
A finnugor összehasonlító mondattanhoz 

1. Fogja magát 

Ezt a kifejezést semmiféle idegen nyelvre nemcsak szószerint, hanem még 
megközelítőleg sem lehet lefordítani. A fog ige azonban nemcsak a visszaható 
névmással, hanem magában is használatos ugyanebben az értelemben. Mond
ják továbbá azt is : kapja magát, és a visszaható névmás nélkül: kapja. 
A két igét a népnyelv együtt is használja: kapja-fogja magát. Sőt van még egy 
harmadik ige is, amelynek szintén megvan a fogja magát-tdA egyező használata: 
veszi magát. (Példákat 1. Nyr. LXX, 77, LXII , 226, FUF. XXX, 371). 

Ha azonban idegen nyelvekben nincs is hasonló kifejezés, a finnugor 
nyelvekben van. így kimutatták már a mariból, a finnből (RÁSÁNEN : 
Nyr. LXVII, 123), a mordvinból és a lappból (LEWY, FUF XXIV, 289, XXX, 
284). 

A sor azonban még nem teljes, újabban megtaláltuk a manysiban és az 
udmurtban is. í m e : 

manysi: K tnn firkán fídstd, iáAmákJts 'in diese Grube drang ein' , 
szószerint: 'in diese Grube nahm (und) drang er ein' ((ídstd 'er nahm es' , 
tehát 'fogta magát (és) bemászott' (KANNISTO —LIIMOLA: Wogulische Volks-
dichtung I, 112, 409:17 c jegyzet). 

udmurt : Sso vodzmaé adami kutkám ini lutskámbörsazminni 'jener auf-
lauernde Mann machte sich auf und ging ihm insgeheim nach' (MUNKÁCSI— 
FUCHS: Volksbráuche und Volksdichtung der Wotjaken, MSFOu. CII, 561); 
S og-pol kiSno-murt kutkám-no nll-pi-kutátsa in-vila kwastini kustam''egyszer 
egy asszony fogta (magát) s gyermekpelenkáját az égre dobta szárítani' 
(MUNKÁCSI: Votják Népkölt. Hagy. 53). S kutkam-no mar-ka seéiez vílám, 
cisto atasli kiétanm? fogta (magát) és ami zabja csak volt, mind a kakas elé 
hintette (122). 

2. Gondolom-formán 

Ragos ige és névszó összetételét mutat tam ki ezen a címen a NyK. 
múlt évfolyamában (LIII, 245) a magyarból, chantiból és mariból. Hasonló-
szerkezet előfordul a permi nyelvekben is: 

udmurt: G ,,val-a jultosedlán jirizV so suám: „val kad; tunná siskiz-?w 
tuéez-no viriz-kad" 'hat deinKamerádeinenKopf gehabt?' ' Sie antwortete: 
,,Er hatte so etwas (d. h. wahrscheinlich); heute, als er speiste, schien es, als 
ob sein Bárt sich bewágt há t te" (MUNKÁCSI—FUCHS : Volksbráuche und Volks
dichtung der Wotjaken, MSFOu. CII, 237, 639), 

komi: Smisije divetesetis killime nin da sessa polni kod pondime 'wir 
hatten schon (früher) von einem Wunder an dieser Stelle (reden) hören und 
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begarmen da ein wenig uns zu fürchten' (WICHMANN : Syrjánische Volksdich-
tung.MSFOu. XXXVIII , 127); seéame viedé§di vicd!z§di da poléi kod 'da sa ich 
(es) an, sah (es) an und erschrak fást' (uo. 126). 

3. A többszörös jelző szórendjéhez 

SIMOIÍYI A jelzők mondattanában rámutatot t arra, hogyha a főnévnek 
melléknévi és számnévi jelzője van, a szokásos szórendtől eltérően, a mellék
nevet eléje tesszük a számnévnek, ha valamely tulajdonságot erősen ki akarunk 
emelni. Pl. Az áldott szent három úristen (ÉrdyK. 553b). Édes négy gyermekem! 
(Apor: Végr. 409). Ezeket az édes négy gyermekeim isszák egyaránt (uo. 388). 
Minden lófő vagy darabant embernek az felesége nagy kontyot viselt, abban 
nagy két tőt szúrt fel, mintha szarva lett volna (Apor: Meth. 345). A vízben 
gyönyörű szép hét aranyvadkacsa úszkált (Heves m. Tiszafüred, MNGy. IX. 161). 
A kirának vót gyönyörű szép három lyánya (Heves m. Besenyőtelek, uo. 61). 
A hidassábo ig'éj juó három diszn^ó hízik (Veszprém m. Acsád, Nyr. X X X I I I , 
240). Gyi, tefakó, gyi te szürke, Gyi két lábam, fussatok! . . . Milyen áldott két 
csikó ez, Egyik sem kér abrakot (Petőfi: A vándor legény). g 

Ezt a szórendet azelőtt nemcsak ily nyomósító értékkel használták, 
hanem sok más esetben is (így néha még újabb íróknál és a mai népnyelvben). 
Pl. E dologban e nagy két akadálytul így megmenekedvén. . . (Veresm. Megtér. 
33). Az itt levő nemesség mezőn füvön legelő sok lovaival együtt elhajtatá 
(Cserei 366). Tizenkét vitéznek drága sok marháját (Arany: Toldi, XI , 15, 
Ilosvainál: Tizenkét vitéznek minden sok marhája). Majd megrepett a szíve 
a szíp két lány után (Orosháza, Nyr. IV, 474). Lakott abba egy vak pár ember 
Pócsfalva Nyr. XXXVII , 370). 

Ez a sajátságos szórend, mint SIMONYI idézett munkájában mondja, 
melyhez hasonlót az indoeurópai nyelvekben keveset találni, a magyar nyelv 
rokonaiban is előfordul, így pl. a manysi és chantiban (108. 1.). Manysi 
adatokat már SZILASI közölt Névszói összetételek a vogulban NyK. XXVI, 
141) c. értekezésébén: É pesatin sat tol l'ülitél uíá nelmá xossixati 'hétbélyeges 
öl magasságra csapdos föl a tűz lángja (nyelve)' (MUNKÁCSI: VNGy. 1,45); 
kerin mailép sat taxét 'vasmellű hét búvárkacsa' (uo. 95); lunt-la'il, vas-la'Ú 
Xansan saw san, saw votá 'lúdláb, réceláb rajzával ékített sok doboz, sok 
kártus (II, 55). 

További adatok: E sakwaUk-sam, xu^aX-sam kit uj 'szarkaszemű, 
hollószemű két állat (II, 111); x^r-pásV janit kit lőni kapajém 'szarvas nagy
ságú rettenetes két vadászkutyám (II, 201); anxa-sip xürém xQptém 'hófajd 
nyakú három rénökröm' (IV, 10); ujin-sis %q,t vani xóltilém 'vadas hátú hat 
erdei hegyet járok be' (III, 167); sarnin tawlép, sarnin pq,nsip sat kukukk 
'aranyos szárnyú, a. farkú hét kakukkmadár' (I, 39); °KL tosém antpa lou sair 
'kiszáradt szarvú tíz tehén' (IV, 128); É x^nxin vátap saw tür 'kakás par tú 
sok tó ' (III, 205); xansan porxán saw %um 'díszes ruhájú sok férfi' (IV, 70); 
So fíönnPrsóp kit wsal 'auf (meinen) beiden mit Otterfell [besohlten] Skiern' 
(KANNISTO—LIIMOLA: Wog. Volksdicht. I, 64); kéralpip sat merjük 'sieben 
Waldgeister mit eisernen Haut ' (75); man kéerelmi B sat mánv onsep ii'[3elmi*B 
sa-t rnann núseft 'wir habén sieben Schaufeln mit eisernem Blatt, wir habén 
sieben Schaufeln mit hölzernem Blatt ' (240); si-si^Rn a-t x^nin píipfiesum 
má"ylintHf] gö-t jcy,rn,n pitfSpssum 'fünf starkrückige Mánner packten mich, sechs 
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starkbrüstige Mánner packten mich' (245); K sürdh sóát áfílt idsy'i 'ú.e kamen 
durch die sieben goldenen Himmel' (50). 

A c h a n t i nyelv hasonló jelenségére én közöltem adatokat SIMONYI-
val. Pl. É ioutlfijdi kát %u\ öéds 'két lövő embert talált ' (PÁPAY, ONyT 2); 
alti-kézdr] kát %ui 'szablyás két ember' (157); önddr-so% kát nimM uis 'vidra-
borból készült két hóteilpát vette' (176); apsisárjdn kát %oi ólhrpn 'két egy-
testvér van' (apsi 'öcs' 92); %onten mcu kát %áfi 'Konda vidéki két csónak' 
(135); %öntd7]-mou údl %á$ 'Konda vidéki négy csónak' (136, 137); pubi lábdt 
uehrnvtl-gi 'ha pubi hét fogása van' (171); tel-léhm lábdt %áfi 'teli ült hét csó
nak' (132); törmá kaldm lábdt %ös 'az égbe föltetszett hét csillag' (91); tördm-
pugdt ár liufos liszt, mou-pugdt ár uné 'keskeny állú sok lazac' (132); Icudt] o%pi 
ár sb% 'csontos fejű sok tokhal ' (138); soga-to%h$ ár nál 'fogolytoílas sok nyíl' 
(140); ondeij-peldk ár Ivbas 'erdős félen [levő] sok éléskamra' (169); uát 
%um $ar) %dm pandlna ielna %aisiliidm ár %andi ár %uj,dl lau§l 'a széltől hullámos 
jó fövenyparton visszamaradt sok osztják férfi [így] szól' (143); I teberjna jirja 
kát fádak ömést 'im Vorhause stehn zwei Gefásse mit Wasser' (PATKANOV, 126). 

SIMONYI megjegyzi, érdemes volna a többi rokon nyelvben is kimutatni 
ezt a jelenséget. Én egyelőre csak a permi nyelvekben találtam néhány ide 
vágó példát: 

k o m i : Prup esin ulas jiréeni zel bur kik es 'unter dem Fenster weiden 
zwei sehr schöne Ochsen' (FOKOS-FTTCHS : Volksdichtung der Komi 113). 

Ide tartozhatik a következő mondat is, ha a jelző tkp. nem határozó: 
velini Kulem-dinié kik mórt 'es waren zwei Ust 'kulomer Mánner' (uo. 276). 

u d m u r t : suras-vMin koskié kwin gicijaz adp 'úton haladó három rókát 
lát tam' (Munkácsi: Votj. Népkölt. Hagyományok 263); G ódig gurtis kik sal-
datjos 'zwei Soldaten aus einem und demselben Dorfe' (Wichmann: Wot j . 
Sprachproben I I , 134); J vaskáua dirja tuz baddzin mno nuiues vimem 'vormals 
gab es viele sehr grosse Wálder' (84). 

Ez a szórend azonban nemcsak a finnugor nyelvekre jellemző, hanem a 
törökségre is, legalábbis az oszmánliban szintén a tulajdonság nyomatékos 
kiemelésére használják. Pl. güzel iki kiz-dir 'szép két lány ez! eji üts tsodzuk-dur 
'derék három gyerek ez!' kara deniz bűjük bir deniz 'A Fekete-tenger nagy egy 
tenger'; köprüde duran bir adam gördün 'a hídon álló egy embert lá t tam' 
(Kunos adatai, A jelzők mondattana 109). 

4. Kérdőnévmás deverbális képzővel, igeraggal 

Az udmurt mar? 'mi?' kérdőnévmásnak eddig nem ismert használata 
van a következő mondátokban: S korkaz pirsa, siskam-maram-no potám 
korgidaz 'er ging inseinHaushinein, assundmachte was sonst und ging in den 
Pferdestall hinaus' (MUNKÁCSI—FUCHS: Volksbráuche und Volksdichtung der 
Wotjaken, MSFOu.CII,48);otintaos siskil'l'am, marallam-no valjossas-no 
éudiUam, tuktaílam 'dórt assensie und machten sonst etwas, und íütterten und 
tránkten die Pferde'; no nos s is kis a, marása, tal'ati lin-ajüzá palodz vetlilXam 
'und nachdem sie etwas gegessen und was sonst gemacht hatten, gingen sie 
bisgegenMittagim Walde herum' (48); uzasa, marása kai biriz 'arbeitend, 
durch das Arbeiten was sonst machend, verging die Kraf t ' ; maralini 'mo-TO 
nofleniOBaTb', 'étwas machen, verfertigen' (BOEISZOV: Udmurt Kbil-ljukam 
177, MSFOu. CII, 560). 
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Hasonló szerkezetek vannak a manysiban: LO poriymafis, kenNpüliy, 
pássápUliy ti- maniytafis, ti- mannára(3e 'eswurdeaufihnlosgesprungen,, 
wie ein Stück von einer Mütze, wie ein Stück von einem Fausthandschuh wird 
er mm zerrissen, was nun auch mit ihm gemacht wird' (KANNISTO— LIIMOLA: 
Wogulische Volksdichtungl.MSFOu. Cl, 74); So lérjn alsléym mannaftéym 
'ich fange Einhörnehen und so was' (KANNISTO, FUF XVII, 143) ; P Í S £ SÁS teym 
msnn9reym 'ich arbeite und so was' (uo.); §s Aeéti menesri 'er arbeitet und so 
was' (uo.); amsn elj3eém alá menn9rn(3eém 'wir sollen totgeschlagen werden 
oder was' (uo.); K^is paAt nurkissp óAüt msneenii. 'hat Kois einen Rácher 
oder wie?' (uo).. 

Nyilvánvaló, hogy itt a már többször tárgyalt gombát mit evett féle szer
kezettel van dolgunk.1 Eredeti alakjában a mi névmás egy névszóval együtt 
mellérendelt viszonyban áll, általában kötőszó nélkül. A magyarban és a csu-
vasban azonban a mi névmás igével együtt is előfordul, tehát az állítmánnyal 
egyenlőrangú mondatrészként, azonban igeragot vagy de verbális képzőt nem 
vehetnek fel, mint az^ udmurt és manysi példákban: Vótak, akik lementek, 
űdögeltek, beszégettek mi. Nem vót semmi dóguk, a katonák csak heverésztek-mi 
(Adavidék, NyF. XXXVII , 43). A csuvasban: vP vei veyetra iyd saldak Wistan 
'§zatsa~ yuarzá kiléted mdn 'azon időben két katona foglyot kísérve jön, 
(vagy) micsoda (MÉSZÁROS 263). 

A régebbi szövegekben a gombát mit evett szerkezetre csak néhány példa 
fordul elő mindössze, ezért MUNKÁCSI nemrég megjelent gyűjteményéből újabb 
adatokat közlünk: S veraskisa-no mar-no kársa 'mit einander sprechend 
und sonst was machend' (573) ; J ta pi ctsalzá marzá tupatja 'dieser ládt (eig. 
bringt in Bereitschaft) sein Gewehr, sönst was' (94); S nanjos-marjos kutisa 
'Brot und sonst was mitnehmend' (559) ;S kis nóta k:n o, marta k-no ognaz ulsa 
kjti sisa, kiti siták-no juták-no kaltirtoz vilám 'ohne Frau und ohne sonst etwas 
alléin lebend, manchmal essend, manchmal ohne zu essen und zu trinken, 
schlenderte er herum' (232). 

A ma? 'mi? ' kérdőnévmás a régebbi szövegekben nem fordult elő a szó
ban forgó szerkezetben. MUNKÁCSI újabb szövegeiben erre is van példa: G 
kin nua kizázl — susa — piiijez-no maiz-no övöl 'wer die Fichten forttrage? 
Spur oder sonst was ist nicht da' (298); S sö-berá og-pol minillam kölni nana n-n o 
majin-no 'dann gingen sie einmal übernachten (über Nachtjagen) mit Brot 
und sonst was' (563); S se-berán odik mur gop-sori viui-z-no gonderjosez tete-
nanez maján ez so mur gepá kemaza leziz 'hernach gelangte er zu einer tiefen 
Grube und umstürzend, liess er seine Bárén (d. h. deh Bárén mit dessen Gesell-
schaft) samt seinem Mistkorb und sonst was in jené tiefe Grube fallen' (166). 

A kitin? 'hol?' kérdőnévmási határozószóval: S sö-berá so Kicsik puktcs 
vgzj n-n o kiti n-n o iésa nunaláz viztám 'sodann verbrachte diese K. den Tag, 
neben den Garten oder sonst wo schlafend' (258). Vö. a magyarban: Mikó 
ménnek vásárra hova, benéznek éty kicsit a kocsmába (Adavidék, NyF. 
XXXVII , 43). 

A régebbi mari gyűjtésekben nem találtam példát erre a szerkezetre, pedig 
feljegyzéseim szerint ott is megvan: U P tu-ö§ m'i'údm kuőa'ldktds petske-ye 
mo-ye ko$la'skd 'ő engem szalajtott az. erdőbe hordóval mivel; min ku\ts§s§m 

' L E H E : Toldi2 301, STEUBR NyK. XX, 154, KERTÉSZ Nyr. XLII, 7, BEKÉ Nyr. 
XLII, 135, KSz. XIV, 146. 
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Jco'l§m-da mo-öa 'halat fogtam mit ' ; uskale't mois twstd ko'Mt 'ott 
járnak a teheneid mid'. 

Néha lekicsinylő, megvető árnyalata van a kifejezésnek: UP erfié'éd 
kot sm d zd mo zd 'ez evés' ? 'ezt a gyermek evésének lehet mondani?', szó-
szerint:' a gyermek evése mije'; CU tide &dr\dn pú r úmd z o mo z o! 'ennek 
az embernek a fa vágása (nem sokat ér)', szószerint: 'ennek az embernek 
fa vágása mije'; CK tide fiatön tür etmd % e mozof 'ennek az asszonynak 
[soha nem készül a hímzése el] (ugyan nem sokat ér)', szószerint: 'ennek az 
asszonynak a hímzése mije'. ^ 

Némely nyelvjárásban a mo'1. 'mi?' alak helyett mo% használatos: UJ 
merá'rjdm mo% lüje'ntb'Um 'nyulat mit hoztam', szószerint: 'nyulat mit lőve 
jöttem'. Ez az alak nyilván mon, mb'jdn istrumentálisi alakokból fejlődött, 
melyek más nyelvjárásokban meg is vannak: P V mnd m mon, uská'ldm 
mon, tarjga'l lije's kdn, á(í$ré'n dola'm 'a lovakat , teheneket, miket, ha ideje 
lesz, haza terelem'; B j érj d en e mon kdreda'l fiuréeda'l itkostl 'mással 
(tkp. emberrel mivel) ne verekedj, ne veszekedj!'; C pasusto oskal-
s amd i s, § m n e - s a m§ t's mo n k o ' s t§ t 'a mezőn tehenek, lovak mik 
járnak'. 

Amo?í, mb'jdn tehát eredetileg instrumentális volt, s így eredeti jelentése 
'mivel' volt, de ez a jelentés később elhomályosodott, s ugyanazt jelentette, 
mint a ragtalan mo'1. 'mi?'. A CK nyelvjárásban a mb'jdn alak használatos: 
t'sodraSke kajen pum pr ena * m mb'jdn rü's§m 'az erdőbe mentem és 
fát, gerendát mit vágtam; .pdisal öene kb'stdm, ü • r§m da mb'jdn lüien 
tb'l'dm 'vadászni voltam (tkp. puskával jártam, mókust mit lőttem (tkp. lőve 
jöttem)'. 

A lekicsinylő jelentésen kívül a kifejezésnek tagadó értelme is lehet: 
C poskuöo djdri meman dek tb'l§ a djotme't mon le'ktdn ga'jds 'a szomszéd 
hozzánk jött, s minden kérdezés (v. kérés) nélkül eltávozott; tatse bWtösko 
stiőo' oöora's kájdsna; odorom e't mon tolna'm mörjge's kuö§§ko, djur 
tnr\aíe 'ma a rétre mentünk gereblyélni; (de) anélkül, hogy gereblyéltünk 
volna, haza jöttem, (mert) elkezdett esni az eso'. 

A nyugati nyelvjárásokban a K mb'ld, JO mú'13, J T mü'lo 'más' szót hasz
nálják a kérdő névmás helyett : K s ka • let mb'ld ndrrstd kb'stdt 'a teheneid 
mid a mezőn járnak ' ; JO ki • ndet mii' l et tsd'la ka'nden 'kenyeret mit, 
mindent hozott'; J T sb'rdk mü'ldzo to'l§n 'a juhok mik megjöttek'; 
kotsmSzo mu'l§?o ko'len go'lt§s 'meghalt anélkül, hogy evett volna'; ta'tse 
ka' im§na múld na 'ma* a menésünk (hiába való volt)'. 

5. Névmás jelzővel 

Nyelvünkben a határozatlan névmás melléknévnek lehet a jelzője. 
Pl . Valami jót szeretnék. Valami szépet láttam. Valami 
nagyot, akarok alkotni. SIMONYI A jelzők mondattanában az újabb irodalom
ból olyan példákat is közöl, amelyekben a melléknév a jelző, s a határozatlan 
névmás a jelzett szó. Pl. Az a boldogvalaki (CSOKONAI). AZ a bizo
nyos valaki (ARANY életéből, levelek, 66). Egyszerű és igény
telen valami (ARANY). A rokon nyelvekben az utóbbi eset gyakoribb, 
mint a következő adatok bizonyítják: 

m a n y s i ; LO má ülUta iine k £ ö t p á, fiit ülUta iins kgötpá 'über das 
Land kommender, über das Wasser kommender (KANNISTO—LIIMOLA: Wogu-
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lische Volksdichtung I. MSFOu. Cl, 78); nemaPrsir k%őtpá 'keinerlei Wesen' 
(uo.); láefin, fiássiy tiy iinekgötp ul fiós öli! 'sage, es mögé keiner híerher 
kommen' (tkp. 'ein hierher Kommender sei gar nicht') 197 ; So áymrj x^PQ 
la fii 'derKranke sagt' (346); É tll elül alné xatpa ekwatá voss mini, ájkátá 
voss %uji 'már ezután az embereknek (tkp. levő v. élő valaki) felesége hadd 
menjen [a dolga után], a férj pedig hadd heverjen! (MUNKÁCSI, VogNGy. 
I , 21); Mi xujeuw, tülmenténé xatya joxti, taw %qrti, suj vári, 
tü lm ent én é xatpa íapán at rawi 'éjjel lefekszünk, valamely lopni 
szándékozó (tkp. lopó valaki) jön, ő vonít, zajt csinál, a lopni szándékozó 
nem juthat közelbe' (uo. IV, 342); LO am tens mat? r tuldym 'ich 
bringe etwas zu essen' ( K A N N . — L I I M . 205); So ÖS tene mat^r ünNttdZt 
'wieder stellten sie Essen hin ' ; K táü ma t sd r pma t er^nl pdlilóáli 
'vor irgend etwas pflegt es sich zu fürchten' (22); K té~né mát ér tatkén! 
'hozz ugyan valami ennivalót! (Munkácsi: VogNyjár. 199); khwatéx-
mátér 'valamelyik' (pl. tété kitálnél khw at é x T'.W* átérmé vájin! 'ezen 
kettő közül vedd valamelyiket!' 199); P oati-mán pilnémátér at 
khantloqUn 'semminemű félni valót nem találtok' (238, VogNGy I I I , 523). 

Kérdő névmással i s : P pilné mán ér khatsánl 'micsoda félni valót 
találtatok' (III, 523, VogNyelvj. 237). 

u d m u r t : S so piei si ma-ka isirak pá keskiz-no kulám 'dieses kleine 
Wesen (tkp. kis valami) schrie plötzlich auf und war gestorben' (MUNKÁCSI— 
F U C H S : Volksbráuche und Volksdichtung der Wotjaken, MSFOu. CII, 85); 
S dzegüz numir ^zir\izá éijám ini, tuz. b ad dz in ma -ká 'ein Wurm, irgend 
etwas Grosses, hat die Hálfte des Roggens auffressen' (253); S ton umorto-aéad 

'pu-kilo, éekit ma-ká gozijün ossa uttsa ! 'hánge auf einen Strick cinen Klotz, 
irgend etwas Schweres, vor deinen Bienenstock, versuch es! '(101); S ojdzi 
vostisa, so ad'ami kuetso val settám, mirdán-ginü pid-jilaz vetlis, n at s ar 
majá-ká 'nachdem sie so getauscht hatten, hat jener Mann ein scheckiges 
Pferd bekommen, dass kaum auf den Füssen stand (eig. ging), irgend ein 
mageres' (50); S vatskala dirja odik adimilán kisnoez vilám a dztám ma -ká 
'einst war die Frau eines Mannes fául oder so etwas (tkp. lusta valami volt)' 
(258) ;—J suoz ta peres mar-ká 'sagt dieser Alté (eig. dieses alté 
Etwas, dieses alté Wesen)' (271); J jaíísiez viétámgás mar-ká vilám 
'der Knecht war so etwas schwachsinnig (tkp. valami kissé ostoba)' (227); 
J sooslán iskabinzilán pizi val, monán o g - ar á s mar-ká Ondirei nimo 
'ihr Nachbar hatte einen Sohn, so etwas gleichen Altér wie ich, namens 
Ondirei' (266); S vetiljossás éijám-berazi téuk-adzaz nos kik val vosalíam: 
kuin arás marjosiz-ká, val tsuzzá burjitoz vilám Jorok 'nach
dem sie die Fársen gegessen hatten, opferten sie den náchsten Tag wieder 

- zwei Pferde: hierzu wáhlte Jorok die etwa dreijáhrigen (tkp. a három 
éves valamiket, három éveseket) (und) die Falben unter den Pferden aus' (146). 

Főnévvel: S suuá so adami luuám dz acd z ág ma-ká 'sagt das zum 
Mensch gewordene gánseartige Wesen (Etwas)' (77). 

Névmással: S p%z éekit, iz-no og vii pud minda luuoz sictsá ma-ka 
'der Kahn ist schwer, und der Stein wiegt etwas 5 Pud (oder) so was (tkp. 
olyan valami)' (254); S mar ta tat éá mar-ká V was für ein Ding 
ist das?' (tkp. 'mi ez ilyen valami?') (253); S uttsalom mar ma-ká 
talán vizijaz tatsá 'versuchen wir, was für ein Ding das da auf den Wurzeln 
'st (tkp. mi v a l a m i . . . ilyen)' (261); S mali kosám mar ma-ká valtai 
iwas für ein Ding war das, weshalb habén wir ihn dazu aufgefordert?' (56); 

1 7 Nyelvtudományi Közlemények LV. 
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G mar ma -ka ta tatsa pörtmaskié-a, mar-al V a s ist das für ein Gespenst 
oder was ? (tkp. ez mi valami ilyen kísértet ? ) ' ;S ólok in ma j a - ka vajam 
dödijazl 'was für ein unbekanntes Wesen (Etwas) hat er in seinem Schlitten 
hergebracht? (tkp. valaki valamit v. valami valakit)' (75); S ojdzi maU'am-no 
koskam so olo-kin ma-ka 'so streichelte dieser „Irgend-jemand" und 
ging fórt (tkp. az a valaki valami)' (51). 

Melléknévi igenévvel: pop-no dzök-söraz pukis ma-ka ottsi intija'z-ik 
pogiram 'der Geistliche sass beim Tisch (tkp. az asztalnál ülő valaki (v. valami) 
und fiel dórt auf demselben Platz (auf der Stelle) um' (70); — S ton pösaz, 
ketJzitaz medaddzod, sotak ton disono ma-ka övöl 'erfahre (eig. sieh) 
Hitze und Kálte, sonst (eig. ohne dieses) wirst du nichts erleinen' (54). 

Az udmurt befejezett cselekvésű melléknévi igenév állítmányul is áll
hat, mintha ragos ige volna. Ilyen esetben is ki lehet téve a határozatlan név
más a melléknévi igenév után. Pl. S azlestiz zivotzas, busijis v u a m 
m a j a - k a, vil jurtaz gina pirtá vilam 'ihr eigenes Vieh und was sonst 
sie vom Felde heimzuholen hatten (tkp. a mezőről jött valamit, ami a 
mezőről jött), brachten sie in die neue Wohnung' (39); S ogez sijam-juyam 
beraz umma usam soku-ik so zadam maka 'der eine versank sofőr 
nach dem Essen und Trinken in Schlaf, er war ermüdet, sonst was 
(tkp. egyszersmind kimerült)' (659); — G isipijos-no tÉisto so bunan 
kerttilam marjos-ká mumizi-bordin isirakjaskisa .kosko 'und die 
Küchlein und sonst was sind an ihre Mutter mit Lindenbast angebunden 
(tkp. azok a hársfahánccsal odakötöttek, odakötött valamik, t. i. a csirkék) 
und fliegen schreiend fórt' (256); S sin-gac dzutjamdí ceber/potiz, sóin 
llktam mar - Jc a mon 'szemöldökötök felemelése (kacsintástok) szépnek 
tetszett, azért jöttem én ide (tkp. jött valami vagyok)' (MUNKÁCSI: Votják 
Népkölt. Hagyományok 276, 179. dal) ; S menim sundiles d$udzamza addzini 
kula, sóin liktám mar-ka 'nekem a napnak fölkelését kell látnom; ez 
az amiért jöttem (tkp. azért jöttem, azért jött valami vagyok; Munkácsi így 
magyarázza: abban van a jövése mije; értsd: ügye, oka)' (72). 

Véleményem szerint ennek a szórendnek mélyebb oka van: az, hogy a 

finnugor nyelvekben eredetileg melléknév nem lehetett állítmány, illetve nem 
volt abszolút használata, csak jelzőkép állhatott. Erre mutat , hogy a lapp 
nyelvben a melléknévnek külön jelzői és abszolút alakja van, s ugyanez áll 
a mari melléknevek egy részéről is (1. CserNyt. 133). Az obi-ugor nyelvek-
A^ekben külön szócska alkot összetételt ilyen esetben a melléknévvel. Az egyik 
ilyen szó a manysi É ut, chanti O üí, Kaz. pf, Ni f̂, Trj 'Őt, Mj gf, Likr. of, 
Vj gf, V pf, Kr át, DN -qt 'Sache, Ding (in Zusammensetz.)', pl. chanti Kaz. 
pthm (sg. 1. p . ps.) 'enyém', Öten (sg. 2. p'. ps.) 'tied', Trj 'pfam 'enyém', "ÖtAam 
(plur .+sg. 1. p. ps.) 'enyéim', poMgt ( < p'g, tfö gf) 'vieras, toisen oma esine' 
'másé', p'ggf 'toinen, eri(lainen) esine', Vj gtám 'enyém', pgtSmpf 'karkuri 
(tuntematon)', V ma piám' az enyém', id'Icdlám öivylám 'meine Eltem' , Így idUdV 
ptWdV 'seine Eltern', ma tpmpUptám 'mein Mann (von der Frau gebraucht) ' ; 
Kaz. QÍ pf 'kleines Kind', Ni ái *f ua., Trj. rá'i pi:mn 'mein Kind', (tkp. 
kicsinyem'), Mj áigf, Likr. aigf, VK a-iöf, 'Kind' (KARJALAINEN—TOIVONEN 
100) (O á% stb. 'klein' uo. 3). Némely betegség nevének tabu-voltát is ezzel a 
szóval fejezik ki, pl. Vj. 'g,i öf,'g,j al'gf 'Masern' (tkp. 'kis izé'), '^-nA pf, '^nA 
at'pf 'Blattern' (tkp. 'nagy'izé r) (uoVÍOO). 

m a n y s i : N é v m á s s a l : É am utém 'az enyém', nan utén 'a tied,' 
aw utá 'az övé', am utayém 'az én két holmim', nan utanén 
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'tied' (MUNKÁCSI: VogNyelvj. 14), ypti utüw 'melyikünk' (VogNGy. I I , 116); 
So götjut pó'trctanet(s) sujti 'man hört jemaíid sprechen' (KANNISTO— 
LIIMOLA: Wogulische Voíksdichtung. MSFOu. Cl, 62); LO k^otiutamen tö>nly,fi 
sarRt t&yinti 'wenn von nns beiden der Sehnengarnknochen sich zuerst füllt' 
(205); — So táu mawnPrsirut lo^ts? 'was für einer ist da gekommen?' (135); — 
So mátdr-sir^D iogti 'einer von irgendeiner Gestalt kommt' (34). 

M e l l é k n é v v e l : So aku tipö)Catur xunipii\Dt 'ganz wie Riesen gestal-
te t ' (203); So ms>sne pált mán nafifiam gunipíiD Hi 'die jMos-Frau hat etwas, 
das wie ein kleines Kind aussieht' (210); É ne viné %um jány ut jot tóti 'a nőt 
vivő ember idősebbet szokott magával vinni' (MUNKÁCSI: VNGy I I . 127). 

M e l l é k n é v i i g e n é v v e l : É mana totn-utné totwasén, mana 
álentén-utné álentawásénl 'hát te hogy kerültél ide (tkp. minő hozó valami 
hozott, minő hordó valami hordott téged?)' (I, 22); LO tinut 'Speise' (KANN.— 
LI IM. 195)-, So tenut a{nut 'Speise und Trank' (228); So ^örtnlnut 'Bár' (tkp. 
'ein im Wald lebendes Wesen') (201); So %ansár] fiamul j3ám 'sie führt Zier-
arbeit' (213); LO tá/3 EriNten^te nár] fíctrniit pátti\ay nómlrnatsln! 'schátze du 
das von ihm Hingestellte als einen Opfer wert! ' (tkp. 'als einem Gemachten 
wert') (339); Somán pilwaty,^ elmgölas pálD öli 'das, wovor wir uns fürchten, 
hat der Mensch' (150); — So taitlD an öblcfie saympmut náfífarjuku paDS 'damit 
begann er jetzt den Schláger seiner Tante zu verfolgen' (145); So Ut "hs^m 
utam tuft ÍHtumT)s 'hier warf sie ihre Dinge hin' (tkp. 'die von ihr Besessenen') 
(262); So at iö^tláttál %üriypattáD r>nsum kéém iitáns fii)sa\ns pussn 'ihre auf 
dem Boden des unlehrbaren Beutels gehaltenen Dinge nahm sie allé aus' 
(tkp. 'ihre gehaltene Menge Dinge') (uo.). 

Ez az ut szó, úgy látszik, csak az északi manysi nyelvjárásokban van meg, 
a többiben más kiegészítő szót használnak helyette. 

S z e m é l y - ( b i r t o k o s ) n é v m á s s a l : K L am-kharém 'az enyém% 
táu-kharé 'az övé', min-kharam 'a mi kettőnké', nan-khgran 'a tietek' (MUN
KÁCSI: VogNyjár. 110); K am-kharém 'az enyém', nál-kharén 'a tied' (197), 
narjkkárn figintdhn 'du hast dein eigenes Besitztum geschont' ( K A N N . — L I I M . 
125); T am-kharém 'az enyém', neu-kharén 'a tied', teu-kharé 'az övé' (MUN
KÁCSI: i. m. 268). 

M u t a t ó n é v m á s o k k a l : KL ié-khar1 'ez', ta-khar 'áz', íim-khar, 
tim-kharép 'ilyen', akw -íim-khar 'ugyanilyen', tamU-khar 'olyan' (MUNKÁCSI 
111); AL té-%ar 'ez', ta-%ar 'az' (159); K tété-khar'ez', taté-khar 'az', téml'é-
khar 'ilyen' (pl. témíé-khar oat üsintés 'ilyet nem látot t ' 197), tö-khar — tö-
khár(\) 'egyik-másik' (pl. t. tokho Icatti, t. motinis loatti 'egyik így beszél, 
másik máskép beszél' 199); td)(ar 'dieses', td^árdm, td}(armd 'diesen', tnnjCar 
'jener' ( K A N N — L I I M . 16), td'tdkarRt la ttát 'diese sagen' (119); P timlé-khar 
'ilyen'', témUrj-khar(!) 'olyan' (pl. at vasintalem t. 'nem látott o lyat '4 237); 
T tu-khur 'izé', támén-khar 'ilyen', taméri-khar 'olyan' (pl. aman rii^tamén-
khar kéra%, khot-khar tini varén silant 'nekem nő olyan kell, aki ételt főzni tud ' 
(269), taji-khart tip rutin, tájit jinalna urálin 'egyikőtök gabonát vessetek, 
másikótok hátul arassatok!' (270). 

K é r d ő n é v m á s o k k a l : K xfi&txgaran 'wer von euch beiden ' 
( K A N N . — L I I M . 4); T khot-khar 'ki, kicsoda? (pl. rautsmél khaitéu, khot-khar 
male! 'fussunk versenyt, ki győz!', khot-khar árun puivasé khgsgnl 'ki fúl 

1 MUNKÁCSI következetlenül egyszer khar-t, máskor khar-t ír. KANNISTO 
mindig a van. 

• > , . . • 
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tovább?', khot-khoru vpun sowél 'melyikünk v. közülünk ki lesz erősebb?', 
khot-khqrén nqmtén páti, tuti vun! 'amelyik megtetszik, azt vedd!' (269); K 
knnkar mdn9s, pqlikáAm fígnts, knnkar mdn9s, tnfítpefilnd fiqnjks, knnkar mdn9s, 
(3gimqsnd fiqhts, ... 'einer ging (und) liess sich in Pelengut nieder, einer ging 
ging (und) liess sich in Katis nieder, einer ging (und) liess sich in Jumas 
n i e d e r . . . ' (KANN.— LIIM. 98; vö. magyar ki-ki); T neka'r ará'nakoiá'ntg,ní 
'wie schláfst du so früh?' (130), neka'r kit kom üti kgiiV was für Mánner liegen 
hier?' (130), np%pr-khgr 'micsoda' (pl. npxor-khfyrt neu-peltént titit% 'micsoda 
holmik v. micsodák ezek tenálad?', npxpr-khqr páti, tu-ti éslátel 'ami előjön, 
azt dolgozza' (Munkácsi 269); 

H a t á r o z a t l a n n é v m á s s a l : K so%én khgr 'mindenki' (199); 
T ar-khgr 'mindenki' (pl. ar-khgr sgw ánsem 'mindenfélém sok van' (270); 
K mötgar — mötxar 'einer — der andere' (KANN.— LI IM. 38); P motkarekn 
tnár latterjt 'sie sagen zu einander' (92). 

M e l l é k n é v v e l : KL táu jilké-khar 'ő az első', wütin-khgr kogr^x 
'nedves kell (t. i. fa)', semél-khgr vöyi 'feketét kér (t. i. kenyeret)' (MUNKÁCSI: 
VogNyjár. 111); K tgren-khgr 'értelmes', vis-khgr 'kicsiny' (197), fiisxar 
'Kind', fíisxarköld 'ein kleines Kind' ( K A N N — L I I M . 18), (tkp. kis dolog, lény) 
iórligar pdl öati, sak knf]k pöigar pdl öati 'einen Armen gibt es nicht, (aber) 
auch einen Steinreichen gibt es nicht (36), dspr]kar 'der Bemittelte, dstálkar 
'der Unbemittelte' (44), iámMs lülkar tées ai's 'er ass (und) trank Gutes (oder) 
Schlechtes (118); vö. P . lülkar 'der Teufel (tkp. rossz dolog, lény'), kurmMtkar 
'der dritte ' (115); T am-ppulém-khgr 'földim, falumbeli' (MUNKÁCSI 268). 

É r t e l m e z ő : T kantá's \ar, Aqxkar 'er fand einen Ort, einen guten' 
( K A A N . — L I I M . 128), tlp, tárdm, mein'sqm Aqxkar, pettgArjkar, sejnrj tlp! 
'Getreide, Gott, gib, gutes, ergiebiges Korn, grosses Korn! ' (329), ám peltdmt 
mós eüpu- aA sqirarjkar 'ich habé einen kleinen Jungen, einen weissen' (162). 

Á l l í t m á n y : T tü% sará'nkar 'er selbst ist geizig' (127), neü tülá'semn 
iere' ükar 'deine Finger sind krumm' (160), eruAaxvn Aáxkar pü^á'n 'ihr Sohn 
ist ausserordentlich gut ' (127). 

M e l l é k n é v i i g e n e v e k : K. tSndkar tées 'er ass Speise' (119), 
nepjcjcasnd^árdtam tgstpöálitd 'er stellt seine Féder aufrecht' (48), neejixkásndkar 
'Gerát zum Schreiben auf Papier' (390), fiandgar másá'ssltl, ftóári 'er verrichtet 
Arbeit (und) arbeitet für die (von inm) benötigte Ware' ('für das zu Nehmende') 
(44), m'Ján ia%tlankamn($ oltdn-fígi Aajcirjel n^kAa k^Jtqn 'lasset die von uns 
Geopferten mit den Kletter des silbernen Tieres hi nauf kletter!' (307), tnn sSmdl 
ma pa%tlnl k^áhnXar ösdm ám 'die aus der Spalte dieser schwarzen Erde Em-
porgestiegene bin ich' (6); koipkarmd nnkkuáyztildm 'ich heile den Kranken' 
(414), lülnámtpxar 'der Argsinnige' (16), penilapXar 'der Wahrsager' (107), 
£a$pgarMrt tóstryanl 'es wird ein Wahrsager hingestellt' (288), P árnnyá rím na 
slpkar ?áts}m 'einer , der mich tötet, gibt es nicht' (157), khwoitép-khar 'a bete
gen fekvő', khanstép-khar ' tanító', vo%étép-khar 'verekedő' (Munkácsi: Vog
Nyjár. 252); — K tdt sdr{3ganp kuá'ri ühmkar iufitiitemlLs 'dieser in Fliegen-
gestalt Gewesene flog nach Hause' ( K A N N . — L I I M . 118), tdt serftámp kuán 
fignhmkar 'der (Knabe, der) in Fliegengestalt sass' (126), ser^gársp kuári 
ráfílaxtdmkar nidn'^s pari 'der sich in eine Fiiege verwandelt Habende zog 
zurück' (121), ky,at tqntámkar t^fitardts 'der Freigelassene wurde frei'. 

F ő n é v v e l : K öá%ar ölskát, iantd pofink üllitd, pö(3%ar ölskat, iántd 
öánd Ullltd 'wenn es ein Madchen ist, liebkost es für einen Knaben, der so gross 

wie es (selbst), wenn es ein Knabe ist, liebkost es ihn für ein Madchen, das 
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so gross ist wie er (der Knabe) selbst' (108), nexart kfiand-iufi ialyrt 'Fraunvolk 
geht aus (und) ein' (172), néekudr kasnd igl^prj néépdkdn kóatnd fiyiqjn 'dein 
heiliges Papier, auf welches die Weibspersonen aufgeschrieben werden, nimm 
indieHand! ' (297), knmkuár kasnd ialcprj néépdkdn kóa'tnd fía'iqjnl 'deinheil
iges Papier, auf welches Mannspersonen aufgeschrieben werden, nimm in die 
Hand! ' (298), metkari mUdlagts 'sie verdang sich als Lohnarbeiterin' (115; 
vo. É met-ne 'szolgáló leány' MUNKÁCSI: VogNGy. I I , 96, met-%um 'bérszolga' 
IV, 62, met 'bér' SZILASI), P @nr-kár 'Waldgeist' ( K A N N . — L I I M . 156, vö. É 
vör, K L vuor, P var 'erdő' SZILASI). 

Megvan ez a kiegészítő szó is az északi-chantiban is. Pl. %at-%ari ar taprem, 
Iont to%ldrj %or öni namdn laila 'szobapadlóm sok szemetjét a lúd szárnyas 
nagy valamijével (é. szárnyával) fölhalmozzák (tkp. állítják)' (PÁPAY: ONGy 
156); süt noyos tini %or-ki lar)%lem 'ha száz nyusztbőrös drága subámmá 
takarózom' (uo. 111). B E K É ÖDÖN 




