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Egy vogul-osztják „névutó". 
Ismeretes dolog, hogy igen gyakran ugyanazokat a fogal

makat fejezik ki az egyes finnugor nyelvek jövevényszavakkal, 
úgyhogy sokszor megtörténik, hogy azonos — egymástól függet
lenül ugyanabból a forrásból átvett — kölcsönszókkal találko
zunk több rokon nyelvben is. (Vö. LEWY: UJb. X, 386.) 

Ilyen jelenséggel van dolgunk a magyar kép szó esetében 
is. Ezt a szót nemcsak mi vettük át a törökből, hanem ugyan
ilyen eredetű még a zürj.-votj. kab leisten für bastschuhe' (votj. 
még 'modell'), cser. kap 'körper, statur' is (1. GOMBOCZ : BTLw. 93, 
WICHMANN:FUF. XII, 130,PAASONEN: NyK. XLII, 4 8 , R M N E N : MSFOu. 
XLVIII, 141 stb.). 

Természetesnek fogjuk találni, hogy ugyanilyen eredetű 
kölcsönszóra gondoltak akkor is, mikor az obi-ugor nyelvekben 
a miénkhez hasonló alakú szót találtak, ugyancsak hasonló 
jelentéssel, olyan szerkezetekben, mint : vog. %ot&m kepdl áleuw 
Valamiképpen (reoercaKt) élünk', mötdn kepdl vári 'másképpen csi
nálja, Ha 4Pyrofi o6pa3i. 4'B^aeTt' (REG.) (1. MUNKÁCSI: Vog. Nyelvj. 
26) | osztj. É. kat fali pelkdl kepa jáxlem 'két ellenség-fele gyanánt 
járok' PÁPAY: Osztj. Népk. 170; uas-kéba uas edds, kör't-kéba kor't 
edds 'városnak város tűnt elő, falunak falu tűnt elő' PÁPAY: ÉSZ.-
osztj. Nyelvtanulm. 71 (hasonló példa uo. 175); mosa-keba murilu 
salidllal 'valahogyan sajnálj meg bennünket!' uo. 155—6. 

MUNKÁCSI meg is állapítja a vog. szóról, hogy „kepdl -kép-
pen, -ként' (vö. magy. kép)" (Nyelvj. 26); így tárgyalja a szót 
SZILABI is, és GOMBOCZ is török jövevényszónak tekinti a kepdl 
alapszavát (NyK. XXVIII, 164); az osztj. szóról pedig BEKÉ álla
pítja meg északi-osztj. szójegyzékében, hogy kepa a., m. 'gyanánt; 
gleich'. 

Első tekintetre csakugyan kétségtelennek látszik e vog.-
osztj. névutóknak a m. kép szóval való kapcsolata, de egy kissé 
figyelmesebb vizsgálat után hamarosan több nehézségre buk
kanunk. 
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A vog. szó végén természetesen az instrumentális -l ragját, 
az osztj. kepa végén pedig a lativus -a ragját kellene keresnünk. 
Már most ami a vogult illeti, ott teljesen érthető, hogy egy '-kép-
pen' jelentésű határozó az instrumentális -l ragjával jelentkezik 
(vö. pl. ti urdl 'ilyen módon' Nyelvj. 25; kit latol 'kétfélekép
pen' uo.; ti kemdl 'ezen módon' uo. 26; sáur %uril 'nyúl alak
ban' Népk. I, 12; 1. még Nyelvj. 119, 194, 210, 235 stb.), azonban 
az osztjákban ilyen esetekben rendszerint -na ragos határozót 
találunk; pl. put volvlna 'üst módjára' Népk.1) 163, ytul volvlna 
hal módjára' uo. 181; pilra-kémna olhn 'olyan vagy m i n t a szú

nyog' Nyelvt. 4; pahv-kémna manl 'úgy megy, mint a felhő' uo. 
116; mola-sirna 'mi módon' uo. 155; tanai nér%o sima msli 
'osztják ember módjára fogta' uo. 121; xölex-xorásna xöl§X ül 
'holló-alakban holló jön' uo. 170; tördm-áygi iuganna ol 'isten
anya gyanánt van' uo. 15; 1. még KARA : Ész.-osztj. határozók 30, 
31, 34—5. Lativusi -a, -i igen ritka ilyen alkalmazásban (és ilyen
kor kiérezhető a factivusi jelentés is); pl. xoA-por-uái uét al-teAem 
noyds-sox Xöl<g) ozoni iuGana SÍDÍ ponASAam 'lucfenyő-lomb (?) öt 
teli ölemet nyusztbőrben dús (?) vánkos gyanánt helyezem ím' 
ÉOM. 53; vö. asemdn... jem pox juyana manem partiAsa 'atyám 
. . . jó gyermek gyanánt nekem adta' Népk. 252. 

Ha tehát már azt is feltűnőnek kell tartanunk, hogy a 
'-képpen' jelentésű osztj. szó sohasem -na raggal, hanem állan
dóan -a raggal jelentkezik, még feltűnőbb az, hogy ennek a lati
vusi ragnak az alakja itt állandóan -a, pedig ez egyébként rend
szerint 4 , -i, -i hanggal váltakozik; pl. a most legutóbb említett 
névutónak van iugannl alakja is (kad'i larjggr-xui iugannl lééatla 
'a macskát kell hírhordóvá tenni' Nyelvt. 78), a xoéa '-hoz' névutó 
mellett van xozi (ÉOM. 53), pela,péla 'felé' mellett v&npeli (uo.) stb. 

Különösnek kell találnunk továbbá azt is, hogy egy lát
szólag oly könnyen elemezhető szó, mint a vog. kepdl, oszt. kepa 
kizárólag ebben az egy ragos alakjában használatos és sem rag-
talanul, sem más ragos alakban nem fordul elő sem a vogulban, 
sem az osztjákban. 

x) Népk. (osztj. adat után) = PÁPAY: Osztj. Népk. G\iijt.; Nyelvt. = 
PÁPAY: Ész.-osztj. Nyelvtanulmányok; ÉOM. = PÁPAY: Ész. osztj. medveénekek; 
(vogul adatokkal kapcsolatban:) Nyelvj. = MUNKÁCSI: Vog. Nyelvjárások; a Vog. 
Népk. Gyűjteményből való példáinknál csak kötet- és lapszámot idézünk. 
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De a legkülönösebb a vog.-osztj. névutóval kapcsolatban 
mégis az, hogy használata sem igazolja minden tekintetben a 
-képpen' jelentést. 

Még azokban a példákban sem fedi kivétel nélkül és két
ségtelenül a '-képpen' a vog. szó jelentését, amelyek alapján MUN
KÁCSI a vog. szó jelentését megállapítja; ebben a mondatban pl.: 
xotdm-képdl dlemv 'valamiképpen élünk' (1. fent) már magának 
a %otdm szónak a jelentése 'valahogyan, valamikép' (Nyelvj. 24; 
bár tagadhatatlan, hogy van %otdm-müs is 'valamiképpen' jelen
téssel uo., tehát a módhatározónak kettős jelölésével: 'valahogyan-
szerint'). Kifogástalannak látszik a '-képpen' értelmezés a követ
kező vog. kapcsolatokban: xum-kepdl xum áhm,, ájkaképgl ájkci 
áhm 'férfinak [igazi] férfi volt, embernek (öregnek) igazi ember 
volt' III, 510; xulax-kepdl fflila% jiw, sakwatix kepei sakwaXix jiw 
'holló alakjában holló jő, szarka alakjában szarka jő' II, 295, de 
a következőkben már egyáltalán nem elégíthet ki bennünket a 
szónak ilyen értelmezése: k'omfd réttáusan-kepdl, jaján kívánd samno 
'ahogyan csúffá tettek benneteket, úgy jertek ki szem elé' I, 169 
('KaKi, Bact oŐMaHy îi.' I, 288) (a k'oml'd maga 'hogyan' jelentésű); 
am sátdtn vit-xuhm, — am tujji jemte'im, posál-kepdl, tür-kepdl 
süntanl arpil lap voss varawd 'ami igémre termett vizi halamat 
illeti, — én nyárrá változom — úgy a folyóereknek, mint a tavak
nak torkolatát zárják el vejszével' I, 151 (HUNF. ; 'mind folyónak 
mind tónak száját gerébbei rekesszék be' VogF. 129); telijf jémti: 
ja kepol, As-kepdl ültei arpil voss varawd 'télre változik [az idő]: 
úgy a folyókon, mint az Obon keresztül készítsenek vejszét' uo. 
Különösen az utóbbi mondatban bajos feltenni, hogy az ülta 'át 
által' névutó előtt '-képpen' lehetne a kepdl jelentése. 

Az északi-osztjákban is helyesnek látszik a '-képpen' fordí
tás a fent idézett kapcsolatokon kívül még néhány más szerke
zetben; így elsősorban abban a kifejezésben, amelyben a -kepa 
a leggyakoribb: x>A-kepa xü manleu, van-képa van manleu 'hosszú
nak hosszú ideig megyünk, rövidnek rövid ideig megyünk' Népk. 
181; uan-kéba uán iv^(ds, xou-keba xou wyfds 'rövidnek rövid 
ideig járt, hosszúnak hosszú ideig járt ' Nyelvt. 176 (1. még Népk. 
75, 81, 115, Nyelvt. 12, 43, 47 stb.). De már aligha gondolhatunk 
'képpen ' jelentésre a következő fordulatokban (sőt példáink egy 
részében egyenesen lehetetlen ez az értelmezés): kamdn xvtl-kéba 
noxldssém, xoina luyddmdt ? 'hogy hány napja űztem nyomon, 
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ki számlálta meg?' Nyelvt. 167; má-kéba éui ant twisdm, wihm 
rbbbtawn iugán éuina yodi sitsdlám löhn 'nekem biz' leányom nincs, 
járt munkátok gyanánt [azért, hogy odajártatok] hogyan adhatnék 
nektek leányt!' uo. 151; mosa mouna-kéba uél'sém, moudl anf 

mostdsém hogy micsoda földön öltem meg, a vidékét nem ismer
tem föl' uo. 168; si-mosna molti jiw-nur képa taisémen, molti 
as(i)-ox manmay aédy nur képa taisémen, kat-pelvk xo nurol (?) 
jux al lánélémen 'akkor, még ha valami apai bosszúokunk volna 
is, ha valami apai fej vesztő bosszúokunk volna is, a két felől 
való ember bosszúfáját (?) ne szúrjuk le' Népk. 44 ; uérjdl xoudn-
kéba xvlds, uérdl ox-nur ant-péh kasldll ? 'a veje bizony már régen 
meghalt, a veje fejének bosszúokát nem keresi-e?' Nyelvt. 151 ; 
tvidl xada ol-kéba anl nila 'a teteje hogy hol van, nem látszik' 
uo. 9 ; mola mouna ioy§tsdm-kéba, si osl andám 'hogy micsoda 
vidékre jutottam, azt nem tudom' uo. 167 ; uán mangs-kéba, xou 
manos-kéba, sm-uoidl XOIQS 'rövid ideig ment-e, vagy hosszú ideig 
ment, a hátafaggyúja elfogyott' uo. 168 (1. uo. 167 is). 

Talán éppen ezek a megfontolások az okai annak, hogy bár 
— mint láttuk — GOMBOCZ is a '-képpen' értelmezés alapján a 
törökből származtatja a vog. szó alapszavát, már KANNIBTO „Die 
tatarischen lehnwörter im wogulischen" c. munkájában a vogul 
szót nem veszi fel a török eredetű szavak sorába. Érdekes, hogy 
HUNFALVY, aki pedig ismerte a vog. „Icépl" alakot (pl. kullah 
képi kullah jú, sakvaling képi sakvalih jú 'holló képpel holló jő, 
szarka képpel szarka jő' VogF. 143; kum kiepl kum alom, ojka 
kiepl ojka alom 'ember létedre, öreg létedre' uo. 231 stb.) és ész 
revette a m. kép szónak a tör. (oszm.) gibi-ve\ való kapcsolatát 
(VogF. 280), mégsem ezt a képi szót, hanem a vog. kém (kem 'mód, 
mennyiség') szót vetette egybe kép szavunkkal (uo.). Az osztj. 
kepa alakot természetesen már csak azért sem vehette figyelembe 
sem AHLQVIBT, sem PAABONEN az osztj. nyelv török elemeit tár
gyaló tanulmányában, minthogy ez a szó csak későbben, PÁPAY-
nak 1905-ben megjelent szövegei alapján vált ismeretessé. 

Eddigi fejtegetéseink eredménye tehát az, hogy az itt tár
gyalt obi-ugor névutó nem lehet egy 'kép' jelentésű kép szó szár
mazéka, és eredeti jelentése nem lehet '-képpen'. 

A szó valódi jelentésére és ezzel egyúttal eredetére is fényt 
derítenek azok a vogul szerkezetek, amelyeket MUNKÁCSI — noha 
egy részük alakilag és jelentésében is teljesen azonos a fentebb 
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idézett szerkezetekkel —, az előbbiektől különválaszt. Ilyenek: 
Tömtf-kezpdl, söl Tomit ti-pdl álilahm 'Tomiknak valóban 
Tomily volt vala ez' III, 447 ; xumf-lce-pdl %umf almi 'férfiaknak 
férfiak voltak' III, 451 ; mat janit saw-ké-pdl an&m voss tárátdin! 
'bármennyire ínség legyen is, engemet, óh bocsáss alá!' III, 7 5 ; 
ásir) l'ám-uj, dsirj palm saw-ke-pdl totsdm : akw1 atiy ten(-ut ás ti 
Xántsgm 'sűrű szúnyograj, sűrű bőgölyraj ínségét ha szenvedtem : 
egy ízletes ételt ím ismét találtam' III, 9 1 ; kwoss mossá-ké-pdl 
ma ánéé'im, amki mám ánse'im 'habár kicsiny földem van is, de 
mégis a magam földje' I, 162 ; áüy-ké Numi-Tárdm asüw kwoss-
ke-pgl vit-xul voss tárátasdn 'nohát, N.-T. atyánk, bocsáss le legalább 
vizi halat' I, 7 3 ; kelp sál at-ké- pdl séli, jármak-tár at-ke-pdl séli.. . 
'ha nem is szerez vörös sálkendőt, ha nem is szerez selyem
kendőt . . .' IV, 70; kivon matdr-ke-pel suj sujti, kwoh ul kiválón 
'bármi zaj hallatszik is künn, ki ne menjetek' I. 35. 

És hogy . MUNKÁCSI maga is gondolt e két szerkezet azonos 
voltára, azt érdekesen mutatja ez a fentebb már említett mondat: 
k'oml'd réttáusán-képdl, jaján kwand samnd 'ahogyan csúffá 
tettek benneteket, úgy jertek ki szem elé' (I, 169), amelyet 
MUNKÁCSI még a II. kötet szómutatójában is a képel megvilágí
tására idéz (II, 656); a Nyelvj. 226. lapján azonban így szerepel 
ez a mondat: ¥gmh réttáusan-ke -pol, jaján kwand samnd! 
'ahogyan rászedett (csúffá tett benneteket), jertek úgy szem elé!' 

De ezzel a példával kapcsolatban mindjárt meg is kapjuk 
a vog. -kepdl helyes magyarázatát, amely már az előbb idézett 
példáink alapján is nyilvánvaló volt: nem egy *kep szónak 
instrumentálisi -/ ragos alakjával van itt dolgunk, hanem két 
enklitikus kötőszó, -ke és -pdl kapcsolatából alakult ez a vog. 
,,névutó". 

De hogyan vezethető le e két simuló kötőszó kapcsolatából 
a -kepdl mai alkalmazása? 

Tisztázzuk előbb a -ke és a -pdl jelentését. 
A vog. É. -ke, KL. -kél stb. tudvalevőleg rendesen 'ha' 

jelentésű; pl. námtirj látxdl láwitá-ke: taw láwitd 'ha okos szót 
mond (neked): hát csak ő mondhat' I, 145; vö. Nyelvj. 36, 47 stb., 
KLÉMM: Pannonhalmi Évk. 1916, 162—3, 157 stb. Néha kétszer 
is kiteszik a -ke kötőszót; pl. ti ünhnd máüw-paltd-ke álurjkwd-ke 
tányeuiv 'ha ezen lakó földünkön élni akarunk' I, 70; matd xumit-
ke sastásdt-ke 'ha valami férfiak termettek elő' I, 107. 
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Sokszor azonban a -ke nem feltételes kötőszó szerepű^ 
hanem csupán k i e m e l é s r e szolgál. 

Különösen gyakran az egymásnak megfelelő parallel mon
datrészek kiemelésére használatos. E kiemelést sokszor csak e 
páros mondatrészek egymásravonatkoztatásának és így egybe
kapcsolásának érezzük. (Tanulságosak azok a mondatok, ame
lyekben a párhuzamos mondatrészek egyszer -ke-ve\, máskor meg 
e nyomósító partikula nélkül szerepelnek.) Pl. tepá-ke lóéit kwol-
kdmnd jn ti saltile'im, vita-ke lóéit kwolkdmnd jü ti éáltileim 'táplá
léka bő házamba ím belépek, vize bő házamba ím belépek' II, 
245 (vö. tépd lóéit lóéit Jcwolk&ment, vita lóéit lóéit kwolkdment 
'tápláléka bő bő házacskámban, vize bő bő házacskámban' 11^ 
254); yátdlá-ke %ürdm %dtol ürxateim, yáteld-ke nilá %átdl üryate'wi 
'napjának 3 napját töltöm várakozásban, napjának 4 napját töl
töm várakozásban' IV, 200; aman tála-ke tála sát á's, aman 
tuwa-ke tuwá sát áls 'talán tele 7 télen át tartott, talán nyara 7 
nyáron át tartott' IV, 227 ; tuwa-ke sátf jemts, tála-ke sáii' jemts 
'a nyara hétté lett, a tele hétté lett' III, 266 (vö. tála sát, tuwd 
sát tot ta ánéaívdm '1 télen át, 7 nyáron át tart íme ott engem' 
III, 117); völá-ke saw vöt jám&n, ráéd-ke saw ráé jámsn! "folyó-
fordulóból sok folyófordulót járj, fövénypartból sok fövénypartot 
járj !' III, 326 (vö. vöUi sáli"1 mini, ráéd sátV mini 'folyófordulót 
hétszeresen megy, fövénypartot hétszeresen megy' III, 378); ti 
mátd-ke xásd má jáláse'im, ti vita-ke xásd vit jdlaseHm 'járom ezt 
a földje hosszú földet, járom ezt a vize hosszú vizet' IV, 60 ; 
yáíd-ke saw ur sawdl yjülsdm, ulpdrj-ke saw ur saivd yül'sdm, tar-
yi-fí-ke saw sös saivdl X-, nirirj-ke saw sös sawdl x- 'nyírfával lepett 
sok hegyet sok számmal hagytam el, cirbolyafenyővel lepett sok 
hegyet sok számmal hagytam el, cirbolyafenyővel lepett sok 
patakot h. el, vesszős növénnyel lepett sok patakot h. el' III, 
275; am xuripom nürdm kivosspá kwonsi-n uj jámurikwá-ke mana 
mors mákwd! am yuripgm purká táulim puykiri uj álurjkwd-ke mana, 
Xárámirj mákwd! 'magamféle erős karmú karmos állatnak [ottan] 
járdalni minő alkalmas földecske [volna] ! magamféle foga meg
telt fogas állatnak [ottan] élni minő édes földecske [volna] !' 
III, 74. L. még BUDENZ: NyK. XIX, 322. 

De a -ke nemcsak párosan használatos ,,az egymásra 
következő két egyező tartalmú mondat különböző határzóinak 
kiemelésére" (1. MUNKÁCSI I, 272, II, 746); néha csak az egyik tag; 
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után van kitéve; pl. étd-ke sat pojkseu..... %átdl sat pojkseu 
'7 éjjel imádkozunk, . . . 7 nap imádkozunk' II, 161. 

Igen gyakran azonban a -ke önállóan csak egy-egy mon
datrész kiemelésére szolgál (persze neinesak „számnevek előtt 
alkalmazva", mint MUNKÁCSI II, 656 gondolja); pl. pernake jámes 
perna ti pinnuwdmen 'ami keresztvetést illet, jó keresztet vetnénk 
mi' IV, 65 ; ura-ke sat ura müs námtdm jáy%tihm 'ami oldalát 
illeti, 7 oldal szerint forgatom elmémet = mindenfelé forgatom 
elmém' Nyelvj. 100 és IV, 422; %asnd-ke jámds pasml ti jo%ts 
'már fölismerhető jó közeli távolba jutott' IV, 141 ; %umá, anom 
virjkwd-ke mana jámds ne 'ej-haj, nekem, hogy [nőül] vegyem, 
micsoda szép n ő ! II, 482. (Vö. még FOKOS : Nyr. LX, 134, 
LXIII, 72.) 

Hogyan magyarázandó a -ke partikulának ez a nyomósitó 
szerepe? 

Egyes esetekben talán valóban közel áll ez a szerep a 'ha' 
jelentéshez, és ezért HUNFALVY is, MUNKÁCSI is elliptikus mondatra 
gondol, amelyben az állítmány kiegészítendő. HuNFALvynál pl. 
túrke, túri téls, posal-ke, posalí aumels 'ha tó [képen gördíté], 
tóvá lett, ha víz[képen gördítéj, víz érül folyt' VogF. 124; 
MUNKÁCSI meg ehhez a mondathoz: tdlá-ke sat tál, tuwá-ke %ürdm 
tuw pjyot %ollitawdt 'évét számítva, 7 éven át, esztendőjét szá
mítva 3 esztendőn át himbálja az ifjakat a szél' (I, 103) ezt a 
megjegyzést fűzi: „tdlá-ke tdk. 'ha telét' v. 'évét', t. i. 'számít
juk'" (I, 246). Tanulságos ebből a szempontból a következő mon
dat, melyben egymás mellett látjuk a -ke feltételes és nyomósitó 
jelentését: lá-rjxdh-ke sunse'im: mana nampd namiri mdn va'üásdm, 
alydld-ke sunse'im: mana sijpa sijir> mdn vá'ilasdm: lárxüfo-ke 
namir) ráé Kelim rás va'ilashm, alyáh-ke sijdr; ráé Kel'imráé 
va'ildshm lefelé ha nézek, hogy vájjon minő nevű neves földre 
ereszkedem le, fölfelé ha nézek, hogy vájjon minő hírű híres földre 
ereszkedem le: lefelé is neves fövény parthoz, Kélyim fövénypart
hoz ereszkedem le, fölfelé is híres fövény parthoz, Kélyim fövény-
parthoz ereszkedem le' III, 496 (vö. Ili, 331, IV, 20). 

Az esetek túlnyomó többségében azonban mégsem gondol
hatunk elliptikus használatra, hanem kétségbevonhatatlanul tisz
tán nyomósitó, kiemelő partikulával állunk szemben. 

A -ke ilyen használatának pedig egj^szerű a magyarázata. 
Ahogyan tudvalevőleg az alárendelt mondatok általában 
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eredetileg vagy kötőszónélküli mellérendelt mondatok voltak, 
vagy legalább is alárendelt viszonyukat kötőszó nem jelezte (vö. 
BRUGMANN: KVGr. 650 stb., 1. pl. KLEMM: NyK. XLV, 357 s kk.), 
úgy a fgr. feltételes mellékmondat is eredetileg főmondat volt. Ma 
is igen gyakori a vogulban ennek a viszonynak pusztán mellé
rendeléssel, minden kötőszó nélkül való kifejezése. így egymás 
mellett találjuk a következő kifejezéseket: ali vöt-ke varos: . . ., 
lui vöt-ke varos: . . . . 'ha felvidéki szél támad, . . . . ha alvi-
déki szél támad, . . .' (II, 406) és möt vöt vari: möt saris-sámno 
totaweuw; möt vöt vari: möt sarié-layjon püwaweuw 'ilyen szelet 
csinál: egyik tengerszögletbe visz bennünket; más szelet csinál: 
más tengeröbölbe fúv bennünket' (I, 137). Sőt ugyanabban a 
mondatban is előfordul egymás mellett a kétféle szerkezet: 
mntdri' pire'in: ta pire'in; at-ke pire'in: narj kason 'ha valamire 
akadsz : hát akadsz ; ha nem akadsz : a te dolgod (kedved)' I, 29 ; 
terC-uí eri: ten'-ut joutsi'; masn'-ut ke crgs, masn'-ut joutsf 'enni 
való kell : enni valót vásároltak ; öltözni való kellett: öltözni 
valót vásároltak' IV, 331. L. még Nyelvj. 289; KLEMM: Pannonh. 
Évk. 1916, 163. 1. 

A fgr. feltételes mellékmondat tehát eredetileg főmondat 
volt, még pedig vagy kijelentő főmondat, vagy — ami valószí
nűbb — eldöntendő kérdő főmondat (vö. BEKÉ : Nyr. XLVIII, 
103); a kérdés nyomósítására pedig kérdőszó, ill. még erede
tibb nyomatékosító szó szolgált. Ilyen nyomósító eredetű pl. a m. 
kérdő -e, amely feltételes mellékmondat kötőszavául is haszná
latos (vö. SIMONYI: MKöt. II, 183; KLEMM: MNy. XVIII, 11, stb. 
— Vö. még BRUGMANN : KVGr. 668). Ugyancsak ilyen nyomaté
kosító szó volt eredetileg a permi nyelvek rendes feltételes (vö. 
SZENDREY: NyK. XLVI, 221, 229; KLEMM: id. h. 1912, 263. 1.) 
kötőszava is. Ilyen nyomósító használatot látunk pl. a követ
kezőkben: zűri. ruMes-ke acüdzis sirkeisis dis ivem, eni-na dolida 
ole 'a rókát találta Lusta Iván a hurokban, most is könnyen él' 
FOKOS : Zürj. Népk. 42, 49 ; tsined't'san pondis veUni. pondis-ke 
ve/sis, ve,Uis tsinedUan-tor. ve,ísis-ke vefáis, jona dir ve isis . . . . 
mort tsine&Uini pondis. tsine&Uis-ke tsined!Íéis, jona dir tsined'fsis. 
kor-ke medis ro,d'ée munni. muniske munis, jona dir munis 'füs-
tölő [farakást] kezdett csinálni. Kezdte és csinálta, csinált füs
tölgő farakást. Csinálta meg csinálta, nagyon sokáig csinálta . . . . 
Az ember elkezdett füstöt csinálni. Füstöt csinált meg füstöt 
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csinált, nagyon sokáig csinált füstöt. Egyszer elindult előre. Ment 
meg ment, nagyon sokáig ment' uo. 97 | votj. gid-kd tiros-sigo 
kar! urdds-ka cunidd acid sot, urdds-ká kanidd acid sot, urdds-kd 
pityda acid sot! 'tedd, hogy az istálló telve, tömve legyen! Oldali 
(t. i. a kanca mellett levő) csikódat adnád bár magad, oldali bor-
jadat adnád bár magad, oldali bárányodat adnád bár magad!' 
MŰNK. : Votj. Népk. 158 ; kwin-ká vizijo, das-kik jozo-vijo, surs-kd 
kuro-bodijo kar! azves-kd sepo kar, zarúi-kd ttéo kar! 'tedd [gaboná
mat] 3 gyökerűvé, 12 ízűvé, bütykössé, ezer szalmájúvá, szá
rúvá! Tedd ezüst kalászúvá, arany magvúvá!' uo. (L. még MŰNK : 
VotjSz. 137.) Ugyanez a nyomatékosító szerepű zürj. -ke, votj. -ka 
(WICHM. -ke) szerepel a határozatlan névmásokban i s : zürj. kod-ke 
'valaki', mii-ke 'valami', votj. kin-kd, kin-kd 'valaki7, ma-ka, mar-ka 
valami' stb.; vö. BBKE : KSz. XIV, 142, 172. 

Ilyen eredetű mármost a vog. -ke simuló kötőszó is. Ez is 
eredetileg nyomatékosító elem1) és csak ezen a jelentésén alapszik 
későbbi feltételes-kötőszó szerepe. 

Most már világosan látjuk tehát, hogy mi az oka annak,, 
hogy az olyan mondatok, mint : ja-ke, jd-%ájiltdl tels; As-ke, 
As-xájiltol Ws 'folyó, folyó alakjában támadt; az Ob, Ob alakjá
ban támadt' (I, 141); türké, tűri' tels; posdl-ke. posdli' áumals 
'a tó tóvá támadt, a folyóér folyóérképpen kezdett folyni' (uo.) 
— teljesen azonos jelentésűek azokkal, amelyekben a -ke helyén 
-kepdl van (pl. %um-kepdl %um áfam 'férfinak [igazi] férfi volt' 
III, 510; %umi'-ke'•- pol xumf almi' 'férfiaknak férfiak voltak' III, 
451). A két szerkezet azonos jelentésének tehát az az oka, hogy 
mindkét kapcsolatban tkp. kiemeléssel, még pedig ugyanazzal az 
elemmel jelölt kiemeléssel van dolgunk. 

A -ke ~ -ke- viszonyára vonatkozólag vö. az időhatározó 
,,gerundium" képzőjét: É. -ke- és -ke-, KL. -ke-, AL. -ka- stb.;; 
1. Nyelvj. 46, 130, 170, 226 stb., KLEMM : Pannonhalmi Évk. 1916, 
157, 163 ; joxtildn-ket 'ha utóiéred' IV, 380, vujus-ket 'ha elvette' 
IV, 364, tesnd-kdt 'ha esztek' I, 167 ; — minkén-ertdn 'ha mész' 
IV, 327, jisken 'ha jössz' IV, 364, oát tekdn 'ha meg nem eszel' 
IV, 371. L. még fent rettáusdn-kepdl (I, 169) és rettáusan-ke-pol 

') Valószínűnek tarthatjuk, hogy a nyomatékosított személynévmásokban 
is (pl. amki 'én magam', nar\ki 'te magad' stb.; 1. Nyelvj. 13 stb.; FINCZICZKY : 
NyK. XLVII, 371) ugyanezzel a -ke elemmel van dolgunk. Erre a kérdésre 
azonban más alkalommal akarunk visszatérni. 
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(Nyelvj. 226). Végül az sem lehetetlen, hogy a m a g á n h a n g z ó meg
nyú lá sá ra ha tássa l volt a kemdl, kemt (pl. ti kemdl 'ezen m ó d o n ' 
Nyelvj. 2 6 ; joxtdmakemt ' amin t j ő ' II , 5 ; 1. még Nyelvj . 2 1 , 116, 
KLEMM: id. h. 1916, 154. 1.) hosszú magánhangzó j a is. 

Nézzük mos t a -kepgl m á s o d i k elemét. 
A vog. -pdl is l eggyakrabban feltételes és időhatározói kötő

szóul h a s z n á l a t o s ; pl. taw ahydn-pdl lül ' h a te őt megölöd, az 
[számodra] rossz lesz' II, 72 ; to% pates-pdl vaydnayandl püydmtawds 
' amin t így elesett, [ellensége] vál la inál fogva megfogta ' II , 6 1 ; 
vö. II, 745, Nyelvj. 47, 226, KLKMM : id. h . 1916, 157, 163, 165.1) 

Igen gyakor i azonban nyomatékos í tó szerepe i s : soj-pdl 
oátdmán Vwálihst 'b izony igaz, odavesztek embereid ' IV, 3 7 5 ; 
moj-maxdmnd söl-pdl ti jo%twdS ' tényleg vendégsereg érkezett hozzá ' 
IV, 8 1 ; kür-páxdn ti l'ül'i-jiol ' ím itt áll a kemence o lda lánál ' IV, 

') A takwsi-pdl 'ősszel' (I, 53, 55, 57, 133, II, 55), amelyet MUNKÁCSI 
analógiás alapon magyaráz (I, 213), tkp. -e takwsi-pdl 'őszi táj, őszi idő, őszi 
időtáj' (1. III, 31, 138, 241, 381) éppúgy, mint tüjá-pdl 'tavasz táji' IV, 129, 
130. A hangfejlődéshez vö. totndn jui-pdl 'miután meghoztátok' II, 283 és jui-
pali után' II, 280, Nyelvj. 20, jui-pdldt ua. II, 284 stb., 1. még KLEMM: id. h. 
1916, 153. 1. Vö. üntnd pdl %utdldn 'amely napon leültök' IV, 120; natj jo%tdnd 
pál %atdl 'a te érkezésed napján' IV, 78; na'irdl uttdnat pált 'mialatt a nyer
get rárakja' IV, 161 stb. 

De valószínűnek tarthatjuk, hogy nemcsak a takwsi-pdl magyarázandó 
ilyen módon, hanem ez egyúttal a -pdl kötőszónak általában is az eredete. 
Vö. még kwoni-paal 'külső rész': ti kwoni-paal 'ezen kívül' (I, 164, 285) és 
mdtá kwoni-pdl 'földjén kívül' (IV, 53). A pal jelentéséhez vö. még pl. tawldrj 
phal tawldrj %ajta 'szárnnyal alkotott [szárnyas féle] szárnyas követ' I, 107. 
L. még ZSIRAI : Az obi-ugor igekötők 8, 14. — Vö. az alak és a jelentés fejlő
dése szempontjából az osztjákból i s : iasdl-péla tös pm jak sidi iaklh, kural-
péla tós oémctr sidi uérla 'kézzel való ügyes jeles táncot táncolnak ím előttem, 
lábbal való ügyes tréfát csinálnak ím' ÉOM. 46; peli (Népk. 250), phAi (ÉOM. 
93, 94) 'felé'; nem,9za-%os-péfo ant raydl 'semmire sem jó' Nyelvt. 57; Jeva pél 
'zu Eva' AHLQV. 28 ; ai-pela %oü 'der jüngere Mann' uo. 5 ; HUNP. pela 'vájjon'; 
jena pela vantsen ? 'sahst du ihn wirklich ?' AHLQV. 4 ; tőrdin aééu uat-peli 
ponds, mola tut-péli vlds 'az égi atyánk mintha szelet támasztott volna, mintha 
tüzet gyújtott volna' Nyelvt. 76; malai kim-tayar'sém peh 'miért [is] akasz
tottam ki ?' uo. 79 ; nérj%oi ant-péld dl ? 'talán csak nem ember van [a barlang
ban] ?' uo. 87; 1. még PÁPAY-BEKE 56. 1. 

Ha itt adott magyarázatunk helyes, akkor a -pdl jelentésfejlődése termé
szetesen hasonló lehetett a -ke partikuláéhoz : a nyomósító értelemben használt 
(szóból, majd) partikulából egyfelől feltételes kötőszó, másfelől kapcsoló sze
repű elem lett. 

Nyelvtudományi Közlemények L. 7 
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328; aj Jáxsdpdm taw-pdl jiséintdndt 'az én Jachsepem, ő jődögél' 
IV, 85 ; nou in-pdl árult vh-Vár ásm 'te még igen is fiatal vagy' 
IV, 352 ; tU-pdl %ot üstihm 'sőt azután nyomát is vesztem' II, 202 ; 
toxa-ta-pdl 'ugyancsak úgy' II, 10 (toxa-ta 'úgy' II, 64, 'éppen 
úgy' II, 452, 713). Vö. még HÜNPALVY: Egy vog. monda 381. 

Ez a nyomósító szerep sokszor —- ugyanúgy, mint a -he 
kötőszó esetében —, különösen, mikor a nyomatékosító elem 
párosan van alkalmazva, kapcsoló jelentésűnek érezhető; pl. 
matd soát törés kwáí-vátá-pdl oáű, matd Vuliy tául, ráswiy tául-pdl 
oáti 'semmiféle 7 arasznyi füles nyírhéj-bödöny nincsen, semmi
féle posztóruha, selyemruha'nincsen' IV, 253; vuojnd-pdl k'wáss 
sosd%tam : mát jani nál-pdl oat ösdm, vihn-pdl k'iváss sosdxtam : miit 
körds nál oat ösdm 'ha a zsír [tükrében] nézem is magam, valami 
nagy orrú nem is vagyok; ha a víz [tükrében] nézem is magam, 
valami kimeredő orrú nem is vagyok' IV, 267 ; oátdm-pdl khválilat, 
vuor-jiv\ SQJ;jiw-pdl hválilat 'a nép is elfogy, az erdő fája, liget 
fája is elfogy' II, 231 ('.110411 npona4yTi>, AÜffh naaerc.' II, 516). 

Kapcsoló szerepűnek fogható fel a -pdl akkor is, ha a pa
rallel kifejezések közül csak a második tag után van kitéve; pl. 
vör-jiw at %uttdm, mátá-pdl jortal akwai' at nayki 'erdei fa nem 
maradt meg, sőt éppenséggel (nyomtalanul) a földje sem látszik' 
I, 46 ; vö. még ezeket: taunan voánd nordmtáus, el-pdl vcijivds 'az 
őt erőszakkal elragadta és magához vette' II, 222 ; tonatdl tök'at 
todrd püthsid, jáh-pdl ahstd 'azzal keresztüldöfte a torokcsutkáját 
s megölte' II, 234. 

Ez a használat természetesen már alig különbözik a gyakori 
'is' (tagadó mondatban 'sem') jelentéstől, amely MUNKÁCSI szerint e 
simuló kötőszó tulajdonképeni jelentése ; pl. oáydm jártdl om-pdl 
ját-jálydm 'én is együtt megyek leányommal' IV, 375; nájdr-pdl 
tdmdí kwdl oát ánsi 'a fejedelemnek sincs ilyen háza' IV, 383; 
an-pdl üla, k'wdU-pél üla. om-pdl tát tdSdm, om-pdl tát ájsdm; erydm-
pdl ülds, mojtdm-pdl ühs 'most is élnek, holnap is élnek. Én is 
ettem ott, én is ittam ot t ; megvolt az énekem is, megvolt a me
sém is' IV, 377—8; pupi-tor-pdl tát vodrs, ¥wul"•- tor-pdl tát voárs, 
posyd puli-pdl tát varsán, tör puli-pdl tát vdrsan 'bálványhangot 
is adott ottan, ördöghangot is adott ottan. Kesztyűdarabokká is 
széttépte ottan őket, kendődarabokká is széttépte ottan őket' III, 
129. Vö. Nyelvj. 36, 123, 216 stb. 

A -ke-pdl mindkét tagja tehát nyomósító és egybekapcsoló 
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szerepű is lehet. Nyilvánvaló, hogy a -ke-pdl kapcsolatban a -ke-
s z e r e p e a k i e m e l é s , a n y o m ó s í t á s , a -pdl f u n k 
c i ó j a p e d i g e r e d e t i l e g c s a k a k i e m e l t p á r o s m o n 
d a t r é s z e k e g y b e k a p c s o l á s a v o l t . E mellett szól — 
mint látni fogjuk — az osztj. -képa is. A xwm-kepdl xum áhm, 
ájka-kepdl ajka áhm (III, 510) jelentése tehát tkp. ez : 'férfi bizony— 
férfi is volt, ember bizony—ember is volt'. Idővel a két simuló 
partikulát egységes kiemelő szónak (de semmi esetre sem hatá
rozói viszonyt jelölő névutónak) érezhették: xotdm-kepdl 'valami
képpen' ; ez tkp. csak a. m. 'valahogyan bizony'. 

A vogul szót tehát sikerült megfejtenünk, de mielőtt még e 
magyarázatunkat valamennyi fent idézett használatra alkalmaz-
nók, vizsgáljuk meg, vájjon az osztják -kepa igazolja-e felfogá
sunk helyességét. 

Az ész.-osztjákban a rendes feltételes kötőszó alakja: -ki(-gi); 
pl. kaslémen-ki, min kaslemen, ant-ki kaslemen, min ant kaslémen 
'ha keressük, [csak] mi ketten keressük, ha nem keressük, mi 
nem keressük' Népk. 115; 1. még KLEMM : id. h. 1912, 261. 

Gyakori azonban itt is e viszonynak kötőszó nélkül, puszta 
mellérendeléssel való kifejezése: uéllén, si uéllén 'ha megölsz, hát 
megölsz' Nyelvt. 35; sasi tárma jital meivdhl kerettől ' [ha] a háta 
megkeményedik, a mellét fordítja [oda]' uo.; 1. még KLEMM id. h. 

De ugyanúgy, mint a vog. -ke, az osztj. -ki is igen gyakran 
pusztán nyomatékosításra, k i e m e 1 é sre szolgál; pl. ittam méy'k'-
igi törmdl-gi émds-kossl %-pus xvhs 'erre az erdei szellem-öreg az 
ég ezer koráig egyszerre meghalt' Nyelvt. 55; jp^gdl-ki yut lvl 
éudlt nömon taVsém 'a 6 öl mélységű vízből (tk. a vize 6 ölnyi) 
fölhúztam' uo. 134; máj-xöji kazdri jös tant-xfiji káhrt jös talmel-ki 
kutetrí ma máj-xöji kázd-f) jös si talsem 'vendég emberhez illő vígas-
ságos utat, nászoló emberhez illő vígasságos utat vonszásuk köz
ben én vendég emberhez illő vígasságos utat vonsztam ím' 
Népk. 272. 

Leggyakoribb e nyomósító használatnak parallel (egybe-
kapcsolónak is érezhető) alkalmazása: tahl-ki tál labdt sajdlna 
palem-ki xas-nör ma kus xölmem, lurjdl-ki lurjdl labdt sajdlna palem-ki 
Xas-nör ma kus xölmem '7 tél mögén a fülem szétágazó porco-
gójával hallottam bár, 7 nyár mögén a fülem szétágazó porco-
gójával hallottam bár' Népk. 168 (vö. ma palem saj-nör ti paiti, 
ma palem xas-nör fi paiti 'a fülem mögös porcogójához hajítsd 

7* 
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ide, a fülem szétágazó porcogójához hajítsd ide' uo. 165, 166); 
nájdrj-ki labdt áwji eivilt, ortdrj-ki yot surj ewilt 'a nős 7 vidék felől, 
az uras 6 vidék felől' uo. 16 ; neyi-ki labdt paj labta láimel, yjoji-ki 
Xot paj xota Idimel 'a nős 7 csoport hétté áll [ott], a férfias 6 
csoport hattá áll [ott]' uo. 176; muwdA-ki xü mü yuwa xo^tAemen, 
jirkdA-ki xü jirk xuwa xoAtAémen 'földje ha messzi föld ('das land, 
wenns weites land ist'), messzire fogyasztjuk, vize ha messzi víz 
('das wasser, wenns weites wasser ist'), messzire fogyasztjuk' uo. 
255 ; urdl-ki xölom ur sewirtal, urdl-ki nel ur oyoltatal 'oldala szerint 
3 oldalra vágja, oldala szerint 4 oldalra faragja' uo. 185. Rit
kábban csak az egyik tag után van kitéve a -ki; pl. tahn %atl 
XárdY) öxhrj labdt máj lábta kus jáxmal, lw£dn xatl xápdrj-ki xot máj 
xota kus jáxmal 'téli napon rénbikás szános 7 vendég egymás 
után (tk. hétté) jár bár, nyári napon csónakos 6 vendég egymás 
után (tk. hattá) jár bár' uo. 110; lön di-ki ár pugdt árdl pitmal, 
ont-xari ár pugdt árdl ioydtmal 'vadludas sok falka sokja szállt 
le [ott], erdei rénbika sok tálkájának sokja érkezett [oda]' 
Nyelvt. 141. 

A -ki kötőszónak tehát itt is teljesen ugyanaz a szerepe, mint 
a -kepa alaknak. Ezektől a fent idézett mondatoktól: xát-kéba xát 
edds, kbr'-kéba korH edds 'háznak ház tűnt elő, falunak falu tűnt 
elő' (Nyelvt. 175), uán-kéba uan manhrdn, yjou-keba xou manldrdn 
'rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig mennek' 
(uo. 12) — semmiben sem különböznek a következő kapcsolatok: 
Xátl-ki nlil corvs xdtpi vás sidi oltal, xoil-ki niil corvs xoipi vás 
sidi oltal 'ha a házát [tekintem], 8000 házú város [is] van ez, 
ha az emberét [számítom], 8000 férfias város [is] van ez' (Népk. 
157), átl-ki át sayat sidi sösleu, x^tldl-ki yjxtl sayat sidi manmeu 
jupina 'éjjel, egész éjjel ím így lépdelünk, s nappal, egész napi 
menésünk után' (uo. 189), üdl-ki thl' söstel, toydl'-ki toydl sostel 'föl 
s alá járnak, alá s föl járnak' (uo. 28). 

Ami a -kepa, -kéba első elemének a feltételes -ki-hez való 
viszonyát illeti, figyelembe veendő mindenek előtt, hogy a fel
tételes kötőszónak is az északi-osztjakban gyakran -ke az alakja; 
így HuNPALVYnál ke 'ha', sidtke 'úgy' (Szót. 36), 'tehát' (uo. 104), 
AHLQV. -ke (pl. NO. 5, 12), ItEGULYnál is gyakran -ke (1. pl. PAPAY: 
Népk. 4, 6, 71, 101, 121 stb.), de magának PÁPAYnak a szövegei
ben is előfordul a -ke alak (1. pl. Népk. 227, 248). A magánhangzó 
időmennyiségére {-ke ~ -ke-) vonatkozólag pedig vö. a következő 
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váltakozásokat az utolsóelőtti és az utolsó szótagban: poyijem 
(Népk. 256) ~ poyijem (ÉOM. 37) 'fiacskám', poyijema 'fiacskámra' 
(Népk. 256); poyem 'fiam' (uo. 258): poyéma 'fiamnak' (uo.); 
ikenC 'öregem' (uo. 253): ikema 'öregemnek' (uo. 276); nömsem 
(uo. 38) ~ nomsem (ÉOM. 47, 89) 'elmém'; yaddm 'mein haus', 
yáddn 'dein haus' és semem 'mein auge', nemem 'mein name' 
PÁPAY: FUF. XIII, 301; kimpdrj %át kimpem ewilt 'a kültájas 
házam kültája felől' (Népk. 256): kimpdr> %<%t kimpema (uo. 257), 
kimBd-tf ydt1 kimBema (ÉOM. 88, 99) 'kültájas házam kültájára'; 
ásen 'atyád' (Népk. 269): áéena 'atyádhoz' (uo. 258); taya 'hely' 
(uo. 18): velpaslatem taydna 'amint vadásztam' (uo.); lár-yuli 
káli juyan 'tavi hal véres (?) osztaléka gyanánt' (uo. 276): kul 
parii juyána Vastag tőke gyanánt' (uo.); vö. tn %ún-M Sdr-uönti sáDdr 
SÜT) Váísdn-ki (o: Táísén-ki 'most, amikor a sötét vadon drága 
zugába álltál' (ÉOM. 114) (vö. még uo. 92, 98); — FD. yö'm 
mdnoi't („bei schneller, nicht nachdrücklicher aussprache") 'trat 
ins haus <x>%ö'Da md'nnt („mit nachdruck auf dem ersten worte") 
'ins haus trat er ein' KAEJ. : OL. 232. 

Az osztj. -kepa (-kéba) első tagját tehát azonosíthattuk a 
vog.-osztj. feltételes kötőszóval. Második tagja azonban nem le
het azonos eredetű a vog. -psl partikulával, de szerepében, je
lentésében — mint mindjárt látni fogjuk — nem különbözik tőle. 

A -kepa (-kéba) második eleme t. i. a jól ismert kapcsoló 
kötőszó, melynek északi-osztják alakjai: pa (AHLQV.), pá (Népk.), 
pá (Nyelvt.), pá (ÉOM.). 

Ez rendesen mint kapcsoló kötőszó használatos 'is' meg 
'és' jelentéssel; pl. ásni mands, swt pá mands 'a medve ment, a 
csuka is ment' Nyelvt. 4 ; labdt pudi oyjar pá pxtdfítdsot, labdt 
sarndri-0% an pá masdt, labdt kámgá-svy pá masdt '7 fekete rókát 
hoztak neki, 7 aranytálat is adtak, 7 selyem öltözetet is adtak 
[neki]' uo. 181 ; IU pá- Yfikl 'eszik és nyugszik' uo. 8. Vö. PATK.— 
FUCHS 169, KLÉMM: id. h. 1912, 225—6, 229, FOKOS: Nyr. LXIII, 20. 

Igen gyakran azonban a pá csak nyomósító szerepű parti-
kula; pl. idna*pá! 'igazán úgy van (v. csakugyan)!' Nyelvt. 139; 
pna* pá uantman tviséu 'csakugyan megfigyeltük' uo. 157 ; mola 
pá már) yui olmdn, ant yaisájdn 'micsoda szerencsés ember vagy, 
nem talált el' uo. 146; páddrj yadi pádijén muiá-pá lasmdltti 
uirádiilén ? rfenekes házad fenekecskéjét miért is akarod szét
bontani ?' ÉOM. 25 ; lalmayi, lalmayi uán soy§m-mb uáná-pá, 



102 FOKOS DÁVID 

uana-pa ulj.hilém-mö 'a rozomák, a rozomák rövid lépését közelre, 
közelre veddegélem (é. megközelítem őket)' uo. 36; %olna-pa éamliiá 
uolihjtal 'még erőtlenebbé lesz' uo. 27 ; nvri xbldddon pá ar 'te 
bizony sokat hallasz (tk. a te hallásod sok is)' Nyelvt. 156; — 
a déli-osztjákban i s ; pl. man-pa itmen, jartmen titta jártam Vas 
mich anbelangt, gehe ich hier sáumend und mich vergessend 
herum' PATK. II, 104, 110; man-pa mane migirj xui, man-pa mane 
jirierj %ui 'was mich anbelangt, (so) bin ich meines landes herr, 
bin ich meiner gewásser herr' uo. 134 ; xotalt-pa nuxten ? 'wohin 
hast du dich aufgemacht ?' uo. 104, 110; ei-metta-pa indám 
'nichts ist drin' uo. 120; . . . %ötetivet-pa Hm ot latUdari 'mögé 
er . . . nicht aus seinem hause hinausgehen' uo. 136 ; vö. még, 
PATK.— FUCHS 169, FOKOS : Nyr. LXIII, 21. 

Mármost a -pa mint nyomósító elem ugyanazt a jelentés-
fejlődést tünteti fel, mint a fent tárgyalt vog. -he, osztj. -ki; neve
zetesen aj feltételes kötőszó (?) és b) kérdőszó is lehet; pl. a) ner> 
ant %anlati pa xojten seltta partlu ? 'ha ti nem értek oda, hát kit 
rendeljünk meg?' Népk. 275; D. nural kundsimetem-pa, íex 
tagametem 'wenn ich dich mai packe, werfe ich dich tot (zur 
erde)' PATK. II, 106. (Ezek a példák azonban máskép is magya
rázhatók.) — b) . . . naj %osa pa ja%len, mui antom ? a . . . feje
delemleányhoz mégy-e vagy nem? ' Népk. 184; D. xoje xuina 
Xiiruntái-pa ? 'welcher mann hat es ausgelöscht?' PATK. II, 136 ; mt 
air mi ket táidan-pa, mija en jástiden 'was für ein wort, was für 
einen wink hast du, weshalb sagst du es nicht ?' uo. 92; tu 
xujem it-kurip tonxna vejái-pa, man ent udem, ada nüm-kurip 
tonxna vejai-pa, man ent udem 'ist dieser mann von einem kurz-
füssigen geiste genommen worden, das weiss ich nicht, oder ist 
er von einem langfüssigen geiste genommen worden, das weiss 
ich nicht' uo. 118. 

Nyomósító szerepéből fejlődött a kötőszónak az a gyakori 
összefoglaló, egybekapcsoló páros használata is, amely tökéletes 
mása a vog. -pdl (és a vog. -ke, osztj. -ki) ilyen alkalmazásának. 
Pl. sasi tar ma jilen pa mewdl kerottal, . . . . mewdl tarma jilen 
pa sasi kérdttal 'ha a háta megkeményedik, a mellét fordítja 
[oda], . . . . ha a melle megkeményedik, a hátátfordítja [oda]T 

Népk. 15 (vö. pa nélkül uo. 24); ajdri váj apm pa xoti vériem, 
kehv váj kehm pá xoti vériem 'beszédes állat beszédemet ím mi
képpen teszem, üzenetes állat üzenetemet miképpen teszem meg" 
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uo. 166 (vö. uo. 15, 27, 41, 76 stb.): vMera jor-jási jitl pá enmdlt-
men, vuer( jor-kuri jitl pa serfkdltmen 'ugyancsak erős kézizmot 
növeltél, ugyancsak erős lábizmot szereztél' uo. 86 ; unt-xoji nöm-
sem pa nömasl, ur-xoji untrem pa váyantl 'erdei ember elmém 
gondolkozik, erdei ember szívem hányódik' uo. 112; al-ejxii 
kehi pa al-eyxtal, al-ewitti kehi pd al-eivittal 'eloldani való kötelét 
eloldja, elvágni való kötelét^ elvágja' uo. 34 ; Lanprj-As-tajdl-xo 
jajém pá sidi loyrjtal, xuhy-As-tajdl-xo jajem pá sidi loyrttal 'Táp-
lálékos-Obfői ember bátyám lép ím be, Halas-Obfői ember bátyám 
lép ím be' uo. 113—4 (a két elnevezés ugyanarra az egy emberre 
vonatkozik); mar1 kuspi xoj-váj pá muri xorleu, mar( kuspi jáx-váj 
pá muri xorleu 'dühös karmú hím-állatként (é. medve) mi őt meg
nyúzzuk, dühös karmú nép-állatként mi őt megnyúzzuk' uo. 164 ; 
— a déli osztjákban i s ; pl. tisen-pa xouva mida tisteten, voien-pa 
Xova mida voltén? 'warum betrauerst du so lange dein Leid, 
warum beweinst du so lange deinen Gram?' PATK. II, 172; 
tig-pa ankermedet-na ei usa, tox-pa ankermedet-na ei usa 'hier 
hinab zu sehen wird einem schwindelig, da hinab zu sehen wird 
einem gleich schwindelig' uo. 114; tedet-pa ütmemen, turjet-pa 
ütmemen 'Winter verlebten wir und Sommer verlebten wir' uo. 78. 

Néha itt is csak az egyik tag mellett szerepel a pá; pl. 
éörds-kulat sas-voj pá vériem, mes-kulat mewdl-voj vériem 'arasznyi 
vastagságú hátzsírt szerzek, tenyérnyi vastagságú mellzsírt szer
zek' Népk. 233 ; xü lauhm dlrjdl tam kus laulleu, van lauhm álrdl 
pá tam kus láulleu 'hosszú ideig tartó varasát hiába várjuk, rövid 
ideig való varasát hiába várjuk' uo' 117 (vö. uo. 112). 

Ami végül az ész-osztj. pá, pá, pá hosszú magánhangzójá
nak a -kepa (kéba)-béli szóvégi rövid magánhangzóhoz való viszo
nyát illeti, arra nézve a fentebb idézetteken kívül még tekintetbe 
veendő, hogy maga a kapcsoló elem REGui/mál mindig rövid 
magánhangzóval szerepel (pl. mánem pa \s engemet' PÁPAY : 
Népk. 72, luel pa 'őt meg' uo.; sássl tarmá jilln pa . . . ., meil 
tarma yilenpá 'ha a háta megkeményedik . . . ., ha a melle meg
keményedik' uo. 3), így írja HUNFALVY és AHLQVIST is {pa), de 
magánál PÁPAYnál is találkozunk ezzel a rövid magánhangzós 
alakkal: ma pa 'én pedig' Népk. 259; máném-pá x^JDén uérom 
lanDdr xat páDelá xáimén? 'engemet meg kicsodád csinálta 
táplálékos ház fenekén (tk. fenekére) hagytál?' ÉOM. 111. Hasonló 
rövidülést gyakran látunk ebben a hangtani helyzetben (utolsó-
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előtti hosszú nyílt szótag után); pl. péla (Nyelvt. 46, 51, 65), 
péla (ÉOM. 29, 108) és péla (Népk. 42, 43, 225) 'felé'; ana 'tálba' 
(Nyelvt. 94), keua 'kővé' (uo. 50) és vdna 'röviddé, rövidre' (Népk. 
29), andáma 'semmivé' (Nyelvt. 105); xat1 AijBema 'házam belsejébe' 
(ÉOM. 91) és x&t Aipéma (ua. Népk. 257); vö. még FD. xöpá és 
Xö'Da 'ins haus ' (KARJ. : OL. 232). 

A -p-~-p- (a Népk. szövegeiben) ~-b- (a Nyelvt. szöve
geiben) váltakozás pedig, amelyet a *-ké-pa^ •képa~kéba alakok
ban látunk, igen gyakori az északi-osztjákban magánhangzók 
között vagy zöngés mássalhangzó után; pl. amv-oxpi 'ebfejű' 
(Népk. 110), nlil corvé ortpi '8000 uras ' (uo.), ndrex já§pi 'zsenge 
kezű' (uo. 79), patla jprflcpi 'be nem fagyó vizű' (Nyelvt. 62); — 
nárdx kurpi 'zsenge lábú' (Népk. 79), i dupi 'egy torkolatú' (uo. 
74, 79), nlil corvá xoipi '8000 férfias' (uo. 110), kul nüpi 'vastag 
ágú' (uo. 85), kewdr) sémpi 'kőszemű' (uo. 79, 81); — uétsht 
%ujbi '500 emberes' (Nyelvt. 127); libdr) xdt libdmna 'belsős házam 
belsejében' (uo. 128; vö. Aiperj xdt Aipemana belsős házunk bel
sejébe' Népk. 256); sárni kurbi 'aranylábú' (ÉOM. 25); iski nalbi 
'hideg orrú' (Nyelvt. 141) stb. Vö. még pl. ZöwVlúd' (Nyelvt. 45): 
lonti lár ludas tó' (Népk. 274) és lortddt ludak ' (Nyelvt. 47); 
ör(t 'fejedelemhős' (uo. 62): naj-ortet 'jó szellemeid' (Népk. 275) 
és ör'ddt 'fejedelemhősök' (Nyelvt. 62) stb. L. még SCHÜTZ: NyK. 
XL, 40, 48 stb., PATK. II, 20, PATK.—FUCHS 25 s kk. 

Az osztj. -képa (kéba) tehát éppúgy, mint a vog. -kepei 
csupán k i e m e l t p á r o s m o n d a t r é s z e k e g y b e 
k a p c s o l á s á r a szolgál, de eredetének megfelelően egyes 
(nem páros) mondatrészek kiemelésére is alkalmazhatták. 

Nézzük most végül a vog. -kepdl, osztj. -képa egyes alkal
mazásait : 

A) (önállóan, nem párosan használva:) 
1. Olyan mondatokban, mint: osztj. molti jiw-nur képa 

taisémen, molti aé(i)-ox manmarj dédj) nur képa taisémen, kat-
pélvk-xo nurdl (?) jux al lánslemen 'még ha valami apai 
bosszúokunk volna is, ha valami apai fej vesztő bosszúokunk 
volna is, a két felől való ember bosszúfáját (?) ne szúrjuk le' 
(Népk. 44), jmfmm tvyána iásl séyxhm iáspi br'don, kurl séyxfom 
kurbi or'ddm sardm xdfi paddlna léltsén-kéba. dddm xodi xund ös 
löhn ? 'ha járásod helyén a keze megnőtt kezű fejedelemhősödet, 
a lába megnőtt lábú fejedelem hősömet a ladik száraz fenekébe 
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ültetted volna, talán rossz lett volna?' (Nyelvt. 137), l xuidl 
kurna sbsl-kéba, toxh"f) uai mwr'na rnanl 'ez [tkp. egyik embere] 
ámbár gyalog lépdel, [mégis] szárnyas állat módjára megy' (uo. 
166) — a -kepa, a -ke kötőszó mai általános használatának 
megfelelően, még f e l t é t e l e s értelműnek vehető, ugyanúgy, 
mint az ilyen vogul kapcsolatokban: Mán-Yotirj man xumris Jcélp 
sa! at-ké-pdl séli, jarmak-tár aUke-pd seli:.. . jármak-tárdl jámite'im 
'a Kis-Vőlyfalusi kis emberke ha nem is szerez vörös sálken
dőt, ha nem is szerez selyemkendőt: . . . mégis . . . selyemken
dővel járdalok' (IV, 70). 

2. Az olyan kapcsolatokban, mint: osztj. mosa-kéba murilu 
éaUdlla! 'valahogyan sajnálj meg bennünket!' (Nyelvt. 155 \ 
mosa-keba aédn xodi iouthiis, si-sirna male iouthiida pitsdn 'no 
hát, az apád ahogyan lődözött, olyanformán kezdtél már te is 
lődözni' (uo. 163; xodi 'miképpen'), ma nvrjén xodaé-kéba uéllém! 
'én tégedet valahogyan [mégis] megöllek!' (uo. 40 ; xotas 'merre ?, 
valamerre') —, éppúgy, mint a következő vog. szerkezetekben: 
matdr- ke - pol MI varüalmdm; xotdl an andm satifon, xotdl' an dnom 
joltihn? 'miután valami rosszat követtem el; — hova fogsz most 
engemet igézni, hova fogsz most engemet rendelni?' (III, 478), 
Xotdm-kepdl áleuw 'valamiképpen (KoeKaKt) élünk' (Nyelvj. 26), — a 
•ke- nyomósító elem akár feltételes értelműnek vehető, akár pedig 
olyan alkalmazásúnak, mint a megfelelő elem a zürj. ku^tsem-ke 
'valamilyen', votj. (MŰNK.) koca-ka 'bármilyen, bárminő' név
másokban; tehát a fentebbi kapcsolatok értelme: 'valamit' ('vala
hogyan' jelentésben), 'valamerre', 'valami', 'valahogy'. 

3. Tisztán k i e m e l ő a szerepe a -képa-n&k az ilyenekben: 
osztj. mosa mouna-kéba uél'sém, moudl an' mostdsém 'hogy micsoda 
földön öltem meg, a vidékét nem ismerem föl' (Nyelvt. 168), 
ma-kéba éui ant tvisom 'nekem biz' leányom nincs' (uo. 151). 

Az eddigiekben tehát a -kepdl, -kepa nem jelenti azt, hogy 
'-képpen'. De nem ez a jelentése ebben a vog. mondatban sem: 
mötdn kepdl vari 'másképpen csinálja, Ha apyroií o6pa3i. ^^.atTij 
(REG.)' (Nyelvj. 26), mert — mint MUNKÁCSI tanfelügyelő úr szíves 
közléséből tudom — REGULY nemcsak a fenti orosz mondattal 
fordítja le a vog. kifejezést, hanem még hozzáteszi: „drugovo 
d'elat" ; a mondat értelme tehát ez : 'mást csinál' (vö. fent osztj. 
mosa-kéba; a névmás alakjához vö. Nyelvj. 15, SZILASI : Szójegyz., 
FINCZICZKY: NyK. XLVII, 396 stb.). 
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B) Párosan alkalmazva a vog. -képdl, osztj. -kepa nem
csak nyomósító, hanem egyúttal e g y b e k a p c s o l ó szerepű is. 

Az a típus, amelyet olyan szerkezetek képviselnek, min t : 
vog. %um-képdl %um áhm, ájká-képdl ajka áhm 'férfinak [igazi] 
férfi volt, embernek [öregnek] igazi ember volt' (III, 510), — 
osztj. %at-keba %at édds, kör'-kéba kbr't éddS 'háznak ház tűnt elő, 
falunak falu tűnt elő' (Nyelvt. 175), %ü-ke~pa %ü manleu, van-képa 
van manleu (REG. ku kepa ku mdnnleu, van kepa van mennleu) 
'hosszúnak hosszú ideig megyünk, rövidnek rövid ideig megyünk' 
('langdauernd láng gehen wir, wenigdauernd wenig gehen wir') 
(Népk. 181), uan mands-kéba, %ou manos-kéba, svs-uoidl xohs 
'rövid ideig ment-e vagy hosszú ideig ment, a hátafaggyúja 
elfogyott' (Nyelvt. 168), — így értelmezendő: 'férfi[nak] bizony 
férfi is volt, ember [nek] bizony ember is volt' (tkp. 'férfi-bizony-
is'), 'házfnakj bizony ház is (v. ház[nak] is bizony ház tűnt elő, 
falu[nak] is bizony falu tűnt elő', 'hosszú[tJ is bizony hosszút 
(azaz: messze, sokat) megyünk, rövid[et] is bizony rövidet (kö
zel, keveset, rövid ideig) megyünk' stb. 

Ezek a szerkezetek tehát ugyanazt fejezik ki, mint a követ
kező (-képdl, ill. -kepa nélküli] kapcsolatok, csak éppen nyoma
tékosabbak : vog. %ásá minds, váíi minős 'soká ment vagy rövid 
ideig ment' (I, 22, 27), osztj. uan manes, %ou man&8 'rövid ideig 
ment, hosszú ideig ment' (Nyelvt. 23, 69 stb.). De ugyanúgy, 
mint a -képdl, szerepelhet az egyszerű -ke is, pl. perna-ke jdmds 
perna ti pinnuwdmén 'ami keresztvetést illet, jó keresztet vetnénk 
mi' (IV, 65), tuwd-ke sati1 jémts, tála-ke sati' jemts 'a nyara hétté 
lett, a tele hétté lett' (III, 266). *) 

1) KANNISTO professzor úr lekötelező szívességgel közli velem, hogy az 
ő megfigyelései szerint is, a vogulban csakugyan ismeretlen egy 'kép' jelen
tésű *kep szó és hogy MUNKÁCSI -kepdl szavának első tagjában ő is a 'ha ' 
jelentésű kötőszót látja. A -kepdl jelentése azonban szerinte ez: %ula%-képdl 
%ula% jiw, sakwalfi% kepdl sakwal'%% jiw (II, 295; MUNKÁCSI fordítása szerint: 
'holló alakjában holló jő, szarka alakjában szarka jő') , helyesebben: %ula%ké 
pdl %ula% jhv, sakwal'iyke pdl sakwal'i% jiw 'ha holló, hát holló jön, ha 
szarka, hát szarka jön', azaz 'ha az holló, hát holló jön, ha az szarka, hát 
szarka jön' (vagyis: a néző nem tudja pontosan, hogy mi az, ami jön, holló-e 
vagy pedig szarka); %atpá-képdl %atpa nárjki 'mintha valaki látszanék [ott]* 
(MUNKÁCSI : Nyelvj. 26) tkp. 'ha valaki, hát látszik valaki' (nem bizonyos, de 
teljességgel olyan, mintha valaki látszanék). 

Minthogy KANNISTO professzor úr levelét csak akkor kaptam meg. 
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De nem '-képpen' a -kepa jelentése még ebben a mon
datban sem: kat l'al'i-pelkdl kepa jáxlem, . . . . kat lali-pelkdl 
kepa jaxlem 'két ellenség-fele gyanánt járok, két ellenség-fele 
gyanánt járok' fzweier feinde hálfte gleich schreite ich'; Népk. 
170). A mondat helyes fordítása ez: 'két ellenség-fele [gyanánt] 
bizony járok', mert a hasonlító kötőszó, mint az obi-ugor nyel
vekben általában igen gyakran, nincsen kitéve. (Vö. pl. vog. sat 
urp( urirj jiw, nari járjxein 'te mint 7 oldalú oldalas fa forogsz 
vala1 II, 353 ; osztj. ma kul lerpi lérdr/ ju% láillem, kul nüpi 
muwdri ju% láillem 'én [mint a] vastag gyökerű gyökeres fa, [úgy] 
állok, [mint a] vastag ágú ágas fa, [úgy] állok' Népk. 85 ; L 
még KLBMM: Pannonh. Évk. 1912: 266. 1., 1916: 165. 1., MUN
KÁCSI: I, 214, II, 603.) 

* 
A vog. -kepdl, osztj. -kepa, -keba tehát k é t e l e m b ő l 

ö s s z e t e t t n y o m ó s i t ó s i m u l ó p a r t i k u l a, amely 
leggyakrabban párosan, egybekapcsoló nyomósító funkcióval 
szerepel. Nem önálló szó (v. névutó); jelentése sem a. m. '-kép
pen'. Pusztán a m. kép szóra emlékeztető alak ja, továbbá a sok
szor a m. '-képpen' segítségével fordítható nyomósító szerepe 
alapján (vö. SIMONYI: MHat. I, 416; LEHR: Toldi 247; FOKOS: 
Nyr. LX, 133, UJb. XII, 85) gondolták eddig, hogy ez a vog.-
osztj. „névutó" egy vog.-osztj. *kep 'kép' szó ragos alakja. 

FOKOS DÁVID. 

mikor ez a dolgozatom már a nyomdában volt, adatait már nem tudtam 
cikkemben felhasználni és csak itt tudok pótlólag rámutatni arra, hogy ezek 
az adatok igazolják fejtegetéseim legfontosabb eredményét. A -ke és -ke-pdl 
azonban nemcsak feltételes szerepű, hanem félreismerhetetlenül nyomósító 
jelentésük is van, mint ahogyan ezt fentebb számos példával bizonyítottuk. 
Tanulságos ebből a szempontból még a következő osztják mondat : %öld%-
%őrásna %ölS% ül, sau-%örasna sau ül 'holló-alakban holló jön, szarka
alakban szarka jön ' P Á P Á T : Nyelvt. 170. 

Végül még hadd jegyezzük meg, hogy a vog. -képdl alapszavának a 
m. kép (és cser. kap, kap) szóval való egyeztetése tkp. BuDEírzre megy vissza 
(1. Szóegyezések 18); egyeztetését DONNER is elfogadta (Vgl. Wbuch 289). 

BUDENZ és DONNER kep, kiep alakjára nézve vö. HONFALVY : Egy vog. monda 
(M. Akad. Értesítő 1859-ről) 344, 367 és VogF. 129, 231. 


