs jéri jerrentém,
ámki-mqs mojt mojtentém,
ámki-mqs Imié lunsentém,
pqsém t'ok-íé kharilenti,
15 ám vuol'ém t'ok khul'tenti.

Anna

•..- '.-..,•

jerrem
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P ersá

leánya Anna, P e r s i n a - f a l u s i
kelt éneke.

asszony

éne

í Persma-f alubeli hosszú folyószakasz,
vadréczétől átfutott szép folyószakasz,
vadlúdtól átfutott szép folyószakasz!...
Keskeny, hosszú, nagy ladikban
5 ülök Anna Michailovna;
nagy lúczfenyőből való jó tolórúdam *)
én egyik fél kezemhez veszem,
szép fejű nagy evezőmet
másik kezemhez veszem;
ío hosszú folyószakaszom mentében evezem,
magamról éneket énekelek,
magamról regét regélek,
magamról siralmat sírok;
így tűnik el (alszik el) az [otthoni ház] füstje,
15 az én folyószakaszom így marad el.
Följegyeztem az éneket Taré^-peél-ben a szerző A n n a
M i c h a i l o v n a P ostano zsicha
(Pérsá idősb leánya) köz
lése szerint 1888, június 14-ikén.

3. Vuorné

j áj alt ém khum

jerrá.

(Tülilép)
í Vuorné minsém. khürém oqmp ansém.
akw* oqmpém: sqr-uilép. — kié, kis, kis!
möt oampém : khunna-lí-tál'é%. — kis, kis, kis !
khurt oampém: suorp-tus-lokhw. — ej, kis, kis, kis!
5 khürém náyéém supin khul,
khwarin khul khürém ná%sém
oqmpám téné-khar jet-punsém.
pqip-pátné amkém téné khar,
*) A sebes folyású kisebb vizekben hosszú rúddal tolja ladik
ját a folyás ellenében előre a benne ülő vogul.
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Iqilin, koqtin alti khwqr [punsem].
10 Poau táléy sqat söjim [jálsém] ;
atpén noys alsém.
atpén no-/s pánkné
ák-mátr ; — tina at khansilém.
Titopél üsne nal-tatáslem.
15 khürém kopeka milqus s deniski ;
tn jiij-poqlt il-pertaslém
khürém poluskát.
páVa khqsá, Ily a ünkwci,
sáma jánini:
20 jani sámpá kher SŐSWCL.
Az e r d ő b ő l m e g j ö t t e m b e r
(Bohózat).

éneke.

í Elmentem az erdőbe. Három ebem van.
[ucczu!
Egyik ebem Lrneve]: «Lábaszára-ereszkedö». — Ucczu,
Másik ebem: «Bénszarvas farokvég». — Ucczu, ucczu!
Harmadik ebem: «Jávorszáj-öble». — Ej, ucczu! ucczu!
5 Három tokhal-kopoltyút.
három szárított vagdalékhalbeli kopoltyút
magammal viszek (teszek) ebeimnek eledelül.
A nyírhéj-puttony fenekére magamnak eledelül
láb- és kézdarabokból álló szárított csibeaprólékot [teszek].
10 Poíní-folyócska (?) forrásánál levő hét mocsaras bozótot
[jártam be];
ötven nyusztot öltem.
Ötven nyuszt fölibe
[még] egy valamit; — értókét nem ismerem.
Levittem Tobolszk városába.
15 Három kópékat ígértek érte pénzértékben;
[olcsóllottam, de] azután eladtam
három poluskáért (másfél kopékáért).
Füle hosszú, farka rövid,
szemei nagyok:
20 nagy szemű k a n n y ú l [volt].
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Ez éneknek eredeti alakját Eeguly J e r a s z i m F e o d o r i c s
Volodkin
Tqréy-poél-bQli lakostól jegyezte fel; az itteni átiratot
T a t j á n a A l e x e j e v n a S zotyinova
magagyarázatai alapján
szerkesztettem 1888, deczember 7-ikén.. .

M u t a t v á n y a Beguly-féle középlozvai nyelv
emlékekből.
II.
Tat-tit paul -béli J u r k i n
közlése 1843-ban Eeg. följegy
zése szerint.

E textusnak megfejtése és át
írása az ugyancsak Tat-tit páni
ból való S z o t y i n o v a közlése
alapján 1888-ban.
Sdt sarp akw( la'il
[tar1. Sqat soqrp dk
Idill
mél]
l'üHsét
tust s.
(Tülilép)
(Tulilp)
Am yul alislankwé mindsém.
1. Ám kul dlsluy mindsim.
pd-kivalsém;
kulpt maytsm.pdkualsem, vahen yülpét maytsém,
x
joamentdsem, tdkus alu tdi *) [vaninéj vömé jamentasém, takwés dluw ta jqmsém.
jommesem.
2
Akw'-mat-ért tiijt pats. dm2. Ákmdtsit tűit pdts. qampn
mdttr uti3 suiti4. tujommesdm. pém mater üti, sujti. tü jq,msém,
tdut/jdl5 noys uots.& dm po&eltds- taw t'al noys üts. am pöséltdslém,.
selm,1 tdu jerribüayti.8 qampn taw jol-repitayti. dmpém tü séltű selkats,9 tan, kwen rdts,10 si- yats, taw yot-rdydts. [ampj iissqltayts,11 dm tű jqmlitdsem. yéltaytés. am tüjq,mlitdsém: jani*
simri majtin palitd nqny-yasdrjdne 12 simra 13 mqiting pdle nuk
u
kdsdrtdmdn.
Án maid piVld- témand, an-manin pelélidnd. tül
15
16
at-ta kiesem.
Idn dt tul
tdkissem.11
*) Eeguly vogul kéziratának sorfölötti jegyzetei: 1. vso chodjil I 2. sneg pal | 3. lait | 4. slisni] 5. odnako | 6. na sobol lait ['
7. bu£ai | 8. na zemlu viskocil | 9. poimal | 10. nazad zog | 11. zarevei | 12. bolsoi | 13. okún | 14. der spitzige rücken — felborzasztá J
15. von den rückenstacheln gestochen | 16. oteto vreme. |.17. ne
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3. Taal vuars tákissem. tqale
Jka£án kvenn menüsem, kuoltdn
kürt18 nuk poaltaut Tobul uos
pqsmetl9 jqr qngvdlt20 tuniéldntét.n tu ilá lahteltissiu^
manti23
M
ilkátdntiju.
kit poal kukqgt25
lujdntét,26 jer%n qampt utentét?8
4. Tü jü ile laytsau.^ kulpdmne
mendsem. áimálá dk sdmtaí kidne
perilalmt. kven sáimt30 us dk
$oag lusmán 31 tunMntét,
5. Sqy kqtl perr tauentám8*
kqntsm. aimdlü nqaltp 3S pd kualem kojánti,Si> jql ojqmdii.'05 Ám
dk sikvdl36 ie tauslisselm s7 tán
uitne lagolts,B8 neálempoatr" oli,
nudlid Ám tú taidításem. nuk
ii puoselmj^ tar ut'ing kotim
sag 42 nuk pütsl.iS
6. t'am kvás kqntilm, vuoi ám
•vuslm.*5 puningná ultái5 supsámisl.^ áimant punánná rqga
imtét. nqlli8 t'u voarsl. i'u dm
sqatá9petr
vuoi téls.50 punuyne
kotál toáss átt ásim. aimant kdpn

Tál várs, ta kiesem, teliyqsán
minásém. — yolitdn kürt nqnypáltawét, Tüpél-üs posiméi jár
dnkwdlt HüHente'it.. tü ilélaytéltésüw, man ti ilyatenteuiv. kit pálnél kukkukéi lujyente'it, jar ampét ütente'it.
Tül jüw ilélaytseuw. yulpémné
minásém. an-manin akw( samtal
yulné perílimét, yot-saimét, us
akiv' pqy-lusémaná lutenteHt.
Sayyqtéljüiv-tqwente'im.yqntsém, an-manin náltép pa-kwálém
yujenti jol-qjimé. am akw( sikwél
ti tqwééldsém. taw vitné lakwálts,
nalém patrali, ne'iléli. am. tü
taivlitásém, nqfiy ti püydslém.
tárwitin, yotém-sqy nqny-pattáslém.
Ti am kivoss yqntilém: vöj am
váslém. punin-tá'ií, ültá sapV samáslém : an-manin punánd rawV
jémteHt. nal ti váráslém. ti aném
sátpetér vöj téls. yotál'pununkwé
tas at qnse'im.a n • máninyápémjar

lesoval | 18. die ofen heizen | 19. rauch | 20. kak pen | 21. stoit \
-22. nacili taskaí | 23. mi | 24. toskamsa | 25. kukuski | 26. kukujut \
27. kak sabaki \ 28. lajut (d. h. es war schon frühjahr gewörden) |
29, domoi taskalis | 30. izgnili | 3 1 . tolko ribronni kost'i vesitsa \
32. nazad jedu lodku \ 33. krahal! | 34. lezit] 35. usnul | 36. j a
tihanko | 37. podgrebuvaisu | 38. nemid | 39. potrasatsa | 40. opei
mchodjit | 41. poimal 42. na siló, kak to tak | 43., edva podfiál \
44. da \ 45. uvidjel | 46. poperog | 47. rezal | 48. svaril | 49. sem
•vedro | 50. salo rodjilsa
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXII.
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mostál51 rquná52 qane. dm t'e soat
petr vuoi visdm. kaykérn soqssám.5S Tu luil54 t'e tauentasm.56
us kváling 56 mdnd ju kqtm táti"
jám.hn
7. Miitd tatt kűri dimant kvdnt
ols.5<3 intkualitá 60 akar61 kapkuorta kván tataytem. jdne sqrt62
íi lagolti.ls dn toat kuriná ti
sieltayti, dn dmtd roytám,u roytemsitdmtel65 kqm rqutlaytsem.^
dn soat petr vuoi kqm tqulaytsn.61
ja pociid vuoil aumuls68 sun
kqntilásem69 vislm10 kqm soasselm.11
8. kotál! lagoltém ténd máttr ütt
imts. aimant kinz'em qllsem qs
voqnenti joamentdsem. dkmdtsit
oampm kqrrti suiti. dm tu t'e kaitsm.tu neilásm.^ánmálá soat soqrp dk lal poal tdrmelt tunMntét.
9. Ám álla tu t'e lákkátsem.78
An lál poalán oampm kortalti,
dm ti sit sqiráltém, táu kqrtem
jeli pqnsem, ám sqirn mám jellpqnnsem. táu kortalti. dm ti

mostál and. am ti sat petér vöj
vislém, yáp - kiivérné sqsáslém.
Tül-uil ti tqwentásém ; us kwolin
máné yotém jüw-tatilém.
Mat ulá-yuri'' an-manin kwonit als. éntép-kwalité ulá-keryápyürté kwon taydP'.ytém. jdnV sort
ti lakwélti, an ulá-yuriné ti seltayti. an am ta royte'im,- roytém
jitémtélyqmi rqutlaytsém. an sat
petér vöj yqmi tqwlayts, ja pala
vöjil qumáls. sun yqntilásém, vis
lém, yqmi sqsáslém.
yotdl lakwélte'im ? ! téné mater
atjémts. an-mont kinsim qlsémr
qs vömé ti jqmentásém. akw'mat-ért ámpémyarti, sujti. am tü
ti yajtsém, tü ne'ilásém: an-ma
nin sat sqrp akw Wtl-pal tarmél
luHente'it.
Am aldV tü ti lakwyate'im, art
la'il-yálné ámpém yqrtélti. am ti
ert sairélte'im, taw yqrtimé jolpojtém [jol-ponsémj. dm sa'iréné
műmnél jol-pojte'im, taw yqrtéltL

51. celo | 52. kak caska j 53. vilii | 54. to£no | 55. i pojechal
domoi | 56. domoi | 57. kak-nibud domoi vezu | 58. ognivo | 59.
iz lodku vesitsa | 60. na pojasu | 61. oder: djdkdr; on ognivo \
62. hecht | 63. hvat'ilsa | 64. ispugalsa | 65. na to az | 66. urageworfen | 67. salo tudó svalil | 68. polovina reka salo plavot \
69. dobro nachodjil | 70. nosit | 71. t'eper navalil | 72. prichozu |
73. podkralsa.
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am ti-ért sa'irélteim; akw-matert jol ta patsét.
yot-jáktlésaném. yumle jüw-totidném?! ne-mat-yqtpa atqnse'im.
nqmélmatsém; nilá tqwél akwdn
jüntsém; visdném,nqwéldném sqyd
tü punsaném. numidnl akwdn
jüntsaném, tan kwon ul patiWit.
yürém tqivél nur-ktvalyi siltsém,
tul akwdn qltsaném • quldn tü
néydslém.
11. Tu juti joamentdsn. nurr
Tul jüw ti jqmentdsém. nurkoali aildn jatt usln.80 uslm ju kwqW aula jot vislém. vislém,
kqrtseln, jdum dk poane kul- jüw-yartdslém.jdyémnélakw'pdnd
tils.81 ántá poanán nur koále qild yuMlés. an ta pánán nur-kwdW
tu neyselissem. poanem nukpelm- aula tü néyséláslém. páriám nqnytdsl. dimant poane tajeltaus nurr pelémtásléni.an-manifipáríátajélkuale perr sateralts. Án soqrpt tawés, nur-kwálV jüw-éakéráls>
ju kqrteltauast.
an sqrpét jüw yartéltawdst
Poane te taius,^ kven t'e koParid ti tajivés, yot ti yoldlts ;
8S
ldlts. Akmdtsit met suite sum- akw' mat-ért mat suj ta sumlés :
mels,8i ndling 85 vuársing sui, iu náUn-vársin suj jiwét sa'ilawét.
ui sqilaut.^ án soqrpt tok jú ii an sqrpét toy ti jüw-joytást.
joytást.

sit sqirdltém, dkmátsit jqll t'd
pdtst.1*
10. Kven jaytlesdm.15 himl'e
jú tátijain, kqlls dt dnsiém. nqmelmátsem. úilá tquldkvdn juotsdm,
vizám nqulám sqkq tü punsdm.
nung tan dkwdn juotsem, tqn 76
kven ul pdtilt. Korom tqul! nurr
koale 77 siltsam,18 tul dkvdn qltsám. aildn tu nesln.19

Hét j á v o r egy l á b o n

állott.

(Bohózat).
1. Én halat fogni mentem. A hálókat kivetettem, fölmentem
a partra; elmentem az erdőbe, egész őszön át ott jártam.
2. Egyszer csak hó esett. Kutyám valamire ugat, úgy hallik.
Oda mentem, [gondolva], hogy ő bizonyára nyusztot ugatott. Én
74. pali | 75. visvezoval | 76. oni | 77. remén | 78. srezal | 79.
zavezal | 80. soboju vzal | 81. ostalos | 82. abgebrannt 183. ist schon
zu ende | 84. djelalsa slisno | 85. suci lomaitsa | 86. djereva lomait.
4?^
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űzni kezdtem [a vélt nyusztot], az leesik [a fáról]. Kutyám hozzája
kapott, amaz elugrott. Az eb elkezdett ordítani. En oda mentem:
hát egy nagy sűgérhal májabeli sörényét (értsd: tűskés hátszár
nyát) fölborzalta s im szúrdal vele. Azután nem mentem többé
vadászatra (tkp. nem kerestem).
3. Tél lett, ekkor [ismét] vadászni mentem. Télen messzire
elmentem. — Eeggel befütik a kemenczéket, Tobolszk város [házai
nak] füstje, mint valami fatörzs [oszlopszerűen] áll. Oda kezdtünk
hurczolkodni, ime mi hurczolkodunk (czipeljük magunkat). Két
felől kakukok szólnak, úgy ugatnak mint a kutyák.
4. Azután haza hurczolkodtunk. Elmentem hálóimhoz. íme
mind egy szemig, hal van [a hálószemekbe] bonyolúlva. Elrothad
tak [a hosszú távollét alatt a halak], egyedül csak a bordaszálkák
maradtak még meg.
5. Egy verőfényes napon visszavezgetek. Észrevettem, hogy
ime egy fűrészorrú búvárkacsa kikelvén a partra heverészik s elaludt.
En lassan feléje evezek. 0 a vízbe haladt, eltűnik a vízben s [ismét]
előtűnik. En gyorsan oda eveztem s ím megfogtam. [Nagyon] nehéz,
csak ügygyel-bajjal (tkp. valahogyan) emeltem föl (juttattam föl).
6. Most a mint nézem: hát zsírt láttam. Tollastúl keresztülkasúl szeletezem: hát azok a tollai morzsákká darabolódnak (lesz
nek). Most letettem [a tűzre]. Ime hét akó (vedro) zsír lett belőle.
Hogy hová tegyem, nincsen edényem. Ime a ladikom ép olyan
mint egy ép csésze. En fogtam ezt a hét akó zsírt s beleöntöttem a
ladikba. Azután [tovább] evezgettem; [gondolván, hogy] majd csak
haza viszem valahogy házam vidékére.
7. Valami tűzi szerszám-zacskó künn volt. Az övkötőn [levő]
csiholó aczél a ladik szélén kicsüngött. Ime egy nagy csuka rohan
elő s a tűziszerszám-zacskóhoz hozzákap. Erre én megijedek s
ijedtemben fölborulok. A hét akó zsír kiömlött, a folyó fele zsírral
folyt. Jószágot találtam, vettem s kiöntöttem.
8. Hova menjek [immár] ?! Elfogyott (tkp. nem lett) az
enni való. Előbb vadászatból éltem, most hát ismét az erdőbe men
tem. Egyszer csak hallik, hogy kutyám ugat. En oda futottam, oda
érkeztem: hát hót jávor egy lábon álldogál.
9. En oda közel lopózkodom, hát arra az egy lábra el kezd
kutyám ugatni. En most elkezdem vágni [mint valami fát azt
az egy lábat], ő megszűnik ugatni. En megszűnöm vágni, ő el-
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kezd ugatni. En ekkor elkezdek vágni; egyszer csak ledőltek [a
jávorok].
10. Széjjelvágtam őket. Hogyan viszem haza?! Nincs eenkisem velem. Eájutottam egy eszmére: négy jávor bőrét együvé varr
tam ; fogtam s mind oda raktam a mi húsom volt. Fölül [a bőrö
ket] egybevarrtam, hogy [a hús] ki ne hulljon. Három jávor bőrét
meg szíjjá hasítottam, azután [a szíjakat] együvé toldottam; a
végüket odakötöttem [a húsgöngyöleghez].
11. Azután ím hazamentem. A szíjkötélnek [szabad] végét
magammal vittem. Vittem, haza húztam. Apámtól egy fürdőkunyhó
maradt rám. Ahhoz a fürdőkunyhóhoz kötöttem oda a szíjkötél
végét. Fürdőkunyhómat fölgyújtottam. Ez a fürdőkunyhó égni
kezdett, a szíj kötél összezsugorodott s azokat a jávorokat [ilyen
módon] haza kezdte vonszolni.
12. A fürdőkunyhó ím leégett, elpusztult; egyszer csak valami
zaj keletkezett: zörgés, ropogás zaja, fák töredeznek. Ama jávorok
így kerültek haza.

III. Alsólozvai vogul nyelvjárás.
A középlozvai nyelvjárás megmaradt végső szigetétől, Tqréypoél-től aláfelé haladva a Lozván, mintegy 200 versztnyi távolság
ban kezdődik az alsólozvai vogul nyelvterület. E hosszú folyóvonalat jelenleg összesen három falu népesíti, u. m. Lácsa (vogulúl:
Lqs-tit pöl), Mitjajeva (Jeiu'-tit pöl) és Uszmánova (Or-tit pöl),
melyeknek vogul lakossága ma már teljesen eloroszosodott. Nem
így volt ez még Eeguly idejében sem, kinek hagyatékában két köz
leményt is találunk, mely határozottan e vidékről ered: a ((Mitja
jeva falu alapítójától szerzett éneket» (Ivtitt paill voarum kumjéri)
és az ((Uszmánovai leány, Anna Osipovnának énekét».
Igen érthető az egykori területi érintkezés alapján, hogy a.
közép- és alsólozvai vogulság nyelve egyéb nyelvjárásokhoz viszo
nyítva szorosabb egységet alkot. Ehhez csatlakozik ama kiveszett,
«felsőlozvai» nyelvjárás is, melynek egyedüli emlékei a Eeguly
hagyatékában található Jurkin és Pachtjár-féle közlemények. Azon.

