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AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. 

Minden egyes ugor nyelvnek van a maga, több-kevesebb bő
séggel kifejlődött grammatikai a l a k r e n d s z e r e , — rész szerint : 
s z ó k é p z é s e külön névszói és igeszói nemekre (mely néme
lyikben, pl. a magyarban is igen gazdagnak mondható), név
r a g o z á s a és h a t á r o z ó k é p z é s e , i g e r a g o z á s a (több
félemód és tempus megkülömböztetésével, alanyszemély- s néha 
még tárgyszemély-mutató ragokkal, többféle gerundiumokkal). 
Ha ezen alakrendszereket csak futólag is egybevetjük, bennük sok 
közös részletet veszünk észre, mely arra mutat, hogy mindezen 
változatos alakulásoknak egy bizonyos része nem az egyes nyelvek 
külön teremtése, hanem még a valamennyit megelőző nyelvegy
ségből vagyis az ugor alapnyelvből átszármazott örökség. Efféle 
részletet az ugor nyelvek összehasonlítása alkalmilag ki is muta
tott már ,— kivált a szókincs egyeztetése (illetőleg szóegyezések 
kifejtése) közben a szóképzésnek alakra és functióra nézve azonos 
módjait valamennyi vagy több egyes ugor nyelvből tüntetvén föl; 
de egyéb tisztán alaktani szempontból kiinduló hasonlító fejtege
tésekben is.1) Immár idején valónak látszik, hogy az ugor nyelvek 

*) Lásd Nyelvt. Közi. VII , 379. a 2-ik jegyzetet. Azóta hozzá járul
tak : Hunfalvy P . : Éjszaki osztják nyelv (NyK. VII, 403. és XI.) ; — Bu-
denz J . : Denominativ igék az ugor nyelvekben (NyK. X, 1.) ; — Simonyi 
Zs . : Az ugor módalakok (NyK. XI I I , 135.). — Ugyanaz: A magyar gya-
koritó és mozzanatos igék képzése (NyK. XVI, 237. XVII, 46.). — Budenz 
J . : Ugrische Sprachstudien I . I I . (Pest 1869—70). — Weske M. : Zurver-
gleichenden Grammatik des finnischen Sprachstammes (Leipzig 1872) : 
38 1. die n-Suffixe. — Ahlqvist Ag.: Suomen kielen rakennus (Helsingfors 
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162 UGOR ALAKTAN. 

külön tudománya (az «ugor összehasonlító nyelvészet") e részben 
is főczélját — az ugor alapnyelv megközelítő reconstructióját (újra 
eléteremtését) elérni megkísértse, tüzetesen nyomozván és kifejtvén 
az ugor nyelveknek valamint szókincsbeli egyezését, úgy a l a k 
r e n d s z e r b e l i k ö z ö s s é g é t is, — vagyis meghatározván, 
mi tartozik az egyes ugor nyelvek grammatikai alakjaiból még az 
ugor alapnyelvnek készszé fejlődött rendszerébe s mit kell ennek 
ellenében az egyes nyelvek vagy akár még további egységben ma
radt több egyes nyelv külön fejlődése alatt megtermettnek tekinte
nünk. De az egyes nyelvnek nemcsak külön fejlődése fog az ugor 
alakrendszer meghatározásával szembetűnni, hanem az alakbeli 
fogyatkozása is: egyes régen megvolt exponensek kiveszése, a me
lyek functióját az illető nyelv esetleg tán más rokonértékű expo
nensekre ruházta át vagy ujabbak teremtésével pótolta, ha a ke
letkezett hiányt egyáltalában eléggé alkalmatlannak érezte. 

Arra pedig, hogy valamely alakot az ugor alapnyelv alak
kincsébe sorozzuk, természetesen meg nem kívántatik, hogy az 
még v a l a m e n n y i egyes ugor nyelvben is rendesen divatozzék 
vagy legalább némi nyomokban kimutatható legyen. Hiszen min
den nyelvben, a melynek csak némileg régibb időig fölérő történe
tét ismerjük, kisebb-nagyobb fogyatkozásokat is fedezünk föl, a 
melyek szintúgy a szókincs mint az alakrendszer régibb teljességét 
megapasztották. Még kevésbé várható tehát, hogy a még régibb 
korban hajdani egységükből különvált nyelvek mindegyike az át
örökölt alakkincset teljesen megőrizte legyen. Hogy jelesen az 
ugorságban is ilyen alakfogyatkozás ment végbe, arról egyes ugor 
főnyelvek dialektusai tanúskodhatnak, a mennyiben valamely dia
lektus társai ellenében gyakran alakhiányt mutat föl (így pl. a 
revali-észt nyelvben már nincs meg a finnS., karéi, vepsz, vót dia
lektusok -ne képzős modus potentialisa J a lappF. és lappK. elej
tette az -n genitivusragot, a mely a lappS. és lappE.-ban még meg
van | a mai magyar népnyelv nagyobbrészt már nem él az a, e-féle 
praeteritummal). E szerint az ugor alapnyelv alakrendszerébe tar
tozik még az olyan alak is, a mely a meglevő ugor nyelvek néme-

1877) : 1. Noininien synty ja taivutus (v. ö. NyK. XVI, 295) — Donner 
0.: Die Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen (Helsingfors 1879) : 
55. 1. Formenlehre 
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lyikében bár ki sem mutatható; sőt elegendő csak két nyelvnek 
tanúsága is, ha e két nyelv egyszersmind az ugorságnak nem ugyan
azon, hanem két külömbözö ágához tartozó (az egyik északi-, a 
másik déli-ugor nyelv levén — az ugor nyelvek elágazásáról való 
azon theoria szerint, a melyet MUgSzótár 363 sk. 11. és külön «Ver-
zweigung der ugrischen sprachen» ez. értekezésben fejtegettem). 
Nincs ugyan kizárva még azon lehetőség sem, hogy valamely ugor
kori alak esetleg csak egyetlenegy ugor külön nyelvben maradt 
meg, de ilyennek netaláni régibb eredetét természetesen nincs mó
dunkban meg is bizonyítani. 

11* 



ELSŐ RÉSZ : 

Az u g o r n y e l v e k szóképzése. 

1. §. Bevezető megjegyzések. 

Valamely egyes nyelv s z ó k é p z é s é t a tudományos nyelv
tan szempontjából fejtegetvén, azzal foglalkozunk, hogy a részben 
közös hangtesttel és jelentéssel való szótők közt megállapítsuk a 
származás viszonyát s a származék-szótőn a származtató hangalaki 
elemet (az alaptő hangtestének külső bővülését vagy némely hang
jainak változását), valamint annak egész jelentéséből az e származ
tató elem által kifejezett momentumokat meghatározzuk. Vagyis : 
lefejtjük (illetőleg kifejtjük) a származéknak fölismerhető szótőnek 
képző részét (mely esetleg csak hangalakváltozásban rejlik) s annak 
jelentésbeli értékét határozzuk meg ( funct io- já t , melynek a 
képzőrész az e x p o n e n s - e ) . 

S z ó t ő a mondatbeli viszonyításon kivűl tekintett, illetőleg 
e viszonyításnak netaláni exponenseitől megvált szó, mint bizonyos 
(nominális vagy verbális) fogalom kifejezője. 

A s z ó t ő nek a tényleg használtató viszonyított szóalakok
ból akár t ö b b f é l e a l a k j a is válhatik ki: t e l j e s e b b és 
k e v é s b é t e l j e s (vagyis csonka, gyengébb hangtestű) szótő
alak; az utóbbi ellenében a teljesebb alak esetleg a hangtest erős-
büléséből is eredhet. Pl. a finnben: jalka és jala láb | sormukse és 
sormus gyűrű | luké és lu'e- olvasni | anta- és anna- adni | tule- és 
tul- jönni || pete és vedé víz | (észt) tappa és tuba, meg tuba és to'a 
szoba| (lapp) sadne- es sane szó | lokka- és lo^a- olvasni. — Ugyanez 
áll az a 1 a p t ő ről is, melyet többféle származéktőkből kivehetünk. 

A legrövidebb, tisztán meglátszó ós elválasztható rag nélkül 
való, de mégis viszonyított szóalak — nem mindig egyszersmind 

11 
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a t e l j e s s z ó t ő i s ; így pl. nem a névszónak egyes-számi nomi-
nativusa, vagy az igének imperativusbeli egyes sz. 2. személye, 
vagy indicativusbeli praes. egyes-sz. 3. szem. alakja. Gyakran ilyen 
alakban még benne lappang a viszonyító rag, s még ki is mutat
ható (pl. a finn ole légy, elei élj, mint imper. egy. 2. szem., tkp. 
ole\ elá\ e h. ölek, elák ; v. ö. lue olvass, anna adj —• s nem: luké, 
anta; — a mordM. kuli «moritur» történetesen = tő kuli-, de a 
mordE.-ban még külömbözik az ind. praes. egyes-sz. 3. kuli a kulo-
tőtől; a kuli mint praes. 3. alak ugyanis ebből vált: kulij, kuloj). 
Néha meg ilyen alakon a teljes töalakot tetemesen csonkító kopás 
tapasztalható; pl. 
finn kolmas harmadik (nom., kolmansi h.) — tő : kolmante 

suurin legnagyobb (nom.) — tő : suurimpa 
észt s'úda szív (nom., = f. siidan) — tő : südame 
lappF. gama csizma (nom.; n. plur. gabmagak) — tő : ga'maga-

imovea nyelv (nom.; plur. nuofcamak) — tő : nuofcama. 
cáve nyak (nom.; plur. cdppatak) — tő : cáppata 

zürj. sin szem (nom.; elat. sinmis, iness. sinmin) — tő : sinmt-
pos híd (nom., elat. poskié, in. poskin) — tő: poski 

cser. poc nyiss (praes. 1. pockam) — tő : pocko-
pilc mess (pr. 1. püekam) — tő: pückö-. 
A teljes szótő meghatározása kivált azért fontos, hogy a hozzá

mint alaptőhez tartozó származott tőkben a valódi képzőrészt he
lyesen elválaszthassuk, illetőleg meghatározhassuk. Pl. a magy. 
hal piscis-nek teljes tője hala szerint (halat, halak, v. ö. finn kala) 
a halas származékban nem -as (hal-as), hanem -s a képző (hala-s); 
az ad-ni «dare» igének teljes tője ada- v. ado- levén (v. ö. finn 
anda-), az adó, adás származékokban nem lehet az egész -ó, -ás a 
hozzájárult képzőrész, hanem ezen ó meg az ás-nak á-ja magában 
foglalja még az ada- v. ado tő végvocalisát is (vagyis -ó, -ás nem 
tisztán elváló képzők: < ó , <ás). 

E szerint nincs is értelme úgynevezett k ö t ő - v o c a l i s nak, 
a mint némely grammatikák a rövidalakúnak (s jelesen consonans-
végűnek) fölvett alaptő meg a consonanson kezdődő képző (v. rag) 
között mutatkozó vocalist nevezik. Más természetű az olyan hangzó 
(vocalis v. consonans), mely történetes alakrövidülés után, utólag 
mint ejtéskönnyítő s e g é d h a n g z ó vétetett föl: pl. magy. m -
relm (ebből: szerelme) helyett: szerelém \ szitk (szitko, szidkoj h . 
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szitok |j észt. kimar alkar: gen. kunra v. kundra \ sammal moh: 
geh. sambla (e h. samla) || mord. monts magam (e h. mon-es) \ lo-
mantsta (e h. loman-sta) emberből. 

Nem vehetjük az ugor nyelvekre nézve hasznát a l e g e g y 
s z e r ű b b a l a p t ő k (vagyis úgyn. szógyökök) alakját meghatá
rozó azon elméletnek sem, hogy az ilyen alaptők egyáltalában 
e g y t a g u a k n a k veendők föl. Végső alaptőnek mindig csak a 
szónak azon részét tekinthetjük, a melyet teljesen igazolható szó-
fejtés annak föltüntet. Találhatók ugyan egyes ugor nyelvekben, 
mostani alakjuk szerint, elég számmal egyhangú alaptők is, de 
többnyire még teljesebb mellékalakok is vannak meg mellettük, 
vagy pedig már hosszú vocalisuk is utal még eredetibb teljesebb 
alakra, a melyet rendesen egyik-másik rokonnyelv még fönn is 
tartott. Amúgy is számba kell vennünk, hogy a nyelvek hangalaki 
fejlődésében minden lépten-nyomon (az ejtés könnyítésére szolgáló) 
gyengítést, rövidítést, koptatást tapasztalunk, — s így eleve sem 
hihető, hogy a most rövid egytaguaknak található szók (szótők) 
régebben is azok voltak. S csakugyan ki is mondhatjuk, hogy az 
ugor nyelvekben, az eddigi hasonlító szófejtés szerint, a kifejthető 
l e g r ö v i d e b b a l a p t ő k (néhány névmástőn, s talán a tagadó 
igén [finn e-, lapp t-J kivűl) általában k é t t a g ú aknák, még pedig 
v o c a l i s - v é g ü e k n e k mutatkoznak. Példák: 

a) magy. i- (ital, itat-) és ivo- (ivó, ivás) J vi- (vitel, vitet-) és 
vive- (vivő) || mord. mi- eladni (mimé, misend-) és mije- (mijems) \ 
ti- és tije-, teje- tenni (finn tege-) || vog. mi- és maj-, maje- adni | üt
és vaj-, vajé- venni. 

b) finn pd fej = ug. Pings (m. feje, Ip. paije, vog. pdnk, pari
ké) | yö v. o éj = m. éj (éje, lp. ija)\ ja jég = ug. jsngs (m. jege) | 
syö- (so-) enni = mord. seve-, m. évé- \juo- (jö-) inni = ug.jBge-
(lp. jakke-, m. ivo-) \ lie- (lé-), lp. le-, la- lenni = m. léve- \ lyö-
(lo-) ütni, vog. li- lőni = m. lövő- || magy. kö és köve-t (f. kivé) \ 
ló és lova-t (oszt. lóri) || magy. fa és fá-t (f. pü). 

c) magy. ho (hogyan, hol, hova) — finn ku stb., MUgz. 1001.1 
a, o, to (az, oda, ott, tova) és e, i, te (ez, ide, íé-tova) ib. 763. 805 
1. | ki, mi ib. 28. 623 1. || finn e-, lp. i- (en nem én, lp. im, ib). 

Az ugor nyelvekben (valamint a többi altáji nyelvcsoportok
ban is) a s z ó k é p z é s e s z k ö z é ü l általában csak az alapszó 
hangtestének külső bővülése szolgál, az alaptőt kiegészítő új szó-
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részek által ( k é p z ő k = suffixa derivativa), még pedig ezek kivé
tel nélkül az a l a p t ö v é g é h e z járulók (utóképzők). Pl. vére 
(veri) vér : verise véres, verevavéres (fris színű, verés), verekse id., 
veristd- megvérezni | kay- járni: káyskele-, káyskentele- járkálni, 
kayttá- járatni, káyntö járás, káypájáró, kelendő | stb. stb. — Eset
leg ugyan csupa hangváltozás is (az alaptö végvocalisában) tűnik 
föl mint szószármaztató eszköz, de ez mindig csak hangalak-fogyás
ból ered, melynél fogva az eredetileg külön hangzóból álló képző 
az alaptö végvocalisával egyetlenegy hangzóvá összevonódott: pl. 
finn muna ovum: muni- ova parere, tojni | varsa- csikó: varso- csi
kót elleni (ezek h. munoi-, varsói-) | lappF. lokka- olvasni: lokke 
olvasó (e h. lokkeje, a mint a szó még hangzik is a lappS.-ban). — 
Sőt tapasztalható még a származtató exponensnél^ (képzőnek), mely 
pedig az illető szó jelentése szerint megkívántatik, teljes h i á n y a , 
illetőleg l a p p a n g á s a is, mely egyébiránt az illető nyelv köré
ben általában végbement szóalak-fogyás jelenségeihez tartozik: pl. 
a lappS.-ban monne tojás : monne- tojást szedni (de a lappF.-ban 
még: monne és monni-, úgy mint a finnben muna és muni-). 

Tudva van, hogy a járulékos szóképzők hajdani önálló szók
ból erednek, a melyek hangalak-fogyás utján s az eredeti szoro
sabb jelentéseknek többnyire általánosbításával az illető képző-
functióknak jobbadán egészen symbolicus exponenseivé váltak, 
vagyis hogy az efféle s z ó k é p z é s eredetibb s z ó ö s s z e t é t e l b ő l 
^szó-szerkesztésből) fejlődött, — a mi némely ujabb keltű szó
képzésekre nézve még szemmel látható vagy könnyen kimutatható, 
így pl. a finn kunta, mely csak összetételi utórészűl fordul elé, 
akár csak collectiv képzőnek vehető (csakhogy hangalaki önálló
ságát még el nem vesztette : kymmen-kunta decas, maa-kunta land-
schaft, tartomány, észt sisi-kond eingeweide; v. ö. a m . had szót, 
MUgSz. 65. L); szinte képzőnek mutatkozik a zürj. lun vagy a 
mord. si (ci) «dies» ilyenekben: tom-lun fiatalság, ozir-lun gazdag
ság (mord. svpavci id.); csak nem régen vált teljesen képzővé (az 
önhangzó-illeszkedés beálltával) a magy. -hat (tudhat-, tehet-; a 
Münch. cod.-ben még így: nem hatsz tenned e h. nem tehetsz) és 
-ség (régibb gazdag-ség, most: gazdagság).1) Az ugor szóképzés tár-

*) V. ö. német -heit (kraxikheit, gesundheit) = gót haidus «art, be-
schaffenheit» ; — -lich (m&walich, •weiblich, remlich) = ófném. -lich «leib, 
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gyalásából azomban a képzők eredetének tüzetes kutatását egyelőre 
még ki kell rekesztenünk, minthogy legfelebb sejtelemképen hoz
hatnánk föl az egyes rövid alakú képzők mellett ilyen vagy olyan 
külön eredetszókat, nem tekintve, hogy az alaki rövidülés menetét 
sincs módunkban meghatározni (azaz, hogy az eredetszónak me
lyik része maradt meg képzőül). Tüzetes föladatunk csak az ugor 
nyelvekbeli szóképző-egyezésnek kifejtése, illetőleg az ugor nyeiv-
egység (alapnyelv) korából eredő szóképzők meghatározása és meg
állapítása. A mellett pl. hogy valamennyi ugor nyelvekben -t, ille
tőleg itt-ott -d, mint causativ értékű igeképző található, melynek 
eredeti alakjául csakis -t vehető föl, nem vetünk nagy ügyet azon 
lehetőségre, hogy e képző az ugor tege- (m. teve-) «facere» igében 
találja eredetét; «őt meg kell ennek ellenében jegyezni, hogy nem 
«facere», hanem «ponere» ez igének első jelentése, s hogy causativ 
értékű -t képző még az ugorságon kivűl más altáji nyelvcsoportban 
is (jelesen a törökben) fordul elé. 

Az egyes ugor nyelvekben ujabban keletkezett képzők, a me
lyeknek még eredetszavai is kimutathatók, rendesen még elég bő 
hangtestüek is (két-, három taguak: pl. finn -kunta, m. -hat, ~het 
[-ható, -hete], m. -béli [-belie]). De ebből még sem következik, hogy 
az egyes ugor nyelvben található minden aránylag bőtestű (két- v. 
háromtagú) képző csakis egy-egy külön eredet-szóval találja ma
gyarázatát. Kimutatható, hogy az ilyen bőtestű képző jobbadán 
több egyes külön megállapodott rövid alakú képzőnek összeraga-
dásából ered, s e mellett vagy a több hasonló képző-érték eggyé 
olvadt vagy a több külömböző érték közül egy valamelyik emelke
dett ki érezhető főértékűl. Az ilyen több egyes részből mintegy 
összefűződött, de az illető egyes nyelvben mégis egységes értékűvé 
vált képzőt, eredetére nézve «k é p z ő - b o ko r» -nak fogjuk nevezni. 
Világosan feltünteti az ilyennek alakulását a finn -skentele, hármas 
frequentativ igeképző a csak két részből álló -skele, -skente (vepsz 
-skande) és -ntele meg a külön is eléforduló egyes -ski és -le mind 
megannyi frequ. képzők mellett (az -nt, illetőleg -nd mint szintén 
frequ. képző még rendes divatú a mordvin nyelvben). Más termé
szetű az osztják -pt causativ igeképző (keript- ledönteni: kert- le-

áussere gestalt»; — rich (enterich, gansericfo) = gót reiks, kfném. ríöh; 
1. Schleiclier, Deutsche Sprache, 234. («vergessene zusaminensetzungen».) 
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dőlni), melynek előrésze -p a vogulban még rendes divatú momen
tán képző, s csak utórésze -t tulajdonképen a causativum expo
nense; ilyen pl. a magyar < i í , ojt causativképző is (-j-t), eredeti
leg frequentativ értékű (-j) előrészszel. Meg lehet jegyezni, hogy a 
külömböző értékű részekből álló képzőbokrokban rendesen a 
végképzőnek értéke emelkedett főértékké. — Bizonyos képző
bokrok megállapodásában áll főleg az egyes ugor nyelvekbeli 
szóképzésnek külön sajátsága is ; az ugor alapnyelvben egyszerű 
külön képzőt a mai ugor nyelvek sokszor csak ilyen képzőbokrok
ban tartották fönn. 

2. §. Az ugor szóképzés fölosztása. 

Okszerű alapját a szóképzés fölosztásának csakis a kifejezett 
— jelentésekben ( f u n c t i ó k b a n ) találjuk, miszerint a tárgya
lásban az azonos vagy hasonló értékű (mintegy synonym) képző
ket csoportosítjuk össze, nem pedig a csak azonos vagy hasonló 
alakuakat (mintegy homonym képzőket). Hiszen a lényegesen 
külömböző érték a bár azonos alak mellett bizonyosan a képzők
nek külömböző eredetszavaira is utal. 

Az egyes ugor nyelvekben tapasztalható egyszerű szóegyezés 
azt mutatja, hogy a szójelentések két formális főkategoriája, 
vagyis a n é v s z ó nak és i g e s z ó nak kategorikus elkülönödése 
egészben véve még az egységes ugor alapnyelv korában ment 
végbe. Csak egyes nyomok mutatnak még az ugor alapnyelvnek 
azon régibb állapotára, hol egy azon szó lehetett ige is névszó is 
(pl. a finn jogé [joki] «fmvius» szón semmi képzés nem vehető 
észre, mely azt az u g o r j a «fluere» igétől megkülömböztetné: 
MUgsz. 151 1. | szintilyen pl. finn kuu, m. hó (hava) luna, mensis 
= ug. k3g„ «lucere, splendere» és «lux, splendorw ib. 102. 1. | finn 
vage [váki] «vis, robur» ós váge- «valere», ib. 589. L). Még abban 
is maradt meg egy ilyen nyoma a szójelentésnek hajdani vegyes-
jellemének, hogy amúgyis igeszerű (azaz főképen állítmány [prae-
dicatum] szerepében használt) névszó némely az igéhez való kép
zőt vehet föl.x) Az ugor szóképzés tehát már a kétféle szónemnek 

1) Lásd alább az -m (-n) denominalis igeképzőt (para-ne javulni), 
mely az -m (-n) momentán igeképzővel egynek látszik; v. ö. a -b (finn 
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irányában fejlődött; sőt azt lehet mondani, hogy az ugor nyelvek
ben csak a külön-külön névszói és igeszói képzésmódok kifejlő
dése után vált végre a kétféle szónemnek kategorikus külömbsége 
igazán tudatossá. 

A mi a k é p z ö - f u n c t i ó k műszói jelzését illeti, megjegy
zem, hogy néha szorosabb értelmű szót több egymással természe
tes kapcsolatban álló functióról kellett használnom, úgy hogy az 
illető jelzés tkp. egy bizonyos functio-körre vonatkozik. így pl. a 
a f r e q u e n t a t i v igeképzés nem csak a cselekvés i s m é t l ő 
d é s é nek (gyakoriságának) a kifejezője, hanem a cselekvés ((huza
mos v. folytonos*) voltának is ( c o n t i n u a t i v v. d u r a t i v 
érték); e kétféle értéket pedig nem lehet külön választani, kivált 
több nyelvek hasonlítása mellett, mert akár egyazon nyelven 
belül fejezi ki hol az egyiket hol a másikat ugyanazon egy 
képző is. Esetleg a főfunctiók mellett még mellék-functiók merül
nek fel (a főérték különösb felfogásánál fogva), a melyekre az ugor 
nyelvek nyilván nem teremtettek külön exponenseket; pl. a f re 
q u e n t a t i v képzésű ige kifejezi a cselekvésre való «akaratot v. 
igyekezetet*) is ( c o n a t i v értek) vagy a szám szerint több cselek
vőknek «egymásra hatását* ( r e c i p r o c u m ) [pl.mord. misende-Y. 
miksne- tkp. «többször v. több egyes tárgyat v. többféle tárgyat 
egymás után v. folytonosan eladni ( = eladogatni)», ezt is teszi: 
«feil habén», azaz : «verkaufen wollen»; — finn tappele-, a mely a 
tappa- «schlagen» igének -le képzős frequentativuma, különösen 
ezt teszi: «sich einander schlagen, kámpfen» (v. ö. verehed-ni)]. 
Meglehet bár hogy a hol ilyen tágabb és több oldalú képzőfunctio 
számára az ugor nyelvekben egyszersmind többféle képző fejlődött 
ki, eredetileg egyik vagy másik különösb érték kifejezésére volt 
egy-egy külön képző is rendelve; de most már (vagy akár még) 
nincs módunkban az egyes képzőknek netaláni eredeti különösb 
functióit megállapítani, úgy hogy csak tágabb körű főfunctiót ve
hetünk föl, a melynek az egyes ugor nyelvben egyik másik képzőn 
esetleg ilyen vagy olyan különösb alkalmazása tapasztalható. 

-va, -va) Dom. possessoris képző magyarázatát. — Igeszerű névszó jelesen 
a nornen adjectivutn (a jelzős szerkezet! en is mondat lappangván, mely
nek az adjectivum az állitmánya : a fehér ház — a ház fehér (— lucet, 
splendet). 
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A mondottak szerint az ugor szóképzés tárgyalásának imilyen 
fölosztását látjuk czólszerünek: 

I . I g e k é p z é s . 

A) Igetőtől igető (verbum deverbale). 

a) F r e q u e n t a t i v ige (verbum frequentativum; gyako-
rító ige). 

^ M o m e n t á n ige (verbum momentaneum; mozzana-
tos ige). 

c) C a u s a t i v ige (verbum causativum; miveltető ige). 
o j B e f l e x i v és p a s s i v ige (verbum reflexivum, passi-

vum: visszaható, szenvedő ige). 

B) ÜSTévszótőtől igető (verbum denominale). 

a) E 1 a.ő d e n o m i n a l i s igeképzés (igésítés). 
b) T o v á b b i i g e k é p z é s A. szerint. 

C j N e m v i l á g o s é r t é k ű igeképzés. 

I I . N é v s z ó k é p z é s . 

A) Igetőtől névszótő ( n o m e n v e r b a l e : nomen actionis, 
n. acti, n. agentis v. actoris). 

B) Névszótőtől névszótő ( n o m e n d e n o m i n a l e ) : 

a) Nomen d i m i n u t i v u m (kicsinyítő névszó; szorosabb 
és tágabb értelemben: diminutivum comparationis). 

b) Nomen p o s s e s s o r i s (birtokost [vminek birtokosát, vmi-
vel valót] jelentő névszó). 

c) Nomen p o s s e s s i v u m (birtokot [vmihez v. vkihez tar
tozót] jelentő névszó). 

d) Nomen a u g m e n t a t i v u m v. i n t e n s i v u m (nagyob
bító v. nyomatékosító névszó [a fokozás alakjai: comparativus, 
superlativus]). 

e) P r o n o m i n a l i s névszóképzés (képzővel alakult név
mástők ; névmási származékok). 
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f) Nomen c o l l e c t i v u m és nomen a b s t r a c t u m (vmi-
nek egybefoglalt sokaságát meg vmiféle állapotot jelentő névszó.) 

j i j N e m v i l á g o s é r t é k ű névszóképzés. 

C) A numerus kifejezése a névszótőn : 

a) P l u r á l i s és d u á l i s (többes- és kettős-szám). 
b) C o l l e c t i v s z á m n e v e k . 

I. Igeképzés: 

A) Igetőtől igető ( v e r b u m d e v e r b a 1 e). 

3 . §. A frequentativ igeképzés. 

Főértéke szerint a frequentativ képzés functiója kifejezi az 
igecselekvés i s m é t l ő d é s é t , meg a mi ezzel fölér (az elválasztó 
időközök számba nem vétele mellett) a cselekvés t a r t a m o s s á 
g á t vagy f o l y t o n o s s á g á t (continuativum, durativum); de je
lenti a cselekvésnek sok részletekre oszlását, azaz alany vagy tárgy 
szerint e l a p r ó z o t t voltát is (a sok egyes alany által vagy a sok 
egyes tárgyon végrehajtott cselekvés szintannyiszor ismétlődőnek 
látszik); sőt néha az egyszerre alanyon és tárgyon megoszló cselek
vést kell értenünk a frequentativ igén (vagyis az alanynak és a 
tárgynak egymásra hatását: verbum r e c i p r o c u m ) : pl. finn 
paina- «premere» igétől: paineskele- «luctari, ringen» (tkp. «egy
mást nyomni*), mintegy: ((nyomakodni», v. ö. verekedni) j osztj. 
jóul- werfen, schwingen; joulant- «ringen» (sich gegenseitig werfen 
v. schwingen). 

Mellékértéképen kifejezi a frequentativ igeképzés gyakran a 
cselekvésnek lassú e l k e z d ő d é s é t , mely rendszerint több félig-
meddig végrehajtott részlet-cselekvéseknek szemlélhető ( l a s s ú 
i n c h o a t i v u m ) ; ezzel szoros kapcsolatban van a frequentált 
cselekvésnek azon fölfogása, hogy végrehajtója (az alany) csak 
a k a r vagy i g y e k s z i k cselekedni ( c o n a t i v u m : «de conatu» 
használt frequentativum): pl. magy. maraszt- «bleiben-machen, 
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zum bleiben hewegen, zurückhalten* : frequ. marasztal- «zurück 
zuhalten suchen, zum bleiben béreden wollen» | lappS. oste- emere : 
frequ. ostele- «emere velle» (a finnben ostele- «mancherlei, dies 
und jenes kaufen») | mordv. misende- «feilhaben» (verkaufen wol-
len, zu verkaufen suchen) || finn (karjalai): láhe-ksendele- «im be-
griff sein fortzugehen, fortgehen wollen» | (észt) koleskele- «ohn-
máchtig werden» (kole-, f. kuole- «sterben»: koleskele- tkp. «sterben 
wolleno; v. ö. magy. hal-dokol- «im sterben liegen»). 

Mint általában «tartamos, folytonos*) cselekvés kifejezője 
szolgál a frequentativ képzésű igető néha mint p r a e s e n s - t ő a 
«még tartó (még folyamatban levő), még be nem fejezett* cselek
vés kifejezésére; lásd alább a frequ.-/• képzőnek osztják, s az-sk 
képzőnek votják és magyar rovatait. 

4. §. Frequentat iv igeképzők: 1. ugor -l. 

Finn : -l, r e n d e s igeképzés; végvocalissal -le, de e vég-
vocalisa a tovább folytatott alakokból gyakran kiszorul (I. inf. -lla 
e h. -l-da1, part. praet. act. -llut e h. -l-nut, id. pass. -ltu, -Ity, opt. 
egyes-sz. 3. -Ikoon, -Iköön) ,• az alapigének rövid végvocalisa, ha 
más mint e, a -le képző előtt szintén e-vó változik (<.ele). Példák: 
jaokse- currere : juoksele- cursitare, vagari (inf. juoksella) | hake-
quaerere: hakele- || aja- agere, pellere: ajele- J elá- vivere: elele- \ 
kanta- portare, ferre : kantele- | pitá- tenere : pitele- tractare, con-
trectare, uti (pahoin piteli male tractavit, rosszul bánt vele) | opetta-
docere: opettele- \ naurahta- subridere: naurahtele- \ pidáttá- reti-
nere, cohibere : pidáttele- || laati- ordinare, disponere: laatele- | 
vaati- postulare : vaatele- \ ano-petére: anele-(innen : anelias saepe 
petens, zudringlich) | puhu- loqui: puhele- (puhelias loquax), kysy-
interrogare, quaerere : kysele-. — A hosszú, illetőleg kettős vocali-
son (-aa, -ad, -ee, -oo vagy -ea, ed, -oa stb.) végződő igék vógvoca-
lisuk utófelét gyengitik e-vó vagy i-vé a -le képző előtt, pl. lupaa-
promittere : lupaele-, lupaile- | lankea-, lankee- cadere: lankeile- \ 
kokoa-, kokoo- coliigere, congerere: kokoele-, kokoile- \ tarjoa-, tar-
joo- offerre: tarjoele-, -oile- \ lepdd- quiescere: lepdele-, lepdile-. 

J e g y z e t . Eövid vocalis (különösen -i) végű igétől is alakúi 
néha az l-es frequentativum úgy hogy a képző előtt kettős vocalis 
van: pl. kasva- crescere : kasvele- és kasvaele-, sito- ligare : sitele- és 
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sitoele-, sano- dicere: sanele- és sanoele-, etsi- quaerere: etsiele-, 
önki- hamo piscari: onkiele-, onkeile-, poimi- carpere, coliigere : poi-
miele- stb. Az effélék voltaképen teljesebb végű igetőtől valók, a 
milyen pl. kasva- mellett kasvaa- v. kas vaj a- ; az i- végűek részint 
denominalis képzésüek (-j képzővel, pl. önki- az onke «hamus» 
névszótól e h. onkeja-, lásd alább), részint szintén frequ. -i (-ja> 

ji)-vel valóknak tekinthetők (poimi-, etsi-, lásd alább §. 7.); ha-* 
sonlóképen pl. sano- «dicere» astina- «vox, verbum» mellett denom. 
-j képzésű: e h. *sanoj0-. E mellett a sanele- alak csak a telje
sebb sanoele-ből rövidültnek látszik. 

J e g y z e t . Arra nézve, hogy az igető rövid végvocalisa a -le 
képzőbeli e-hez alkalmazkodik (aje-le- e h. aja-le-, puhe-le e h. 
puhu-le- stb.), összevethető: 1) hogy a -nehe participium praet. 
act. képzője, nom. -nut, -nyt, régibb -nuhe, nyhe-hő\ vált; hasonló a 
vocalis-alkalmazkodás, mely a -he nomen verb. képző előtt mutat
kozik: katta- tegere : kattehe tectum; puhu- loqui: puhehe sermo, 
loquela; sito-: sitehe ligámén; 3) hogy néha még az eredeti vég-
vocalis is eléfordúl a -le képző előtt: pl. karjalai-finn kandalé- = 
kantele- (Ahlqvist, Murteiskirja 240 1.) 

Lapp: -l, illetőleg -11 (hangsúlyos szótag után); az alapigé
nek e végvocalisa megmarad vagy helyette a lép föl: LappS. 
oce- quaerere : ocele- desiderare | oste- emere : ostele- emere velle | 
podne- torquere: podnele- j vuoje- agere, vehi: vuojele- ( = f. ajele-) \ 
piádé- insanire: piádele- delirare \tkirte- in gyros ire: kirtele- \ 
kissé- és kissele-, kissale- velle, paratum esse || tabrete- pangere, 
figere: tabratalle- \ culeste- csókolni: culastalle- \ kerjote- és kerjo-
talle- laetari || kaske- mordere: kaskales mordax (v. ö. finn -Has, 
pl. puhelias és puliéle-) \ parge- opus facere; pargales laboriosus | 
soje- flecti: sojeles flexibilis \jukke- inni: jukkales potator, bibacu-
lus || jukke-: *jukkele-: jukkelvas compotatio | puoce- aegrotare: 
puocelvas morbus | cogge- coliigere, coggo- congregari: coggolvas, 
coggelvas congregatio, coetus. 

LappF. doagje- (pr. i.doajam) : doagjale- brechen (in meh-
rere stücke) | bufte-: buvtale- bringen (mehrere sachen) | oajdne-
sehen: oajdnale- sich seben, sich wiedersehen | jötte- migrare: jot-
tale- umherwandern || gdsete- húzatni, vonatni: gasetalla- egyre h., 
kocsin vinni | gieleste- hazudni: gielastalla-\subseste- és subsestalla-
elbeszélleni || gasske-: gasskalas mordax | cierro- sírni: cierolas 
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leicht weinend \\ jukka- (pr. l.juyam) inni: juyalmas, -Ivás trink-
gelage | buocca-: buocalvas morbus, aegrotatio. 

J e g y z . Néha a frequ. -I csak szintén frequ. -t(—-nd, 1. 
alább) képzővel kapcsolva fordul elé (-talle) : IpS. vagge- járni: 
vágataik- eundo sectari | tobde- cognoscere, sentire: tobdatalle-
tactu explorare j pikte- calefacere: piktatalle-. 

J e g y z . Van a lappban még más (t. i. momentán) értékű -l 
igeképző: lásd alább 15. §. 

Cseremisz: -l, illetőleg az alapige végvocalisával: <.ol, öl, 
el (néha <ul, al is): cserS. on£ukt- mutatni: onzuktol- mutat-
gatni | old- fűteni: oldol- \ nört- áztatni: nörtöl- | paremd- gyógyí
tani: paremdel- \övert- örülni: övertel-1| tomust- foltozni: tóműstül- | 
lavert- sárosítani: lavertal-. Lásd: NyK. IV, 52. 

Mordvin: -l, végvocalissal -le; csak a mordE.-ban, de 
nem igen gyakori: nevte- mutatni: nevtle- (v. Ö. finn náyttá- és 
nciyttele-) \jovta- mondani: jootle-, jovle- elbeszélleni (finn juttele-, 
v. ö. juttu) | copavto- bemeríteni: copavle (e h. copavtle-) öblíteni | 
kevste- kérdezni: kevstle- kevsle- \ kiste- tánczolni: kisle (kistle-J. 
— A mordM.-ban a mordE. nevtle-nek náfne- (e h. náftne-), a 
kiéle-nek kisne-, a copavle-nek copafne- áll ellenében (szintígy több 
hasonló esetben) s e szerint úgy látszik, hogy az -l képző (több
nyire előző í-vel érintkezve) a mordM.-ban n-vé változott (-ne, tkp. 
-ne: praes. 1. -nan). Ez alakkal a mordE.-ban fordul elé: kisle-
mellett kisne-, ardo- futni, vágtatni-tól ardne-; de rendesen mégis 
csak -Z-t találunk a mordM. frequ. -n ellenében. Ezen Z-ből vált 
-n képzővel azomban nem kell összefogni azon kivált az Erzá-
ban divatos -n képzőt, melynek a Moksában -nd felel meg (lásd 
alább 5. §.). 

Ztirjén-votják: -l, végvocalissal -li; az alapige végvo
calisával <zil, -il; példák: zürj. vi$- és vigli- nézni (schauen) [ 
koré és koréli- keresni Ĵ  kut- fogni, tartani: kutli- fogni, ölelni | 
ker- tenni, csinálni: kerli- | isti- és istil- küldeni; — votj. éot-
adni: éotil (éotili-) \ min- menni : minil- | diset- tanítani: disetil- \ 
kar- tenni, csinálni: karil- \ burmit- gyógyítani: burmitil- | ié-
aludni: izil- \ si- enni: sül- (más képzéssel: siiék-) \ju- inni: juil- \ 
stb. stb. E képzés sűrű használatáról s részint diminutiv (azaz 
tkp. «elaprózott» cselekvésre vonatkozó) értékéről lásd: Wiede-
mann, Wotj. Gramm. §. 103. 
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J e g y z e t . Más frequ. képzőalak (a mely nem csak -l- bői áll) 
a zürj.-votjákban <.al, állandó, el nem ejthető a-val: zürj. set-
adni: setal- ,naBaTb | ceg- törni: cegal- jiOMaTb || votj. med- és me
dál- (v. mediék-) szándékozni, akarni | kur- és kural- (v. kurisk-) 
kérni. 

Vogul: -l, s előtte az alapige végvocalisa i, néha e, a. 
Alakilag itt összetalálkozik momentán értékű -l képzővel, úgy mint 
a lappban (1. alább). Biztos példák a frequ. értékre, Eeguly fordí
tása szerint vagy az alapigéknek amúgyis frequ.-féle jelentésére 
nézve: vogB. takt- odanyújtani, darreichen: taktel- id. («sok
szori) ; taktelayti- kínálgat: noKaaíeT'b TOJIBKO, HO He ,a;aeTT>) [ aj-
inni: ajil- id. (hébehoba) | tol- olvadni: tolil- (tolili «sok olvad») | 
mürm- alámerülni: münnal- id. (gyakran) | nauit- movere : nquital-
(vogL. nautel-uy inf.) ringatni, schaukeln, wiegen | kinz- és kinzil-
keresni | sunz- nézni: sunzil- körülnézni (txle tute suuzilayti ide-
oda nézeget, BesRh CMOTpHTt) (vogK. suns- és sunsil-) | tdner-
(tanért- nyomni, szorítani, csípni): tánrdl- nyomkodni, szorítgatni 
(MHoro pa3T> npuatHMaTb) | pel- szúrni: pelei- id. sokszor | vat-
szedni: vátil- lassan összeszedni (iiOTMxoHbKy HaőnpaTt; vátelayt-
kereskedni) | ol- élni, lenni: olil- noatMBaTb || ismételt -l képzővel: 
joyjelal- manchmal kommen (joyj-). — Vannak Z-végü igék is, 
melyeknek e végconsonansukat megragadt frequ. képzőnek kell 
tartanunk: unl- ülni, sedere (un-t- ültetni, építeni) J pül- fúni (vuqt 
puli szél fú); v. ö. oszt. pü-, vogL. puo- fúni | vogL. pqsel- fejni, 
melken : vogP. pqs-, oszt. pns- id. 

Osztják: -l (illetőleg -l) az osztB.-ban, = -d az osztlrt.-
ban (e hangviszonyra nézve v. ö. pl. finn kolme, mord. kolma, stb. 
= osztB. yulim, S. külem, Irt. yüdem). — osztB. -I (<cil, il), vég-
vocalissal -li; tekintve hogy e végvocalis a -ta nom. verbale-ban 
rendesen megmarad (-Itta s nem -Ita), jóformán még egy külön 
képzőelem rejlik benne; erre nézve az is jő számba, hogy Ahl-
qvist szótára ilyen frequentativ igetőnek praes. 1. alakját hosszú 
í-vel adja (-tt-lem, pb senkililem «ein wenig und oft schlagen»); 
lásd alább a -;' képzőt. Az l-e& képzés frequ. értékét Vologodszki 
orosz fordítása világosan föltünteti: senk- ütni, (ywih : senkili- ÖM-
BaT£> (kim s. BbiŐMBaTb) | évit- (evti-) metszeni, ptsaTb: evtili- (BH-
prB3biBaTb) | unz- átkelni: unzil- nepef>3aiaTb | yir- ásni, vakarni: 
yirili- (noy y. kiásogatni, BbiKaiibiBaTb) | puné-, puné- nyitni: pun-
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zili- OTnwpaTb | von- faragni, TecaTb: vonili- \ lufit- olvasni: 
luntili- kiszámítani, BbFiHCjrarb | stb. — Példák Ahlqvist osztB. 
szótárából: sevirli- (pr. 1. -lilém) oft hauen; nerili- reiben, einrei-
ben (ner-J ,- sosili- hin und hergehen (soé-) ; tölt- oft holen (tö-) , 
yusili- versuchen, anlocken (yui-); yan^ili- bűnt machen, schrei-
ben (yang-) ; yalli- ohnmáchtig werden (yal- sterben); almili- ein 
wenig heben (alhn-). — Megragadt frequ. -I képző fölismerhető pl. 
ezekben: lúgok, luyl- (inf. lugolta) rágni, aíeBaTb (MUgSz. 679. 1.) | 
lavil- őrizni, várni (ib. 697. 1.) | yugol-, yugl- szaladni, őiacaTb (ib. 
82. 1.) —• Az osztlrt.-ban Castrén szerint (Gramm. §. 97) csak 
-id-íéle frequ. képzés van; ennek -tZ-je ugyancsak a frequ. -Z-nek a 
mása s az egész <Jd az osztB. <.ijil-nek felel meg, ipl.joytid- oft 
kommen (joyt-) = joytijil-; lásd alább a frequ. -j képzőt. 

Az egész osztjákságban készül az igének p r s e s e n s - t ő j e 
szintén -l (l, illetőleg az Irt. dialektusban -d) képzővel; s ebben 
is csak a frequentativ -l képzőt kell fölismernünk, a mely conti-
nuativ értéke szerint a még folyamatban levő cselekvés ( = prae-
sens) jelelésére alkalmaztatott; pl. men- (man-) «menni» igétől ind. 
praesens egyes-számi alakok: 

osztB. 1. manlem osztS. menlem osztlrt. mendam 
manleri menten mendan 
manl meni ment. 

Frequentativ igetőnek ilyen alkalmazását találjuk még a 
votjákban és a magyarban i s : lásd alább az -sk képzőt. 

Magyar: -l, végvocalissal -la, -le (-lo, -lé) ; előtte az alap
ige végvocalisa o, ö (é) vagy egészen elenyészett; a hol ezt a vég-
vocalist a, e-nek találjuk (<cal, el), a mellyel sem a régibb nyelv
ben, sem mai tájbeszédben o, ö nem váltakozik, nem bizonyos, 
hogy csakis -l a képző (mert ilyen -al, -el lehet teljesebb -al, -él
nek rövidülése is); — ilyen <al, <?Z-félék közül jóformán csak az 
-s^í-végü igék sztal, -sztel végű frequentativumát lehet tisztán -l-es 
képzésnek tartanis tekintve hogy mellette -sztal, -sztel egyáltalában 
ki nem mutatható (úgy mint -dal, -lal mellett -dal, -lal) s az szt 
consonanscsoport a vocalis megmaradásának kellő okát is adja 
(v. ö. inf. -sztani s nem -sztni, pl. marasztani). — Megjegyzendő, 
hogy a frequ. -I képző inkább más (frequ. és mom.) képzőkkel ösz-
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szekapcsolva («képzőbokrok»-ban) fordul elé, mintsem egyedül 
használva. — Válogatott példák :x) 

a) dug- stecken: dugol- bedugdosni, zustopfen (n. act. duglás 
MNy. VI, 321) | döf-; döföl- döfdösni in einemfort stossen v. ste-
chen | marczang-: marczangol- dilaniare, lacerare || lő- (löv-) schies-
sen: *lövöl- (lövöl-döz- MA.) | forog- sich drehen: * forgói- (forgo-
lód- um etwas bescháftigt sein) | szop- saugen: *szopol- (szop-lat-
sáugen, szoptatni Dtúl) | em- lactere, an der brust trinken: eml-
(emlő mamma = emleni való; imlet- emtetni, szoptatni KTör.). 

b) iv- trinken: *illo- (e h. ivlo-J : illo-gat- iddogálni, klein-
weise gemáchlich trinken Szék. | év-, öv- essen : *éllé-, öllö-: éllé-
get-, öllöget- eddegélni | viv- ferre, portare: villö-get-, villé-get- vid-
degélni. 

c) maraszt-: marasztal- retentare, nötigen zu bleiben | vigaszt-
(meg-v. sanare): vigasztal- consolari | engeszt- (zum nachgeben 
[enged-] bringen): engesztel- placare, conciliare | nyugoszt-: nyugosz
tal- ad quietem componere, tranquillare | akaszt-: akasztal- nectere 
(öszve-a. complicare MA.) | magaszt- (Régi) és magasztal- exaltare | 
tapaszt-: tapasztal- attrectare (MA.), experiri. 

d) nyűg- (v. ö. nyugot, nyugat: nap-ny.) : *nyugol- (-m képzős 
nom. actionis: nyugalm [HB. nyugulm] quies = nyugalom, acc. 
nyugalma-t) \ hat- penetrare, posse: hatalom potentia, dominium 
(HB. hotolm) | fél- timere: félelém timor | *szer- (szeret- amare 
MUgSz. 314. 1.): szerelém (szereim) amor | ser- (sért- ib. 234. 1.): 
sérelem laesio | til- prohibere (tilos e h. tilos, tilt- prohibere, inter-
dicere ib. 218. 1.): tilalom (tilalm) vetitum, verbot. 

Ezenkivűl vannak még -l (-11) végű igetők, melyek szárma
zék-tőknek bizonyulnak (MUgSzótár fejtegetése szerint) és pedig, 
többé-kevésbé kiérezhető continuativ-féle jelentésüket tekintve, 
ugyancsak frequ. -I képzésüeknek tekinthetők a következők : 

a) bogyói-, bengyel- einwickeln, *bonyol- (bonyolód- sich ver-
wickeln) MUgSz. 462. 1. | csikói- (csikland-) titillare 367. 1. j csi
szol- reiben, poliren (v. ö. csisza-kő wetzstein) 372 | *czirol-: cziró-
gat- streicheln (e h. czirol-gat-) 382. \ gyűlöl- hassen 169. 1. | hajol-, 
haji- flecti 77. | műszol- zerstampfen 637. | nyiszol- mit stumpfem 

x) Lehető teljes példagyüjtést ád Simonyi Zsig. «A m. gyakorító ige-
képzők* (NyKözl. XVI, 239—241. 1.). 
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messer schneiden 428. | őröl- molere, mola terére (őrlő molitor) 
856. | sínl- (és sind-) tabescere 380. | tarol- demetere (tarló stoppel-
feld) 183. | töröl-, törül- (törlő) tergere, wischen 235. | ványol- wal-
ken 557. 1. 

b) áll- stare MUg. 731. 1. | hull- in menge fallen, *hall- (hal
iad-, halad- progredi) ib. 80. 82. | *kull- (kullog- sachte gehen, 
schleichen) ib. | ül- (illeni) decere, convenire; ül- (illeg-: illegni-
ballagni einherschlendern) 155. | ül- (illó currens, cursus; illog-
herumstreichen) 159. | *csell-, *czell- (cselleg-, czelleng- herumstrei-
chen; v. ö. cseleked- agere, operari) 375. 381. 363. | *csül-, (csillog-
schimmern, funkeln) 368. \foly- íluere, decnrrere 530. | hál- cubare, 
pernoctare 79. | *sull- (suttog-) schleichend gehen 379. | *sídly-
(süllyed- submergi) 330. | száll- auf- od. niedersteigen, fahren, zie-
hen (intr.); * száll- (szalad- (e h. szallad- laufen) 272. | ül- (üli-) 
sedere 873. | vall- bekommen, davontragen (kárt v.), habere 562. j 
vall- fateri 561. | vél- meinen, wofür haltén 571. | vili- (villog- mi-
care, coruscare; v. ö. villám- fulgurare 582. 1. 

J e g y z e t . Nem lehet egyszeriben minden, bár egyszerűbb 
alapigével fejthető, -Z-végű igetőben frequentativ képzést fölvenni ; 
lehet az -l, a képzőérték némi elhomályosultaval, esetleg momen
tán értékű (jelesen csak intensivum-fajta); ezenkivűl van még 
olyan -l is, a mely ugor -d-hHA vált (pl. lel-, léi- invenire = finn 
loüdá-) s a melynek mint igeképzőnek eredeti értékét még biztosan 
meg nem határozhatjuk. így még korántsem tartom bizonyosnak, 
hogy a romi- (destrui: romt-, ront- destruere), oml~ (ruere, fundi: 
omt-, ont- fundere)-féle igék Z-je frequ.-féle képző, a milyennek 
Simonyi tekinti (NyK. XVI, 341. 1.), vagy hogy ilyen a gyúl-
(accendi), nyúl- (extendi), sül- (assari) stbi igékbeli -l. 

5. §. Frequentativ igeképzők: 2. ugor -líd. 

Mordvin: -Thd, a mordM.-ban, s ennek az Erzában, ren
des gyengüléssel, csak -Ti áll ellenében (v. ö. mordE. moksna ököl 
= mordM. mokéinda, cser. moskundo \ mordE.-ban a dativus ragja 
-nen e h. -nden = mordM. -ndi NyK. XIII, 32); végvocalissal -ndi, 
-nde, E. -no,-ne (-ne). Példák: mordM. azi- mondani: azindi-
beszélleni, elb. | nüe- nyelni: nilende- id. (gyakran, s keveset) | 
javi- osztani: javindi- id. (kis darabokra) | vese- keresni: vesende- | 

12* 
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selge- köpni: selgende- \ poré- harapni, rágni: porende- rágni, ké-
rődzni | uje- úszni: uinde- úszkálni, umherschwimmen | ul'e- lenni, 
ÓMTL: ulende- öbiBaTB | tije- tenni: tiende- | valgi- leszállni: val-
cjindi- | lázi- hasítani: lazindi- | stb. — mordE. javo- osztani: 
javno- (M. javindi-) | valgo- leszállani: valgono- (M. valgindi-) \ lazo-
hasítani: lazno- (M. lazindi-) \ teje- tenni: fejne- (M. tiende-) | seze-
szakítani: sezne- (M. sdze-: sázende-) \ kado- hagyni: kadno- (M. 
kádi-: kadindi-) \ lovo- olvasni: lovno- (M. luvi-: luvindi-). 

A mordM.-ban néhány egytagúvá rövidülő igetőhez -s-nd 
(-sindi, -sende-) frequ. képző járul, azaz frequ. -sk (lásd alább) és 
-nd-bő\ álló képzőbokor: mije-, mi- eladni: misende- árulni | miije-, 
mu- találni: musende- \ saje-, sa- jönni: sasindi- id. (gyakran) | tűje-, 
tu- elmenni: tusindi- | mije-, nu- aratni: nusindi-. A mordE.-ban 
ezen frequ. alakoknak -ksne végűek felelnek meg, t. i. miksne-, 
saksno- v. saksne-, muksne-, tuksne-, s ezekben az -n végképzőt 
mindenesetre -nd-böl valónak kell tartanunk. De ez eseteken kívül 
is alkalmaz a mordvin nyelv, még pedig a mordM. is. kivált több
tagú igetőkön, frequ. -ksne képzőt, s kérdés, vájjon ez utóbbi is 
-jb-»á-ből való ? Meg kell ugyanis engedni, hogy ez akár -ks-l-ből 
is válhatott (=f inn -skele) s így legalkalmasabb fölvételnek az 
látszik, hogy a mordvin -ksne képzőben kétféle eredetibb alak 
(•sk-nd és -sk-l-) egybefolyt. (Példák -ksne-ie: alább, az -sk képző 
alatt). 

F inn : -Jbt, rendes változással -nd helyett, mely alak 
néhány finn dialektusban (az észtben, a vepsz nyelvben) meg is 
maradt; ritkán áll magára, de gyakori hozzákapcsolt -l képzővel 
(-ntele), vagy még előző -s/c-val a -skentele hármas bokorban (lásd 
alább -sk). Pl. pure- harapni: purentele- harapdálni, morsicare | 
teke- (pr. 1. te'en) tenni: te'entele- (te'enteli itsensd syyttömaksi 
simulavit se insontem) | tarjo- kínálni: tarjontele- | észt. sá- kapni: 
sandele- (állmaiig bekommen) || kuule- «hallani»-tói kuuntele- és 
kuultele- «hallgatni)) (auscultare, obtemperare) régibb *kuulentele-
alakra utal. — Csak -nt (-nd)-\e\: okse- (n. act. oksemukse vomi-
tus, caus. oksetta- ad vomendum impellere): oksenta- vomere (észt. 
oksenda-) \ *rike- (tikévá schnell, eilig): rientd- festinare, prope-
rare ( = vepsz rigenda- id.) | rakenta- (észt rakenda-) struere, appa-
rare ( = magy. rakod-) MUgSz. 646. | lentd- volare ( = mord. 
tiende- id., Uje- id.: MUgSz. 690.). — Frequ. -nd képzés rejlik a 
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vepsz -nduse (nom. -ndus)-végií nom. actionisban, pl. pida- tar
tani, használni: pidandus használat | hengendus lélegzés (hengi-) | 
pesandas mosás (pese-) \ sandus fogás, zsákmány (sa- ,• v. ö. észt 
sánde-le-) \ löndus verés, megfenyítés (íö-) \jandus maradék, ma
radvány (ja-; jándus-nsk megvan a finnS.,mása : jáánnökse, nom. 
jdánnös) ; v. ö. meg alább a «vegyes ige + névszóképzők közt: finn 
-nto, -nti, -ntehe. 

Vogul : -Tit, mely -nd helyett való, minthogy a vogul álta
lában csak kemény dentalis explosivával él (v. ö. vogK. yurment 
harmad = f. kolmante, észt kolmanda • vog. kant, yont had = f. 
kunta, észt konda) ; — az alapige végvocalisa, ha ki nem szorult, 
rendesen d (a), a mely különös hangzószinezetet a vogul nyelv 
következő n előtt valamennyire kedveli (v. ö. vogK. tareta-ne 
eresztő, yanctane tanító, numsane gondoló; v. ö. hogy az osztják-
ban is néha <.ant az alakjáé képzőnek, s a zürjénben <öd); 
de eléfordúl e és i is; — a képzőnek freq. értékét Eeguly fordítása 
többnyire a «lassan, n0THX0HbKy» határozóval fejezi ki. Példák: 
vogB. sas- önteni: sqsent- id. (lassan ; L. soas-.- sqsent-) \ jdll-, 
jal- járni, utazni: jállent- noi>3JKaTb | taij- és taent-, tqint- hótalpon 
járni | nqlent- (L. nqlnt-) nyalni (egyre, soká ny. : v. ö. nqlvj- egy
szer nyalni; nql- = magy. nyaló-, f. nuole-) j rat- ütni: rátent- j 
*mál-: maliit- tapogatni MUg. 639. 1. | dint- vinni, portare (v. ö. 
ál-m- emelni) ib. 784. 1. | forint- olvasni, záhlen, lesen (K. lovent-, 
lovnt-) MUg. 839. 1. | uosint- ásítani, oscitare ib. 756. 1. | tolment-, 
L. tulment- lopni (v.ö. tolmqy tolvaj, lopó; oszt. lolm- lopni = vog. 
*tolm-) || uj- úszni: ujdnt- \ ál- ölni: alánt- id. (egymásután sokat) | 
sipg- szopni: sipgant-, sipgent- szopogatni | lur'd- sírni: lanzánt- \ 
vát- szedni : vátánt- \ tol- olvadni: tolánt- \ tarét- ereszteni: tare-
tant- | tart- zárni: tartant- | rágv- esni (pluere): rágvánt- \ stb. — 
vogK. yol- halni: yolent- haldokolni (an yolenti Tenepb yMHpaeTi. 
Máté 9, 18) | lat- mondani: latent- beszélleni | vojl- és vojlant- le
szállani, cxo,n;nTb \jol- ésjolent- kérni, könyörögni. 

Osztják: -Tld osztlrfc. S. diai., -fit osztB.; előtte az alapige 
végvocalisa rendesen a színetlen -i, néha a, mely azonban esetleg 
más alakokban is eléfordúl (pl. jast-, tkp. jasta-: inf. jastata). 
Példák: osztB. yul- hallani: yulint-, yolint- hallgatni, anhören | 
sos- (mom. sosmi- szórni, ontani, v. ö. vog. sqs-, ióas-) : sosint- ön
tözni, nojiHBaTb, sosintili- tele szórni, bőven önteni, HacbinaTb | 
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*pur-.por- (mom. pormi- : idti-pormipsa übertretung; S. porm-zer-
treten) : purint- taposni, TOIITRTL \JUU- (juum geworden, juupsa das 
werden): juunt-, juvint- werden (edira j . heiter werden) || jasta-
szólani, mondani: jastant- összebeszélleni (jastantipsa verabre-
dung, croBopi>, yciOBie); meg: jastantili- id. | jóul- werfen, schwin-
gen : joulant- birkózni, óopOTLca | senk- ütni, verni: senkant- vere
kedni (senkantipsa ütközet, verekedés) (Ahl. senkansa- «sich 
schlagen», e h. senkant-sa-) \ sogopt- (sogopta-, sogopti-) fizetni: 
sogoptanti- (Ahl. sogoptanti-lem pr. 1.) alles bezahlen, abzahlen, 
paciuiaTiHBaTB; — osztlrt. yüd- (S. köl-) hallani: yüdand-, S. 
kölend- hallgatni, horchen | kir- és kirend- magot vetni, sáen | tag-
(mom. tagam-) werfen: tagand- ringen, kámpfen. — J e g y z e t . 
A sogoptanti- (inf. -antita, n. act. -antijipsa) példában a maradó i 
végvocalis olyan mint a -h°-ban (fent 176. 1.). 

Zűrjén: -d, s előtte az alapige végvocalisa rendesen ö, e 
(<.öd, ed), mely vocalis-színezet megvolt nasalisra utal (v. ö. a 
szintily alakú sorszámnév-képzést, pl. kojmöd harmad = finn kol-
mande, sizimöd heted = f. seitsemdnde) ; — a zürjP. dialectusban 
a -d helyett -t vao,úgy mint több hasonló esetben is (zürjP. kuimöt, 
sizimöt = kojmöd, sizimöd; -köt »vel» = zürjSz. V. -köd). Példák : 
kij- fangen: kijed-, P. kijét- (fangen wollen) belauern, no^CTepe-
raTb | dor- és doröd-, P. doröt- schmieden | öl- és ölöd- verbieten | 
ös- és ősöd-, P. ösöt- hangén, aufhángen (akasztani, aggatni) | vaj-
tragen, zuführen, bringen: vajed- id. (vajai- id.) | vi$- és viged-
(P. viget-) schauen, acht habén, hüten; még -l képzővel: vigedli-
(P. vigetli-) id. | juk- teilen, jukli- id. frequ.: jaklöd- verteilen, 
pasaikJiflTt, pa3^aBaTb. — A votják nyelvben e frequ. képzésnek 
már csak kevés nyoma van. A szerint, hogy pl. a votj. sizimati = 
zürj. sizimöd, a frequ. -nd-nek is kemény í-vel való alakja várható; 
így pedig: votj. vajit- bringen, zuführen = z. vajed-. — Ezenkívül 
még néhány -d (vagy előző consonans miatt -t) végű igetőn ismer
hetjük föl a frequ. -d = -nd képzést: zürj. vund-, votj. vand- schnei-
den (metszeni) (ug. vsng- = m. vág-tól) MUgSz. 555. | z. vot. dugd-
aufhören, stillstehen ( = m . nyitgod-) ib. 423. 424. 1. | zürj. gud-: 
gudji- = votj. gudzi- graben, scharren, klauben, stochern (v. ö. gu 
grube, gual- graben, verscharren; f. kaivá-, cser. hu- fodere | z. *lid-: 
lidji- lesen, záhlen = votj. lidji-, lidzi- (v. ö. vog. lovint-, cser. Ind-, 
mord. luvind-; alapige: f. luge-, mord. luvi-) MUg. 840. 1. | votj. 



5. §. FREQU. IGEKÉPZŐK: 2. -nd. 183 

sund- leuchten (sundi sonne = zürj. sondi id.; v. ö. votj. sunal-, 
z. sonal- warm werden) j zürj. list- melken (=cse r . lüst-; alap: f. 
lypsd- fejni, mord. lepi- nyomni) | zürj. rekt- aufráumen, reinma-
chen; haspeln == votj. gokt- haspeln ( = finn rakenda-) MUg. 646.1. j 
z. votj. vust- schaben, hobeln ib. 575.1. j votj. goü- schreiben (zürj. 
gi$- id.). 

Lapp : -dd IpF. és IpS.-ban, előző hangsúlyos vocalis mel
lett ; külÖmben -d a lpF.-ban, és -t a IpS.-ban (v. ö. IpS. vaivete-
affligere, hautete- sepelire = IpF. vaivede-, havdade- | IpS. kuedde-
portaré = IpF. guodde-, finn kanda- | IpF. goalmad harmad = lpK. 
koalmant, finn kolmante e h. kolmande). Eendes képzés; példák: 
lappF. batare- futni: bataradda- id. (egyre, szakadatlanul, töb
ben) | bagjane- emelkedni: bagjanadda- id. (hébehóba) j gdsete- hú
zatni, szekéren vinni: gasetadda- (vagy gdsetalla-) id. (egyre, foly
vást) || dakka- (pr. 1. darám) tenni, csinálni: darade- id. (többfélét) | 
oaggo- kapni: o$ude- zu bekommen suchen | occa- keresni: occade-
id. (lassan, egyre) | </«ccer-nézni: gacade-id. (egyre) | stb. — lappS. 
autohe- mirari: autohadde- id. frequ. (autohaddeje ad admirandum 
pronus) | vuokahe- justum et bonum judicare: vuokahadde- | los-
sane-: lossanadde- aggravescere || nolo- nyalni: nolote- id. frequ. 
(IpF. noallo- és nollude-) \ ano-, adno- petére : anote- \ kácce- nézni: 
kacete- contemplari | pörre-, porro- enni: porrote- id. frequ. (IpF. 
borra- és borade-: oidnim su boradámen ich sah ihn essen) | vuosse-
coquere : vuossete- \ maste- miscere : mastele- confundere, omnia in 
unum miscere | kaudne- invenire: kaudnete- convenire, sich treffen 
(találkozni: IpF. gavdna- és gavnade-). — J e g y z e t . A IpS. -t-iéle 
frequ. alak ( = lpF. -d) néha összetalálkozik a causativummal 
( = lpF. -t), pl. porrote- (IpF. borade-) és porrote-, porrete- edendum 
dare (IpF. borate-). 

Cseremisz: -d; előtte az alapigének végvocalisa e (<.ed), 
ha az külömben mélyhangú is (v. ö. zürj. <Löd). Példák: cserS. 
kod- (kodo-) hagyni: koded- hagyogatni ( = mord. kadind-) \ kond-
(kondo-) hozni: konded- \ üd- vetni, serere: üdéd- ( = mord. vidend-) \ 
nel- nyelni: neled- ( = mord. niled-) | piick- (piickö-) metszeni: 
pücked-, cserM. picked- metélni | nul- (nulo-) nyalni: nuled- \ mod-
játszani: moded- \ stb. (NyKözl. IV, 52). — Hozzá kapcsolt frequ. 
-I képzővel (-del): küc- kérni, rogare: kücedel- koldulni, mendi-
care. — Ugyancsak e frequ. -d ( = u g . -nd) alkotja a szintén igen 
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használatos -ét képzőnek utórészét (lásd alább az -sk képző kimu
tatását). — Néhány -d végű ige tő, mely frequentativ származéknak 
bizonyul: lebed-, levéd- fedni (v. ö. votj. lip-, vog. lep-, magy. lep-
és leped- id.) MUg. 695. 1. | lud- olvasni (f. luge-, mord. luvi- és 
luvind-J | osked-, M. asked- lépni, schreiten (v. ö. finn askele-, mord. 
askele-) Müg. 858. 1. 

Magyar: -d, s részint még -nd ; tisztán magára valónak 
e képző azomban csak oly példákban tekinthető, a melyekben o, ö 
(é) vocalis előzi (<cod, öd) vagy az alapige végvocalisa egé
szen kiszorult; előző állandó a, e-vel való vagyis az <.ad, ed 
alak jobbadán régibb <&d, éd-ből rövidült képzőbokor; egyébként 
is szerepel a frequ. -d mint végképző, többé-kevésbé érezhető ér
tékkel, s mint előrésze néhány határozottan frequ. értékű képző-
bokornak (-dugál, -dokol, -dos, -dal). Példák:*) 

a) rak- (rakó-) ponere: rakod- (aufladen, abladen, t. i. stück-
weise) | lök-: lököd- wiederholt stossen | nyom- premere: nyomod-
(meg-ny. conculcare Rég.) j lep- obtegere: leped-, lepőd- (Rég., 
innen: lepedő linteum, instragulum MA.) | játsz-: játszod- (ludere, 
lusitare MA.) || ken- unguere, linere {kéz-kenő mantile): kend- sich 
mit einem tuche abwischen v. abtrocknen (megkendett; kendjék 
meg; kendő) \ mos-: mosd- sich waschen (mosdik; mosdó tál)| kér- : 
kérd- interrogare (kérdő, kérdés; kérdez-) \ es-: esd- in menge 
anfallen (esdi a légy a barmot = megesi, megszállja) | fegy-: fedd-
(fegyed-J increjDare MUg. 500. 1. 

b) *küsz-: kiiszöd- Rég., küzd- luctari, certare MUgSz. 55. 1. 
(lpF. gasse- és gássade-) | *tap-, tip-: tapod-, tipod- calcare (v. ö„ 
tapos-) ib. 179. 1. | *für-: filröd-, fürd- sich baden ib. 535. 1. 
(fürdő) | *nyug- (nyugat; caus. nyugot-, nyugtat-; nyughatatlan) : 
nyugod- quiescere |j szid- maledicere, vituperare MUg. 295. \fod-, 
fed- tegere, velare 499. | véd- propugnare, defendere ib. 568. j mond-
dicere 628. | áld- benedicere, laudare 732. | old- solvere 837. 1. 

c) iv- (ivó, inni): iddogál- (iv-do-gál-) kleinweise gemáchlich 
trinken | mén-: mendegél- immer weiter gehen \foly- fluere : folydo
gál- | jöv- venire : jöddögél- ventitare stb. 

x) V. ö. Simonyi «A m. gyak. és mozz. igék» : NyKözl. XVI, 24íi-
248. 255. 258—60. XVII, 50. 62. 64. 
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hal- móri: haldokol- (hal-do-kol-) agonizare | öl- tödten: öldö
köl- id. (in menge) | ér- pertingere: érdekéi- berühren | stb. 

mar- mordere: mardos- mordicare, rodere | fog- fangen, fas-
sen: fogdos- id. (wiederholt od. viele nach einander) | öl-: öldös-
viele nach einander tödten | ver-: verdes- wiederh. schlagen | kap-: 
kapdos- prehensare, raptitare MA. < . 

harap- mordere: harapdál- morsicare, kleinweise zerbeissen \ 
vág- hauen: vagdal- fórt tmd fórt hauen, zerhacken, picken | szab-: 
szabdal- in viele stücke schneiden | tör-: tördel- kleinweise bre-
chen, zerbröseln j lép- schreiten: lépdel- gemáchlich weiter schrei-
ten || vegyes ige + névszóképző, melynek a -dal igeképző az elő
része : -dal-m, -del-m (nom. -dalom, -delem) : bírodal-m, tűrödelm, 
veszedelm, győzedelm stb. (lásd alább: -m nomen verbale). 

d) fut- currere, fugere: futam- (pr. 3. futamik; futamat) : 
futamod- profugere, die flucht ergreifen | foly- fluere, decurrere :• 
folyam-,- folyamod- confugere, zuflucht nehmen | Hsz-: iszam-
(gleitem ausgleiten): iszamod- ib. MUgSz. 825. | él- vivere: éleméd-
a-tate provehi (meg-élemedett) \ stb. (lásd NyK. XVII, 50) || áll-
stare: állap- (pr. 3. állapik ; állapot) subsistere ; állapod- id. | Mi
sedére : üleped- subsidere. 

e) okád- vomere (e h. otád-) MUg. 834. 1. (a jelentés frequ. 
jellemére nézve v. ö. finn oksenda-, mord. uksend-, vogL. ajien-
ta%t-) | imád-, HB. vimád- MUg. 815. 816. (frequ. jelentés : «ado-
rare»; imádni vkit vmivel einem etwas anbieten). 

gyúl-: gyulád, gyulladr inardescere | él- vivere : éled- revivis-
cere (föl-é., meg-é.) \ fúl-: fúlod-, fullad- (ersticken, ersticken wol-
len) | dől- ruere, cadere : dőled-, dülled- protuberare | fog-: fogad--
hinnehmen, aufnehmen, annehmen | (NyK. XVI, 261). 

halad-, haliad- progredi MUgSz. 80. 1. | hasad- findi, hiascere 
ib. 90. | hovad-, kuvad- schwellen, aufschwellen ib. 108. | terjed-
extendi, dilatari 208. | téved- errare, deviare 217. | dagad- tumere, 
tumescere 248. | szakad- rampi 268. | szalad- laufen, rennen 274. | 
szárad- trocknen, trocken werden 279. | szunnyad- schlummern 
316. | sorvad- abwelken, abzehren 348. | esovad-, csőd- gleiten, 
ausrutschen, suvad- von statten gehen 379. | nyuvad- suffocari 
427. | poffad-, pöffed- extumere, extuborare 441. | pukkad- platzen, 
bersten 447. \ fakad- erumpere 489. | fonnyad- marcescere 532. f 
virrad-, virnyad-, virjad- lucescere (tagén) 583. | marad- manere 
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602. | mered- subrigi, starr emporstehen, starren 619. j ragad-
haerescere; prehendere 643. | reked- occludi 652. | reped- rumpi, 
springen (risse bekommen) 656. | roskad- ruere, collabi 670. | 
lankad- kraftlos werden, ermatten 681. | lázad- sich in bewegung 
setzen (fól-l. insurgere)701. | lohad- detumescere 704. | akad- han
gén bleiben, stecken b. 726. | apad- decrescere, epei- contabescere, 
viribus deficere 746. | ered- progredi, oriri 793. | éved-, íved- iiber-
reif werden (év-) 803. | ijed- expavescere 813. | izzad- fervescere, 
sudare 839. | olvad- liquescere 838. | heged- coalescere, verwach-
sen, vernarben 768.1. 

f) A teljesebb -nd alakot illetőleg: játszond- Margit leg. 
(Kreszn.) = játszod- lusitare | csikl- (csiklós): csikland-, csikland- titil-
lare (csiklandás; csiklandoz-) \ örvend- laetari (v. ö. öröm) MUg. 
853. | hajland-: hajlandoz- (sich wiederholt beugen) Dtúl = hajladoz-. 
— Egyéb néhány ily példát mellőzve (Simonyi: NyK. XVI, 259), jó 
okkal még ide vonhatjuk az <and, end (régibben <ánd, énd) képzős 
futurum-tőt, melynek alakjait a régibb nyelv kivált relativ mellék
mondatokban igen közönségesen használta ( = fut. exactum). A 
futurum-jelelést másodértékképen igen könnyen vállalhatja el 
inchoativ értékénél fogva akármely frequentativ igeképzés; szintígy 
fejezhet ki futurumot, pl. a finn -sk-nd frequ. képzőbokor a Vepsz 
dialectusban (-skande): kons hdn tuleskandob . ., mö kulistamai 
«mikor ő jövend ( = jönni fog), mi meghalljuk (NyK. XVI, 443). 
Számba jön még, hogy ugyancsak az <and tőnek nom. agentise 
«rendesen,i szokás szerint, folyvást, akármely korban történőt* 
jelent: halandó mortalis, esendő caducus, állandó bestándig, kelendő 
gangbar (k. pénz), forgandó beweglich, wandelbar (f. szerencse), 
hajlandó propensus, pronus; így az alaptőtől való ugyanezen nom. 
agentissel váltakozva: illő mellett illendő geziemend, tartozó mel
lett tartozandó gehörig. Simonyi (NyK. XVI, 260) ugyan az <cánd-
nak még egy másik magyarázatát mondja lehetségesnek, mely 
szerint <ámod-ból vált volna (<.ám-d~, án-d-). De az egy HB.-
beli emdul (azaz émdül = ééndöl) példára, aligha erősen építhetünk 
a többi régiség ellenében, mely csak -nd végű alakot ismer; az 
emdul-beli m, hacsak nem íráshiba, az alaptőnek teljesebb ev- alak
jából is magyarázható emd- — ev-nd-, emnd-).1) 

x) Hogy az <Zánd-íéle igető tkp. frequentativum, még pedig -nd = 



6. §. FREQU. IGEKÉPZŐK: 3. -sk. 187 

J e g y z e t . Kétségtelen, hogy a mén- «ire» és val- (vol) «esse» 
igék gy- végű preesenstője : mégy-, méngy (pr. 1. méngyék) és vagy-
e h. *valgy- (pr. 1. vagyok) eredetileg szintén csak frequentativ igetö; 
de már az nem bizonyos, hogy épen -d ( = -nd) képzővel alakúit e 
két tő (pl. *: valgyo- e h. val-do- = mord. ulende-), a mint azelőtt 
állítottam s még Simonyi fogadja el NyK. XVI, 243. Alakra nézve 
még alkalmasabban láthatjuk itt a frequ. -j (ered. -g) képzőt (lásd 
alább 7. §.), miszerint pl. vagyo, valgyo- régibb *valjo- vagy akár 
valgo- helyett való (v. ö.jegy, négy = f.jdlge, neljci). 

6. S. Frequentativ igeképzők: 3. ugor -sic. 

Finn: -sfo, és ebből átvétessél: -fos, végvocalissal -ksi; 
ritkán áll magára, de gyakran eléfordúl az -l és -nd frequ. képzők
kel bokort alkotva. Példák: 

a) hake- (pr. 1. haen) keresni: ha'eksi- (dim.-frequ., pl. h. 
virkaa auf ein amt speculiren) | anta- (pr. 1. annan) : anneksi-
apránként adogatni | eld- élni: eleksi- éldegélni (still hinleben) j | 
-sk végű igetők, melyek frequ. származékigéknek fejthetők: koske-
tangere, pertinere MUgSz. 75. 1. | juokse- currere, fluere ib. 150. 
825.1. | piekse- caedere, verberare ib. 471.1. | Iniski- gleiten ib. 
701.1. 

b) -sk + l = -skele (-ksele) : ui- úszni: uiskele-, uiksele- úsz
kálni | vie- vinni: vieskele-, vieksele- | kdy- járni, kelni: kdyskele-
járkálni \juo- inni : juoskele- iddogálni | syö- enni: syöskele- edde-
gélni || asu- lakni: asuskele-, asuksele-\ hake- keresni: haeskele-, 
hai'eksele- \ eld- élni: eleskele-, eleksele- | ole- lenni, esse: oleskele-
passim esse, versari, commorari (oleskeli vuoden kyldssd per annum 
in pago versabatur) | naura- ridere: naureskele- \ vetd- (pr. 1. ve-
ddn) trahere, ducere: veddskele-, vedeskele- | neuvo- tanácsolni: 
nenvoskele- \ kuole- halni: kuoleskele-, -ksele- (ohnmáchtig werden, 
fallende sucht bekommen) | teke- (pr. 1. téen) tenni: te'eskele-\ ndke-
látni: na'eskele- \ etsi- keresni: etsiskele- keresgélni | stb. — Látni 
való, hogy nem mindenik esetben a -skele alak mellett a ksele- is 

mord. -nd képzővel, már Ahlqvist mondta ki (Suomi 18G3): lásd Hunfalvy 
ismertetését NyK. I I I , 37. 
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fordul elé; megjegyezhető, hogy Wiedemann (Gramm. 252. 1.) a-
déli észtben szintén csak -skele alakkal találta e képzőt: naraskele-
lácheln, podeskele- kránkeln, köleskele- ohnmáchtig werden, valis-
kele- öfters wenig giessen, stb. 

c) -sk + nd — -skenta (-ksenta): ui- natare: uiskenta-,uiksenta-
id. («de actu continuo») | sydnty- (syddnty-) és suuttu- haragudni, 
bosszankodni: sydnnyksentd-, suutuksenta- (Kalev. 27, 405 : Pohjan 
akka sydnnyksenti, suutuksenti «alkoi syántyá, rupesi suuttumaan»).. 
— Eendes keletű e képzőbokor a vepsz dialectusban; itt értéke 
i n c h o a t i v v. conativ, esetleg futurum-j elélő; alakja -skande 
(-skande), pl. kanda- hordani: kandaskande- (inch. «alkaa kantaa») [ 
mdne- menni: mdneskande-\uju-: ujuskande | stb. A futurum-jelen
tésről példa fent 186. 1. 

d) -sk + ?id + l = -skentele (-ksentele): ui- úszni: uiskentele-,. 
uiksentele- úszkálni (v. ö. uiskele- és uiskenta-) | myy- eladni: myys-
kentele- v. myyksentele- apránként eladogatni, árulni | kdy- járni: 
káyskentele- (és kayskele-J \ syö- enni: syöskentele- (és syöskele-) [ 
teke- (pr. 1. te'en); te'eskentele- \ stb. — Kiváltképen használatos e 
hármas képzőbokor a Karjalai finnben, -ksendele (-ksendele) alak
ban : müöksendele-, káilksendele- v. kdveleksendele-, pureksendele-
stb. (Genetz, Ven. Karj. kiél. 208. 1.) | láhte- (pr. 1. lahen) elmenni, 
indulni; láheksendele- menőfélben lenni, el akarni menni («olla 
láhtemáisilláán» Ahlqvist, Murteiskirja). 

J e g y z e t . Csupa -s-nek (végvocalissal -se) találjuk az -sk 
képzőt az <isí?-féle continuativ (többnyire hangutánzó) igékben: 
lásd a 7. §.-ban. 

Votják: -éh, s ebből gyengülve néha már csak -s (-sj), -£ 
(v. ö. hogy votj. kos-, zürj, kösj- befehlen, wollen = finn káske- f 
votj. usj- ebben: usjal- lobén = zürj. osk- id.; innen zürj. oskis- és 
osjis- sich rühmen); igen közönséges frequ. igeképzés, mely teljes 
alakjában (-ék) főleg continuativ értéke szerint p r a e s e n s - tőül 
divatozik. Példák: 

a) kur- kérni: kuriék- \ kur-, kural- kérni: kuraék- (e h. kura-
liék-) kéregetni (betteln) | veral- sprechen, sagen: veraék- (spre-
chen, erzáhlen, sich besprechen) | tod- tudni: todiék- \ kii- hallani : 
kiliék- | si- enni: siiék- (sión és siiskon speise) | kes-: kesisk- zer-
reissen, szakadni | stb. —• Ez alaknak p r a e s e n s - értékét, mint 
votják nyelvbeli fejlődést, szemlélhetjük a votják Máté-fordításból 
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Tett példamondatokban, egybevetve a zűrjén fordítást, mely a votj. 
-ék képzős igék ellenében csak egyszerű képzőtelen igetőket hasz
nál: Máté 9, 18. (deányom most haldoklik (ist im sterben, VMM-
paeTt))) : votj. nild minam ali kuliékd (zürj. öni kuli most hal) | 
20, 13. »semmi bosszút nem teszek rajtad (a Teőa He oŐH5Kaio).» : 
votj. mon tond $o£ ug kariski (zürj. me tenö og obedit) | 20,18. «ime 
fölmegyünk Jérusálembe (BXO^HML, bemegyünk)» : votj. tani, pirié-
kom Jerusalimd (zürj. piram . .) | 20, 22. «nem tudjátok, mit kér
tek)) : votj. ud todiékd, mar kuriskodi (zürj. on t'ód'ó, mij korannid) \ 
21, 16. «hallod-e, mit mondanak» : votj. klliékod-a, mar sojos ve-
ralo (zürj. kilan-ö. .) \ 21, 23. «micsoda hatalommal cselekeszed 
ezt (9T0 /rkiaenib)» : votj. mar eriken ton tad leétiékod (zürj. ..te 
tqjö keran) | 22, 16. «tudjuk, hogy igaz vagy é s . . . tanítod» : votj. 
todÍéko?n tineétid sonerda, . . . diseiiékod, (zürj. mi tödam . . . ve-
lodan). 

b) kii- hallani: kHz- (kilét-) hallgatni (anhören, gehorchen) J 
*sal- (v. ö. zürj. éölal- speien, finn sülge-, vog. sáli!-, vogK. satg-) : 
éalz- és éalzal- speien | éot- adni: éotéj-: sotéjal- adogatni (gebén, 
austeilen) | id- (uti-) schauen, hüten: utiéjal- schauen, betrachten 
^v. ö. utiék- ebben: utiékon spiegel; ismét ék-vsii: utiéjaék- suchen). 

A zűrjén nyelvben a votj. -ék és -é, -z ellenében csak a gyen
gült S-, Z- képzőalak fordul elé (végvocalissal: -si, -zi, ebből: sjs> 

-zja) •' feÓF- bitten: kori- (korsi-) suchen, bitten (votj. kűri ék-) \ 
kelmi- és kelmié- beten, bitten | Uj- és lijé-, lié- lőni | dóm- és dömsi-
flicken | pol- és polz- (pohi-) félni | *söl- (ebben : éölal- speien): 
éölé- (ebben: éölseg- das spucken), éölzi- id. = votj. éalz- \ lebz-
(lebzi-) és löbal- fliegen | tiskal- schlagen, klopfen: tiskaé- sich 
schlagen, streiten | vermi- bírni (vermögen, überwinden) : vermal-: 
vermaé- birkózni (ringen, kámpfen) j zürjP. ud- gebén, darreichen: 
frequ. udal-: udaé- zu gebén pflegen (udaéan blid prásentirteller) || 
ölt- schwingen, schwenken, winken: öltéi- id. frequ. (öltan és ölt-
can fácher). 

J e g y z e t . A züzjén-votjákban használt r e f l e x í v értékű 
~ék (-é) képzőről alább lesz szó. 

Mordvin: -S, végvocalissal -se (pr. 1. -san), mind a két dia-
lectusban egyaránt használatos képző; előtte az a-végű igetőknek 
ezen végvocalisuk gyengül, sőt többnyire kiszorul (NyK. XIII, 65. 
63. 1.); változata -s egykét példában s a mordM. -s-nd képzőbokor-
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ban található; — teljesebb alakja -ks és -ks csak a -ksl és -kén v. 
ksn (-ksni, E.-ftswo Y.-ksne, pr. 1. -ksnan, -ks.'ian) képzőbokrokban 
maradt meg, mely utóbbi igen közönséges használatú s a mint 
fentebb láttuk (180. 175. 1.), részint -sk + nd-iiek, részint -sk +l-nek 
(finn -skenta, -skande és -skele) felel meg. Példák: 

a) nalhki-, nalko- játszani: M. nalhkse-, E. nalkse- \ solgi-
zárni: M. solkse- \ tájé- seperni: tájse- \ javo- osztani: E. javse- | 
pije-, pi- főni: pise- egyre főni (pisi forró, hév) | pane- hajtani: 
pantse-, E. panse- || targa- húzni: targese-, E. targse- \ narva- kot-
lani: narvese- \ ráma- venni, emere: ramse- alkudozni J nola-
nyalni: nolse- \ kunda- fogni: kiintse- | stb. || kone- hunyni: E. 
konse-, koncé- (körítse-). 

b) mije-, mi- eladni: M. misende- (E. miksne-) árulni | saje-r 

sa- jönni: sasindi- (E. saksne-, saksno-) gyakran j . | műje-, mu-
találni: musende- (E. muksne-) \ tűje-, tu- elmenni: tusindi- (E. 
tuksne-) \ nuje-, nu- aratni: nusindi-. 

c) korhta-, korta- beszélleni: korhtaksne-, E. kortaksne- \ to-
nadi- tanulni, hozzászokni: tonatksne- \ pejde- nevetni: pejtksne- \ 
E. luvo- olvasni: luvksne- \ E. teje- tenni: tejeksne- \ E. sova-, sovse-
bemenni: sovseksne- \ pra- esni: M. E. praksne- \ sna- dicsérni: M. 
snaksne- | stb. 

d) E. kut'a- kitzeln: kut'aksle- liebkosen | teje- tenni: teksle-
(Wied. §. 39). 

Cseremisz: -sic (-ks) és -s, -z egyes frequ. jellemű igetőkön 
megragadt képző, mely többnyire csak a rokon nyelvek hasonlítá
sával lefejthető; rendes használatú az -st képző (NyK. IV, 53), azaz 
-s+nd-iéle frequ. képzőbokor, előző cseremisz -sed alaknak össze
vonása (v. ö. az -nd képzőnek cser. <.ed alakját, fent 33. 1.; v. ö. 
hogy cserM. supst- czipelni= cserS. supsed-; v. ö. a finnben -skenta, 
-skande, s a mordvinban -sind, -send). Példák: 

a) oné-, M. an$-, an£- spectare, intueri: v. ö. mord. van-
nézni | kuc- (kut-s-) fogni, tartani: zürj. votj. kut- fogni (votj. ku-
tisk- fr.) | éiní- ülni: sin-, ebben: sin-d- ültetni | ilié- megéledni, 
reviviscere (caus. ilist- éleszteni) : il- vivere | vuc- (vut-s-) várni: 
votj. vit-, zürj. vitsi- id. | knrgué-, M. korgos- futni, currere: finn 
karga- (MUgSz. 409. 1.) | volgo£- lucescere ib. 583. 1. (cser. volgo-do 
lucidus) | colguz-, M. colgiz- splendere ib. 368. 1. j sups-, sops- tra-/ 
here: ib. 407.1. | nüz-, M. nö£-. niz- scabere, terére: ib. 414. | turz-
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fricare: ib. 235. 1. | puc- decrescere, minui: ib. 530. 1. | vonz-, M. 
vanz- transire, trajicere || keik-, kisk- (*kil-sk-) jacere, abjicere: ib. 
54. 1. | kock-, koe- edere, comedere (kócos cibus), M. kack- id. (kac-
kis cibus): *kort-sk- (cserM. kar- edere) MUgSz. 88. 1. | tosk- cal-
care, conculcare : ib. 180. 1. 

b)jod- kérdezni: jodeit- (M. jad-: jadist-) \ kond- hozni: kon
diét- hordozni (M. kand-: kandik-) \ iür- tépni: tiirüst- tépdesni | 
opt- ugatni: optest- \ kol- hallani: kolost- hallgatni (rá-h., szót fo
gadni) (M. kolast-, kolst-) | stb. (NyK. IV, 53). 

Lapp: -S a lappF.-ben «lassú folytatást)) jelentő igeképző, 
mely előtt az alapigető végconsonansai, a mennyire arra valók, 
gyengült (illetőleg nem erősbült alakban jelennek meg (a mi a 
képzőnek valamikor teljesebb hangalakjára mutat); — a lappS.-
ben megfelel -ő, többnyire «inchoativurn» értékével; néha talál
kozik e képzőnek -h alakja is (s, á-nek gyengülése : v. ö. autohe- = 
lpF. ovduse- csodállani). Példák: lpF. guodde- hordani: guoddase-
hordozgatni | gallé- (pr. 1. galam) vizben gázolni, waten: galase-
(különösen «fürödni*)) | cuolla- vágni: cuolase- \ bokka- fúrni: 
boyase- | stb. (Friis, Gram. §. 170); — IpS. vagge- járni: vagece-
járkálni, sétálni | pátere- futni: paterace- inch. | keppane- könnyeb
bülni : keppanace- inch. | jaskete- vigasztalni: jasketace- \ stb. 
(NyK. XVI, 88. 90.1.) || tobde- tudni, ismerni: tobdahe- inch. (agnos-
cere) | cokkahe- sedere (v. ö. cokkete- considere, leülni). 

Vogul: -S és - í (az -s-nt és -s-l vagy -s-l = ug. -sk-nd, -sk-l 
képzőbokrokban): vogB. juont- varrni: jwonts- id. (lassan foly
tatva) ; vogK. jtmí- : junts- (Máté 4 , 2 1 . «talál a más kéfc atyafiat, 
kik juntseset tank yulpanel = varrták v. varrják vala az ő hálóju
kat, notiHHHBaroiUHX'i. CÍÍTH CBOH) | kiét- küldeni: kiets- id. (von 
zeit zu zeit), K. ket-: kets- (Máté 5, 45. «ő küld [ketsi, uocHJiaeTt] 
esőt igazakra és hamisakra*)) | nqm- és nqmes- gondolni, gondol
kodni, emlékezni; K. num- és nums-. 

-s-nt: vogB. li- lőni: lisent- id. (többször) | te- enni: tesnt- id. 
(kleinweise) | vaj-, va~ látni, tudni: vásent- hébehóba látni (tare-
tare tan vdsentilem ritkán látom őt) || -s-l, -s-l: vogB. dl- ölni: álsl-
fogni (vadat, vadászni); K. al- és alisl-. 

Osztják: -s, eléggé érezhető frequ. értékkel ilyen példák^ 
ban: osztB. jont- varrni: jontis- id. (jontista-lüj «varró újj», finger-
h\ú;jontsíl-: lap j . zunáhen, 3auiHBaTi>) J lank- fedni, takarni: lan-
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kis- (lovi-lankisip lótakaró, pferdedecke) | tal- ziehen: talis- sich 
herumschleppen, wandern (TacKatfcea, KO^eBaTb) | nom- és nomis-
emlékezni, gondolni | oms-, omis- ülni (om- ebben: omit-, omt- ül
tetni). — J e g y z e t . Castrén (Sprachlehre §.97) az-s-vel való 
igeképzóst augmentativumnak nevezte, s momentán félének fogta 
föl («verba die eine mit schnelligkeit und nachdruck ausgefübrte 
handlung ausdrücken»). Van ugyan ilyen (momentán) értékű -s 
képzés is, még pedig az osztjákkal egyezőleg a vogulban is (lásd 
alább : mom. -ks),de nem lehet annak -példáj&jöndes- varrni (Castr.) 
= jonth-, melynek a vog. juonts- felel meg; az om-s- «sedere» ige 
határozottan continuativ cselekvésre vonatkozik, a melyhez a kép
zőnek is hozzá kell illeni. 

Magyar: -SZ és -s (azaz s és i, a mint külömben is a ma
gyar nyelv az ered. sk-t csupa sziszegővé gyengítette: v. ö. kosz-
[koszo-s] porrigo = finn koske, kosku MUgSz. 38. 1.; küszöd- és f. 
kisko-, zürj. kiski-, votj. kisk- ib. 55. 1.; mos- [mosó-] = mord. 
musk-, cser. mosk-, zürj. mUk-, észt mesk- ib. 631. 1. ; vas [vasa-t] 
== f. vaske ib. 567. ].); — e mellett az -sk-ből fönnmaradt dentalis 
spiráns részben még z (z)-vé lágyult, vagyis az -sz (-s) mellett 
-Z (zs) alakot is öltött e képző (v. ö. küszöb és közép, köz [közz-é] 
a f. keske ellenében MUgSz. 48. 1.; csúsz és csúz rheuma); végre, 
előző consonanssal érintkezvén, az sz, s néha -CZ, -C.9-vé erősbűit. 
— E képzőnek frequentativ (continuativ) értéke, a mennyiben 
magára még fönnlevő alapigékhez járul, tudvalevő vagy a magyar 
nyelvtudatnak még teljesen érezhető; szintígy eléfordúl határozot
tan frequ. értékű képzőbokrokban, még pedig utóképzőül is (-dos, 
<.ász), meg váltakozik a frequ. (esetleg inchoativ) magy. -d kép
zővel. Ezen kivűl még a folyó cselekvés kiemelésére szolgál (úgy 
mint a votjákban -ék), bizonyos -sz-es p r a e s e n s - t ő k b e n . — 
Példák:x) 

a) fut- currere : futos- cursitare, discurrere | foly- fluere, de-
currere : folyós- (folyosó gang in gebáuden; folyosók cursores Bég.) | 
köp- spuere: köpös- | szök- springen : szökős- | függ- hangén: füg
gős- | kér- (kér-) bitten: keres- suchen (v. ö. zürj. kor- és kors-
MUgSz. 17. 1.) | ví- dimicare: *vias- (viasköd- conflictare, concer-
tare) | rak- ponere: rákos- hin und her legén, viele sachen an ibre 

a) V. ö. Simonyi: NyK. XVI, 243—248; 262. 263. 269. XVII, 64. 1. 
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stelle legén (rahos-gat-) || hág- steigen: *hágos- (hygcsó e h. há-
gosó treppe) | lép- treten: Hépes- (lépcső e h. lépest stiege, treppe, 
stufe : v. ö. lépesei- MA.) || köt- binden: kötöz- id. (mit mehreren 
bandstüeken, in viele einzelne bünde) | hord- portare: hordoz- id. 
(immerfort) | küld- schicken: küldöz- id. (wiederholt, viele sachen 
nach einander) | szakad- rumpi: szakadoz- id. (an mehreren stel-
len) | marad- bleiben: maradoz- id. (mehrere hintereinander, pl. 
zurückbleiben) | stb. stb. || met- secare (Rég., ma még : szőlő-metet 
és imper. mess, úgymint vet-\>ö\ vess ; v. ö. metél-): metsz- secare j 
von- trahere: vonsz- (Rég.), vonz- (v. ö. vonszol-). 

b) -sz-es p r a e s e n s t ő k : aluv-, alov-, ah- (alnvó, alvó) : 
alusz-, alosz-, alsz- dormire (megjegyzendő: aluszékony somniculo-
sus MA.) | nyugov-, nyugv-, nyng- quiescere (nyugovó, nyugvá ; nyű
göt, nyugat) : nyugosz-, nyugsz- (megjegyz.: caus. nyugosz-t-) | fekiiv-, 
fekv- liegen (feküvő, fekvő): feküsz-, feksz- | esküv- schwören 
(esküvő, -vés): eskiisz- | szintígy: alkusz- pacisci (alkuvás, vagy 
-d-vel alkud-ik, alkudoz-) ; Jiaragusz-, haragsz-ik irasci (haragvó) ; 
gyanaksz-ik suspicari (gyanakvó, gyanakodó) ,• cselekész-, cseleksz-
agere, operari (cselekvő, cselekédet) stb. 

tév- facere: tesz- (Rég. tesz-; v. ö. finn te'eske-le-) \ év- edere: 
ész- (ész:; megjegyzendő észeget-) \ iv- bibére (ivó): isz- (megj. 
iszogat-) | hiv- eredére: hisz- (megj. hiszeltet- persuadere Faludi) | 
viv- ferre (vivő) : visz- (v. ö.finn vieske-le-) \ lév- fieri: lesz- (lesz-) \ 
vév- sumeré, emere (vevő): vész- (vész-). 

c) -sz (-z, -s)-vel való képzőbokrok: 
caus. -SZ-t (a melyben -sz az intrans. igének -d képzőjének 

helyén áll; az alakulásra nézve megj. nyugosz- és nyugosz-t-, Rég. 
vigasz- sanari és vigaszt- sanare [vigasztal- consolari]): eled-: 
éleszt- vívificare, in vitám reducere (v. ö. cser. ilis- éledni: ilist-
éleszteni) | marad-: maraszt- zum bleiben bewegen, zurückhalten | 
ered-: ereszt- gehen lassen, loslassen | fúlad-: fidaszt- ersticken 
lassen, suffocare | stb. 

-cl-S, -d-Z: mar-: mardos- (fent 185. 1.) | fog-: fogdos- \ 
öl-: öldös- | csap-: csapdos- | ver-: verdes- | dug-: dugdos- | stb. j | 
lő- schiessen: lődöz- \ mar-: mardoz- j | ing-: ingadoz- wanken, 
schwanken | hull*: hulladoz- kleinweise herabfallen | csörg-: csör
gedez- rieseln, langsam rinnen | stb. 

<.-ász, -ész: lásd alább a frequ. -/ képző magyar rovatát. 
NYELVTUD. KOZLEMKNYEK. XVIII . '•> 
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-k-S, -h-Z : fut-: futkos- hin und herlaufen || tud-: tudakoz-
nachfragen, sich erkundigen [wissen wollen] (v. ö. tudakol-). 

-SZ-l (-cs-l) : von-: vonszol- | tipor- (*topor-: v. ö. tipod-, 
tapod-): toporczol- plump auftretend gehen | toporcsol- id. | döng- : 
döngél-: döngécsél- leise summen. 

-sál (-csal): rág- : rágcsál- gemáchlich kauen \ farag-: farag
csál- schnitzeln | lép-: lépeséi- Pázm., lépesei- Fal. | viv- : visel-
gerere, gestare (Peer c. visel-; v. ö. visz-) \ szök-: szökései- herum-
hüpfen. 

d) -SZ (-S, -Z) végű igetők, a melyeknek ezen végeonso-
nansukat, hasonlító szófejtós szerint, eredetileg frequentativ kép
zőnek kell venni (lásd az illető hasonlításokat és fejtegetéseket 
MügSz.-ban): játsz- ludere (ját- ebben: játék; MügSz. 142. 1.) j 
csisz- (ebben: csisza-kő wetzstein; csiszol- poliren) 372. | csúsz-
gleiten 378. (csősz- ebben: csőszt- ausrutschen lassen) | *hoszj-
(currere) ebben: hoszjú, hoszszú longus 118. (-szj még közelebb áll 
az eredeti-skképzőalakhoz) \*isz- (iszam- ausgleiten, iszkol- laufen) 
825. | küsz- klettern, kosz- (kőszál- vagári) 51. 39. | mász- kriechen, 
klettern 607. | *nyisz- (nyúzol- mit stumpfem messer schneiden 
428 | (-sz-l) onszol-, unszol- aneifern, zu überreden suchen 857. j 
(sz-l) csomoszol- stampfen | *ász- (sedere: ászok-fa unterlegter 
balken) 758. | úsz- natare (v. ö. finn uiske-le-) 868. || néz- schauen 
(v. ö. finn ná'eske-le-) 400. | nyúz- schinden 427. |/á^-algere 485. j 
főz- coquere 538. | fűz- anstecken, anheften 552. | hoz- bringen 
137. | *láz- és léz-, lézz- (lázong-, lézzeg- oberrare; megj. zz = sk) 
700. | lóboz- schwingend bewegen (v. ö. lóbál- agitare, oscillare) | 
ráz- schütteln 648. | űz- fugare, persequi 877. | evez- remigare 804. || 
ás- fodere 756. | les- lauern 697. | nyes- amputare, frondare 415. | 
vés- sculpere, cselare 574. | *bands- (bandsít- schielen, bandsal 
schielend) 452. | *morzs- (morzsa, morzsol- conterere) 631. j (-s-l) 
roncsol- (*romsol-) zerschlagen, beschádigen 667. | (-s-l) dörzsöl-, 
törzsöl- fricare, terére (v. ö. töröl-, dörgöl-) 235. 260. 1. 

7. §. Frequentativ igeképzők: 4. Ugor -j (-g). 

Mordvin: -j képzőt mutatnak föl c o n t i n u a t i v igék, a 
melyekkel ugyanazon alapigéktől való -d képzős momentán igék 
szemben állanak; végvocalissal a képző -je, ritkán -ja (de nem 
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egyezőleg mind a két dialektusban); megelőző r-vel érintkezvén a 
-j csupa jésítésül mutatkozik (rj--=r). — Példák: mordM. cepije-
(praes. 1. cepijan) vagdalni («oft hauen» Reg., cepe- igétől, mely
nek -nd-íéle frequ. cepende-): cepad'e- egyszer vágni (fejszével, 
Reg.) | tostije- klopfen, pochen (kopogatni pl. ajtón; CTyKaTb, s 
nem: CTyimyTb): tostáde- egyszer taszítani Reg. (tostede- stossen 
Ahlq.); mordE. tosteje- és tostede- (Reg.) | pstije- rugdalni, rugdosni 
(«oft rúgni» Reg.): pstide- rúgni (Reg., pistide- Ahlq.) | likstije-
csattogtatni (ostorral Reg.): likstade- csattantani (X.IOIIHVTB) \ 
iafije-, jafie- integetni, csóválni («winken, wedeln» Reg., jafie- win-
ken Ahlq.) : jaféd'e- egyet csóválni, inteni («einmal wedeln, win-
ken» Reg., jafid'e- «werfen, schleudern» Ahlq.) | kuckere-, E. keckera-
öklelni (mit hörnern stossen): kuckerde- egyszer megbökni | udera-
simogatni, czirogatni (streicheln R.): uderda- egyszer megsimítani 
(einmal abstreichen Reg.) | angifa- vakarni, vakaródzni (E. angeré-
wolle kratzen, krámpeln Wied.): angírda- egyet vakarni (einmal 
kratzen Reg.) \jora- hajigálni, dobálni: jorda- dobni, hajítani, E. 
jorta-, orta-. 

Osztják : -/ (illetőleg az alapige végvocalisával <iij, ij, tel
jesebben <iji, iji, a mely Ahlqvist közlése szerint [Sprache der 
Nord-ostjaken, Wörtersammlung] <í alakbán is lép föl; gyakran 
még a frequ. -l-hez is járul hozzá (-liji, Ahlq. -li, sőt Vologodszki-
nál is rövidebben: -li, lásd fent 16. 1.); vagy pedig a frequ. -I kö
veti, az <ijÜ} <.il képzőbokorban, mely az osztlrt.-ban, e dialektus 
hangalaki sajátsága szerint, <.id-vé vált (Castrén §. 97, c. «frequenta-
tive verba nehmen gewöhnlich den character id an»). -— Példák : 

.a) evt-, évit- schneiden : évii- (meg: evitli-) zerstückeln Ahlq. | 
kavirt- kochen, BapÉTL: kavirtiji-, kavirti- oft kochen A., HaBapu-
BaTB V. | tügor- schliessen: tayji- oft zuschliessen A. | yid- hören, 
fühlen: yidi- A. | maliji-, A. mali- befühlen (niynaTL), herumtas-
ten, durchsuchen (niapiiTB) [mugolman m. oui,yuBiBaTr», ringsherum 
befühlen]; ellenében: malem- nomyiiaTh, einmal anfühlen (v. ö. 
zürj. malal- befühlen, malist- id. mom., mait- salben) | noliji-, A. 
úoli- leckén, .belecken (jrasaTB, oŐJiiiSHBaTi.), Irt. nadaj-: v. ö. 
magy. nyal- [nyaló-], f. nuole-, zürj. nul- [nuli-], stb. MUgSz. 
408. 1. | jasta- sagen, reden: jastíji- CKa3HBaTi> | u£iji-, uii- (A. 
usi-) schaben, hobeln: v. ö. zürj. votj. vus-t- id. | seviji- flechten, 
stricken: v. ö. Irt. sev-, magy. szöv-, vog. síig- MUgSz. 311. 1. | 

13* 
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mviji- bewahren, schützen, hüten, begraben: v. ö. vogK. cap-t~ 
verbergen, ib. 350. 1. || eviji- hinni, BhpoBarb (evijipsa hit, A. 
cvipsa) | eniji-, A. enni- stölmen, wiehern | koriji-, keriji- fallen, 
na^MTb | ösi- gáhnen A. (ásít-) | toriji-, tori- zittern | stb. 

b) jany-, jan- járni, utazni: jangali- herumwandern k.,janili-
pa3T3*3>KaTL V. | yir- graben: yirili-, A. yirili- graben, scharren 
(noy y. BbiKanbiBaTi.) | ment- biegen: fr. mentili-, mentili- | ner-
reiben: nerili- | senk- schlagen, ŐMTL : senkili-, A. senkili- ŐHBaTi> 
(kim s. BLiÖHBaTi.), OKOJia'iHBaTi. | stb. || jogot-, joyt- kommen : joyti-
jil~ (joyiijilipsa ^oxovr.^eme), Irt. joytid- | jasta- sagen : Irt. jastid-
fr. (v. ö. jastiji-) | jont-, Irt. jond- náhen : fr. jondid- \ Irt. jáfí- ge-
hen: fr. jdnajd-. 

Vogul: -/', meglehetős ritka használatú; egy-két példa az 
osztjákkal találkozik össze, s lehetővé teszi frequ. értékének meg
állapítását. Ezt Eeguly még nem tudta tisztán fölismerni, sőt ellen
kezőleg momentán-féleknek fogta föl ezen -;' képzős igéket. Ennél 
többet nyom az, hogy egyiknek orosz nyelven olyan értelmezését 
jegyezte föl, mely nyilván a magyarázó vogul embertől ered, mely 
pedig világosan a frequentativ jellemet fejezi ki: pelaj- «gyúlni», 
caus. pelejdpt- (gyúl-tat-, gyúlaszt-) «tüzet kapsz, megint eloltod, 
megint kapsz», a mi nyilván annyit mond: «lassan (némi nehéz
séggel) gyújtani*) (== égésbe hozni; v. ö.finn pala-, lp. puole- égni: 
lp. puolaje- inchoat.: puolajatte- accendere). Példák : vogB. malaj-
befühlen (ponkd maldjista fejét megtapogatta): v. ö. malnt- tapo
gatni (v. ö. osztB. maliji-) \ nglítj- leckén, nyalni («cáak egyszer» 
Beg.) : v. ö. nqlent- fr. (v. ö. osztB. noliji-) \ úalej- schlucken (ju 
nalejislem benyeltem) : magy. nyel- stb. (MUgSz. 411.1.) | pöl- falni 
és pölnj id. («egyszerrew ; de a mellékelt mondatban ez az «egy
szerre)) külön szóval van kifejezve: dk-sos sqka pölujistd egyszerre 
mind fölfalta) | tist- és tistuj- trauern, seufzen | kuot-, köt- hajlani: 
kötuj- (caus. kötujdpt- Ha pa3T> aaniŐHy, egyszerre meghajlítom; 
megj., hogy a -pt caus. képző előrésze mom.-féle [lásd alább J2. §., 
a vog. és oszt. szakaszt], s hogy ez hatott még a fordításban) | v. ö. 
még: voskdj- streicheln (pongd voskdjdstd streichelte ihm den kopf 
— osztB. vashi- Ahlqv. 

Lapp : -/ , különösebb i n c h o a t i v értékkel; igen rendes 
használatú a IpS.-ben, hol az alapigének e végvocalisával <aje 
alakban lép föl, míg a IpF.-ben ezen <aje többnyire <a-vá szorult 
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össze s csak egy-két igealakban maradt meg teljesen. Példák: IpS. 
koce- ébren lenni (vigilare, wachen): kocaje- ébredni (expergisci, 
erwachen) = lpF. gocce- wach sein: gocca- wach werden (praet. 
sing. 1. goccajim, plur. 3. goccajegje) \ puole- avdere: puolaje- inci-
pere ardere (caus. puolajatte- accendere) = lpF. buolle-: inch. 
buolla- (in brand kommen) | jele- élni: jellaje- föléledni, reviviscere 
= lpF. allé- és álla- \ ode- aludni: odaje- elaludni, einschlafen = 
lpF. oadőe- és oadda- \ vuoje- fahren: vuojaje- inch. = lpF. vuogje-
és vuogja- | manne- menni: mannaje- incipere iter facere | stb. || 
nolo- lingere: noloje- inch. (v. ö. oszt. noliji-, vog. nqluj-) \ orro-
esse, manere: orroje- cessare, desinere (ins bleiben kommen). 

Finn: a) <:i, határozottan frequentativ (jelesen continuativ, 
s esetleg reciprok) igetők véghangzója, mely igen alkalmasan régibb 
<*?'> íj-DŐl [pl. <.aj, a;-ből] eredőnek magyarázható; ilyen igetők
kel állanak szemközt egykét esetben -a, -á végűek, de többnyire 
-aa, -ad, azaz -ada, -add végűek, a melyek egyszerű módosítatlan 
igefogalmat vagy néha egyszeri cselekvést is jelentenek; tüzetes 
momentán alakjuk pedig -ahta, -dhtd végű, a mely egyszerű -a, a-
végű közös alapigékre utal. — Példák: paina- premere: paini-
luctari (azaz: se invicem premere, mintegy «nyomkodni))); v. ö. 
painele-, paineskele- szintén «luctari» | mata- repere, serpere (innen: 
mato serpens): maii- id. || hoari- delirare, in delirio loqui: houraa-
id. (honra- tőre utal liouru mente captus) | hyppi- salire (ssepe): 
hyppaa- salire (mom. hypdhtd-J \ köhni- scabere, fodere: kohnáá- \ 
luiski- gleiten: luiskaa- (mom. luiskahta-) \ nappi- carpere, legére 
(baccas): nappaa- arripere | pyhki- tergere, abstergere : pyhkdd- j 
ryyppi- sorbere: ryyppdd- \ sysi- trudere, pellere (de actu conti-
nuo): sysöa- | pohti- vanno ventilare : pohtaa-, pohta- \ pyöri- volvi, 
rotari: mom. pyördhtd- j stb. || Ide valónak látszik, continuativ 
jelleménél fogva, egyéb <i-féle ige, a melynek nincs is másvégü 
ellenfele: pl. haali- temere captare, congerere; hutki- virgis caedere; 
hyöri- huc illuc cursitare; latki- lingere; louhi- dissecare, findere 
(n. act. louhina) ; mylvi- mugire (n. act. mylvind) ; poimi-, poime-
plicare ; carpere (szedni); ryömi- repere (ut infans); suotni- virgis 
caedere; tuhni- fodere (ut sus); stb. 

b) <.i, az <.ise continuativ igető-vég előrésze (<ise = -i-se, 
ebből: i-ske, a mint pl. a finn kuuse «pinus abies» kuuske-bö\gyen
gült = észt küske [nom. kiiék, gen. küzé}); megjegyzendő, hogy 
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ezen -ise végű igék mellett van -ina, -ind végű nom. actionis, mely 
tkp. az -i végű alap tőtől való (úgy mint mylvi-, louhi-tó\ mylvind, 
louhina), s hozzájuk csatlakoznak <aa, ad, illetőleg <aja, djd 
(e h. <.ajdd, ajda) végű szintén continuativ, valamint <.ahta, dhtd 
végű momentán igék. Példák: vapise- tremere (vapina tremor): 
vapaa-, vapaja- id. (vavahta- mom.) | helise- csengeni (n. act. he-
lind-J: lieldd-, helájd- id. (megj. helid, helevd csengő) | purise- cum 
sonitu bullire, sprudeln, forrni (punná): puraa-, puraja- \ kahise-
susurrare, strepere, rascheln (kahina): kahaa-, kahaja- (megj. 
kahii, susurrus, stridor) | pakise- garrire, loqui (pakina) : pákája- \ 
solise- rauce sonare, cum sonitu fluere (solina) : solaja- (megj. solu, 
solo n. act.) j stb. stb. 

c) <.dj, cij, az -aja, djd (e h. -ajda, djdd) continuativ igető-
végben, a mennyiben a végső -da, -dd-t egyelőre indifferens értékű 
járuléknak lehet tekinteni (úgy mint jou-da-ban, MUgSz. 158. 1. ; 
löy-dd-ben 692.), Az imént b) alatt fölhozott példákon kivül, talá
lunk <ise-féle társalak nélkül is <a,ja végű igéket: pl. karkaja-
(karkaa-) currere, fugere (megj. karku fuga, mely egyszerű karka-
tőre utal: MUgSz. 409. 1.) | lepdjd-, lepdd- quiescere (megj. lepő 
quies) J kasvaja- (kasvaa-) és kasva- crescere | hauaja- (havaa-) 
expergisci, animad vertere (megj. havaitse- idv azaz: *havaj + ske) | 
stb. — A v e p s z dialektusban még meg is van az <a;a-nak telje-, 
sebb -ajda alakja: kargajdan tánczolok = finnS. karkajan, kar-
kaan ; jurajdan mennydörgők, l'úkajdan, liikdjdan tolok, taszítok ; 
osajdan elértek, tudok = osajan, osaan; magadan és magajdan 
fekszem — makaan. 

Magyar: <ój (aj), ej, <á, 6, í, mint előrésze néhány 
tudvalevőleg frequentativ értékű képzőbokornak (szintén frequen-
tativ utórész mellett), vagy mint középrésze hármas ilyen képző-
bokroknak, — meg mint elhomályosult értékű előrésze egészben 
causativ vagy momentán képzőbokroknak, a melyek is ilyen értékű 
képzőkkel végződnek. Példák i1) 

a) <dsz, ész (az utóbbi néha mélyhangú igékben is) vagy 
<.OLZ, éz (v. ö. finn <ise = i-se, e h. -<i-ske): vakar-; vakarász-
in einemfort kratzen | kotor-: kotorász- (kotoráz-) és kotrész- he-
rumstöbern | hever- liegen, ruhen: heverész- | túr- wühlen : turész-

x) Lásd: Simonyi, NyKözl. XVI, 252—264; XVII, 47. 58, 58. 63. 11. 
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(Kreszn.) j markol- greifen: markolász-, markoláz- \ legel- pasci: 
legelész- || enyész- occidere, evanescere (MUgSz. 759. 1.). 

<ál, él (v. ö. osztB. <.ijil, il, osztlrt. <id): dob- werfen, 
schleudern : dobál- id. (öfters, in einemfort) | ugor- springen: ugrál- \ 
vet-weríen: vetél- (be-v. injectare MA., vetélő weberschiffehen) | met-
(met-sz-) : metél- klein schneiden| stb. || al- (dormire [non moveri]: 
al-iat-, ol-t-): alél- animo linqui (MUgSz. 733.1.) | utál-, utál- sper-
nere, abominari ib. 834. | nyiszál- (és nyiszol-) ib. 428. | czibál-, 
ezipM- zerren ib. 307. | talál- finden 175. 1. 

c) <ánd, énd, (most rövid vocalissal: <and end): 
lásd fent -nd alatt 186. || <ád: okád-, imád-, fent 185. 1.; <cad, 
ed: ugyanott. 

d) < ajt, [ojt], ejt (<ét, ít), causativ -í-vel (v. ö. lapp 
puolaje-tö]: puolajatte-, lpF. buollate- accendere): hídi-: hullajt-
einzeln fallen lassen | vesz- perire: veszejt-, veszít- perdere (v. ö. 
közvetetlen causativum : vesz-t-) \ száll-: szállít- wohin verführen 
(le-sz. herabsetzen) | áll-: állít- stellen | állap-: állapít- feststellen || 
ámít- stupefacere (ámul- stupere) MUgSz. 744. 1.; bámít- ib. 450. | 
borít- umstürzen (borid- procidere) 465. | borít-, barit- contegere 
475. | konyít- abwárts biegen 35. | tanít- (tanojt-) docere, instituere 
(tanúi- discere) 177. || (<.od, ed ellenében): telepít- ansiedeln, an-
sássig machen (teleped- sich niederlassen) | gyarapít- augmentare 
(gyarapod- crescere) | háborít- turbare | stb. || (inchoat. -dúl-nak 
causativuma: -dít [-dojt, -d'ójt, -dét]) : fordít- vertere (fordul- verti, 
se vertere); indít- in bewegung setzen (indul-) ; mozdít- commovere 
(mozdul-) ; stb. 

<.d]t (stb.), momentán -í-vel (pl. hagyít-, taszít-) lásd alább 
a mom. képzők tárgyalásában; szintígy az <.ám, dn, dnt, 
(int) momentán végű képzőket. 

e) -ddl, -dél (rendesen már csak rövid vocalissal: -dal, 
del) : harapdál- morsicare, szurdál- ésszurdal- wiederholt stechen; 

furdal- (furdal-) fodicare, exstimulare MUgSz. 542. 1.; tördel-, 
vagdal-, lépdel, szabdal- (fent 185. 1.) | stb. || -sál (-csal, stb.) (fent 
194.): faragcsál-, vakar- kratzen: vakarcsál-, döngicsél-, lépeséi- (és 
lépesei-), viv-: visel- (Peer cod. visel-) || -gdl, -Cj€>l (-gal, -gel) : 
lásb alább a frequ. -g ( = ug. -ng) képző alatt j | -lál (-lal, -lel): 
vsaplál- (csaplal-) mit der axt behauen; foglal- occupare, nectere, 
jungere (fog- fassen); kérlel- rogitare, placare, reconciliare. 
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J e g y z e t . Csak magával a -j képzővel alakultaknak tekint
hetők a vagy- és megy- v. méngy- (vagyo-, megye- e h. valgyo-, 
mengye-: valjo-, ménje-) praesenstők : lásd fent 187.1. Ezekhez jófor
mán csatlakozik még a hasonló alakú hagy- (hagyó-) «relinquere, 
sinere» is (ugor kttd„-hö\., mely a magyarban *hala-vá vált), e h. 
haljo-; megjegyzendő ugyanis, hogy a zürj.-votjákban meg a vo-
gulban is az ug. keda-nak l-es alak (kot-, kul'-, kii-) áll ellenében 
(MUgSz. 68. ].), a mely előbbi Ij-re látszik utalni. 

I. U t ó j e g y z e t a -/' frequ. képzőről. 
Abból, hogy a -j képző ezen alakban több ugor (még pedig 

mind déli- mind északi- ugor) nyelvben kimutatható, nyilván az 
következik, hogy ilyenül még az egységes ugor korszakból való. 
Közönséges hangfejlődéssel (mely valamennyi ugor nyelvben ész
lelhető a szóközépij lágy gutt. explosivából (g) szokott eredni, s 
csakugyan vannak még egyes nyomok, melyek arra mutatnak, hogy 
ez a fréqu. j is előbb g volt s még ezen hangfokú alakban némely 
esetben egyes ugor nyelvbe átkerült. Erre nézve számba jönnek a 
következő pontok : 

a) A magy. <.oj-t caus. képzőbokornak megfelel a cseremisz
ben -kt, a mordvinban (-yt helyett) -ft, pl. ezen szembetűnő szó
egyezésben: tanojt- «docere» =cser. tunukt-, mord. tonaft- (MUgSz. 
177. ] . ; lásd alább a causativ igeképzést; v.ö. hogy cser. kokt- duo 
= mord. kafta, finn kahte, magy. két e h. kéjt, és kett-ö e h. *keyt-). 

b) A finn pelkaa- «timere» e h. pelgádá- igetőnek a mord. 
pele- ellenében fölös az utórésze í-gddd), mert a finn -Ig-nek a 
mordvinban is megfelel -lg (pl. finn sulke- e h. sulge- zárni = 
mord. éolgi-, solgo-) ; tekintve hogy «timere» continuativ jellemű 
igefogalom, s hogy épen ilyen fölös tővége van j'-vel is a kerjdd-
(kerjddd-) wmendicare (kéregetni)* igének a magy. kér-, zürj. kor-
«rogare» ellenében, azt véljük, hogy a pelgddd-beli -g-d csak válto
zata a fent említett <:ajda, djdd continuativ értékű tővégnek. 

c) A vogulban vannak egyes frequ. jellemű igék, a melyeknek 
tő végük -j (illetőleg <i) még -<jr-vel váltakozik: vogB. tári- v. tq,rg-
(pr. 1. tariém v. tq,rgém) «reszketni. zittern» (vogL. tqrrent-) : v. ö. 
osztB. toriji-, tori- id. | sári- v. sarg- (pr. 3. sárii, sargij: simem 
sárii szivem v. gyomrom éget (sajnálok, v. zahám van) | orri- és 
orrig- fésülni | kdrri- v. karrg- morogüi (murren) || ilyen lehet ez 
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is: sipg- (pr. 1. sipgem) szopni (szipni), szívni, a melynek g-jét 
MUgSz. 308.1. intensiv-félének véltem. — Az osztB. sevij-nek mása 
a Szurg. dial.-ban : sevg-. 

II. U t ó j e g y z e t a -/ frequ. képzőről. 
A cseremisz nyelvben a -j alakú képzőnek már alig találjuk 

nyomát: cserM. irej- «calescere» (v. ö. finn kirgá-, mord. kirvá-, 
m. gerje-d-, MUgSz. 58.1.). De az eredetibbnek fölvehető -g képző
alak megvan: a) a -kt causativ képzőbokorban, előrészűl (1. fent 
tunukt- = m. tanojt-) ? — b) -kt, melynek utórésze momentán 
(intensiv) értékűnek látszik: sorokt- «sirni (v. ö. magy. síró-, lp. 
cierro-; -kt-xe nézve: m. < í í : ordít- brüllen, nyerít- wiehern); — 
c) egyes igetők -g-vel: orug-, vorug- (cserM. org-, urg-, vurg-) 
«suere» : v. ö. zürj. vur- (m. varr- MUgSz. 566. 1.) | solg- «stare» : 
v. ö. votj. sil-, zürj. sul-: sulal- állani (stílt- megállani) j | rü£g- zö
rögni, strepere; lazerg- madefieri (caus. lazert-) \ piig- susurrare | 
podorg- frangi (caus. podort-). 

Szintén csak kevés biztos nyoma mutatható ki a frequ. -j 
képzőalaknak a zürjén-votják nyelvben is. Akad ugyan -j (-ji) 
végű igető, mely amúgy frequ. jellemű; de részint meg nem álla
pítható, hogy a -j külön képző (pl. zürj. cisj- ebben: ciéjan hand-
tuch (törülköző, kendő), e mellett: ét ék- reiben, wischen MUgSz. 
236. 1.); kösj- wünschen = finn kaske- jubere ib. 46. 1.); másrészt 
meg számba veendő, hogy a zürj.-votjákban -j nagyrészt nem i& 
9-ből, hanem (l'-en át) l-ből, s továbbá tí-ből vált. így jelesen a -jal 
nyilván összetett frequ. képzőalak mellett található még -lal és -lal 
is (pl. bigl'al- rollen, wickeln MUgSz. 463. 1.; ceptal- kneipen, 
zwicken ib. 370., cepled- mellett; ceg- frangere: fr. eegli-, ceglal-
és cegjal-), s csakugyan úgy látszik, hogy a -jal képzőnek kezdő 
-j-je csak a frequ. -Z-ből (lásd fent) változott el. — E szerint a -j(g) 
képző jobbadán csak lappangva lehet meg a zürjén-votjákban és 
csakugyan magyarázható ilyen lappangó j-vel az igen közönséges 
<.al frequ. képző (állandó és összevonásra utaló a-vocalissal), úgy 
hogy az teljes hasonmásául tűnik föl a m. <ái-nak (e mellett -jal 
e h. -lal, -lal összevethető a magy. -ZáZ-val). így jelesen összeállít
ható : zürj, malal- anfühlen és osztB. maliji-, mali- (megtoldva 
Z-vel, lásd fentebb <Ztjü: malijil-) | zürj. salai- stare és cser. solg- \ 
zürj. vur- varrani, fr. vural-: cser. vorg-, vorug-. 
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8. §. Frequentativ igeképzők: 5. ugor -ng. 

Magyar: -g és -ng, az eredeti hangteljesség megtartásával 
<a mint frequ. -d mellett több esetben még az eredeti -nd is meg
maradt) ; a -g képzőalak előtt az alapige végvocalisa lehetőség sze
rint kiszorul (forog-: forgó, forgás stb.), s így a lehető vocalis-
•elisiónak be nem állása szintén még a megvolt teljesebb -ng alakra 
utal (vonog-: vonogó, s nem : vongó; farag-; faragó, de forgács 
MUgSz. 532.1.); a képzőnek frequentativ (continuativ) értéke tudva
levő, s kivált ott érezhető, a hol a g-s igével más értékű származék
ige áll szemben. Példák :x) 

a) lább- fluitare, fluctuare: lábbog- id. (úszkálni SzD.) | bé-
blöcken, plárren (pra?s. 3. bén, perf. Vett): bég- blöcken | von- tra-
here: vonag-, vonog- (MA. pandiculari, animam agere; vonag-l-, 
vonagód- id., vonogó harpago) | haji- (hajla-, hajló-) flecti: hajlog-, 
hajlag- (hajlagó test Fal.) és hajlong- sich wiederholt beugen, bück-
linge machen | hídi-: hullog- és hullong- in menge fallen SzD. | 
•lök-, lük- stossen: liikög- pochen (pl. blut in den adern) | tát- auf-
sperren (mund): tátog-, tátong- klaffen, gaffen j dől- umfallen: dö-
löng hin und her fallen v. fallen wollen (Káldi; dőlöngő vacillans, 
Sánd.) | áll- stehen: állong- in einem fórt stehen, müssig dastehen 
(SzD. álldogálni) | csavar- drehen: csavarog- herumschweifen (MA. 
csavargó) \ teker- drehen, winden: tekerég- windungen machen, 
herumschweifen (-rgö) \ facsar- winden, ausringen : facsarog- sich 
herumireiben (-rgó) \ füstöl-: föstölög- (-\gó) rauchen (in einem 
fórt). 

b) ácsong- herumgaffen (ácsorogni) MUgSz. 716. 757. 1. | 
holyog- (bolygó) és bolyong- oberrare, vagari (MA.) ib. 461. 1. | csel-
leg- herumstreichen, schleichen (v. ö. csellen- mom., cseleked- agere, 
operari) ib. 375. | csillog- funkeln, schimmern (v. ö. csillárul-) ib. 
368. |forog- sich drehen, kreisen (forgó): v. ö fordul- sich wen-
den, eine wendung machen, ib. 534. | förtöng- se volutare; v. ö. 

fortéim, ib. 533 | illog- herumstreichen: v. ö. illan- profugere, 
illaszt- rennen lassen, ib. 259. | inog- schwanken, wackeln (ingó): 
v. ö. indul sich in bewegung setzen, ib. 818. | kéreg- (kerge) és ke-

x) Lásd: Simonyi, NyK. XVI, 249—252; XVII, 53. 1. 
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reng-, kering- kreisen; caus. kerget-, Rég. kerenget- herumjagen, 
verfolgen; ib. 19.1. | kullog- langsam gehen, schleichen ib. 81 | 
kuttog-id.: v. ö. kujtorog- vagari, ib. 35. | lebeg-, leveg- schweben 
689. | lézzeg- és lezserig-, lázong- oberrare: v. ö. lázad- sich aufma-
chen 700. | lobog- flattern, wehen 703. | lohog- schnell laufen: v. ö. 
lohajt- festinare, lódul- sich in rasche bewegung setzen 706. | mozog-
moveri (mozgó) :. v. ö. mozdul- in bewegung kommen 632. | remeg-, 
reng- zittern: v. ö. rémül-, rendül- commoveri 653. | rezeg- tremere 
(rezgő) i v. ö. rezzen- contremere 663. | sürög- (sürgés) emsig sein, 
obversari 358. | szorog- festinanter discurrere (caus. szorgat- urgi-
ren) 308. | villog-, viliág- micare, coruscare: v. ö. villáin-, villáml-
blitzen 582. || zsugorog- se contrahere cum timore, kárglich lében: 
v. ö. zsugort avarus (se nimium coarctans), zsugorod- contrahi, 
complicari 360. | háborog- in aufruhr sein: háborod- conturbari 
127. | hunyorog- blinzeln: v. ö. hunyorít- id. (einmal) 121. | moso
lyog- lacheln: mosolyod- ins lácheln kommen 631. | tántorog- titu-
bare, wankend gehen : -rod, -rít 181. | tévelyeg- errare, circumerrare, 
tébolyog- errare, hallucinari: -lyed, -lyod, 217. | áncsorog-, ácsorog-, 
ácsolog- herumgaffen, gaífend herumstehen : v. ö. ácsori gaffer, 
757. 1. | émelyeg- nauseare, übelkeit empfinden; émelyed- übelkeit 
bekommen 784. || lóg-, lógg- herabhángen, schlenkern (caus. lógat, 
lóggat-) 690. | rúg- calcitrare 674. | fog- haften, fassen; packen, 
fangen528. \fögg- hangén, pendere 546. | *víg-, ebben: víga (nom. 
víg) laetus, 580. 1. 

c) durog- knallen (anhaltend): mom. durran- \ csörög- klap-
pern, rasseln : mom. csörren-, inch. csordul- | suhog- rauschen, 
schwirren, sziszeg- zischen, ropog- knastern, prasseln | stb. stb. || 
nyikorog- knarren (in einem fórt), csicsereg- zwitschern, vigyorog-
grinsen, widrig lachen j stb. (NyK. XVI, 267). || kótorog-, kótolog-, 
kujtorog- vagari MUgSz. 35. 1. | csótolog- id., 379. | támolog-, támo
lyog- taumeln, wanken 176. | szédeleg- schwindeln, vertigine labo-
rare 282. || bódorog- errare, vagari 461., kódorog- id. 34., szádorog-
gaffen 267. || ámbolyog- langsam gehen, imbolyog- sich hin und her 
bewegen 744. 1. 

d) -g (-ng) előrészű frequentativ képzőbokrok: 
-gol: tojongol- (tolongol-) sich drángen (in einer volks-

menge) Nyelvőr II, 277. | csatangol- vagari MUgSz. 379.1. | dörgöl-
reiben, frottírén: v. ö. dörzsöl-, ib. 260. | vonagol- pandiculari 
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(vonaglik, vonagló): v. ö. vonag-, vonog- \ szorgol- eilig betreiben: 
v. ö. szorog-, ib. 308. 

-gdl (v. ö. <ál, fent 199. 1.): taszigál- hin und her stossen 
(e h. taszít-gál, v. ö. sántikál- és sántít-) | hagyigál-, hajigál- oft 
werfen, herumwerfen: hagyít-, hajít- \ adogál- kleürweise gebén (v. 
gebén wollen, bieten, kínálni) | eregél- langsam gehen, in menge g.: 
ered- | stb. || dorgál- objurgare, castigare: v. Ö. doroszol- harken 
MUgSz. 257.1. | rongál- fustigare, castigare MA., ib. 668. | vizsgál-
untersuchen, prüfen 591. || -gal: nyargal-, jargal- galoppiren 
MUgSz. 409. 1. | eregel- ( — eregél-) SzD. | nézegel-, nézgel- (és néz-
gél-) gemáchlich schauen, betruchten | stb. (NyK. XVI, 257) || 
-dü-gdl (-do-gal): álldogál- herumstehen, iddogál- (iv-do-gál) 
kleinweise gemáchlich trinken, mendegél langsam weiter gehen, 
várdogal- geduldig warten (Nyr. V, 85) | stb. (NyK. XVI, 258). 

-gcicL: enged- nachlassen, nachgeben és tagad- (*tangad-) 
verweigern MUgSz. 789. 

-gat, régibb alakja -gát (NyK. XVII, 53), a m. nyelv újabb 
korában a legközönségesebb használatú frequ. képző; utórésze<Lat 
külömben ugyan momentán értékű (<.ajt)} de ebben is foglaltatik 
még eredetileg frequ. elem (fent 199.); a -gat-nak határozott és tiszta 
frequentativ értékét úgy magyarázhatjuk, hogy az utórészének 
eleinte intensiv (nyomatékosító) értéke lassanként elhomályosult; 
szintígy állott be régibben használt egyszerű -í causativ képző he
lyébe az ugyanazon <af-val megtoldott -tat alak, a melyen azon
ban már semmi érték-külömbség nem érezhető (gyónt-: gyóntat-); 
alakulására nézve tehát érdekesek azon esetek, a hol gat-os igén 
kivűl még az egyszerű -g képzős származéktő is megvan (pl. von-
ziehen : vonog-: vonogat- | bé- : bég-: béget- blöcken | tát- aufsper-
ren: tátog-: tátogat-). — Néhány példa: hívogat- öfters rufen, kére
get- (öfters bitten; betteln), vereget- (ö. schlagen, klopfen), látogat-
(besuchen : lát- sehen), gyújtogat- (nach und nach anzünden, brand-
stiften), veszteget- (verschwenden, vergeuden); hallgat- (auscultare, 
tacere: hall- audire) | találgat- (zu finden suchen, raten), olvasgat-
(eins und das andere lesen, gemáchlich 1.), beszéllget- (sich unterre-
den, plaudern), kapargat-(h.eYum.schtirren),hasogat-,hasigat-(e h.ha
sít-, hasojt-gat) (in einem fórt spalten, mehríach sp.), feszéget- (an 
etwas herumzwángen, zu erbrechen suchen) (feszít-), szaggat- (szak-
gat- : in viele kleine stücke reissen; szakajt-, szakít-) \ stb. stb. 
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Finn: a finnE. (észt dial.)-nak főleg déli és nyugati részében 
használatos egy -ngu v. -ngo végű nomen verbale (n. actionis), a 
mely voltaképen vegyes ige 4- névszóképző (lásd alább), tekintve 
hogy már <w v. o az egész finnségben nom.-actionis képzője (észt 
maksu fizetés: maksa- fizetni = finnS. makso és maksa- \ jöksu-
futás: jökse- = f. juoksu: juokse- \ naeru nevetés: naera- = f. 
nauru: naura-) s így közvető -ng igeképzésre utal; ennek fölve
hető frequentativ (continuativ) értékéhez illik pedig az -ngu-íéle 
nom. verbalénak jobbadán még «folyó cselekvésre)) vonatkozása 
(pl. palangu «das brennen» : ahjo palangu ajal «wenn der ofen 
brenntw [zur zeit des br.]). 

Példák: teuzengu (nom. -eng) aufgang, das aufsteigen: teuze-
(f. nouse-J aufsteigen, sich erheben | palangu (nom. -ang) brand, 
das brennen: j)ala- égni | kdnangu biegung: kána- biegen, kebren, 
wenden | sulengu damm, stauung; sulge- schliessen, sperren | lazengu 
schuss, wurf: laske- (pr. J. lazen) loslassen, schiessen | uinangu 
schlaf, einschlafen (kange uinangu aeg die zeit des tiefen schlafes): 
uina- (f. uinaa- schlummern) | essingo irrtum, das irren : essi- (eksi-
= f. eksy-) errare | stb. (Wiedemann, Gramm. §. 69). 

J e g y z e t . Nem fogadom el Wiedemannak abbeli nézetét, 
hogy az -ng egyáltalában azonos az észt -ku nom. verbale-képző-
vel, noha kétségtelen, hogy részben ezzel váltakozik (pl. uinangu 
mellett van uinaku is); jelesen másféle külön képzőnek kell tarta
nunk azon -ku-t} a mely momentán jelleműnek mutatkozik (pl. 
h'úpaku sprung, de hüpamine das springen). E mellett a valóban 
-ngu-val azonos -ku-t (pl. uinaku) úgy magyarázhatjuk, hogy az 
iig-ből elnyomott nasalis az explosivának'erélyesebb ejtésében pót
lást nyert (v. ö. mordE. ikele elő = mordM. ingei). — Még azt is 
lehetne vélni, hogy az észt -ngu csak speciális észt változata az 
egyéb finn dialektusokban használatosabb (meg az észtben is elé-
forduló) -ndu (finnS. -nto) nom. verbale-képzőnek, melynek elő
részét a frequ. -nd teszi. De ily fölvétel ellen szól egyrészt az, hogy 
az észt nyelv külömben az -nd- elváltoztatására nem igen hajlandó
nak mutatkozik (sőt ezt nagyon is kedvelli); de főképen azt kell 
számba venni, hogy a finnS.-ben is találjuk, bár gyérebben, az -ngu-
nak szabályosan megfelelő -nko, -nkö képzőt (s az észt -ku ellenében 
néha -kko-i), miszerint a gutturalissal való alakot még a közös finn 
szóképzés korából valónak kell tekintenünk: finnS. etsinko v. 
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etsinkö das suchen, keresés (etsi- keresni); etsikko iá. (pl. on hevo-
sen etsikossa ist im suchen des pferdes) | ahdinko gedránge, be-
drángniss (ahta- összeszorítani, telerakni) | vahinko damnum 
(MUgSz, 576. 1.). V. ö. még a hasonlóan alakúit -nki (e h. -ngi) 
képzőt: poimenki, poiminki- das pflücken, szedés (poime-, poimi-) j 
kulunki anfwand, kosten (kulu- verbraucht werden). 

Mordvin : mordE. -ng, ebben : pongo- «hángenbleiben, hinein-
geraten»,— a mordM. povi- ellenében, mely a mordE.-ben is meg
van pov- alakban (caus. povu.de-, povde-), miszerint a pongo- tőt 
képzős származéknak kell tekinteni (*'pöngo-, povongo- h,, úgy mint 
a magy.-ban fog- e h. *fög-, fovog-): 1. MUgSz. 528. 1. — Talán 
idevalók még e hangutánzó igék: mordE. onga- ugatni; M. rangi-, 
E. ranga- dörmögni, dongani, ordítani. 

Cseremisz : -ng (-n) képzővel alakúltnak látszik néhány 
meglehetősen frequ. (inch.) jellemű igető: korang- (pr. 1. -ngam) 
kitérni (kerülni), decedere de via: MUgSz. 6. | tovang- megbonyo
lódni (implicari, turbari; caus. tovangd-) | cserM. purlang- matu-
rescere. — Ezenkívül szolgál -ng (pr. 1. -ngam) «vmivé válás »-
féle inch. jellemű denominalis igék képzésére, s e szerepét is mint 
eredetileg frequ. képző csak úgy vállalhatta mint a magyarban -d 
(igázod-, fehéred-); számba veendő, hogy az alapnévszó rendesen 
adjectivum (tehát állítmányúl alkalmas szó; lásd alább a denom. 
igeképzést): pl. örza kék: örzang- kékülni | kmnda széles: kum-
dang- J coka sűrű, vastag: cokang- j sue gyér: sueng- | nuína sze
gény : nuznang- \ süc- korom: sücang- kormosodni | stb. 

Zürjén-votják: a zürj.-ben elófordúl -g előző b (e) vocalis-
sal, vagyis <cög mint nomen actionis-képző, a melyet úgy mint az 
észt -ngu-t vegyes ige -f névszó-képzőnek kell tartanunk, csakhogy 
a tulajdonképi n. verbale-képző már lappangásba jutott; e fölfogás 
mellett szól, hogy a zürj. -d (ugor -nd) frequ. igeképzőhez szintén 
ilyen nom. actionis is csatlakozik (pl.giz- írni: giíöd, írás); számba 
jő még, hogy egy esetben az illető -g képzős ige meg is van még, 
igéül használva: vezg- (veági-) irigyelni, irigykedni (saBH^OBaTb) 
és ve foga eifersüchtig; egy másik esetben meg -g váltakozik sk-val; 
t'ul'gi- és t'ul'ski- eintunken, benetzen (oÖMaKiiBaTb); v. ö. még: zürj. 
bergal- «sich drehen» és m. forog- (MUgSz. 534). Példák: pol-
félni: polög furcht, félelem | kor- kérni: korog- bitté, einladung | 
söls- speien, spucken (votj. sálé-): sölseg iuieBOKT. (köpedék, köpe-



8. §. FEEQU. IGEKÉPZŐK: 5. -ng. 207 

delem) | vos- veszni: vosög untergang, verlust | pisji- fliehen, lau-
fen: pisjeg flucht, schneller lauí\ mezmi- menekülni: mezmög erret-
tung, befreiung | dözmi- sich árgern: dözmög árger, verdruss, 
grimm | senzi- sich wundern: senzeg das wunder. 

Ugyanezen -g (<ög, eg)-íéle nomen actionis megvan alapúi 
az <igön, igön végű rendes használatú gerundiumban, mely megint 
csupa <ig, ig-vé is kopott: pl. ker-től: kerigön csinálva (tkp. csi-
nálással), -̂fejiaa | uz- aludni: uzigön, uzig alva. — A zürjP.-ben 
ugyané gerundiumnak alakja -kö: munikö menve (mun-J, kerik'á 
csinálva (ker-) s személyragok is járulhatnak hozzá: pl. munikam 
«menvém»,munikat menvéd, munikas menvéje. A képzőnek fc-jában 
itt kezdetét látjuk azon hangerősbülésnek, melynél fogva ily hely-
zetbeli zürj.'-g jobbadán vált k-vá a v o t j á k b a n , a mi szintén 
igy történt zürj. -d-vel (~t-\é), még pedig a zürjP.-ben i s : pl. zürj. 
gogeg lúd, kurög tyúk, dtdig galamb = votj. gagek, kurek, dikik ; 
zürj. -tög nélkül = votj. -tek || zürj. sizimöd heted =±= zürjP. sizi-
möt, votj. sizimáti j zürj. nebid puha = zürjP. é3 votj. nebit (s egyéb 
ily -id végű adjectivum) | zürj. vokid testvéred, purtid késed : zürjP. 
vonit, purtit (de ezen -id a votj.-ban is még -id, -ed). E szerint pe
dig a zürj. -gön (zürjP. -kö) gerundiumnak másául mutatkozik a, 
votják-ban -ku, -ki, személyragokkal: mi iziki-mi hobis dormien-
tibus («alvánk» ; v. ö. zürj. uzigön, uzig) \ pukikiz sitzend (indem er 
sitzt: «ülvéje») \minikizi als sie gingen (menvéjük) | kizikuz da er 
sáete (vetvéje). — Ugyancsak -k alakkal fölismerhető még a zürj. 
-g (ug. -ng) frequ. képző néhány votják igében : serekjal- (serek-jal-: 
jal-iól fentebb 201. 1.) lachen, verlachen, verspotten (ser-, ebben: 
serem spott; v. ö. zürj. seröm das lachen, spott, seral- lachen) | 
cerekjal- schreien | direkjal- zittern (v. ö. dir-t- eilen). — Még 
-#-vel: votj. döngi- (e h. dom-gi-) stossen, drángen MUgSz. 261. 1. | 
bergal- sich drehen, sich wenden (caus. bergat-) = zürj. bergal-. 

Vogul: a vogB.-ben a frequ. -ng-nek nyomára akadunk né
hány igének -g képzőjében, a mely ez igék további származékaiban 
n-vel illetőleg gn-ve\ (azaz a lapp nyelv módja szerint erősbűit n ; 
Reguly irása szerint gn) váltakozik : rasg-zittern: rdsgelt- v. rdsnelt-
(intensiv alak): v. ö. magy. rezeg-, MUgSz. 662. 1. | larrg- sich 
drehen: caus. larrnelt- drehen (pl. die spindel) | sdrrg- schreien, 
greinen: caus. sarrnelt- \ *tq,rg-: caus. targelt- és tqrnelt- rázni, 
zörgetni (v. ö. t$ri- és targ- zittern, fent 200.1., a -j képző alatt). Ez> 
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a -g tehát érintkezik azon -g-vel, mely -j (<i)-\el váltakozik, mint 
ennek eredetibb alakja; az eligazító mellékalakok nélkül nem 
is lehet eldönteni, melyik ugor alakhoz tartozik az ilyen vog. -g 
képző. Elég hogy a frequ. jelleme világosan szembetűnik. — Ilyen 
-f/-vel való frequ. képző-bokor : -gel: úuj- nyúzni: nujgel- OÖ^H-
paTb (ringsum abreissen, schinden) | uj- úszni: ujgal- úszkálni 
herumschwimmen (kul titie tutié ujgali a hol ide-oda úszkál). 

Egy másik nyomot tartott fenn a vogK. -nkv passivum-képző, 
a mennyiben a passivum-féle érték kifejezése tkp. csak a -v-re jut, 
mely külömben magára használt reflexivum, illetőleg passivum-
képző valamennyi vogul dialectusban (pl. vogK. sagr- vágni: sag-
rov- vágódni, gehauen werden | tarét- ereszteni: taretov- entlassen 
werden | rast- werfen: rastv-, rastov geworfen werden, stb.); az 
-TzJc-ban pedig, tekintve hogy a vogK. -nk többször eredeti -ng 
helyett való (pl. pank íe],pank fog [dens], jónk- v. jony- fordulni 
= vogB. jqng-; v. ö. szintígy frequ. -nd a vogulban -nt), fölismer
hető ugyancsak a frequ. -ng-inek mása, a szerint hogy pl. a finnben 
is a reflexív -r(-u)-Ytü épen frequ. képző (-nd) kapcsolódik össze 
(-u)itu e h. -undu bővebb refl.-alak, pl. laske- ereszteni: laskeu- és 
laskeuntu- eresztődni, ereszkedni: lásd alább areflexivum képzését). 
Példák : esy- lobén : esyenkv- gelobt werden | yanc- tudni, ismerni: 
yancinkr- erkannt werden, megtudódni | miglal- adogatni (begabt 
werden mit etwas (Máté 24, 45. tene yarel miglalenkvet sie werden 
mit speise begabt = erhalten speise) J lupt- Ítélni: pass. luptankv-
{és kipt(w-). 

Lapp: lpF. -g (-gg), melynek a IpS.-ben -k felel meg (úgy 
mint a frequ. -nd is a IpS.-ban -t, mikor a lpF.-ban -d), de már 
csak kevés esetben biztosan kifejthető: lpF. jabme- sterben: 
jamalge- (-l-g, v. ö. magy. -log) ohnmáchtig werden = IpS. jab-
malke-, jamalke- id. (azaz «sterben wollen», v. ö. finn kuoleskele-, 
észt köleskele- ohnmáchtig werden) | IpS. tője- frangere: tojalke- v. 
tojalkove- (refl. y-vel) laboribus se frangere | IpS. pidse- solvi (finn 
pááse-): piaceke- dehiscere, e loco debito récédére (cymbarum 
fabula?) || lpF. cuojgga-, S. cuojke- mit schneeschuhen laufen: v. ö. 
vog. taj-, tajj- id. (frequ. tajent-, taent-, tqint-, mom. tajelt-, taelt-; 
v. ö. még seg- MUgSz. 275. 378. 1.) | IpS. torge- (ebben: torgad 
tremor), torge-ste-, F. doarge-ste- tremere: v. ö. vog. tqrg- (caus. 
tqriielt-) fent 47. 1. | IpS. konoké- gradum sistere, morari (konkete-
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id., konokaste- dim., konokace- morari incipere): v. ö. vog. kqn-
hángen bleiben, adhserere, picken, osztB. yan- id. (v. ö. finn kuo-
naile- zaudern, widerwillig sein Lönnr.) | IpS. nom-k- (nomkos qui 
facile adhferescit, namkete- adhserere, adhaerescere); nomo- (=nom-
kete-) || lpF. gwoccage- faulen, modern (IpE. kuocage-) | nalsa- és 
nalsage- hangén, herabhángen. — Sőt még a teljes képzőalakbeli 
nasalisnak is látszik nyoma ebben: lpF. goargno- (azaz goar'no-, 
pr. 1. goarnom; labiális változattal: goarbmo- hinaufsteigen, klet-
tern, IpE. koarnge- v. kitarnge- (finn «nousta» Andelin). 

J e g y z e t . Ide vonhatónak látszik még az igen közönséges 
lapp -gőte v. -köte (IpS.), -goatte (F.) i n c h o a t i v képző, t. i. annak 
kezdő -g-je f-Zc-ja). De e mellett még nem lehet a képző végrészét 
kielégítőleg magyarázni. Feltűnő ugyanis az o, oa vocalis, mely 
nem szokott a lappban csupa közvető hangzó lenni; a dentalisa 
is eredeti d-nek veendő fői, mert a IpF.-ban a -goatte-nak gyengült 
alakja -goade (pr. 1. -goadam). Azt vélem tehát, hogy az egész -gőte 
(-goatte) nem képző bokor, hanem immár képző gyanánt használt 
és félig-meddig azzá vált igető (a milyen a magyarban -hat: mond
hat, lehet, vagy a mordvinban a conditionalis -dara NyK. XIII, 80). 
Ilyent sejtett benne már Hunfalvy is NyK. V, 404: «a goat képző, 
úgy látszik, a magy. kez-d igével hasonlítható össze». A m. kez-
(kez-) ugyan nem lehet a lapp -göle, -goatte-nak alakilag is meg
felelő ige, mert annak határozottan mélyhangúnak kell lenni; de 
igen is lehet a magyarázatul szolgálandó igének azon jelentése, 
melyet MUgSz. 13. 1. a m. kéz-d-nek mint alapjelentést tulajdoní
tottam, t. i. «ire (fluere, currere)», mely «accedere, aggredio érte
lemmel véve teljesen alkalmas az inchoativum kifejezésére (v. ö. 
még finn saa- «venire, p«rvenire» és «incipere»). Ezen jelentéssel 
való ige, mely a lp. -gőte, illetőleg -göde (-goadeJ-nek megfelel, 
pedig származtatható az ugor kBg- «ire (fluere)»-tői, olyf ormán 
hogy f. jou-da-féle -d képzővel alakúit (lásd: MUgSz. 158. 1.), még 
pedig egészen úgy mint egy hasonló alakú és jelentésű ugor alap
igétől, pag-töl a IpS. pőte-, lpF. boatte- (pr. 1. boaftam) «venire» ige 
(MUgSz. 544. l.,fut- ez., a melynek lapp rovatához még ezt is hozzá 
lehet csatolni). 

NYKLVTUD. KÖZLEMKNYIÍK XVIII. 14. 
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9. §. A momentán igeképzés. 

Mint a frequentativ képzésnek ellentétese a m o m e n t á n 
igeképzés fóértéke szerint kifejezi az igecselekvés e g y s z e r i s é g é t 
és, a mi ezzel rendesen vele jár, r ö v i d ( p i l l a n a t n y i ) t a r -
ta m á t avagy hamaros elmúlását. 

Rövid tartamú cselekvés fogalma pedig úgy is keletkezhetik, 
hogy a nyelv az egész cselekvésnek egy részét érzi kiválóan fontos
nak és kiemelendőnek, a milyen jelesen annak k e z d e t e vagy 
pedig v é g e . Ennek alapján vonatkozik az ugor nyelvekben a 
momentán képzésű ige functiója igen közönségesen a cselekvés 
h i r t e l e n b e á l l á s á r a (verbum s u b i t a n e u m , a melyet 
h i r t e l e n i n c h o a t i v u m - n a k is nevezhetünk, ellentétben a 
frequentativum által kifejezett «lassú» inchoativummal) — s más
részt a cselekvésnek e r e d m é n y e s v é g b e m e n e t e l é r e vagy 
b e f e j e z é s é r e , v é g é r é s é r e (különösen tekintettel annak 
tárgyára [objectumára], melynek egészleges v. végig való affectiója 
vagy consumtiója értendő : verbum p e r f e c t i v u m). 

A cselekvés eredményességével (perfectiójával) vagy akár már 
annak rövid-tartamával is szoros kapcsolatban áll, mint a momen
tán igeképzés mellékértéke, — magának a cselekvésnek n a g y o b b 
e r ő v e l (energiával) való végrehajtása (nyomatékossága: verbum 
i n t e n s i v u m ) . A cselekvés «eredményes», s kivált még «gyors» 
végrehajtásához hozzá foglalja a nyelvi észjárás még az actor 
kifejtette megfelelő, illetőleg nagyobbféle «erő» képzeletét, s gyak
ran a momentán képzőértéknek csak ez utóbbi mellékmomentuma 
érezhető 1). 

A rövid-tartamú cselekvés alakja azomban csak c s e k é l y 
tárgyat végző, s így mintegy g y e n g e cselekvésre is alkalmazható 
(verbum d i m i n u t i v u m ) , de ez mindig csak «egyszeri* (nem 
pedig «eláprózott») cselekvés lehet. 

Noha a momentán igeképzós alapértékénél fogva ellentétese 
a frequentativ-félének, mégis megfér ez utóbbi vele olyan képző
bokrokban, a melyek a rövid tartamú cselekvés időközökben való 

1) V. ö. az «erő» és v gyors mozgás» fogalmak rokonságát: észt. joud 
«eile» és «kraft, vermögen» ; finnS. vikevá «celer, citus» és «validus,. 
vehemens)) ; lásd a m. gyors «celer» etymonját MUgSz. 162. 1. 
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ismétlését jelentik; vagy úgy hogy a momentán képzöórték tisztán 
intensiv-félévé vált s mint ilyen többé-kevésbé elhomályosult. 

10. §. Momentán igeképzők: J. ugor -пъ. 

Osztják: -m, rendes divatú momentán képző, különösen 
«egyszeri» vagy «hirtelen beálló» cselekvés jelölésére (a mi külö
nösen az illető igéknek a Vologodszki-féle szótár orosz fordításából 
is látható); az osztB.-ban többnyire a végvocalissal -ma, a mely 
vocalisnak azomban jelentős súlya nincs : mert gyakran ki is szo
rult, s a -ma-s igéktől való causativum is -m-t (s nem -mai) végű. 
Példák: osztB. kavir- sieden, кинЬть: kavirma- aufwallen, aufsie
den, возкипать, за-к. (caus. kavrimt- Ahl.) | yugol- laufen \yugolma-
побЬжать, weglaufen, wohin laufen | jani- inni: janzema- (Ahl. 
jansama) einmal trinken, austrinken, испить | joul- werfen, бро
сать, кидать: joulma- hinwerfen, покинуть (Ahl. einmal w.) | por-
beissen: porema- anbeissen, abbeissen, укусить J palta- (paltap 
furcht, schrecken): paltama- megijedni | navir- springen, ugrani: 
navirma- herabspringen, соскочить (kim п. выпрыгнуть; navir-
mapsa скачокъ, sprung) | sevir- hauen: sevrema-, sevir ma- anhauen, 
надрубить | pugol- stossen, толкать, толочь (pl. nambra p. klein 
stossen) : pugolma- (einstossen, втолкнуть, pufda p. wegstossen, 
отпехнуть) | vog- rufen: vogema- (A. voyem-) meghívni, позвать | 
stb. || serim- sich verwundern (v. ö. seripta- erschrecken, ijeszteni 
A., 1. MUgSz. 313. 1.) | pórim- treten (ulti-pormipsa Übertretung, 
pormim-taga spur [tkp. getretene-stelle, trittstelle]; v. ö. purint-
treten, stampfen, топтать, frequ. -wí-vel) | menim- ausreissen 
(MügSz. 613. 1.) | lolim- (n. act. lolmipsa) stehlen (MUgSz. 224.) | 
nugom- sagen (jogos n. antworten) ib. 172. | túlim- anfangen 
(v. ö. finn tule- venire MUgSz. 175.) | älim- heben, emelni (al- tra
gen, ib. 784) || osztlrt. pü- blasen: рйт- id. (egyszer) | men- gehen : 
ménem- (ellenben frequ. menid- — m. menél-) \ pulem- verschlucken 
(v. ö. vog. pol-, т. fal-) \ nerem- wegnehmen (v. ö. vog. nir-, m. 
nyer- MUgSz. 412. 1.) | tagam- werfen, auswerfen (osztB. tag- wer
fen, vog. tag- legen, stecken, m. tév- MUgSz. 215.) | purum-, Szurg. 
porm- zertreten = B. pórim- | tötm- stehlen = B. lolim-. 

Az egyszerű -m mellett eléfordúl az osztjákban néha -mt is 
mint mom. képző, melynek utórésze az ugyancsak mom. értékű -t 

14* 
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képző (1. alább 11. §.): osztB. kadl- halten, держать: kadlimt- (A. 
kätlemt-) greifen, zugreifen, anpacken (прихватить) | lolimt- (n. act. 
lolimtipsa) lopni, ellopni, украсть: v. ö. lolim- \ nirimt- elvenni, 
wegnehmen, отнять : v. ö. nerem-Irt. \yunimta- (sem у.) щуриться, 
hunyorítani: v. ö. yan- és yanim- MUgSz. 121. 1. | vojimt- (A. voi-
jem- és voijemt-) einschlafen, уснуть: v. ö. vojilt- schlafen, ruhen 
MUgSz. 737. 1. 

Van az osztjákban még néhány -л végű igető, meglehetős 
momentán-féle jelentéssel: osztB. pogin-, poyni- (A. pögon-) ber
sten, zerspringen | rakin- erwachen, zu sich kommen, очнуться 
(n. a. raknipsa) \ päkin- erschrecken, megijedni \ sögen-, soyni- sich 
endigen | tögin- (Irt. täyn-) szakadni, рваться | sakin- ersticken, 
megfúlni, задыхаться (Irt. cäkn-). Hogy képző az ezekbeli -n, ki
tűnik az illető causativ alakokból, a melyekben nincs meg ezen -n, 
pl. päkin- mellett: Irt. pägapt- megijeszteni | sakin- mellett: sakipt-
(trt. cägapt-j, noha az n-ea tőtől is származik causativ alak: päk-
nipt-, saknipt-; az értéke pedig bátran momentánnak vehető föl, 
miszerint ez az -n tkp. csak az -m-nek változata (v. ö. hogy pakin-
mellett még m-es causativum is áll: päkimt- Ahlq.). 

Vogul : úgy mint az osztjákban -m, de közönségesebb hasz
nálatú -mt (-m-t), mom. értékű képző; példák : püt- stossen, ste
chen : pütm- id. («csak egyszer» : kvonä putmestä kitaszította, ki
lökte) | verm- vermögen, bírni: v.o. vérit- ertragen MUgSz. 456. 1. j 
mit- spucken: säl'im- id. (einmal: elä sälimästä kipökte) | porr-
ngrani: porrim-, L. pqrräm- id. egyszer | alm- heben, emelni 
( = oszt. tűim-): v. ö. älnt- tragen, vinni MUgSz. 784. | taum-
beissen: v. ö. tqut- kauen, ib. 679. | pü- félni : vogK. pilm- ijedni, 
erschrecken j K. kins-, kis- suchen: kism- ersuchen, verlangen 
(Máté 14, 7.) J vogL. mür- submergi: murm- id. (jolä mürmes er 
tauchte unter, hinab) || -TYVb: särt- reiben, bestreichen: särtemt-
id. (egyszer) | se- wischen : seimt- (egysz.) \nuj- nyúzni: ntiimt-, nu-
jimt- id. (hamarjában) \per- forogni: permt- fordulni (am tute perm-
tem oda fordulok, завернусь) | nir- herausziehen: nirmt- ausziehen, 
reissen, дернуть ( = oszt. nirimt-), vogK. niremt- wegnehmen | 
tag- (csúszni: tags- csúszkálni jégen): tqgqmt- rutschen, hinab-r., 
aus-r. (einmal: jolä t.) \ pü- fogni (fassen, greifen): puumt- (pümt-) 
megfogni (ergreifen, хватать) | ß- (K. jej-) venire : jemt-, jemt- (K. 
jejmt-) fieri (devenir) | vogK. lat- mondani: latemt- megszólalni 
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(Máté 9, 13. nilemtal latemtes a néma megszólalt, cTa.;irL roBopirn>; 
ellenben : ír. latent- beszélleni) | stb. 

Egyéb momentán értékű képzőbokrok, a melyekben benne-
foglaltatik mom. -m, előrészül: 

-mat (-mat), -mit: vogB. tat- állani: lalmat- hirtelen 
fölállani (untem mátenl Vul'mats nougo ülö helyéből fölkelt) | át
aludni, qil- (qilt- altatni): qilmiit- in schlaf fallen, yciiyrt | tuns-
állani, tunzil-: tunzilmtit- (pár t. zurücktreten) | páter- verschwin-
den: pátermat- id. (hirtelen) | karmát- hirtelen elaludni (verlö-
schen): v. ö. karil- elaludni (megj. caus. karmapt- egyszerre elol
tani) | pürmát-, pourmát- plötzlich fallen (jolci p. niederfallen) 
MUgSz. 465. 1. | padár- (pazart- kinyomni, pl. ruhából vizet): pá-
zármat- id. hamarjában (vogL. pisermát-: ákván p. zusammen-
drücken) | vogK. num-, numel- (nums- gondolni, emlékezni MUgSz. 
788; nmnleyt- érteni, megérteni): numelmat- gedenken, sich erin-
nern (BCIIOMHMTL Máté 5, 23), verstehen ~21, 45., gedenken, beab-
sichtigen (B03HaM'lipHTbCH J, 19.) || min- menni: min mit- indulni, 
sich auf den weg machen | uj- úszni: ujmit- ein wenig schwimmen 
(als anfang) | vogK. kvanmit- megfogni, ergreifen, cxBaTHTí, (v. ö. 
yan-, vogB. kq,n- ragadni, adhaerere, és magy. megragadni vkit v. 
vmit). — J e g y z e t . A vogK.-ban (Máté 4, 3) mint a tunz'ilmát-
nek megfelelő alak tuncelmant- fordul elé, a mely szerint a -m-i
nek eredetibb alakja -mánt volna. De ugyané szöveg újabb kiadá
sában, melyet Ahlqvist eszközölt (Helsingfors L88á) szinten csak 
mat-OB alak van: tungelmat-, a többi számosabb példákkal egyező-
leg. Egyébiránt a -mát (-mat) képzőbokor, melynek végét nyilván 
a momentán -t teszi, mégsem lehet csak az -m-í-nek teljesebb alakú 
változata; tekintve különösen a -mit alakot, azt hisszük, hogy a 
közepén még frequ. -j rejlik, vagyis hogy a vége <át (at), it a, 
magy. <ojt, ít-nek felel meg (pl. taszít-b&n). 

-ml (-m-l, alkalmasint szintén mom. -/-vei, 1. alább 15. §.): 
tii- röpülni (tilpá röpülő: tilpá uj madár): tileml- (elá tilemli el-, 
tovább röpül, vogL. ü.tileméls elröpült) \pes- (caus. peset- oldani; 
v. ö. finn paáse- solvi, m. fes-l- MUgSz. 517): peseml- aufgehen, 
sich auflösen (pl. knoten) j pdt- (patlept-: piskel p. eine flinte los-
schiessen): pateml- losgehen (der bogén; patemt- losschiessen, den 
Dogén) | pas- tropfen : pasáml- id. egyszer (cseppenni) j toremi- still 
werden, csillapodni (v. ö. toremt- csillapítani) | vogK. /ojt- futni: 
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yajteml- elfutni (yajtemleset noŐtaíajiH) | yont- (e h. yolint-; yontl-
hallani, hallgatni): yonteml- ráhallgatni, megh. (Máté 18, 15. yun 
yontemli nagnane ha hallgat rád, ecjiH noanyniaeTt Teön) | vant- és 
vanteml- führen, vezetni (elvezetni). 

Zürjén-votják: -m, csak kevés igében; de némelyik még 
határozottan momentán, különösen intensiv jellemű (tödmi-, 
vermi-) ; példák: zürj. bidmi- wachsen, hervor-, aufwachsen (caus. 
bidmöt-) : v. ö. votj. bud- wachsen (budisk- frequ., bűdet- caus.) | 
mezmi- frei werden, loskommen: me^-(caus. mezdi- retten, befreien) 
= votj. mozmi- (és mozti-) \ kolmi- és kol- kelleni (praes. 3, kolmö és 
kolö kell, szükséges) | tödmi- (fr. tödmal-, votj. todmal- erkennen, 
y3HaBaTb; tödmös zeichen): töd-, votj. tod- wissen, kennen, 3BüTh \ 
vermi-, votj. vormi- vermögen, überwinden — vog. verni- (1. fent). | 
votj. kozmái- segnen, danken: kos- befehlen (zürj. kösji- wünschen, 
wollen, versprechen; v. ö. finn káske-, m. köszön- MUgSz. 46. 1.) || 
zürj. termál- sich beeilen MUgSz. 794. | zer- és zermi- pluere ib. 
132. | votj. zumi- és zumal- untertauchen (intr.) ib. 329. | votj. 
papi- sich wundern ib. 451. | zürj. doni-, votj. dum- binden ib. 231. 

Mordvin: -Wlf de csak igen kevés nyoma maradt, mint de-
verbalis képzőnek; értéke is már alig érezhető : mordM. venime-, 
veneme- nyúlni, kinyúlni: v. ö. mordE. véne- sich ausstrecken (v. ö. 
finn vény- id.) | mordE. vacomo- megéhezni: txiM- éhezni, meg
éhezni | E. torozimo- földuzzadni (borsó) Reg.: v. o. targez- da
gadni || idevalóknak látszanak még: mordM. seremé- meggyuladni; 
kaskimi- elrekedni; pirimi-, E. promo-, puromo- összegyűlni (v. ö. 
pirda- gyűjteni). 

Cseremisz: -in, ritka úgy mint a mordvinban: tem- (e h. 
telm-) implere, satiare (temd- premere, imprimere): MUgSz. 230. | 
M. peckem- tenebrescere (v. ö. peckeda obscurus) ib. 628. | S. tű-
nem-, M. tomen-, tumen- (e h. tonem-, tunem-) tanulni: MUgSz. 179. 1. 

Lapp: -Ti, mint az igecselekvósnek valamennyire hirtelen 
beállásátjelző képző (v. ö. az osztjákban mom. -ni mellett -n is); 
néha nincs meg az alapige, hanem -í-féle causativum áll az w-es 
igével szemben; példák: IpS. suorgane- timore percelli, megijedni 
caus. suorgate- terrere, ijeszteni) | F. cokkane- sich setzen, leülni 
(cokka- sitzen) | F. bottá- és bottane- = S. pottane-, pottene- anschwel-
len, földagadni (v. ö. alább a szintén w-es m. dagan-: daganat) | 
F . darrane-, S. tabrane- hangén bleiben, megragadni (kuole verbmai 
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tabrana hal megakad, megfogódik a hálóban): caus. darvete-, tab-
rete- figere, festmachen | S. halane- avolare, evolare (v. ö. halete-
volare) | F. bissane- verbleiben, megmaradni (bisso- bleiben, beste-
hen; v. ö. finn pysy- id.) | stb. (nem sok). — Ezen általában intran-
sitiv -n-es igék néha transitiv alapigétől származóknak látszanak, 
úgy hogy az -n egyszersmind reflexivum-képző gyanánt szerepel, 
pl. IpS. cegge- erigere, sedificare: ceggane- erigi, exstrui, aediíi-
cari; de számba kell venni, hogy cegge- a ]pF.-ben ce^i-nek hang
zik, s hogy a IpS.-ban ceggane- mellett van a continuativ-féle, de 
szintén a-val való és intransitiv ceggahe- «erectum esse». 

-171, az eredetibb képzőalaknak kifejthető a nyoma ezekben: 
IpS. tuolme-, tuolmo-, F. duolbma-, dtiolbmo- conculcare, niedertre-
ten (=tel-me-), meg 8. talmo-, tdlmeste- calcare, conculcare, oppri-
mere: MUgSz. 230. 1. | lpF. almaste- schöpfen ib. 784. | lpF. 
vuormaste- laufen ib. 855. 

Finn: -n, úgy mint a lapp nyelvben, hirtelen inchoativum 
értékével; a finnS.-ben néha hiányzik az alapige, de az -ene végű 
igével váltakozik -ea, -ed [e h. -eda, -etfój-végü; nagyobb divata 
van az -n képzőnek, meglevő alapige mellett, még a fmnE.-ben 
(Wiedemann, Gramm, der ehstn. spr. 246. 1.); sőt az észt népköl
tészet vele, érezhető érték-külömbség nélkül való, bővebb alakú 
igetőket is képezett. Példák: finnS. pakene- fugere, aufugere, E. 
pagene- id. (page- fugere: pagu, fS. pako fuga) | fS. olkene- v. olkea-
casu venire (olkenin tielle casu incidi in viam; o. pois verschwin-
den): v. ö. lapp vuolge- menni, elmenni, MUgSz. 558. 1. | herkene-
és herked- desinere, cessare, desistere | laukene- és laukea- losge-
hen, losgeschoEsen werden | ratkene- és ratkea- dissui, dirimi | 
sikene- és siked- concipi, oriri | stb. || finnE. algne- és alga- begin-
nen | angune- és angu- gerinnen | izane- és izu- hangern, verlangen | 
pederte- krank werden: pode- kránkeln, siechen | janune- durstig 
werden: janu- dursten | libene- és libe- gleiten, ausgleiten | pugene-
és puge- kriechen, schlüpfen | sigine- (fS. sikene-) és sige- gedeihen, 
sich erzeugen | hdbene- és habé- sich schámen | stb. || versbeli mel
lékalakúi : ostane- (és osta-) emere | peazene- és peaze- (fS. pddse-) 
sich lösen, frei werden, stb. (Wied. 247. 1.) || finnS. surkene- flacce-
scere (v. ö. surku- és surkea MUgSz. 338. 1.) | murene- frangi, in 
frustula solvi (murea e h. mure-da ib. 601). 

-m, eredetibb kópzőalak, kifejthető ezekben: fE. ehma-



216 UGOR ALAKTAN, I . 

erschrecken (fS. ihme-he wunder MUgSz. 814. 1.) | *hirme- (hirmu 
terror, horror; v. ö. oszt. serím-, ib. 313.) | *kuume- (kuumehe 
splendor fervor ib. 102.) | *loim-, leim- (loimu, leimu ílamma ib. 
680.) | *tyrme- (tyrmed rigidus: v. ö. tyrettd- cohibere, m. dermed-
ib. 249.) | *röhme- (röhmeá inhabilis, tardus ib. 655.) | *pehme-
(pehmeá mollis ib. 447.) | *ruhm- (ruhmo haublock, vágótőke ib. 
668. I.). —- A hirmu-beli *hirme-vel váltakozik hirve, ebben: hirvea 
e h. hirve-dd horrendus) s így az -m képzőnek a finnben még -V 
alakja is merül föl. Szintígy *ilve- e h. ilme-, ebben: ilvehe- (ilveet 
gestus corporis) MUgSz. 805. 1. 

Magyar: -11% és -n (néha -ny, azaz -új, -m: w-cserével, a 
melyre a magyar nyelv egyebütt is elég példát mutat; sőt a kép
zőnek e két alakja még váltakozik, pl. ezekben: fogam- (fogamszik, 
fogamodik) és fogan- concipi (foganik, foganat, fogamzik) \ alkom-
(alkomodik vesperascit) és alkony- (alkonyod-, alkonyatj ; — egy 
harmadik alakja -V, ismeretes magyar hangfejlődés szerint -?rc-ből 
(v. ö. nyelv, nyelve — vog. nelm, lp. nalme ; név, neve = f. nime 
stb.) csak kevés esetben mutatható ki; — momentán értéke kivált 
néhány képzőbokorban <_am, an, -ml, -nt) még határozottan érez
hető ; másrészt a vele alakúit igetők valamennyire erős, nyomaté
kos (intensiv-féle) cselekvést jelentenek. Példák : 

a) nyom- premere (*nyol-m-, v. ö. vogL. nql-mt- MUgSz. 
421. 1.) J töm- stopfen, stampfen és tom- premere, trudere: fr. tom
bol- (e h. *töl-m-, tol-m-, v. ö. lp. tuolme-J ib. 230. 226. J csom-
(csomó nodus, csomoszol- stampfen, einstampfen) ib. 373. | terem-, 
term- proferre, producere (fruges); crescere ib. 210. | álm-, ám-
(almái- stupere, mirari, almit- stupefacere; v. ö. vog. al'rn- ib. 744.) | 
bám- (bámul- stupere, bámít- stupefacere; v. ö. votj. pajm-vo.451.) 
és báv- (el-bávúl-) | em- (*elm-: emel- levare, tollere; v. ö. vog. 
oszt. alm-, álim-, ib. 784.) és im- (imt-, int- innuere, ib. 819.) | 
rom- (rombol- diffringere, disrumpere, roncsol- dirunciare, v. ö. finn 
ruhm-, ib. 667.) | tám- (támolog- taumeln, wanken, támad- surgere, 
tántorog- titubare) ib. 181. | derm- (dermed- obrigescere, caus. der
meszt- ; v. ö. finn tyrme-J ib. 249. J im-,vim- (imád-, HB. vimád-
adorare, invocare; v. ö. oszt. voglm-t-J ib. 815. | harm- (harmat 
ros)ib. 132. 

b) gyohon- v. gyovon-, gyón- confiteri, beichten (== oszt. tíu-
gom-) MUgSz. 172. 1. j köszön- gratias agere (v. ö. f, káske-, vog. 



10. §. MOM. IGEKÉPZŐK: 1. -m. 217 

kvos-, ib. 46. 1.; v. ö. votj. kozm-al-) \ gyopon-, gyapon- exardescere 
(caus. gyopont-) ib. 189. | hány- (*hagyon-, hajon-): hagy- (hagyít-, 
hajít-) ib. 70. \ jelén-, jelön- apparere (caus. jelén-t-) ib. 145. J rán-
v. rám- (rándul- dimoveri, ránt- hastig und heftig ziehen) ib. 647. [ 
vány- (ványol- walken) ib. 558. | ún- ib. 866. | bíín- (caus. büntet-
punire) ib. 477. || virny- (virny ad- és virjad-, virrad- lucescere) ib. 
583. 584. | árny- (árnyad-, árnyadoz- féldöglővé válni) ib. 755. [ 
fonny- (fonnyad- marcescere; v. ö. lp. puolne-) ib. 532. || iszony-, 
iszon- (iszonyú, iszonyatos horribilis, iszonyod- horrescere) MUgSz. 
835. | alkony- és alkom- (alkonyod-,alkomod- vesperascit, alkonyat) 
ib. 733. 

c) -Tlt (= -n-t vagy akár -m-t, szintén mom. -í-vel, = vog. 
-mt): köszönt- salutare (és köszön-, b. alatt) | iront- rennen ib. 
820. 1. | kacsont-, kacsint- ib. 2. 1. (<i»í-re nézve: Simonyi, NyK. 
XVII, 58) | osont-, usint- v. ussint- (el-o. entwischen, wegschlüp-
fen): oson- id. \ fog-: fogont- (fogontoz- sich festhalten Szék.), 
fogant- concipere (foganté ansa, manubrium MA.). 

d) -ml (-m-l, = vog. -ml): iroml- rennen (v. iramlr) MUgSz. 
820. | hasoml- Kég., hasonl- (hasonlik finditur in duas partes, sece-
dit): v. ö. hasad-, hasít- MUgSz. 90. || számi- (sich ackern lassen 
[gut od. schlecht]: jól számlik a föld, v. ö. szánt- arare) ib. 268. | 
oml- ruere, fundi (omlik, caus. ont- e h. omt- fundere; v. ö. vog. 
gumi-, ib. 840.) | öml- fandi (ömlik, caus. önt-) \ romi- destrui (rom
lik, caus. romt-, ront-) \ himl- dispergi (himlik, caus. himt-, hint-) \ 
boml- dissolvi, dilabi (bomlik, caus. bont-, bomt-). 

e) <ál7l, (Mb, előző frequ. -/-vei (lásd fent) alakúit képző
bokor, melynek értéke jobbadán hirtelen inchoativum; gyengült 
alakja < dm, an, állandó (s o-val nem váltakozó) a-val, a mint ez egyéb 
esetekben is a-ból rövidült; de lehet, hogy az <am, a«-nak egyik
másik példája kivételt tesz, azaz hogy a-ja a nem jelentős o helyébe 
került (pl. fogan-, tekint ve hogy fogant- mellett van még fogont- ; 
iram-: iraml- és iroml-, iront-); — további részint szintén mo
mentán végképzőkkel: <.á?nl, ánl, <.ánt (ént, int), tárnod, 
illetőleg <.aml, <ani, <camod. Példák: villam-ík fulgurat (villá-
más): villo- (villog-) MUgSz. 582. | csiüim-ik (csillámó corusctis,. 
micans): csillo- (csillog-) ib. 3&9. || folyam- confugere (hozzá-f\ 
MA.,folyamó confugiens, recurrens Pázm.): foly- \ futam- procur-
rere (el-, ki-, meg-futamik ; futamás, futamat: egy fut amatnyi föld) r 
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fut- | csuszám- (el-, meg-csuszamik prolabi in lubrico): csúsz- \ esi-
szám- id. MUgSz. 372. | iszam- id. 825. | félem- megijedni: fél- \ 
élem- (élemetes aetate provectus): él- vivere (v. ö. finn elá- és elah-
tcinyt aetate provectus). 

bocsán- dimittere, remittere Rég. (megbocsánja a bűnt; bocsá
nat, bocsánandó bűn): v. ö. bocsajt-, bocsát- | kíván-, kéván- cupere, 
appetere: v. ö. hívó-, MUgSz. 31. | sírán- (siránkozik lacrimatur): 
sír- (megjegy. sirat- deílere, deplorare, úgy mint bocsán- mellett 
bocsát-) || fogan-ik concipitur (megf. a fa, a mag: foganat) : fog- \ 
dagan- (daganat- geschwulst; v. ö. foganat) \ illan- (el-i. clam pro-
fugere): ill- (illog-, illaszt-) MUgSz. 159. | bukkan- (le-b. sich has-
tig niederducken, reá-b. auf etwas stossen, ineidere): buk- (bükk-, 
*buvk- ib. 473.) | csökken- fallen, in abfall kommen: csök- (*csokk-, 
tsövk- ib. 376) | üzen-, izén- nunciare, vermeiden lassen ib. 877. 

villáml-ik fulgurat, csilland- coruscare, micare | faláml- gie-
rig fressen (falámol mohón eszik Ny. VIII, 189) || szólaml-ik (meg-
sz. zu reden anheben, ertönen): szól- \ csuszaml-ik MA.: csúsz-, 
•csuszám- \futaml-\k, folyaml-ik Fal., féleml-ik (meg-f. MA.) | há-
raml-ik devolvitur MA. (v. ö. hárul-, id. hárít- devolvere, conver-
tere) | iraml- zu rennen anfangen (és iroml-, v. ö. iront-) \ su-
daml-\k subito abripitur, volat, jaculatur MA. || ajánl- dedicare, 
offerre (v. ö. ajándék) MUgSz. 723. 

fujánt- egyet fújni Őrség (Ny. VII, 469.) | kurjant- v. kurjant-
kiáltani ib. | ér ént-, érint- attingere MA.: ér- \ teként-, tekint- bli-
<?ken, einen blick tun (e h. tetént-: tet-ik, tet-sz-ik) MUgSz. 212 | 
legyint- leniter percutere ib. 708. | vágint- (vág- hauen), dobint-
(dob- werfen), tapint- leise berühren, anfühlen, emelint- ein wenig 
heben, stb. Simonyi (NyK. XVII, 58. 59.) || illant- (és illan-) \ hör-
pent- (ki-h. exsorbere): v. ö. hörpöl- \ horkant- einmal schnauben v. 
schnarcben (egyet h.) : v. ö. horkol- \ fogant- (v. fogont-) concipere; 
anfassen (fogantő manubrium): fogan-, fog-. 

vilámod-ik (viriad, világosodik hirtelen) Szék.; v. villámod-
Kreszn. || futamod-ik (el-, ki-, meg-f.): fut-, futam- \ folyamod-, 

Jelemed-, elemed -ik (aetate provehitur: meg-é.),csuszamod-,iszamod-
(v. ö* iszaml- és iszánkod-, iszankod- MUgSz. 825.), iramod- (iraml-
ib. 820.) | stb. (Simonyi: NyK. XVII, 50) || fogamod-,foganod-: 
fogan-, fog- (és -d helyett -sz-Yel : fogamsz-, fogansz-, fogansz-ik). 

f) -CM, azaz -an az alapigebeli végeonsonans megnyújtása-
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val, a mi assimilált consonansra utal (pl. h v. v); még pedig alkal
masan fölvehető, hogy a -j (ered. -g) frequ. képzőnek változatául -h 
volt itt a mom. -n képző előtt, úgy hogy az egész 'an ugyanazon 
két elemből áll, mint az <Lán, csakhogy azok elseje más-másképen 
elváltozott; — az 'ara-féle igékkel, a melyek mom. értéke igen élén
ken érezhető, többnyire -g képzős frequentativ alakok állanak 
szemben: pl. toppan- einmal mit dem fusse stampfen: topog- (v. ö. 
tapod-) | csörren- erklirren: csörög- \ pihhen- MA., pihen- respi-
rare: piheg- \ roppan- einmal od. plötzlich krachen : ropog- \ bugy-
gyan- plötzlich hervorquellen: bugyog- | stb. || röppen- entfliegen: 
v. ö. röpül- | csuszszan-: csúsz- (v. ö. csuszám-). 

g) A -v képzőalak példái: tolv-, tolvo- lopni, stehlen, ebben: 
tolvaj lopó, dieb = vog. tolmqy tolvaj; igéje tolmB-, további -nt-
vel: tolmant-, vogK. tulment-; v. ö. osztB. lolmi-, lolimt- lopni; 
alapige vogK. tul-: tulp lopó, dieb, talpét lopók, diebe): MUgSz. 
223. 1. | divo-, dívó- (*dgjvo-) valere (tőle: dévaj, úgymint tolvo-tól 
tolvaj) : dí- (dj-: diadalom) ib. 253; megjegyzendő, hogy dív-
helyett még dím-van ebben: álmatlan «nem csinos» (Hajdumegye': 
Nyelvőr VII, 234) | vívó- dimicare, pugnare: *v»j- (finn voi- valere) 
MUgSz. 589. | oh-, olvo-, ebben: olvad- liquescere: vog. tol- stb., 
ib. 839. 

11 . §. Momentán igeképzők: 2. ugor -t. 

Vogul : -t, rendes divatú mint az -m-t és -mai (mat), -mit 
momentán képzőbokroknak utórésze (példák fent 212. 1.); magára 
is fordul elé egyes igéken, leginkább intensiv-féle értékkel. Példák: 
mi- fliessen (vit qui): qut- schnell v. stark fiiessen | tart- zusper-
ren, verschliessen, K. tourt- (v. ö. oszt- töyr-, tügr- zárni MUgSz. 
323.1.) | tanért- drücken (nyomni, szorítani): v. ö. tanról- id. frequ., 
tdüraut- kneten | takt-, takt-, tayt- hinreichen, hinhalten, oda nyúj
tani (tag- legén, stecken: ib. 216. 1.) \pel- stechen, szúrni: pelt-
(ebben ipeltpi seitenstechen) | K. nalt- nyelni (el-, le-nyelni; B. nal- ; 
m. nyel-) \ nor- és nort- teríteni, ausbreiten | L. mqgt- tauchen, 
mártani (B. ma- dugni; v. ö. maumt- hineinstecken, L. mqgomt- : 
jql mqgomtayt- untertauchen) | K. levet- kihúzni, rántani: B. levet, 
leuvet- és leumát- id. | rebit- werfen (ein stück): v. ö. rebkat- einan-
der werfen, ringen | sartit- megilletni, érinteni (B. sart- dörzsölni) | 
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kajt-, K. yajt- laufen, futni (haj- geraten, auf etwas kommen 
MUgSz. 72.1.) | capt- rejteni, temetni (B. sät-: sätem sötét; alapige 
cab-, sab-, v. ö. osztB. savij- MUgSz. 350. | L. voayt- werfen, Р. 
schlagen, K. voyt- schlagen: vong-, K. vony-, voy- schlagen U m 
kommen, ankommen, ausreichen (vajen-ke joyti wenn deine kraft 
reicht) :je<7- MUgSz. 156. 159. 1. 

Osztják: -t, néhányszor mint a mom. -wí-nek utórésze 
(kadlimt-, lolimt-, nirvmt-, yunimta-, uojimt-, fent 212. 1.); magára 
fejezi ki a mom. functiót ilyen példákban: osztB. jogot-, joyt- ( = 
vog. joyt-) | tanirt- (Ahlq. tangirt-) összenyomni, megnyomni 
( = v o g . tanért-): osztlrt. tefir- kneifen \jourt- drehen, winden, 
einwickeln (v. ö. jourm- einwickeln, завернуть; Irt. jour- drehen) | 
palt- (paltap schrecken, furcht; palt-töl caus. paltapt- ijeszteni) J 
verit- ertragen, erdulden, vermögen (vog. vérit- id., verni- bírni 
MUgSz. 456.1.) | volt- (voltip- hobel, Schabeisen; vog. volt- hobeln, 
behauen): finn vuole- asciare, dolare | murit- (Ahlq. mórit-, Irt. 
mürt-) és murem- brechen, zerbrechen (MUgSz. 601. 1.) | lont-
(löTitij-, Ahlq. lonyti-) és Ion- intrare | seit- (geltet-) werfen ( = z ü r j . 
mit-, celt- MUgSz. 170. 1.) | ögot-, oyt- ausspeien, erbrechen (vog. 
äjt-, ib. 834. 1.) || osztlrt. nett- (e h. nelt-) verschlucken ( = vogK. 
nalt-). 

Zürjén-votják: -t, rendesen mint az -st mom. képzőbokor
nak utórésze (lásd alább 14. §.); magára, egyes igékben: ztirj. 
sült- stehen bleiben, sich stellen: sul- (sulal- stehen; votj. sil-
stehen, bestehen) | pikti- schwellen, aufschwellen, пухнуть : pik-
(pikös geschwulst) | simirt- ergreifen, захватить, Р. pressen, zu
sammendrücken, сжать: simir- (P. simral- сжимать) | nirt- reiben, 
wischen: nir- id. (niral- id. frequ.) | vart- schlagen, dreschen, 
stampfen (v. ö. magy. ver-) \ veJti- loskaufen: ve£- tauschen, wech
seln (v. ö. votj. vozti- verändern, wechseln) | euköst- rufen, anru
fen, окликать: euksi- rufen, восклицать | gizti- lineam ducere 
(дШап strich, linie): giz- schreiben (votj. gozjal- és goäti- schrei
ben, zeichnen) | P. cepöst- zurückschieben, спихнуть, спятить: 
ceps- (cepsal- id. frequ., спяливать) | malt- salben, bestreichen: 
mal- (malal- anfühlen, malist- id. mom.) | ölt- schwingen, wiuken : 
öl- (votj. al'al- winken) | cölt-, celt- werfen ( = oszt. seit-) \ lokti-
kommen, gehen MUgSz. 699. 1. || vost- öffnen ib. 724. | bőét- neh
men ib. 564. — Votják: mit- aufstehen ( = zürj. sult-) | vozti-
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(== z. vezti-), gozti- (== z. gitti-), pikti- ( = z.), baét- ( = z . bőét-), 
uét- ( = z. voét-), Ukti- { — z. lokti-) \ vált- führen MUgSz. 579. 1. 

Mordvin: -t, és lágyulva -d (a mire nézve megjegyzendő, 
hogy a mordvinban szintígy a causativ -t képző is részint már -d 
lett: simde- i tatni: sim- inni; pide- főzni: pi- főni: E. kamde- bizo
nyítani : keim- hinni; -d mellett még -t egyazon példában: jorda-
dobni = E. jorta-, orta-). Példák: a) -d képzős momentán igék, a 
melyekkel ugyanazon alapigéktöl való -j (-je, -ja) képzős continua-
tiv igék állanak szemben: cepade-, tostede-, pstide-, likstade , ja-
féd'e, kuckerda-, uderda-, angirda-,jorda-, E. jorta-, orta-: lásd fent 
195. 1 . ; — b) egyéb ilyen igék: aékilda-, E. esküdé- egyet lépni 
aékila- lépni (aékilks lépés) | amelde-, E. amiulde- egyszer meríteni: 
amel'a- meríteni | kor éta- hörpenteni: kórsa- szörpölni | var éta-, 
vacta- tekinteni, föl-t.: varza- nézni || vackede-, E. vackodé- meg
ütni, ráütni, csapni: vacka- tapsolni j mande-, E. mende- és mdne-, 
mene- meghajtani, inflectere | E. üiiée- (e h. iliéte-J neki huzal -
kodni (ausholen): iliée- inteni | E. satodo- jutni, részül esni: sato-
hinreichen, genügen | E. kurodo- utolérni, elhaladni: *kuro- (futni 
MUgSz. 409. 1.) | Uide-, E. ledé- lőni (cser. lü-, f. lyö-, MUgSz. 
707. 1.) | mirda-, murda-, E. muvurda- megfordulni, sich umwen-
den : ib. 602.1. | jota-, ~E.juta- vorübergehen, übersetzen : ib. 157.1. 
(== vog. oszt. jo'/t-J | E. pota- gehen, treten (mekev p. zurücktre-
ten): ib. 545. 1. — Idevalóknak látszanak még ezek is : uéidi-, E. 
•uéodo- elkezdeni, megkezdeni; kaladi-, kalado- megrepedni; sarh-
kede-, carkode- érteni, kitalálni; tandado- megijedni; tormodo- ug
rani, szökni; éuvordo- összenyomni, csípni. 

Cseremisz: -t, -d (az utóbbi úgy mint a mordvinban; v. ö. 
causativ -t és -d: purt- bevinni: pur- bemenni; kinild-, kinilt- föl
kelteni: kinil- fölkelni; jamd- elveszteni: jam- veszni): a) az <.(llt 
(praes. 1. <.aldem) végű, egyszeri cselekvést jelentő igéken, a 
mennyiben ezek mellett csak <cal végűek is vannak, szintén mo
mentán jelentéssel: pl. éurald-, cserM. sarait- és éural- perfodere : 
sur- szúrni | tükald- és tükal- egyszer illetni, érinteni: tük- tangere | 
logald- találni, treffen: logal- hozzáérni: lásd Nyelvt. Közi. IV, 51. 

b) -Jet végű igéken, a melyeknek e képzőjük jóformán inten-
siv értékűnek vehető (előrésze a frequ. -j, -g, v. ö. az azonos alakú 
caus. -kt képzőt, fent 201. L; v. ö. magy. <ít) : éulukt- castrare: 
éul- secare, scindere | nizikt- (nizikten-goltaé detondere): nüé-, niz-
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scabere, terére MUgSz. 415. 1. | sorokt- flere, plorare : v. ö. magy. 
síró-, lp. cierro-. 

c) Egyéb igében: temd- nyomni, rányomni, fojtani: tem- töl
teni (v. ö. m. töm- MUgSz. 230. 1.) | puld- (ebben: puldos falat; 
v. ö. vorugos varrás, varrat: vorug- varrni; módos játék : mod- ját
szani) : v. ö. vog. pöl-, m. fal- \ süld- (suldos szelet): sul- metszeni | 
numald- (numaldes, M. namaltts teher): numal- ferre, portare j 
toskalt- (toskaltes lépés): toskal-, tosk- lépni vmire, tapodni | nükt-, 
tíökt- deglubere, nyúzni: MUgSz. 414. 1. | lekt- egredi, exire, abire: 
ib. 699. 

Finn : -tt ( = ered. -t, azaz a finnS. K. V.-ban tt, míg a finnE. 
Vp.-ben még -t van ; szintígy a causativ -í képző is -tt), főleg inten-
siv értékkel egyes igékben: kannatta- sustinere, tolerare (E. kan-
nata-) : kanta- portare, gerere | pidáttá- cohibere, retinere (pidátá 
mielesi reprime iram [animum tuumi): pita- tenere | heitdttd- va-
lide jacere, projicere: heittd- werfán | kysyttd- quaerere, perquirere 
(E. kilzita-) : kysy- quaerere, interrogare | johdatta- ducere, abdu-
cere, inducere (E. juhata- führen, geleiten), johta- ducere (johtaja 
dux) | noudatta- adsectari, obsequi: nouta- sequi, consectari, vmiért 
menni | E. ve'ata- führen, leiten: veda- (pr. 1. ve'an, fínnS. vetá-) 
id. || voitta- prsevalere, vincere (E. voita-) : voi- valere, posse | viettd-
peragere (v. juhlaa festum peragere), in errorem ducere, faliere: 
vie- vinni || nüttd- falcé secare (E. nlta- scheren, abschneiden, má-
hen): MUgSz. 415. 1. | riittd- eindecken, hinreichen, genug sein : 
ib. 650. 1. | peittd- tegere, abscondere (E. peita-): ib. 499. || otta-
sumere, auferre (E. veta-J: ib. 563. | *satta- (refl. sattu- wohin ge-
raten, zufállig treffen): ib. 275. 1. *tartta- (tarttu- adhserescere, 
prehendere, arripere): ib. 185. 1. 

Közönséges momentán igeképző a finnben -hta (illetőleg 
<ahta),kivált hangutánzó igéken: pl.huudahta-fölkiáltani: huuta-
clamare, vocare | heldhtd- megcsendülni: heldd-, helaja- csengeni | 
viskahta- subito jacere, projicere : viskaa-, viskaja- dobni | komahta-: 
komaa-, komája- graviter resonare | tdráhtá-: tárad-, taraja- tre-
mere | herdhtd- hirtelen fölébredni: herdd-, herdjd- ébredni | nau-
rahta- subridere : naura- || katsatha- subito adspicere, prospicere : 
katso- nézni (v. ö. katsanto adspectus) | seisahta- subito subsistere: 
seiso- stare | pysdhtd- subsistere, cessare: pysy- in loco manere, 
permanere (v. ö. pysdntd- sistere, cohibere) | parahta- följajdulni, 
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sírásra fakadni: parku- hangosan sírni | nukahta- parum et subito 
obdormiscere: nukku- elaludni | lükahta- subito moveri: liikku-
movere (v. ö. liikkehe motus) || (még refl. u-\a\, v. ö. seisahta- mel
lett seisahtu-) : menehty- animo linqni, consumi, perire: mene- ire, 
abire | tulehtu- maturescere, megérni: tule- venire (v. ö. ohra tulee 
hordeum maturescit). Szintígy a fmnE.-ben -hta és -htu: lásd Wie-
demann, Ehst. Gramm. 258. 1. — Tekintve egyrészt, hogy a -tr 

mely előző consonanssal érintkezik, a finnS.-ben is esak egyszerű 
t marad, mely továbbá is gyengülhet (pl. teke-tői passivumi tő 
tehtá-: praes. tehdáán, varjele-töl pass. varjelta-: prass. varjellaan ; 
parane-töl causativ tő : paranta-.- praes. 1. parannan), — s más
részt, hogy a -hta (<ahta) képzős momentán igék nagyrésze -j 
(<aja)-iéle continuativ igék mellett áll, a melyek képzője (-j) ere
detibb í/-ből való (fent 200. 1.): bizonyosnak vehető, hogy a finn 
-ht összetett képző, melynek előrésze, elhomályosult értékkel, a 
frequ. -j (g) s csak utórésze -t voltaképen momentán exponens 
(v. ö. alább m.. <o;í, -ít, pl. taszít). 

Egyéb mom. -t végű képzőbokrok a finnben: -st (-sta: lásd 
alább mom. -ks, 14. §.) és -It (-Ita: lásd alább mom. -I, 15. §.). 

Lapp: -t, a lpF.-ben is (a hol pedig megmaradt a -d, mely 
= ered. -d vagy -nd: lásd a frequ. -nd alatt, fent 183. 1.): lpF-
gaikete- plötzlich losreissen: gaiki- | gaskete- plötzlich (v. einmal) 
beissen: gaske- | javkete- hirtelen eltűnni: javka- | járata- nachfra-
gen, ausfragen (mint caus.: fragen lassen): javra- (pr. 1. jciram) \ 
moarate- megharagudni (S. morate-) : moarra- zürnen, zornig wer-
den | sardnote- überreden, persuadere (ellenben frequ. sardnode-
sich unterreden, beszélgetni): sardno- reden, sagen | suvvete- plötz
lich sausen (wind): suvva- sausen. — Eendes használatú mom. 
képző -st (s-t), melynek -t az utórésze (lásd -ks alatt, 14. §.). 

Magyar: -t (úgy mint a causativ képző = finnS. -tt, pl. kelt-, 
járat-), leginkább intensiv értékkel, mely azomban gyakran már 
alig érezhető, de a vele képzett igék jelentéséhez hozzá illik. 

a) -t végű momentán képzőbokrok: -7bt (e h. -m-t, = vog. 
oszt. -mt), i l l e tő leg<ánt , ént, int: fent 217. 218. || <ít (régibb 
<.ajt [ojt], ejt, ét), v. ö. az azon alakú causativ képzőbokrot (fent 
199.): pl. taszít-, toszít- stossen: tosz- (fr. tuszkol-) J hagyít-, hajit-
werfen, schleudern: hagy- MUgSz. 69. | vonít (vállat v. die achsel 
zucken): von- ziehen | merít- schöpfen: mer- id. (vizet merni) \ 
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szólít- anreden: szól- \ hunyít- einmal blinzeln (ezöm-hunyitás): 
huny- schliessen, zumachen (die angen) | hunyorít- id. (szemét hu
nyorítja) : *hunyor- (v. ö. hunyort, blinzler, hunyorog- blinzeln [in 
einem fórt]) | pederít- einmal drehen (pl. schnurrbart: egyet pederít 
bajuszán): peder- || áhít- (ajít-, ajojt-) concupiscere: MUgSz. 756. | 
ásít- oscitare (frequ. ásítoz-): ib. | alít- (alajt-, alojt-j arbitrari, 
putare: ib. 734. | említ- (emiejt-) erwáhnen: ib. 787. | felejt- ver-
gfssen ib. 510. \fenit-, fenyít- comminari, corripere (meg-f.) : ib. 
-515. | segít-: juvare, adjuvare ib. 336. (v. ö. segedelem) \ menü-, 
menyit- eluxare : ib. 613. | virít- grünen, blühen : ib. 583. || bocsajt-, 
bocsát- loslassen, schicken, zulassen, erlassen: v. ö. bocsán- (fent 
-m alatt).1) — A régibb <.ajt- alakból <át-on át elrövidült <af, 
-et, állandó (o, e-vel nem váltakozó) vocalissal, úgy mint <ám, án 
mellett <.am, an (fent 217.1.): vezet- ducere MUgSz. 579.1. | mevet-, 
nevet- ridere ib. 399. | szeret- amare ib. 314. | sirat- (meg-s. vkit 
deplorare): sír- \ siet- festinare ib. 341. | arat- métere ib. 751. 
Ugyanez ismerhető föl a frequ. -gat képző utórészében (fent 44.1.) 
meg az egyszerű causativ -t mellett fölkapott -tat-nak megtoldásá-
foan 16. §.; (v. ö. fitít- [*fitajt] mellett: fitat-). 

-It: lásd alább a mom. -l képzőt (15. §.). 
b) Egyszerű -í-vel valók : félt-für etwas besorgt sein (f.vmit: 

n ki mit szeret, azt félti): fél- fürchten (v. ö. oszt. pal- és palt-, 
vog. pil- és pilt- MUgSz. 508.) | tilt- prohibere, interdieere (Bég. 
tilut-): til- prohibere (v. ö. tilód- sich enthalten, tilalm verbot 
MUgSz. 218.) | ért- intelligere, mente assequi: ér- pertingere ib. 
797. | sért- ledére, offendere : sér- (sérés, sereim laesio; v. ö. votj. 
ser- ós sert- frangere, ib. 234.) | tart- tenere, sustinere, servare 
(v. ö. finn tarttu- adhaerescere, prehendere): MUgSz. 184. 1. | irt-, 
•ort-, orot-, rítt- succidere, exstirpare: ró- ib. 665. 821. | fest-, föst-
tingere (E. feset-: fesető Münch. cod.): finn pese- ib. 519. | int-, E. 
imt- winken: ib. 819. (v. ö. emel- heben) | rejt-, rojt- abscondere, 
celare (v. ö. finn riittá-) : ib. 650. j sejt- versptiren, gewahren (v. ö. 
•sej-dít-, sajdít-): ib. 337. | lejt- descendere: ib. 691. | tát- öffnen, 
aufsperren: ib. 186. | lát- videre: ib. 685. | tet- (tetik apparet): ib. 
ÜJ2. | lót- currere (v. ö. ló-dúl-) : ib. 706. \fut- currere, fügére: ib. 
544. | jut- hinkommon, zukommen, geraten (jut neked is ; el-jut 

x) V. ö. Simonyi: NyK. XVII, 56. 
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oda-j., haza-j.J .v. ö. vog. oszt. joyt- ib. 156. — Szintilyen -í-vel 
való igetők, a melyekhez még egyéb igeképző ragadt: tűrt-, ebben: 
türtőz- sich zurűckhalten: tűr- páti, tolerare (v. ö. tart- és tartóz-) \ 
hányt-, ebben: hánytorog-, hánytorgat- jactare : hány- werfen | tánt-
(e h. támt- v. ö. támad- surgere, oriri, támolog- taumeln), ebben: 
tántorog- titubare, wankend gehen, MUgSz. 181. 1. | kujt-, kót-, 
kutt-, ezekben : kótorog-, kujtorog-, kuttog- vagari MUgSz. 35. | csót-
csat-: esótolog-, csatangol- vagari, errare ib. 379. J fórt-: förtöng-
se volutare (v. ö. förtelém, inquinainentum, förtö coenum, lutum 
[«volutabrum»]) ib. 533. 535. 1. | ít-: ítél- jndicare ib. 826. | út-: 
utál- spernere, abominari ib. 834. 1. — Szintilyenek, nomen ver-
balékban: ajt-, ebben : ajtó janua MUgSz. 725. | olt-, ót-, ebben : 
oltalom, ótalom tutamen, protectio ib. 844. | mélt-: méltó dignus ib. 
618. | sajt-: sajtó prelum ib. 329. | tit- (vog. tojt- verbergen): titko-, 
nom. titok secretum | sőt-', ebben: sötét finster, dunkel (v. ö. süt- : 
lesütni a szemét die augen niederschlagen [verdecken]) ib. 351. | 

fet- ebben: f eteké, máskép fekete niger (v. ö. finn peittd- tegere) ib. 
505. || tét-: tétemény actio, factum (jő-tétemény: tév- facere (v. ö. 
caus. tétet-) \ szöt-: szőtemény gewebe (Szék.): szöv-, sző- |j (-ték, 
illetőleg -tok, -ték képzős nom. verbale-ban; v. ö. <iék-féle: rejtek, 
rejtők és rejt-, maradék és marad-; nyomdék, nyomdok és nyomod-) 
mért-: mérték mensura: mér- \ birt-: birtok possessio, potestas: bír- \ 
ét-: étek cibus: év- \ ért-: érték valor: ér- valere (v. ö. ért- intelligere 
MUgSz. 796). 

12 . §. Momentán igeképzők: 3. ugor -p. 

Vogul: -p, vagy magára állva, tudvalevő momentán érték
kel (meiyet Reguly fordítása rendesen «B^,pyri., pasi , no CKopocTH 
= egyszerre, hirtelen, egyszer, hamarjában*) határozókkal fejez 
ki); vagy összekötve következő -í-vel, mely vagy maga is niomen-
tán-féle (-pt — úgy mint -m mellett -mt) vagy pedig causativ 
képző (-pt mint közvetett causativ képző, mely sokszor egye
nesen az alapigéhez járul, a nélkül is, hogy a -p képzős mom. 
alak eléfordúlna). Példák: sajrep- egyszerre levágni (vogK. sagrep: 
Máté 5, 30 sagrepalen ele vágd el, OTCÍÍKH) | mdsep- fölölteni (hir
telen, hamar): mds- \ sq,sip- önteni, kiönteni (B^pyn>): sas- \ sun-
zip- csak egyet nézni (pillantani): sunz- nézni | dlep- rögtön meg-

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII. * } 
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ölni (egy lövésre): dl- ölni | tdktdp- birtelen odanyújtani: tdkt' J 
jdytep- egyszerre v. hirtelen levágni, lemetszeni: jáyt- \ nejldp- hir
telen mutatkozni, megjelenni: nejl- látszani (K. niglep-: nigl-) \ 
kualep- egyszerre fölkelni, elmenni (ele kualeps elment): kual- | K. 
tuncep- megállani, stehen bleiben (cTaHOBHTbCíi) :tunc- állani | K. 
majep- odaadni, megadni: maj- (mi-) adni || esetleges frequ. tovább
képzéssel, -pal : sdlt- bemenni: saltep- és sdltepal- (bemenni s 
megint kijönni) | tánc-: tuncep-: tuncepal- (Márk 15, 19. tuncepalim 
ionéi térdre állván, letérdepelvén [többen t. i.]). 

-pt: a) mom.-í-vel: astept- hamarjában megcsinálni: ást-
endigen, vollenden | K. alpt- (Máté 23, 37): al- ölni (v. ö. vogB. 
dlep-) ; —b) caus. í-vel: pilept- ijeszteni, meg-i.: piZ- félni | unsept-
átkeltetni, átvinni: uns- átkelni | karmapt- hirtelen eloltani: v. ö. 
karmát- hirtelen elaludni (karil- elaludni, karit- eloltani: ul'e kar-
maptdstd v. karitástd eloltotta a tüzet) | K. yidtept- megbocsátani, 
elhagyni: yult- maradni \joytept- elvezetni, oda vinni: joyt- jutni, 
érkezni. 

Osztják: -p, de már csak a -pt főleg causativ, ritkábban 
mom. í-vel való képzőbokorban ( = vog. -pt): osztB. unzipt- (Ahl. 
ungipt-) átkelni, átvinni ( = vog. unsept-) : uné- átkelni | kervpt-
ledönteni: kéri- ledőlni, esni | yasipt- elhagyni: yaé- maradni (v. ö. 
vogK. yul'tept- és yult-) \ paknipt- megijeszteni: pakin- (pakni-) 
ijedni | peilipt- baden, föröszteni: peil- baden, fürödni | soynipt-
beendigen, elvégezni: sogon- zu ende gehen, végződni || osztlrt. 
kerept- fállen: kerg- ( = B. kéri-) fallen | cágapt- erdrosseln: v. ö. 
cdkn- ersticken (megfuladni) | tdgapt- zum bersten bringen: v. ö. 
tdyn- bersten || (mom. í-vel): osztB. mojlipt- és mojli- ajándékba 
adni, schenken (^apHTL, no^apHTB). 

Magyar: -^ /néhány kevés példában világos mom. értékkel; 
e mellett lágyabb -b alakja is mutatkozik, további frequ. képzés
sel : -bol, -bál. Példák : 

a) állap- (állapik: meg-á.) subsistere, sistere (állapik ő or-
czája előtt: Bécsi cod.; az úr angyala megállapék mellettek : Káldi; 
v. ö. állapat, állapot status, conditio; caus. állapít- stabilire, collo-
care: meg-á. festsetzen; állapod- [úgy mint futam- és futamod-] 
subsistere, constitui: meg-á.): áll- stare | hagyap- spuere (nagyapa 
a földre: Münch. cod.): hagy- (tkp. «werfen», MUgSz. 69. 1.) | ha
rap- mordere: ug. kar- ib. 89.1. | ülep- (üleped-: meg-ü. subsidere): 
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ül- sedere j telep- (teleped- considere, subsidere, sich niederlassen: 
le-t., meg-t.) : tsl- MUgSz. 205. 1. || szintilyen -pod végüeknek lát
szanak : csillapod- conquiescere, sedari (csillapít- placare, sedare) | 
gyár apód- augescere, crescere (gyarapít- augmentare) || -p képző
vel fejtbető igetők még: lép- schreiten, treten (Hövep-, lévep-) 
MUgSz. 696. 1. | apad- decrescere, eped- viribus deficere, animum 
demittere (*ampad-, emped-) ib. 746. | csillámpoz- funkeln (a reá 
nézőknek szemek csillámpozik vala Kreszn.) | hörpöl-, szörptől- sor-
bere (v. ö. hörpent-) : v. ö. szürcsöl- id. | csörömpöl- rasseln: v. ö. 
csörög-. 

b) zúrbol-, zurbol- stören (halászatkor a vizet): zúr- (zavar-) \ 
tombol- mit den füssen stampfen MUgSz. 226 | rombol- diífringere, 
dissecare: rom- ib. 667. 1. |j nyirbál- scheren, zustutzen (meg-ny.), 
verschnitzeln (el-ny.) : nyír- scheren. 

J e g y z e t . A finnben is találjuk még nyomát a -p (b) ige
képzőnek, t. i. a reflexiv <w képzőnek bővebb alakú társában -pu 
(e h. -bu), mely néhány egytagú igetőhöz járul (saa-pu-, syö-py-, 
juopu- stb.); lásd alább a refl. igeképzést. — Ezenkivtil lehet hogy 
nyoma maradt az <ut (<utta) causativ képzőben (pl. kirjoitutta-
schreiben lassen), a mennyiben ez a vogul -pt mom. + caus. képző
bokorral vethető egybe (lásd: 16. §.). 

13. §. Momentán igeképző'k: 4. ugor -Jc. 

Finn : finnE.-ben -ku és -ki (e h. -kii) képzős nomen verbale 
{actionis), legalább a példák egy részében momentán jellemű (lásd 
fent 45. 1.) s így az ebbeli Jc-nsik mint igeképzőnek momentán 
értéket kell tulajdonítanunk: pl. hüpaku- (nom. hüpak) sprung: 
hüpa- springen (ellenben : hüpamise,"nom. hüpamine das springen) | 
mineku (n. minek) der gang: mine- gehen (minemise das gehen) | 
tuleku jövet, jövetel (tagasi-t. rückkehr, rückkunft): tule- kommen | 
paneku das setzen, legén, stellen (kokku-p. zusammenstellung, koa 
üles-p. aufbau des hauses): pane- \ káiku, káiki gang, járat (lusti-k. 
spaziergang, elu-k. lebenslauf): kai- \ löki (v. lok) schlag: lo- schla-
gen | jöki (jök) trank, getránk, trunk: jö- \ saki (sak) ausbeute, 
fang. — A finnS.-ben szintilyen -kko, -kkö, -kki: rynndkkö anfall, 
s turm: ryntaá- \ neuvokki unterweisung, ra t : neuvo- unterweisen, 

15* 
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raten | anokki bittgesuch: ano- kérni (v. ö. Ahlqvist, Suomen kie-
len rakennus §. 52. 53.). 

Ezenkívül a finnben egyes meglevő vagy kifejthető -k (ül. 
-kk) végű igetők momentán-féléknek mutatkoznak: finnS. puikki-
(pui-kki-J és puikahta- clam exsilire, furtim excurrere, wegschlei-
chen: puke- (e h. puge-, pr. í.piien, pujen) induere, E. kriechen, 
schlüpfen (v. ö. MUgSz. 473) j nykki- carpere, evellere, E. nühki-
reiben, abreiben: MUgSz. 429. 1. | vilkku-, vdlkky- micare, abrupte 
splendere, E. válku- blitzen, schnell erscheinen und verschwinden 
ib. 582. | E. molku- sich bewegen, sich rühren : ib. 461. j liikku-
moveri, E. liku-: ib. 699. | lykkáá-Y\ trudere, propellere, E. lükka-: 
ib. 708. || joukahta- subito et ex improvisio contingere, evenire 
(joukahti mieleen in mentem incidit): ug. jBg- (v. ö. finn jou-da-, 

juo-kse- MUgSz. 150. 156) | niukahta- luxari: ib. 406. || tipakoitse-
és tippaa- levi pede incedere | ilakoitse- gaudio exsultare: v. ö. 
ilahta- megörülni, ilo öröm. 

Cseremisz : -Jc, -y: türk-, cserM. tury-, tiry- páti, tolerare : 
MUgSz. 185. 1. 

Ztirjén-votják: -Jc: capki- werfen, hinwerfen; supki- werfen, 
schleudern; votj. capki- schlagen: v. ö. magy. csap- (és csapkod-) 
MUgSz. 362. 1. | tupki- zustopfen: ib. 377. | pik- (tumere: pikös 
geschwulst): ib. 442. || a causativ végű -köd (-kiid, votj. -kit) kép
zőben : petköd- herausführen, herausziehen, oífenbaren: pet- her-
auskommen, hervorkommen | usköd- fallen lassen, hinwerfen, votj. 
uskit-: ué fallen (uskal- frequ.; MUgSz. 797. az usköd-beli k-t még 
az ué- igének eredetibb tőalakjához valónak vettem) | sirkdd- stran-
gulare: MUgSz. 310. 

Magyar: -Jc, közös előrészűl több frequ. végű igeképzőben 
(jelesen: -kol, -kai, -kod, -kosz) s az amúgyis momentán -kan-b&n ; 
— ezenkivűl egyes fc-végű igetők összehasonlító fejtegetés szerint 
ilyen képzővel alakultaknak bizonyulnak, s a -ko nomen verbale 
képző is vegyes ige + névszóképzőnek magyarázható (a milyen az 
észt -hí-, finnS. -kko). Mind ezekben értéke, bár nagyon elhomályo
sulva, alkalmasan intensiv-félének tekinthető. Példák:2) 

a) rík- (a melynek causativuma: ríkat- ad fletum concitare : 
meg-ríkatni vkit; v. ö. rikolt- és rikkan-) : rí-, riv- plorare, ejulare [ 

x) V. ö. Simonyi: NyK. XVII, 62—64. 1. 
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sík- (caus. síkat- aufschreien machen; v. ö. sikolt-): sí- acute cla-
rnare || alk- (caus. alkot- struere, aptare, facere; v. ö. alkíi conven-
tio, alkalom pactum, conventio: al- dormire ( = «non moveri») 
MUgSz. 736. | buk- prolabi, cadi (el-b. demergi; v. ö. bukkan-) : 
bú-, buv- schlüpfen: ib. 473. | csak- schliessen, zumachen (v. ö. 
finn tukki-, zürj. tupki-) : ib. 377. | csök- (és csökken-) decrescere, 
abnehmen, fallen: ib. 376. | bök- stossen, stechen (és bökken-) : ib. 
471. j szók- (e h. *szovk-) sich gewöhnen: ib. 304. | lök- (e h. lövk-, 
v. ö. frequ. lököd-, lökköd-) stossen, schleudern: lő-, löv- schiessen 
(finn lyö-, lo- ferire) ib. 708. | lak- essen (jól l. sich satt essen; la
koz- epulari): ib. 679. | lak- habitare : ib. 678. || -ko nomen verbale: 
titko (nom. titok) secretum (v. ö. titkol- verbergen): *tit- (vog. 
tujt- verbergen) MUgSz. 219. | szitko (e h. szidko, nom. szitok) 
maledictum: szid- maledicere | átko (*áltko v. akár *áldko), nom., 
átok: áld- benedicere, v. *ált- {= vog. jolt-) MUgSz. 732. | nyaka 
(nom. nyak) colluni (v. ö. nyakint- bicczenteni, nyakgat- cruciare, 
nicht ruhen lassen e h. nyakítgat) : ib. 406. | síko (n. sík) glatt, 
eben (v. ö. sikl- gleiten, ausgleiten, sikárol- e h. sikálol polire, lae-
vigare): ib. 343. | burko (burok) hüile (v. ö. burúl-, borúi- sich be-
decken): ib. 475. | léke (lék) wuhne, einschnitt: ib. 692. 1. 

b) -Tccm: rikkan- (ebből: riv-kan-) , bukkan-, csökken-, bök
ken : imitt a) alatt | serken- expergisci (föl-s.): v. ö. serény MUgSz. 
340. 1. | rekken- obstrui, suffocari: ib. 652. | rokkan- desidere: ib. 
667. | alkon-, alkom- (ebben: alkonyod- v. alkomod- advesperascere, 
alkonyat abenddámmerung): ib. 733. 1. 

c) -had: pirkad- rubescere: v. ö. pirong-, pirít-, pirkál- \ 
fakad- erumpere, pukkad- platzen, bersten (pukkan- id.) : MUgSz. 
490. | lankad- ermatten, matt werden: ib. 681. | serked- erumpere, 
prosilire (v. ö. serken-) \ reked- occludi (és rekken-) \ töjked-, tőked-
(belé-t.) és akad- stecken bleiben: ib. 726. 1. 

d) -hol: tuszkol- trudere (frequ.): tosz- (v. ö. toszít-, taszít') 
MUgSz. 226. | titkol- occultare, celare (v. ö. titko) : tit- ( = vog. 
tujt- verbergen) | hánykol- (hánykolód- sich hin u. her werfen): 
hány- \ muszkol- (és muszkotol-) zerstampfen : v. ö. műszol- id. 
MUgSz. 637.) || (l helyett r-vel): csuszkorál- (a jégen): csúsz- \ silt-
körész- ssepius coquere: süt- || szipákol- schnupfen (tabak): szip-, 
szop-1| -do-hol: haldokol- (haldoklik) animam agere : hal- \ öldököl-
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(többeket megölni): öl- \ érdékél-: ér- \ fald okol- (MA.): fal- \ ful
dokol- ersticken wollen: fúl-. 

e) -Jccíl: járkál-, turkál-, szurkál-, vájkál-, úszkál-: frequ-
jár- gehen, túr- wühlen, szúr- stechen, váj- graben, úsz- schwim-
men | véskél: vés- meisseln | sántikál- (e h. sántít-kál-) hinken || 
(l helyett r-vel) futkároz- divagari, discursare: fut- | nevetkérez-: 
nevet- lachen | sütkérez- sich sonnen: süt- braten. 

-JcdsZ: turkász- herumwühlen (v. ö. turkál): túr-. 
f) -Jcod: csapkod- identidem ferire: csap- \ nyomkod- con-

culcare : nyom- \ kapkod- hin und her greifen, haschen: kap- \ csip
kéd- carpere, vellicare: csíp- || reciprok, sőt egészen reflexív jelen
tésűek : győzköd- concertare | küszköd- luctari: v. ö. küszöd-, küzd-
MUgSz. 55. 1. | ismerkéd- sich einander kennen lernen | osztozkod-
unter einander teilen | marakod- invicem mordere | verekéd- verbe-
ribus pugnare | vonakod- sich hin u. herziehen (sich weigern); 
pandiculari (v. ö. vonagol-) \ huzakod- sich ziehen (sich herum-
zerren, streiten; h. vmitől sich von etw. zurückziehen) | kötekéd-
mit einem anbinden, hándel suchen || emelkéd- sich erheben: 
emel- heben | nevelkéd- educari: nevel- (v. ö. nerekéd- crescere) | 
óvakod- sich hüten, sich in acht nehmen: óv- hüten, wahren. — 
1 . J e g y z e t . Nem szükség, hogy eredetileg reíiexiv alakú és értékű. 
-kod képzőt (e h. -kód) vegyünk föl, az esetleg tisztán reíiexiv ige
jelentés magyarázatára, a mint Simonyi teszi (NyK. XVII, 64. 
Nyelvőr VII, 481.). Mind ezen kod-os igék ismételt vagy lassan 
folytatott cselekvést fejeznek ki, mely az által, hogy nincs külön 
tárgya kitéve, benható jellemet nyer s egykönnyen magán a cse
lekvőn végbemenőnek képzelhető : emel-ked- «in einem fórt heben 
v. hebung-machen [an sich] = sich erheben», óvakod- in einem fórt 
hüten, achten, tkp. csak «acht gebén»; vonakod- «züge machen». 
Természetesen nem minden amúgy transitiv igejelentés enged 
ilyen használatot (pl. nem: öl-, vág-), s így csakugyan fönnakadunk 
a nevelkéd- példán; de ez bár a neveked- igének a transitiv nevei
hez való vonatkoztatásából magyarázható. Igaz, hogy néhány eset
ben csakugyan eléfordúl -kod mellett -kód i s : rázkod- és rázkó d-, 
bánkód- és bánkód-, leskőd- (SzD.); de ezekben a -kód hosszú voca-
lisa pótló nyújtásnak is vehető (-kód ebből: -kond) vagy lehet hogy 
a -kód alak csak előbbi -kolód-ból össze van rántva (v. ö. leskelőd-, 
hánykolód-). — 2 . J e g y z e t . Az <akod-íéle igékben (marakod-, 
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vonakod-, verekéd-, vélekéd stb.) maga a -kod nem járult közvetetle-
nűl az igetőhöz; de bajos eldönteni, vajjon csak a megvolt hosszú 
«-ra szorítkozott-e az első képző (*marákod~) vagy még eonsonans 
is szorult ki a -kod előtt (v. ö. írnokod- és unalkod-). 

g) -kosz, -TCOZ, -7c0S: gyanakosz-, gyanaksz-[ik] (és gyana-
kod- suspicari: v. ö. gyanít-, gyanú \ cselekész-, cseleksz- (és -kéd) 
agere, operari | tőrekész-, töreksz- (és -kéd) contendere, adlaborare, 
niti | várakoz- exspectare (és várakod- Pázm.) | gyiilekéz- congregari: 
gyűl- | adakoz- largiri, schenkungen machen, beisteuern: ad- j sző-
lalkoz- (össze-sz.) sich besprechen | igérkéz- ein versprechen gebén, 
sich engagiren | tudakoz- (meg-t., M-t., sciscitari, serutari MA.) | 
emiékéz-sich erinnern, gedenken (* emiétkez-: emlét-, említ-) \ csalat-
koz- sich táuschen, fogyatkoz- abnehmen, mangelhaft werden j stb. 
megjegyzendő : bírkoz- és bírkóz- luctari: bír- valere (v. ö. győz
köd-) || futkos- cursitare : fut- (v. ö. futos- ésfutkároz-). 

Vogul : -h (y) — a -hat (-kat, -yat) képzőben, melynek 
értéke és használata föltűnően a magy. -kod, -koz képzőkével talál
kozik össze, azaz főleg reciprok és reflexiv-féle; így az utórészűl 
való -í-ben bátran a frequ. -nd mását ismerhetjük föl, noha ez kü-
lömben a vogulban -nt alakkal maradt meg (fent 21. 1.), tekintve 
hogy a vogul másutt is ilyen eredetibb nt (=nd)-h'ó\ a nasalist 
elejtette (pl. a sorszámnevek képzőjében: vogB. körmit harmad 
vogK. yurmit és még: yurment = m. harmad, finn kolmande). Pél
dák : kankat- anpicken, nicht gleiten wollen (nem csúszni): kan-
adhasrere, ragadni | kq.ntkat-, K. yontyat- zusammentreífen, talál
kozni (Máté °26, 32. y-ontyatine am jortelem találkoztok velem): 
kant-, yont- finden, treffen | ratkat- sich schlagen, raufen (verekedni: 
tan kalánlt ratkatét ők köztük [egymás közt] verekednek): rai-
schlagen | ürkat-, K. uryat-, urkat- warten, sich hüten (várakozni, 
őrizkedni): ür- warten, hüten | séikat- sich abwischen, törölközni: 
se- wischen, törülni | atkát-, K. aytkat- sich versammeln, gyüle
kezni : át-, ayt- sammeln | máskát-, K. máskat- sich ankleiden, 
öltözni, öltözködni: más-, mai- induere | lq,utkat- sich waschen, 
mosakodni: lq,ut- waschen | K. tujtyat- sich verbergen, rejtőzni 
(rejtekezni): tujt- verbergen | stb. 

J e g y z e t . Az osztjákban nem találjuk már a -k képzőnek 
biztos nyomát. 
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14. §. Momentán igeképzők: 5. ugor -hs. 

Finn : -jse, illetőleg <.aise, aise (meg a diphthongusbeli 
i elnyomásával <a$e, ase) rendes divatú momentán képző, mely
nek eredetibb alakjául föl kell vennünk ezt: <iakse, tekintve hogy 
a finnben egyéb esetekben is ilyen -js [pl. ajs] régibb -ks helyett 
való, s hogy a mom. -s-t képzöbokort a mordvin nyelv még -ks-t 
alakban tartotta fönn (v. ö. finnS. antaisi «adna» =finnE. andaks ; 
olisi «volna», finnV. oleisi = E. oleks | finn kalaise, kalase ((hala
cska*) : dim. kala — v. ö. kivekse «kövecske» : dim. kivé | v. ö. finn 
kolmasti «háromszor» = mord. kolmikst). Példák: puraise- mor
dere (subito): pure- | nuolaise- lingere, leckén (subito): nuole- | 
vetdise- hastig ziehen, rántani: vetd- ziehen | ryöstdise- vi auferre, 
rapere (sub.): ry'óstd- \\ tempaise- (sub.): tempaa- ampere, vellere | 
henkdise- (sub.): henkdd- respirare, anbelare || aukaise- subito ape-
rire : auko- weit aufmachen (v. ö. avaa- e h. *aukaa- aperire) | par-
kaise- (sub.): parku- alta vooe plorare (v. ö. parahta- mom.) | 
repdise- (sub.): repi- discerpere, lacerare || stb. 

-st f-s-t: -sta, -std, illetőleg <asta, dstd), gyérebb haszná
latú; értéke intensiv-féle: pl. katsasta- in augenschein nehmen, 
überschauen, besichtigen (megtekinteni): katso- schauen, nézni 
(v. ö. katsahta- mom., katsanto aspectus) | anasta- in potestatem 
redigere, sibi arrogare: v. ö. lapp ane- [adne-] possidere, habere | 
finnE. naerasta- verspotten : naera- (S. naura-) ridere || E. külusta-
erklingen, schallen: külu- audiri; vagy pedig «berühmt machen», 
a mikor is a -sta-beli -t causativ értékű (finnS. kiudusta- inclytum 
reddere); de a finnS. kuulusta- (különösen frequ. végképzővel: kuu-
lustele-) ezt is teszi: «inquirere, ausforschen (azaz: zu hören be-
kommen wollen)» vagyis kuulusta- tkp. «zu hören bekommen 
(meghallani))), s mint ilyen a kuide- «audire»-hez tartoznék, ha 
csak a refl. kiiulu-t nem így értelmezzük: «sibi audire, für sich 
hören» =finnK. kuuluista- «zu hören bekommen» («saada kuulla» 
Genetz) — finnVp. kuulista- «meghallani)) (fent 26. 1. kons kan 
tuleskandob, mö kulistamai) || ilyen <_usta- (ista)-íélek még: tun-
n usta- «erkennen, anerkennen, bekennen, tunnista- wieder erken-
nen (tűnte- kennen, fühlen, refl. tuntu-J — E. tunnista-, K. tun-
nusta-, Yp. tundista- (erkennen, bekennen) | tiedusta- (fr. tiedustele-J 
explorare, perquirere, sciscitare (tietd- scire) = K. tiiusta- (erfah-
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ren; erforschen), Vp.; t'edista- («saada tietáá» Ahl.) | Vp. maksasta-
vergelten, heimzahlen (maksa- bezahlen). — Reflexív végképzővel: 
-stlÁj-, -sty-, pl. peljdsty- erschrecken, expavescere (plötzlich in 
furcht geraten): pelkiiá- [inf. peljdtd] timere | suostu- consentire: 
suo- gönnen, wünschen, zugeben (v. ö. suosi- inter se convenire, 
pacisci) | sovistu- sich fügén, sich schicken : sopi- convenire, aptum 
esse | menesty- procedere, succedere : mene- ire | lakastii- verwelken : 
lakkaa- aufhören, schwinden j stb. •— Hihető, hogy a -sitt-féle de-
nominalis igeképzés is ide való, azaz előző denom. igeképzésen 
alapszik, pl. vihastu- «sich erzürnen (megharagudni), hass fassen» 
nem egyenesen viha «ira, ódium»-tói, hanem a vihaa- igétől való. 

J e g y z e t . A finn <aise-beli ;'s-nek eredetibb ks alakja jófor
mán megvan még a refl. végű -km deverbalis képzőben (v. ö. 
-s-t-u-): oleksu- verbleiben, sich gewöhnen (tkp. ins sein kommen, 
mintegy «meglevődni»): ole- esse | otaksu- annehmen (fölvenni), 
dafürhalten: otta- nehmen. — E mellett néhány -ksu képzős denom. 
ige szintúgy magyarázható mint a -sitt-félék: knmmaksu- (és kum-
mastu-) «erstaunen» : kumma res mira (de van ez i s : kummaa-
mirari) | hyvdksy- für gut haltén, biliigen (hyvdsty- id.): hyvq 
(hyvdd-). 

J e g y z e t . Momentán (intensiv) -sta képzővel megfejthető 
igetők : pelasta- solvere, liberare MUgsz. 510.1. | haasta- provocare, 
minaciter alloqui ib. 304. | muista- meminisse: ib. 638. | paista-
scheinen (sonne), braten ib. 514. | reistd- és leistd- stark brennen 
ib. 660. | loista- splendere: ib. 685. | E. rakesta- anspannen, anjo-
chen ib. 646. | *taista-: frequ. taistele- luctari ib. 252. 

Mordvin: -Jcst (-k-st), még világos mom. értékkel néhány 
hangutánzó igében : M. koziksta- köhinteni: közi-, E. koza- köhögn 
(koz köhögés, E. kozov köhögős) | kufksti- egyszer nyögni Reg. 
(ausruhen [pihenni] Ahlq.), E. kuksta- seufzen || ide valók még: 
•ne&iksta- sich anstrengen (beim heben): v. ö. nejedé- stützen, tá
masztani | sdrdtkste- krank werden, megbetegedni: sdrdde- segro-
tare | kuriksta-, kurksta- ausgleiten, elcsúszni: kari-, kuro- laufen 
(MUgSz. 409. 1.). — Csak -sí (úgy mint a finnben): mordE. vanst-, 
ebben: vanst-ne- auflauern, no;i,CTeperaTi>: vano- schauen (Skazki 
118. 1.) | rangsta- aufbrüllen, 3apeBf>Tb: ranga- brüllen (ib. 54. 1.). 

Lapp: -st (-s-t), rendes képzés, momentán-diminutiv érték
kel : lpF. juyeste- in hast ein wenig trinken : jukka- (pr. 1. juyam) 
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trinken | gacaste- hinsehen, ein wenig betrachten: gcicca- \ cuoij-
jaste- aufstehen, stehen bleiben : 6110330- stare | doajeste- brechen 
(nur an einer stelle): doagje- brechen | loajdaste- treten, eintreten 
(loajdasii sisa su aces hsa): loajdde- | stb. || oaddastalla- sich zur 
ruhe bégében: oadde- schlafen; — IpS. jukkeste- = \pF. juyeste- \ 
kdceste- — F. gacaste- \ tojeste- = F. doajeste-: tője- frangere \por-
reste-, porroste- ein wenig essen: pörre- edere (meg: porestalle-
fressen, cibo se ingurgitare) | stb. 

Zűrjén: -#t (-s-t), rendes momentán képzés: juist- austrin-
ken (meginni, kiinni): ju- trinken | éojist- aufessen: soj- | sölist-
einmal speien, iijnoHyTb: söl- (sölal- speien) | cégiét- anbrechen: 
ceg- brecheD, szegni | lebalist- etwas fliegen : lehal- \ nilist- verschlin-
gen: nil-, nilal- nyelni | zürjP. kerist- einmal hauen, pyÖHyTi>: 
keral pyÖHTi> | garjist- ausgraben, BbiKonnyTi>: garji- KOiiaTb, gra-
ben | vundiét- abschneiden, abmáhen: vundi- (megj. vundistist- an-
schneiden, Ha^,prli3aTb). — A votják-ban a zürj. -ét mom. képző
nek már csak igen kevés nyoma látható: vamist- (vamistem 
schritt) | kttst- (e b. kujist-, kutist-) werfen, wegwerfen, vergeben: 
kuj- (kvjal- werfen), kW- levetni [ruhát, = zürj. kul-} MUgSz. 68. 1. 

"Vogul: -S (a milyen alakúvá a vog.-ban a frequ. -sk képző 
is vált: -s, -s, fent 31. ].); Eeguly fordítása szerint világosan mom. 
értelmű ezekben: vogB. sangves- einmal mit dem fusse stossen, 
megrúgni (nan luun sangvesauesen du wurdest vom pferde geschla-
gen ; vogL. kven sq,ngesu% wegstossen): sangv- rngm\joamis-,jq/mis-
treten, auftreten, einen schritt machen (cTyimTb, marnyTb); (dm 
lajlem táu lajl joamisestá er trat mir auf den fuss; v. ö. vogK. 
jomes-: Máté 14, 25. «Jesus ging zu ihnen hin, jomesesn) : joam-
gehen (zu fuss ; joamit- schreiten, frequ. joamdnt-) \ nires- ausein-
anderziehen, szétrántani (pa3,nepHyTb: dk sos niresdüd) \ laus-
versprechen, megigérni: lau- sagen, versprechen | lakes- plötzlich 
anziehen, zusammenziehen (einen strick): lak-. — Kevésbé bizto
san állítható az -s-nek mom. értéke ezekben: léps- bedecken: lep-
id. | suos- sich wenden, sich wohin richten: MUgSz. 277. 1. | jmles-
(pülespi geschwulst, daganat): pül- flare | vogK. angves- exuere: 
vogB. dngv- és aftsel- id. 

I. J e g y z e t. Az osztják-ban találtató -s igeképzést Castrén 
(Sprachlehre, §. 97, f.) általában csak momentán-félének tekinti, a 
mire fent 32.1. már megjegyeztem, hogy némely -s-es igét frequen-
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tativ-félének kell vennünk. A «Sprachlehre», id. helyén fölhozott 
(osztlrt.) példák ezek: punges- öffnen [schnell], anas- schuh auszie-
hen, möfias- reiben, yüdes- husten, t'qks- speien. Ezek közül a Vo-
logodszki- és Ahlqvist-féle osztják szógyűjteményekben csak kettőt 
találunk meg, mint származék-igetőt, de ezek fordításából nem 
igen érzik ki a jelentésnek momentán-féle volta: anas-: Vol. efás-
pas^BaTtca, sich auskleiden, Ahl. engis- (caus. engisipt- ausklei-
den): en- losbinden | möüas-: Vol. mufás- OTupaTb, abwischen, 
Ahl. mungas- wischen, abwischen: muri-, muny- wischen. A többi 
nincs meg Vol. és Ahl.-nál, s nem lehetetlen, hogy azok voltaképen 
-s képzős praeteritumtők, a melyeket Castrén amúgy igetőknek 
nézett. — Momentán-féléknek vehetjük bár az anas-, engis- igét,. 
ha t. i. a vogul anyves-t is annak tartjuk; még egy példa lehet ez : 
neris- (ebben: nerisli- wiipH^npaTbCK, hándel suchen, mit einein 
anbinden» Vol., tkp. «sich einander [heftig] reissen») = vog. nires-. 

II. J e g y z e t . A cseremiszben a mord. -kst másául vár
ható -st képző csakugyan elófordúl momentán értékkel ebben: 
pöcöst-«egyet hunyorítani*), csakhogy nincs meg az alapige; ilyen
nek látszik még: férgest- «salire, szökni, ugrani» (cserM. Máté 
4, 6. egyszeri cselekvésről); céhest-, ebben: cebestal- «csípni, meg
csípni)). Másképen az -st (=-sk-nd, mord. -s-nd) frequentativ: fent 
30. 1. — Sőt az egyszerű -ks-nek is (finn <ai»é) fölismerhetjük 
mását (-ks, -s) alkalmasint ebben: kudaks- «levetni [ruhát, exuere 
véstem] (alapige kodo- relinquere: v. ö. fent votj. kast-) \ puks-
«füttern, cibare, cibareu: pu- dare (v. ö. mord. andi- füttern = L 
anda- «gebén»). 

III. J e g y z e t . Sejthető, hogy a magyarban is némely most 
már elhomályosult értékű -sz, --s-féle igeképzés eredetileg nem a 
frequ. -sfr-nak, hanem a mom. -fts-nek a mása; pl. kapasz- ebben : 
kapaszkod- (miszerint tkp. ezt tenné: «wiederholt [-kod] hastig 
[-sz] greifen [kap-]))) | csipeszked- (bele cs. sich anklammern, sich 
festzwicken) | ragasz-kod- (tkp. «heftig mit dem hufe ausschlagen» : 
nekirugaszkodik «dato impetu prorumpitu Kreszn.; istentől elru
gaszkodott) | riasz-kod- (vkire rá-r. einen anschreien). Másnemüek 
ilyenek: ereszked-, terjeszked- e h. ereszt-ked-, terjeszt-ked-. 
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15. I. Momentán igeképzők: 6. ugor -l (-11). 

Lapp: -l, elég gyakori képzés; értéke ((hirtelenség: hirtelen 
végbemenés v. beállás*; a frequentativ -l képzéstől rendesen még az 
előző vocalis színezete által külömbözik. Példák: lappF. doagjele-
brechen (hastig): doagje- (frequ. doagjale- in mehrere stücke bre-
chen) | borrale- hastig essen: borra- \ jukkale-: jukka- (pr. X.juyayn) 
trinken | boftele- plötzlich aufwecken: bofte- \ girdele- wegfliegen, 
íiuffliegen (de goaskem girdeli ja girdi ave rasta da flog der adler 
auf und flog [girdi] übers meer) | viekkale-: viekka (pr. 1. vieyam) 
laufen | buftele- schnell etwas bringen: bufte- (frequ. buvtale- meh
rere sachen bringen) \\-l + st (dimin.): vaggelaste- ein kleines stück 
weit gehen : ragge- \ lokkalaste- hastig ein paar zeilen lesen: lokka-
lesen. — lappS. jukkele- celeriter combibere : jukke- \ kuocele- cel. 
currere | kuoulele- cel. prospicere: kuoide- \ tuorele- cel. trahere, 
attrahere: tuore- | cuofáeh- surgere (ciio^jel paijas steh auf): 
ruo$$o- stare. 

F inn: -It (-U: -Ita, -Itd, pr. 1. -llan -lián), azaz -l a szintén 
mom. -f-vel összekapcsolva; a mi azt illeti, hogy az -Ita gyengül 
•Ua-vá, vagyis tkp. -Ida-nak mutatkozik, számba kell venni, hogy 
külömben is a finnS.-ben erős -t (-tt) előző consonanssal, s jelesen 
/-vei is érintkezvén gyengül, pl. tule-tői passivumtő tulta- (tulda-) 
e h. tuletta-, s ragozott prses. alak tidlaan. Az -Ita (-lda)-íéle ige 
kivált a keleti (karjalai) finnben divatos képzés, mely a cselekvés
nek hamaros és erőteljes végrehajtását fejezi ki.1) Példák: kadn-
tuilta- rasch wenden: kádnta- wenden | veáltá- (azaz vedáltá-): vetá-
ziehen | tybnnáltá-: ty'óntá- stossen | nostalta-: nosta- heben | pai-
nalta-: paina- drücken | murralta-: murta- brechen || uskalta- con-
fidere, audere: itsko- eredére, fidere | sivalta- és swaa- arripere 
(siralsi miekan kardot rántott) | puhelta- blasen, anblasen (pl. 
feuer); puhelta- aufblasen, tumefacere (refl. puheltu- intumescere) : 
v. ö. puhu- blasen (mom. puhahta-). Genetz A. az orosz-karjalai 
finnben <alda-nük (egykét példában <alta) találta e mom. kép
zőt : reáldá- v. vialdá- ( = veáltá-) \ puissalda- plötzlich und stark 

a) Lönnrot a «Kalevala, lyli. laitos» Előszavában: «Niilla [a Tcaan-
niiltü-íéle igékkel] osoitetaan toimituksen kiivautta (kiireisyyttá ja váke-
vyy ttíi)». 
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schütteln (puista-, pudista-) \ puralta- (pure- beissen) | puhalda-
(= puhalta-J | pissáldá- (pistá- stechen).1) 

Cseremisz: -l, illetőleg <al (cserM. <al és ál), a cselekvés 
egyszeriségét és rövidségét (kicsiny voltát) jelentő képzés (lásd: 
NyK. IV, 51.). Példák: onzal- blicken, hinblicken (egyszer tekin
teni) : onz- schauen, nézni j toskal-, M. taskal-: tosk-, task- treten | 
keskal-, M. kiskdl- effundere: keck-, kisk- werfen | M kiéül-: kié-, 
k'úc- rogare | temdal-: temd- premere || sápéul-: sups- ziehen | kiirl-
evellere, disrumpere: kiir- vellere, evellere | sogol-, M. sagal- sub-
sistere, adsurgere (*solgol-): solg-, salg- stare | kinil-, kinél- surgere, 
e h. *kilil- MUgSz. 14. 1. 

b) -It (-1+ mom. -t) illetőleg <.Cült (alt), cserS.-ben (pr. 1. 
<aldem, ugyanazon értékkel: cevalt- einmal tropfen (cseppenni): 
cevaldes gutta | sarait- (és sural-) : sur- stechen | optalt-: opt- bél
ien | toskalt- (toskaltes schritt, tritt, M. taékaltis) : tosk- (és toskal-) \ 
kodalt-, kudalt- erlassen, unterlassen: kod- relinquere, hagyni | stb. 

Votják: <alt-, zűrjén: <olt, még félig-meddig érezhető 
mom. értékkel, de kevés példában: votj. bickalt- durchbohren, 
durchstechen: bicki- stechen, durchstechen | iijalt- brechen, zer-
brechen (tijaltes stück, bissen): tijal- abreissen, abbrechen (v. ö. 
IpS. tője- brechen) | binalt- wickeln, einhüllen: bin- umwinden, ver-
binden j súrolt- umrühren (suralton bodi rührlöffel): sural- mi-
schen, sur- (zürj. sor- mischen, mengen). — zürj. gumóit- schöpfen, 
eintauchen: gum- (ír. gumal-, mom. gumist- schöpfen) | sorolt- yer-
mischen, mengen (soroltán rührstock, habarófa) = votj. sitralt-. 

Vogul: -l, mint végképző az egészben momentán értékű 
-ml képzőbokorban, pl. ül- fliegen: tileml- auffliegen, wegfliegen 
(v. ö. lapp girde- és girdele-) : lásd fent 213. 1. 

b) -l, mint előrésze az egészben causativ -It képzőnek, 
tekintve hogy kii lömben is a vogul-osztják a caus. í-t épen mom. 
értékű előképzővel kapcsolta össze: -pt fent 226. 1. Példák: islt-
wármen: is- warm sein (isim vit) \ tqtlt- bringen lassen: tat- brin-
gen | titlt- befeuchten: tit- feucht werden | pántlt- zudecken lassen, 
fedetni: pdnt- fedni | varéit- machen lassen: var machen | rotmelt-
still machen, ruhig m.: rotm- still werden | 7nohmelt- vermehren: 

x) Tutkimus Vénáján Karjalan kielestá, 207. 1., 143. §. (Suomi, II. 
jakso, XIV. osa). 
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mohm- sich verrnehren | linmelt- (v. linmápt-J schlaff machen: linm-
schlaff werden | narmelt- kahl machen : narm- kopaszodni | vol-
gelt- glánzend machen: vol'g- glánzen. 

c) Momentán-féle -It-ben (-l + mom. -t): lunzelt- in weinen 
ausbrechen, sírva fakadni: lunz'- sírni | rásgelt- erzittern, stárker 
zittern: rasg- zittern | kasmelt- anziehen, spannen (den bógen): 
kas- ziehen (mom. kasemt-) | vogK. lavelt- bekennen, ncnOBJMaTt: 
tav- sagen. 

Osztják: -It (osztB.) = -tt (osztlrt., v. ö. osztlrt. nett- e h. 
nelt- =a vogK. nalt- verschlucken) = vog. -It, caus. -/-vei. Példák: 
lofdt- (Ahl. longilt-) einführen: Ion-, lony- eingehen, intrare | tiilt-
(tllt-) gebáren, erzeugen: tii- nasci (vog. tel- nasci, telt- parere) 
enmilt- aufziehen, wachsen machen (Irt. enmett-J: enim-, enmi-
wachsen | Irt. tébett- irre führen: teb- irre gehen | Irt. sergett- schüt-
teln: serg- geschüttelt werden. — osztB. -It = vog. -It, mom. 
-í-vel: selili- és seli- heulen, laut weinen | pontit- auslegen, auf-
legen (H3JioatHTb, B03-JI.) : pon- legén. 

Magyar: -11 (-1): a) még némileg érezhető momentán 
(intensiv) értékkel ezen néhány igében: szököll- «springen» (de 
nem «herumspringen», hanem «einen sprung machen»; Moln. A. 
szököllik: által-, el-,föl-, ki-sz.; szököllö steJle wo man einen sprung 
machen muss: itt a szököllöje): szök- \ fuvall- blasen, hauchen 
(«anhauchen», egyszeri rövid cselekvésről, Münch. cod. 213 [János 
20, 22] fualla ő rejájok er hauchte auf sie), meg: fuval-kod- (föl

fuvalkodott aufgeblasen, inflatus, arrogáns): fú-, fuv- | leheli- spi-
rare, anhelare (ki-l. exhalare, reá-l. adflare; lehellet hauch): leh- \ 
rivall- laut schreien (el-r. magát; reá r. vkire einen anschreien ; 
rival-kod- MA.): rí-, riv- | lövell- («a lő- igének hatályosabb módo
sulatát) MNySz.; lövellik instar teli fertur Pázni.; el-, föl-l.; — 
lövöl-döz-): lő-, löv- || emel- heben: *em- ( = v o g . oszt. alm- heben: 
almel-t- heben helfen: lásd: MUgSz. 784. 1. | felel- respondere: 
ib. 511. 

b) mint az -ml ( = vog. -ml) momentán képzőbokornak vég
része, lásd fent a mom. -m képző magyar rovatában: iroml- stb. | 
számi- stb. | vllláml- stb. — Ide vonható még (nl-\e\): ajánl-
dedicare, commendare (v. ö. aján-dék, MUgSz. 723. ].). 

c) -It, intensiv értékkel, néhány hangutánzó igében (v.ö. vog. 
lunMélt't oszt. selili-) : rikolt- laut schreien: rí-, rík- (ebben : ríkat-) \ 
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üvölt- clamare, vociferari MA. (teli torokkal üvöltik, kiáltják) | sü
völt- MA. (ki-, meg-s.; süvöltés sibilus) | kiált-, kajált- (fól-k. exela-
mat): v. ö. kiabál-, kajabál- (tartamos cselekvésről). 

16. §. A causativ igeképzés. 

A causativ igeképzés valamely (az alapigében kifejezett) 
c s e l e k v é s v é g b e m e n e t e l é n e k (azaz saját közvetetlen ala
nya [subj ectum a, actora] által való végrehajtásának) o k o z á s á t 
(eszközlését) jelenti: = m i v e l t e t é s ; maga a cselekvés mintegy 
tárgya (objectuma) a causativ képzőben rejlő «facere» igefogalom
nak. E mellett az ugor nyelvekben a causativ igejelentésnek árnya
latai csak az okozás módjára, jelesen a több-kevesebb működésre 
vonatkoznak, melyet az okozó alany kifejt; így pl. a valóban cse
lekvő alanyra való egyenes kihatás ellenében «okozás*-nak veszi 
a nyelv a csupa «nem-gátolást», vagyis a «megengedést*) is (pl. 
magy. ejt- «fallen-machen» és «fallen-lassen»); a vog. almelt- ((bé
ben helfen» caus. igében meg a cselekvésben való részvétről van 
szó. — Elfogadja pedig a causativ képzést egyaránt intransitiv és 
transitiv jelentésű ige, sőt olyan transitiv ige is, mely amúgy is 
már causativ képzéssel alakúit (pl. finn kuljetutta- «szállíttatnia 
[wohin führen v. fahren lassen] ettől: kuljetta- «szállítani, vehere», 
ez meg ettől: kulke- «provehi, progredi»). Megjegyezhető, hogy az 
egyes ugor nyelvek sok transitiv igefogalmat csakis intransitiv 
igének causativumával fejeznek ki (pl. «heben»: finn nosta- [nouse-
surgere]; «mittere»: finn llihettá- e h. lahdettii-, lapp vuolgate-
[lahte-, vuolge- abire]; «zeigen» : cser. onzukt-, mord. naft-, finn 
nciyttá- [oné-, náje-, ncike- sehen]. 

Magának a causativ képzőfunctiónak az ugor nyelvekben 
csak egy exponense van: -t, a mely mellett azomban frequentativ 
és momentán képzők hozzáragadása által keletkezett causativ 
értékű képzőbokrok is fordulnak elé. Csak néhány kevés esetben 
jutott az igazi causativ exponens (-t) a járulékképzők mellett lap
pangásba: magy. <al és -lal (lásd alább e §. végén a jegyzetet). 
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Vogul: -t; példák: knalt- aufwecken (aufstehen machen), 
kelteni (mik k. fölkelteni): kual- aufstehen, fölkelni | telt- creare, 
teremteni: tel- nasci | tűét- stellen, állítani: tuns-, tus- stehen, 
állani | L. kanst- lehren, tanítani: kané- wissen (K. yanct-: yane-) \ 
iijt- tránken, itatni: aj- trinken (K. ajt-: aj-) \ uost- verlieren, vesz
teni : uos- umkommen, sterben (veszni) J tolt- schmelzen, olvasz
tani : tol- schmelzen, olvadni || unt- setzen, hinsetzen, hinstellen : 
v. ö. unl- sitzen | qlt- festmachen: 1. MUgSz. 736. | táremt- ausbrei-
ten, kiteríteni: taremi- sich verbreiten |[ peset-, peset- lösen, auf-
machen, oldani: v. ö. peseml- sich auflösen (MUgSz. 517. 1.) | 
tarét- lassen, gehen lassen, herablassen (ereszteni): MUgSz. 794. | 
nqbet- aufhángen, akasztani (L. nqbit- wágen) | sabit- in ordnung 
bringen, zurichten, bereiten (L. soapt- bereiten): sqbil- sich ver-
gleichen, kiegyezkedni (MUgSz. 304. 1.) 

b) -pt, momentán j^-vel, pl. pilept- erschrecken (trans.), 
ijeszteni: lásd fent 12. §. (226. 1'.). 

-It, mom. -l-\e\, pl. varéit- machen lassen: lásd fent 15. §. 
(237. Í.) 

Osztják: -t { példák: kilt- aufwecken, kelteni: kii- aufstehen | 
ust- verlieren, veszteni: us- umkommen, sterben | kavirt- coquere, 
BapHTi>: kavir- kochen, sieden (intr., KHIIÍJTB) | omt-, omit- setzen, 
bauen (Irt. ömd-, S. ümt-): om- (omis- sitzen) | volit- aufhalten, 
abhalten : volt- aufhören, stehen bleiben | tevilt- anfüllen ( = vog. 
tault- id.: taul- voll sein, genügen) || olt- anschmieden, ansetzen 
( = vog. alt-, MUgSz. 736) | patt, pavit- (Ahl. págit-, pcjit-J wohin 
bringen: MUgSz. 519. || sujit- versenken: v. ö. sujil- untersinken | 
tagirt- aufhángen, anhaken: tagarla-, tagirli- hangén bleiben, sich 
anhaken j vizit-, vuzit- anzünden: vizila-, vuzila- sich entzünden. 

b) -pt, mom. -p-vel, pl. keript- falién, umstürzen, ledönteni: • 
kéri- fallen, ledőlni; lásd 12. §. (66. 1.) 

-It, mom. Z-vel, pl. lonlt-, longilt- einführen: Ion-, lony- in-
trare; lásd fent 15. §. (238.1.). 

Cseremisz: -t, mely részint, főleg a cserS.-ben (l, m után), 
-d-vé gyengül. Példák: purt- inferre, introducere: pur- intrare J 
jomd-, M. jamd- perdere: jom-, jam- perire | kinild-, M. kintit-, 
kinelt- suscitare, excitare (kelteni): kinil- surgere | sold-, M. solt-
coquere, liquefacere: sol- coqui, liquefieri j osemd- dealbare, fehé
ríteni : osem- fehéredni | stb. || sind- deponere, plantare (ültetni): 
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v. ö. sinz- (íin-í*) sedere | pokt- agere, pellere : MUgSz. 544. | kold-, 
költ- mittere: ib. 80.1. || sogald-, sogalt-, M. sagalt- constituere, 
fölállítani: solg- stare (és mom. sogol-, sagal-) \ julald-, M. jidat-
urere, incendere, égetni: jul- égni. 

b) -Jet (-g-t, frequ. g-vel, fent 40. 1.), a legrendesebben hasz
nált causativ képző (lásd : NyK. IV, 53); példák : onZukt-, M. an-
zakt- ostendere, mutatni: oné-, an&- intueri, spectare (nézni) | 
moskokt- lavandum curare, mosatni: mosk- mosni | estekt- facien-
dum curare, tétetni, csináltatni: est- facere | kerekt- scblagen las-
sen, veretni: ker- verni j lüdükt- perterrere, megijeszteni: liid-
timere | stb. || jiikt- tránken, i tatni: jii- inni | sukt-, M. sokt- assequi, 
perducere(rem): su-, so- pervenire | sikt- schlagen lassen: si- \ kilkt-
maturare, concoquere : kii- coqui || tunukt-, tiiríiikt- docere, tanítani: 
MügSz. 179.1. 

Mordvin: -t, s ebből gyengülve részint -d (egytagú tőkön, 
főleg ->n után). Példák : mordM. aksipti- weissen, fehéríteni: aksimi-
weiss werden, fehéredni (aksipt- e h. akshnt- = cser. osemd-; v. ö. 
mordM. útim éléskamara: n. plur. usipt, stama olyan: n. plur. 
stapt; lásd NyK. XIII, 21) | seripte- anzünden: serime- sich ent-
zünden | stb. || valhti-, E. valto- herabsteigen lassen, herabnehmen, 
vermindern: valgi-, valgo- herabsteigen, hinabgehen || pide- co-
quere : pije-, pi- coqui, főni | ezde- wármen : eSe- sich wármen, me
legedni | simde- tránken, itatni: sime- inni | samdi-, E. camdo-
leeren, üríteni: sami-, camo- leér werden | pajdrde- verstreuen (el
szórni) : pdjdre- kleinweise fallen, ausgestreut werden. 

b) -ft, mordE. -vt ( = cser. -kt) : ozafű-, E. ozavto- setzen, 
ültetni: oza- sich setzen | imafii-, jomavto- perdere: ima-, joma-
perire | muskfte-, muskifte- (= cser. moskokt-) waschen lassen, 
mosatni: muéke- \ sacifti-, sacfti- parere, szülni: saci- nasci | E. 
udovto- einschláfern: udo- schlafen | kolgafti-, E. kotgevte- fliessen 
lassen, flössen, úsztatni: kolgi-, kolge- fliessen | uifte-, E. ujevte-, 
schwimmen lassen: uje- úszni | stb. || tifte- machen lassen: tije-
machen | náfte-, E. nevte- zeigen: náje-, neje- sehen | E. savto-
kommen lassen, herbeiführen: sa- (sqje-) kommen | lihte-, E. livte-
herausgehen lassen, herausbringen: MügSz. 699. 1.1| tonafti-, E. 
tonavto- lehren, üben, gewöhnen: tonadi-, tonado- lernen, sich 
gewöhnen (MUgSz. 177. 1.). 

Zűrjén: -t, mely részint -cl-vé gyengült, lágy consonans 
KYELVTUD. KÖZLEMKNYEK. XTIIT. j () 
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után. Példák: pirt- hineinführen, hineintragen : pir- intrare | mit-
perdere, veszteni: vos- perire, veszni J jut- (frequ. jutal-) tránken, 
itatni: ju- inni J vöjt- versenken: vöj- versinken, untergehen | kist-
giessen, önteni: kis- íliessen, ömleni | cint- vermindern: cin- sich 
vermindern, abnehmen (cinöm verlust) | sonti- wármen: ion- (só
nál- warm werden) J pukt- setzen, legén: puk- (votj.), pukal- sitzen, 
sich setzen | vesti- bewegen, rücken: vesj-, vess- moveri | mezdi 
retten, erlösen, befreien: mez- (mezmi- frei werden, loskommen) | 
sild- schmelzen, olvasztani: sil- olvadni. 

b) <öt, illetőleg (zürjP. kivételével) <cöd; az állandó előző 
ö (vagy j után e) vocalisban nyilván valamely határozó (momentán 
vagy frequentativ) előképző lappang; hihető, hogy az <Löt mint 
causativ képzőbokor a vogul-osztják -pt-nek felel meg; de az is 
lehet, hogy megvolt nasalisból nyerte a vocalis a különös ö színe
zetet (lásd fent a zürj. <.öd = -nd frequ. képzőt, 182. 1.), miszerint 
a megfelelője -mt lenne (mom. -m+ caus. -t). Példák : pelöt- (zürjP.) 
in furcht setzen: pol- fürchten (v. ö. vog. pilept-) \ kilót- flössen, 
iuiaBHTi>: kii- (kilal- einherschwimmen) | gilöt-, gilöd- fallen las-
sen: gil- (gilal- fallen) | sultöd-, sultöt- anhalten, megállitani: sult-
stehen bleiben, megállani j bíród-, biröt- vernichten: bir- vertilgt 
werden, schwinden | silöt- olvasztani (v. ö. sild-) \ pisjed-, pisjet-
fliehen machen, szalasztani: pisj- fliehen | dugdöt- anhalten, hem-
men: dugd- stehen bleiben | niémöd-, niJmöt- stumpf machen : 
nizm- stumpf werden | esköd-, eskbt- glauben machen, versichern : 
esk- glauben | stb. 

Votják: -t; példák: pirt- hineinführen ( = zürj.): pir- in-
irare | ist- j)erdere (z. vost-j: is- verloren gehen | bttt- (e h. birt-) 
vertilgen, verderben, verbrauchen: bir- umkommen, untergehen 
(v. ö. zürj. biröd-) | kvajt- másten, kraj- fett werden | pogirt- um-
werfen:ppgir- (pogral- falleo) J pest- coquere, főzni: pos- kochen, 
főni | pukt setzen: puk- sitzen, sich setzen | vijt- eintauchen, ver
senken (zürj. vöjt-) : vij- versinken. 

b) < e £ ( = zürj. <öí , öd), s a jellemző vocalis-színezet elmo
sódásával < it; pl. bűdet- wachsen machen: bud- wachsen j diset-
lehren: dis- wlssen, verstehen | dugdit- hindern, anhalten (z. dug
döt-) : dugd- stehen bleiben | oskit- versichern (z. esköt-) : osk-
glauben | tubit- hinaufbringen: tub-, tubal- hinaufsteigen. 

•Jet (aligha = cser. -kt, hanem inkább ebből: -ng-t, v. ö. fent 
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a frequ. -ng képző alatt, votj. serek-jal-) : valekt- lehren, unterrich-
ten: val- (valal- verstehen, begreifen; v. ö. valekjask- sich gewöh-
nen) | börekt-, berekt- umwenden, bekehren: bór- (bőrt-, bért- um-
kehren; v. ö. bergal- sich wenden) j kösekt- trocknen, ausdörren, 
szárítani: v. ö. kvast- ausdörren (és kvas v. kos = zürj. kos tro-
cken, dürr). 

F inn: -t, végvocalissal -ta, -ta, illetőleg hangerősbüléssel a 
finnS. K. V.-ben: -tt, úgy mint a mom. értékű -í is (fent 222. 1.) ; 
előző consonanssal érintkezve azomban ezen -tt helyett egyszerű -t 
van, mely esetleg még továbbá gyengül, úgy mint -t = ered. -d. 
Példák: juotta-, E. jöta-tránken, itatni: juo- inni | syötta-, E. s'óta-
speisen, füttern, etetni: syö- enni \jattá-, E. játa- lassen, zurück-
lassen: jaii- bleiben | imettá-, E. imeta- sáugen, szoptatni: ime-
saugen, szopni | eláttci-, E. elata- ernáhren: elli- lében, élni | km-
vatta-, E. kasvata- wachsen lassen, erziehen | kuoletta-, E. köleta-
sterben lassen (einen sterbenden warten): kuole- halni | istutta-, E. 
istuta- setzen, ültetni: istu- ülni, sitzen || poltta-, E. ipeleta- bren-
nen (urere, égetni): pala-, E. pele- ardere, égni || nosta- (e h. nou-
sta-) erigere, attollere : nouse- surgere (E. tosta- és teuze-) \ pacistá-
solvere, liberare: pácise- solvi, evadere | paranta- meliorem red-
dere, sanare (pr. 1. parannan; E. paranda-: pr. 1. parandan: V. 
paratta-: pr. 1. paratan) : parane- sanare, gyógyulni | pehmentá-
lágyítani, weich machen: pehmene- weich werden \\johta- leiten, 
führen (johtaja führer): MUgSz. 157. 1. 

b) <llt, üt, illetőleg (finnS.) <Cutta, yttá, különösen több
tagú a, a-végű igékhez járuló causativ képző; ennek w-jában, a 
melyet nem lehet jelentéktelen hangváltozásnak tartani, de a 
melyre nagyobbrészt a reflexiv érték sem illik rá,1) talán az ugor p 
mom. képzőnek maradt meg a nyoma (miszermt az egész <wí a 
vog.-oszt. -pt, zürj. <öí-nek felelne meg). Példák: oksennutta- ad 
vomendum impellere: oksenta- vomere | kuljetutta- fortführen las
sen, weiter befördern lassen : kuljetta- \ kirjoitutta- schreiben lassen, 
Íratni: kirjoitta- | odotutta- warten lassen: odotta- | aivastutta- zum 

*) Reflexív -u-xal magyarázható pl. uudistutta- erneuern lassen: 
nudista- erneuern, meg: uudistu- erneuert werden, sich erneuern, ujúlni 
| vahennytta- vermindern lassen: valienta- vermindern, vahenty- sich ver-
mindern. 

16* 
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niesen bringen: aivasta- || naurutta- (ós nauratta-) zum lachen 
bringen, nevettetni (E. naeruta-): naura- \ lypsyttá- (és lypsáttá-) 
melken lassen: lypsá-. 

Lapp : -t, meg erősbülve -tt (hangsúlyos vocalis után). Pél
dák : lpF. cierote- zum weinen bringen: cierro- weinen | dayate-
machen lassen: dakka- (praes. J. dayam) machen (ellenben: frequ. 
dayade-, fent 183. 1.) \juyate- tránken, itatni: jukka- (pr. \. jujam) 
inni | baste- (finn páástá-) befreien: batsa- (pr. 1. basám) loskom-
men | arvete- regnen lassen : arve- \ goddete- tödten lassen: goide- \ 
vuolgate- senden, schicken: vuolge- gehen, fortgehen | buoüate- an-
zünden : buolla- in brand kommen (buolle- brennen) | állaté- zum 
lében bringen, föléleszteni: álla- zum lében kommen, éledni (állete-
leben lassen, finn eláttá-': allé- élni) || balaskatte- erschrecken, ijesz
teni : balaske- bange werden | jiiyestatte- einmal trinken lassen: 
juyeste- (fent 14.§., 235.1.) | cokkanatte- niedersitzen lassen, leültetni: 
cokkanne- leülni; •— IpS. vuojote- subsidere facere, demergere: 
vuojo- mergi | kuodete- facere ut relinquatur: kuode- relinquere j 
vasete- vorbeigehen lassen: vasé- preeterire | cakkete- anzünden: 
cakke- brennen, égni || cakkajatte- anzünden : cakkaje- (inch. cakke-, 
fent 37. 1.) \puolajatte- ( = lpF. buoüate-). 

J e g y z e t , dayate- «machen lassen» ezt is teszi: «sich ma
chen lassen = gemacht werden können» (tkp. «csinálást engedni, 
t. i. magán»); kivált ily értelemben fordul elé az egyszerű -t mel
lett a -t + t(-tatte) képzőbokor is, melynek utórésze nyilván inten-
siv-féle; az ilyen -tatte képzŐ3 causativ igető a lpF.-ben egyszers
mind nomen agentis, e h. -tatteje (v. ö. lpF. buolle brennend = lpS. 
puoleje) : dayatatte tunlich, ausführbar (tkp. «tétető, a tevést meg
engedő, t . i . magáno); jaketatte glaublich, hihető: jakke- hinni (tkp. 
«hihető, hivést okozó v. megengedő))) || IpS. viesotatte- vivi posse 
(i tané landen viesotatte man kann in diesem lande nicht lében, 
es lásst sich nicht lében): vieso- vivere (viesote- vivere permittere) | 
adnetatte- sich brauchen lassen, brauchbar sein: adne- brauchen, 
használni. 

Magyar: a) -t9 melynek tisztán magára voltát az alapigének 
rövid végű (végvocalis nélkül való) vagy összevont alakja mutatja: 
kelt- aufwecken: kel- aufstehen | bánt- oífendere, laedere: bán-
schmerzlich empfinden, leid habén | gyopont- succendere, inflam-
mare: gyopon- exardescere, succendi | teremt- hervorbringen, er-
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schaffen: terem- wachsen, hervorkommen | csöppent- als tropfen 
spritzen: csöppen- einmal tropfen, als tropfen fallen | döbbent-
erschrecken, betroffen machen: döbben- betroffen werden | egyéb 
w-végű mom. igéktől wf-végű caus. igék, pl. csökken-t-, pattan-t-, 
durran-t-, koppan-t-, rekken-t-, stb. j veszt- perdere: vesz- perire | 
enyészt- schwinden machen, tilgen: enyész- schwinden, vergehen | 
nyugoszt- ruhen lassen, die ruhe gebén (fr. nyugosztal- ad quietem 
componere) : nyugosz- (nyugoszik, nyugszik quiescit) | vigaszt- sanare, 
salvum facere (Régi: meg-v. ; frequ. vigasztal- consolari): vigasz-
sanari (megvigaszik én gyermekem Münch. cod.; v. ö. <.ad végű tő 
[fent 5. §.]: vigad- Isetari) | egyéb, <ad-féle intransitiv igék mel
lett használt <:aszt végű causativ igék : maraszt- zum bleiben be-
wegen, zurückhalten : marad- bleiben; repeszt- sprengen, rumpere : 
reped- springen, risse bekommen; dagaszt- tumefacere; éleszt- vivi-
facere, in vitám reducere, fermentare; ereszt- gehen lassen, los-
lassen; stb. stb. — Causativ -í képzővel valók azon -í-végű tran-
sitiv igék, a melyeknek -í-végű intransitivumok felelnek meg, s a 
melyeknek közös alapigéjét is intransitiv jelentésűnek kell fölven
nünk : hajt-JiecteTe : haji- sich beugen, sich biegen (MUgSz. 77.) 
hűt- abkühlen: hűl- kühl werden (ib. 139.) | süt- braten, backen 
(trans.): sül- assari | foszt- schleissen, ausschálen, entblössen: 

foszl- sich schleissen, sich ausfasern (ib. 538.) | fojt- suffocare, stran-
gulare (meg: fest anziehen [einen strick]): fid- és fojl- suffocari 
(fojl- sich fest anlegen: ráfojlott a kötél; ib. 542.) | nyit-, nyit-
öffnen: nyíl- sich öffnen, aufgehen (ib. 417.) \ fűt-, fujt- calefacere, 
heizen: fül- calefieri (ib. 549.) || fejt- resolvere, explicare: fesl- solvi 
(ib. 518.) (v. ö. ejt- fallen lassen, fállen: es- fallen) || -ml végű in
transitiv ige (1. fent 57. 1.) ellenében -mt, most -nt végű caus. 
alakú transitiv ige: ont- fundere: oml- ruere, fundi (MUgSz. 840) | 
önt-: öml- id. | romt-, ront- destruere, corrumpere: romi- destrui 
{MUgSz. 667.) | bont- zerlegen, zerstören: boml- sich auflösen, zer-
fallen | himt-, hint- spargere: himl- dispergi | szánt- arare: száml-
sich ackern lassen (MUgSz. 268. a szá- alapige még transitivnek 
van föl véve). — J e g y z e t . Causativ -t- vei alakultaknak mutat
koznak még ilyen -t végű igetők: hajt- pellere, agere MUgSz. 72. | 
árt- nocere ib. 754. | árt- (be-ártani ingerere) ib. 755. | bujt- auf-
hetzen ib. 474. | márt- tunken, tauchen ib. 604. | ólt-, olt- exstin-
guere, coagulare (meg: be-olt- inserere, implantare) ib. 739. 736. | 



246 UGOR ALAKTAN, I . 

ránt- reissen, hastig ziehen ib. 647. | ránt-, rótt-, rát- frígére (rán
tott hús caro frixa, ráttó serpenyő bratpfanne) ib. 661. 

b) <at, et, állandó a, e-vel (mely nem váltakozik o, é vagy 
ö-vel); ennek a-ját legfelebb olyan példákban lehet az alapigének 
nyiltabbá vált végvocalisának tekinteni, a melyekben az (az előző 
consonansok miatt) nem oly könnyen kiszorulhatott; mert csak
ugyan található az alapige végvocalisának megtartásával alakúit 
ilyen causativum is : alkot- «struere, aptare, crearew (MUgSz. 736) 
ós nyugot- «zur ruhe b ringen» (v. ö. nyugoszt-), s ez utóbbi nyíl
tabb vocalissal: nyugat-. Ilyenek pl. forgat- drehen : forog-, forgo-
v.forga- sich drehen | mozgat- bewegen: mozog- (mozgó-, mozga-) 
moveri | csörget- rasseln machen : csörög- (csörgő,csörge-) \mondat-
sagen lassen: mond- (mondó-, monda-) || s az alaptőnek eredetibb 
alakját tekintve, talán még ilyenek is : adat- gebén lassen: adó
dandó-) | tudat- kund machen, zu wissen gebén: tudó- (*tundo-) | 
mosat- waschen lassen: mosó- (*mosso- = cser. mosko-,zürj. miski-). 
— Ilyenek ellenében a caus. <.at régibb <«í-ból rövidűltnek lát
szik (úgy mint a hasonló mom. <at, fent 64.), ott a hol az alaptő 
a végvocalisát minden akadály nélkül elejthette volna : pl. folyat-
fiiessen lassen (s nem folyt-) : folyó-, foly- \ hívat- rufen lassen 
(nem : hívt- v. hit-) : hívó-, hív- \ veret- schlagen lassen : vére-, ver- \ 
ölet- tödten lassen: öle-, öl- | stb. || követ- (*kölet-) prosequi, comi-
tari : MUgSz. 14. | avat- imbuere, ingerere, initiare (be-a.) : ib. 
761. \ fizet- zahlen, bezahlen: ib. 524. — J e g y z . A régibb <át 
helyett való ezen < a í csak változata a caus. < ajt, ojt, ít képző
bokornak; v. ö. hullat- és hullajt, fitat- ésfitít- vorzeigen: MUgSz. 
522. (v. ö. lappF. buollate- anzünden = IpS. puolajatte-). 

c) <aj't v. ojt, ejt; <ét, ít, vagyis frequ. -j (g) + caus. 
-t képzőbokor ( = cser. -kt, mord. ft), pl. hullajt- einzeln fallen 
lassen: hull- in menge fallen | veszejt-, veszít- perdere: vesz- pe
rire (csak t-vei: veszt-) \ szállít-, ámít-, stb.: lásd fent, 7. §-ban, 
199. 1. — Ide tartoznak még -jt végű transitiv igék, a melyek mel
lett -j nélkül való í-végű intransitiv igék állanak : gyújt-, gyójt- an
zünden: gyúl-, gyól- accendi (azaz gyújt- ebből: gyavajt-) MUgSz. 
169. | gyűjt-, győjt- sammeln: gyűl-, gyöl- sich sammeln, ib. 165. | 
dőjt- fállen, umstürzen: dől-, dűl- fallen | nyújt- dehnen, strecken: 
nyúl- sich dehnen, sich strecken ib. 425. 

d) <.tdt, tet, causativ -t nyomatékosító momentán (inten-
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siv) -t(illetőleg <at) végképzövel: lásd fent 204. 1. a frequ. -gat 
képző magyarázatát. Azért pedig látjuk az első í-ben a tulajdon
képi causativ elemet, hogy némely esetben csak aránylag újabb 
időben lépett a tat-oe alak a régibben használt egyszerű í-vel való 
alak helyébe, pl. gyóntat- (n. ag. gyóntató) e h. gyónt- (n. ag. 
gyóntó) ; áztat- e h. ázt- (áztó) ; nyugtat- e h. nyugot-; itat- (itató) 
e h. it- (ökör-itó = ökör-itató helységnév, Nyelvőr XI, 4 7 ; MNy. 
Szót. s. v. étő) ; étet-, étet- e h. ét- («étetni, megmérgezni)); étö 
«étető, mérgező étek» Szék.: Kriza). Hihetőleg még némely alap
igének erősebb összevontsága is (pl. ivo- helyett i-, éve- h. é-, vive-
h. vi-) kedvezett a hosszabb -tat caus. képzőnek fölkerülésének. — 
Példák: olvastat- lesen lassen: olvas-; kerestet- suchen lassen; 
csináltat- machen lassen; neveltet- erziehen lassen; változtat- ver-
ándern (változ- sich verándern); ismertet- zur kenntniss bringen, 
erkennen lassen; legeltet- weiden, pascere; lobogtat- flattern las
sen, schwenken; elhalgattat- zum sclrweigen bringen (hallgat-) ; 
teríttet- decken lassen (den tisch) | stb. | szoptat- saugen lassen, 
singen (szop-), untat- langweilen, überdrüssig machen (un)-, úsztat-
schwimmen lassen, schwemmen; ültet- sitzen lassen, setzen (ül-) ,-
bíztat- aufmuntern, vertrösten (bíz- confidere); áztat- durchnássen, 
einweichen (áz- nass werden); jártat- herumführen, herumgehen 
lassen; folytat- fortsetzen (foly- fiiessen, von statten gehen)| stb. || 
altat- einschláfern (régibb alut-, alot- «sopire» mellett): aluv-, alv-
al- (Régi: aló, alás === alvó, alvás) dormire | nyugtat- beruhigen 
(régibb nyugot- mellett): nyugov-, nyűg- quieseere | fektet- nieder-
legen, sich legén lassen: feküv-, fek- (Bécsi c fekés- = fekvés) • 
(megj. fektet- h. féket- Nyelvőr X, 22) | gyóntat- beichten lassen, 
beichte hören (régibb gyónt- mellett): gyón- beichten || itat- trinken 
lassen, tránken: iv- trinken (v. ö. ital trank, iszom ich trinke) | 
étet-, étet- essen lassen, speisen, füttern: év- essen (étel, észém) \ 
hitet- glauben machen: hiv- \ tétet-, tétet- tun lassen: tév- (tétel, 
tesz-) | vitet- wohin bringen lassen: viv- \ vétet-, vétet- nehmen las
sen : vév-. — J e g y z e t . Látszólag -tat képzős causativ tő : iktat-
(johtat-, ~H.~B.jo%tot-) «perducere, pervenire facere, mittere», mert 
az első -t még az alaptőhöz tartozó (MUgSz. 157.) \fitat- vorzeigen 
(v. ö.fitít-) ib. 522. | mutat- monstrare, ostendere (v. ö. mutaszt-; 
másképen fölfogva még MUgSz. 638; de lehet a fr. mutál igét akár 
a mutat-hoz is csatolni). 



248 UGOR ALAKTAN, I . 

J e g y z e t . Van a magyarban még néhány határozottan 
causativ ige -l, illetőleg <.(ll, el és -lal, -lel képzővel, a mi 
annyiban különös, hogy a többi ugorságban a causativ functiónak 
egyszerű vagy combinált kifejezői sehogy sem találhatók -t nélkül, 
mely csak itt-ott az illető nyelvnek hangalaki szabálya szerint 
lappangásba jut (pl. a mordvinban a frequentált causativum -ft-n 
helyett -fn : jotaft- übersetzen, frequ. jotafne- ,• vagy -vt-l helyett 
-vl: sornovt- schütteln, frequ. somovle-; a finnben paranta- sanare-
tól praes. 1. parannan e h. paraudan, parantan). Ezen igék a követ
kezők : 

a) -l&l: hizlal- saginare, másten MA.: híz- (prses. 3. hízik) 
saginari, fett werden, sich másten | érlel- maturare MA.: ér- (érik) 
maturescere, reifen | váslal- atterere, hebetareMA. («még ezt a sok 
tűt el nem használom, el nem váslalom a varrásba*) Népk. gyűjt. 
I, 368): vás- (vásik) atteri, hebetnri | hizlal- ermuntern, ermutigen 
(ő annya erősítvén hizlalja vala, mondván..» Nád. cod. 632; meg-
hízlaltaték ib. 399: híz- (bízik) confidere | fagylal- gelare, congla-
ciare MA.: fagy- frieren, gefrieren | ázlal- nass werden lassen 
((köröskörnytíl mind elázlalá a földet» Debr. c. 169): áz- (ázik) 

fájlal- schmerzen lassen, schmerz verursachen (vkinek fejét f. Du
gonics : Nyőr V, 460) | készlel- antreiben (Erdy c , Münch. c.): *kész-
(MUgSz. 25.) | késlel- tardare, retardare MA.: kés- (késik) morari, 
sero venire | szoklal- gewöhnen, szoktatni (Ny. III, 3): szók- ge-
wöhnen, gewohnt sein. 

b) -<űsl: aszal- arefacere, torrere MA. : asz- arescere \ forral-
fervefacere MA.: forr- fervere, bullire | nevel-, növel- wachsen ma-
chen, augere, nutrire, educare: nő-, növ- crescere || himlel- streuen, 
bestreuen (Tájsz.): himl- spargi. 

Egynémelyiket ezek közül lehetne bár denominalis igekéj)-
zásnek magyarázni (pl. fagylal- nem a fagy- igétől, hanem fagy-
«gelu, frost» névszótól) vagy transitiv alapige fölvételével (pl. 
vás-ik «atteri» mellett *vás- «atterere», miszerint váslal- csak 
ennek az utóbbinak frequ. származéka lenne). De nagyobb részére 
még sem alkalmazható ilyen expediens, s így inkább valamennyit 
tartjuk igazi causativ igéknek, — a mint tarthatjuk is, annak föl
vételével, hogy bennük a megkívántató causativ -t képző lappan
gásba jutott. Számba kell ugyanis venni, hogy ezen <al- v. lal-os 
igéken egyszersmind még némi frequentativ jellem érezhető (pl. 

-
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érlel- tkp. «langsam zur reife brjngen»; hizlal- «durch fortgesetz-
tes füttern fett macben»; 'nevel- «nach und nach wachsen ma-
chen»), s így alkalmasan fölvehető, hogy az <a£-beli l meg a -tói
nak második -Z-je mint f r e q u e n t a t i v képző fedi el az előtte 
lappangó caus. -t képzőt, vagyis hogy <.al e helyett való: <.all, s 
továbbá <.atl, a -lal megy e helyett: <lall, s továbbá <clatl. Még
is kell engedni, hogy a magyarban -tl-hől (legalább a szónak ke
vésbé hangsúlyos részében) 11, s további gyengüléssel l válhatott, 
tekintve hogy pl. ecsel- «kámmen, bürsten (mit der haarbürste)», 
régibben ecsell- volt (MA. nél) s mint az ecset «setaceum, pecten» 
(idegen eredetű) szónak származéka ecsetl- helyett való (kefe bür-
ste: kefél- bürsten); v. ö. -dl-höl 11, l : beszéli- e h. beszedi-, ebédlő 
mellett ebéllő. Ezen fölfogás szerint pl. a nevel- ige, képzésre nézve 
(neveti-) a finn kasvatele- igével állítható szembe (a tiszta caus. 
kasvata- mellett). A -lal =-latl-ra, nézve még meg lehet jegyezni, 
hogy néhány esetben a caus. < a í előzőző l- képzővel ragadt össze: 
szoplat- sáugen (szoptatni), és koplat- abwetzen (koptatni) Nyelvőr 
Y, 472) | imlet- sáugen (emtetni, v. ö. emlő) KTör. | koszlat- abwe
tzen, koptatni (Szék. kosz-ik «kopik» Kriza). — A mondottak sze
rint a frequentativ-féle mutál- ige is (régi: kép-mutaló «hypocrita») 
bátran a kész mutat- «monstrare, ostendereo igétől szármartatható, 
e h. : mutall-, mutatl-. 

17. I. Reflexív és passiv igeképzés. 

Szorosabb értéke szerint kifejezi a reflexív képzésű (vagy 
akár ragozású) ige a transitiv igecselekvésnek magára a cselekvő 
alanyra való e g y e n e s v i s s z a h a t á s á t ; vagyis azt, hogy a 
cselekvő alany egyszersmind a cselekvés tárgya is (pl. finn avau-
sich öffnen, aperiri: avaa- öffnen, aperire; peittdy- sich verdecken, 
sich verbergen; peitta- verdecken, magy. vakarod-, vakaródz- sich 
kratzen: vakar- kratzen). De a reflexív alakú igét igen közönsége
sen úgy is használja a nyelv (az ugorság is úgy mint más nyelv, a 
melynek ilyen alakú igéje van, pl. a török, vagy némely indoger
mán nyelv), hogy rajta csak a cselekvésnek a mondatbeli formális 
alanyra való ráhatását kell értenünk, habár azt voltaképen más 
cselekvőtől ered is : vagyis csak azt, hogy az alany az igecselekvóst 
magára hatni engedi, azt elfogadja vagy s z e n v e d i (verbum 
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p a s s i v u m ; pl. finn kuulu-, vogK. %olu- audiri, gehört werden : 
kaule-, yol- audire, hören; náky- videri, apparere: niike- videre; 
magy. építőd- aedificari: új ház építődik ein neues haus wird ge-
baut [ = nian baut ein n. haus]). E mellett az igecselekvésnek 
elfogadása nem valóban végbemenőnek, hanem csak végbemehe
tőnek, vagyis az alany természete szerint l e h e t őnek érthető; pl. 
finn kuulu- ezt is jelentheti: «gehört werden können = hörbar 
sein» (jelesen a mordvin nyelv szereti így reflexív igével a «tehe-
tést» kifejezni: monen te kandovi «mir trágt sich dies» = «dies lásst 
sich von mir tragen» = ich kann dies tragen: lásd NyKözl. XIII, 
64). Némely ugor nyelv, jelesen a vogul, igen rendesen használja 
épen passiv-féle értelemmel a reflexív igét (a valóságos actort 
vagyis a logikai alanyt határozó-alakban tevén ki); más ugor 
nyelv, pl. a lapp nyelv, a reflexív igeképzésnek egynémely alakját 
különösen a passiv-féle értelem kifejezésére alkalmazta (IpS. -töve : 
puoktetove- gebracht werden: puokte- bringen). 

Az alanyra mint tárgyra való egyenes visszahatáson kívül 
kifejezi az ugor nyelvek reflexív alakú igéje még különösen az ige
cselekvésnek a cselekvő a l a n y b a n (illetőleg annak saját köré
ben, esetleg érdek-körében) való végbemenését v. benneforgását 
(a mit bár a cselekvés s u b j e c t i v i t á s á n a k nevezhetünk) — s 
ezen értelemben az amúgy intransitiv jelentésű igék is vehetik föl 
a reflexív alakot, a mely csak még jobban érezteti á t - n e m -
h a t ó s á g u k a t ; pl. finn otaJcsu- «sumendum censere, putare», 
tkp. «bei sich (im sinne) nehmen» : otta- sumeré (v. Ö. aípw ich 
nehme: oapoöpiai ich wáhle); finn suostu- v. suopu- consentire, bei-
stimmen, einwilligen: suo- lubenter concedere, gönnen | magy. 
rágód- für sich kauen, sich mit kauen befassen (átv.: nachgrübeln): 
rág- kauen, nagen | áskálód- für sich herumwühlen, wühlerei trei-
ben (intriguiren) : áskál- fodicare | zürj. koráé- (e h. koraié-) freien, 
CBaTaTLca (für sich verlangen): korai- freien, CBaTaTL (für einen 
andern) | ciskaé- mit auskehren (fegen) bescháftigt sein: ciskal-
auskehren, fegen j gusas- stehlen, ein dieb sein, sich mit stehlen 
befassen (3aHHMaTBca BOPOBCTBOMT.) : guéal- stehlen | vursi- náhte-
rei treiben : vur- náhen || finn heráá- és heráy- erwachen; palaa- ós 
palau- reverti, zurückkehren | makaa- liegen: makau-, makaantu-
bettlágerig werden (vagy pedig: cubando corrúmpi, sich verliegen) | 
zürj. pukal- és pukaé- (e h. pukalé-) sitzen | magy. él- lében: élőd-
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sich das lében íristen, schmarotzen | forog- sich drehen: forgód-, 
forgolód- in opere versari.1) — Figyelemre méltó, hogy ilyen sub-
jectiv-féle reflexív igével a lapp nyelv igen ügyesen a «tenni-k í v á-
nást> (desiderativum) kifejezésére él: lpF. juyastuvva- wtrinken 
wollen, sitire» (IpS. jakkastove-) : jukka- trinken, jubyeste,- mom. 
(diminutiv, fent 14. §.), vagyis juyastavva- tkp. «bei sich (in ge-
danken) ein wenig trinken» ( = ans trinken denken) | borastuvva-
hungrig sein, essen wollen (borra- essen) | oadestuvva- schláfrig 
sein, schlafen wollen (oadde-). 

Sokszor a reflexiv alakú igének jelentésében némi i n c h o a-
t i v momentum is érezhető, a mi tulaj donképen azon változásra 
vonatkozik, a melyet az alany állapotában a reája visszaható vagy 
benne végbemenő igecselekvés eléidéz; hozzácsatlakozó frequen
tativ vagy momentán igeképzők ezen inchoativ (lassú vagy hirtelen 
inchoativum-féle) értékét néha még jobban kiemelik; pl. finn 
oleksu- v. oleentu- adsuescere, sich eingewöhnen (tkp. «ins sein 
hineinkommen v. sich hineinfinden>> : ole- sein, esse) | syöpy- satiari 
(tkp. «sich essen», nyomatékosan véve: i>sich anessen, sich satt 
essen»): syö- essen | juopu- trunken werden (sich betrinken, sich 
antrinken): juo- trinken | tuleu-, tuleentu-, tulehtu- maturescere : 
tule- venire (ohra tulee hordeum maturescit) | peljdsty- expavescere 
(tkp. «in plötzliche v. starke furcht kommen» : pelkdd- timere j 
seisahta- és seisahtu- plötzlich stehen bleiben |ziirj. sült- (suvt-) és 
sültéi- (P. suvtci-) ocTaHOBHTbca, stehen bleiben [| v. ö. a magyar
ban a reflexiv végű inchoativ -dfd képzőt: mozdíd-, indíd-, csen
dül- stb. 

A r e c i p r o k-féle igejelentés többszörös átható és elfogadott 
(szenvedett) igecselekvéseket foglalván magában, kifejezésére a 
szorosan csak az elfogadásra (szenvedésre) vonatkozó alak is alkal
mazható, úgy mint külömben az átható-féle frequentativ ige (fent 
3. §.), pl. magy. csókolod-, csókolódz- «sich (gegenseitig) küssen» : 
csókol-; zürj. a^ié- sich (einander) sehen, zusammentreffen. Elé-

*) V. ö. Simonyi Zsig. «a visszaható igének egy különös használatai 
(M. Nyelvőr VII, 489.). — Meg lehet jegyezni, hogy a finnben reflexiv ala
kot tüntet föl sok intransitiv ige, melynek már nincs meg az alapigéje, pl. 
Í8tu- sedere, liihku- moveri, rippu- pendere (függni), pysy- permanere^ 
synty- nasci, asu- habitari, morari, paisu- intumescere, stb. 
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fordul azomban némely különösen a reciprocitás kifejezésére szol
gáló igeképzés egyszerűen reflexív értelemben is, noha eredetileg 
nincsen benne ilyen értékű képzőelem: v. ö. votj. -kat, magy. -kod 
(fent 13. §., 230. 1.). 

Az igecselekvés reflexív voltát az ugor nyelvek általában t ő-
k é p z é s által jelölik meg; csak a finn nyelvben fordul elé a 
reflexív töképzésen kivűl még reflexív igeragozás is. Az osztják 
nyelv még azt a különösséget mutatja, hogy egyik reflexív képzője 
nem közvetetlenűl az igetőhöz járul, hanem a tempustő képzője 
után foglal helyet. Egyszerű reflexív igeképző kettő mutatható ki : 
ugor -v és -sic; ezeken kivűl élnek egyes ugor nyelvek frequen-
tativ ós momentán képzők csatlakozása által alakúit többféle 
reflexív képző-bokrokkal. 

18. I. Reflexiv igeképző: 1. ugor -v. 

Mordvin: -v, végvocalissal -vo, -ve a mordE.-ban (Wiede-
mann szerint csak -vo, inf. -voms, pl. nejevo-ms «videri, apparare»; 
•de többnyire az igéknek olyan alakjai fordulnak elé, a melyekben 
a végvocalis már kiszorult, pl.: praes. 3. nejevi, praet. 3. nejévé ; 
•eléfordúl meg -ve pl. Skazki 66. matideveme «einschlafen» ; az 
1882-ki erza Máté-fordításban 20, 22 lemdevems getauft [benannt] 
werden, sich taufen lassen, keresztelkedni, lemdevez getauft; lemde-
nennen, taufen; a mordM.-ban (hol teljes mélyhangú alakúi 
Máté 6, 1. va- fordul elé: vanava-da «hütet euchw), következő con-
sonans előtt a -v képző többnyire az előző vocalissal -tt-vá olvad 
össze vagy megmaradván ezt u-vi színezte (ndjev-, Ahlq. naiv-: 
praes. 3. náivi, praes. plur. 1. nájuftama, praet. 3. najus). Példák: 
mordE. kadov- zurückbleiben, relinqui (Skazki 88. kadovoms) : 
kado- relinquere | lazov-, lazuv- bersten, sich spalten (Sk. 16. lazo-
voms): lazo- spalten | panZov- aufgehen, sich öffnen, nyílni (praet. 
3. panzové): pangó- öffnen | marav- hörbar sein, sich hören las
sen : mára- hören | tombav- sich an etwas stossen: tómba- stossen | 
sodav- (sodavi bekannt): soda- kennen, wissen || tejev- getan wer
den, g. w. können, möglich sein (tejevi möglich): teje- tenni | nejev-
gesehen werden, sichtbar sein, erscheinen (nejevi sichtbar): neje-
sehen | gintrév- zerbrechen, frangi: sintre- frangere | sezev- reissen, 
szakadni: seze- szakítani | keksev- sich verstecken, rejtőzni: kekse-
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verstecken | kol'gev- auf dem wasser fluten : kolge- íliessen stb. — 
mordM. panfiv- (khl.jjangiv-) sich öffnen, geöfínet werden: pangi-
öffnen | morav- (A. morav-) gesungen werden: mora- singen | steaf-
tiv- sich wecken lassen, geweckt werden (asiz steaftu er erwachte 
nicht Ahl. 107) | kadav- erlassen werden (Máté 11, 32) = E. ka-
dov- | ndjev- (naiv-) erscheinen = E. nejev- \ tijev-, tiev- gemacht 
werden (E. teyv-): tije- tenni | panev- gejagt werden: pane-
jagen | stb. 

Előző -d képzővel, a melyet l l . § . (fent 221.) szerint momen
tán értékűnek kell vennünk, -CÍ-V (-div, -duv, -dev) ebben: M. 
matíduv- (Máté 25,5. matuduv-),~Ei. matedev- (matidev-) «sichnieder-
legen, sich schlafen legén, einschlafen» : matt- legén, schlafen 
legén, auslöschen (lefektetni, elaltatni, eloltani). 

Finn: a) <.u, <:ü (-y), főleg a, á, e-végű két- és többtagú 
igetőkhöz járuló reílexiv képző; példák: finnS. murtu- frangi, 
rumpi: murta- frangere | valu- fundi, ömleni: vala- fundere | 
kdanty- sich wenden, converti: kdántd- wenden | löyty- sich finden, 
gefunden werden: löytd- finden | kuulu- audiri, gehört werden; hör-
bar sein: kuule- audiri | ndky- videri, apparere: ndke- videre | 
tuntu- sentiri, fühlbar sein: tűnte- sentire, cognoscere | sdrky-
frangi: sdrke- frangere || uudistu- renovari, újulni: nudista- újítani | 
rakastu- amore capi, sich verlieben: rakasta- amare | vdhevity-
minui: vdhentd- minuere | seisahtu- (és seisahta-J subito subsistere | 
stb. — A finnE.-ben az < ü helyébe már -i, néha -u lépett: ndgi-
erscheinen (=ndky-): ndge- sehen | kandi- sich biegen (Dorp. 
diai. még: kandil- = S. kdanty-) \ litu- kiében bleiben ( = S. liitty-
connecti, conglutinari). 

b) Az -aa, ad, ea (ee), ed (ee), oa (oo) végű többtagú igetők-
hez a ragozás nagyobb részében a csupán <zu helyett -í (-d) vég
képzővel alakúit <.ut, üt (ud, üd) képzőbokor járul; pl. avau-
[és avaut-] (praes. 1. avaun, de praet. 3. avausi e h. avauti, imper. 
3. avautkoon, part. praet. avaunnut e h. avautnut) sich öffnen: 
avaa- öffnen (e h. avata-, illetőleg avada-) \ herdy- [és herdyt-} 
expergisci: herdd- id. | ratkeu- [ratkeut-] dirimi, disrumpi: ratkea-, 
ratkee- id. | kokou- [és kokout-] (praet. kokomi) colligi, congregari: 
kokoa-, kokoo- coliigere j stb. — Ezekhez csatlakoznak még az i, o-
végű igék reflexivumai, pl. tastiu- [tastiut-] domari (tasti- sedare), 
sitou- [sitout-] ligari: úté' ligare. Hogy ezekben is az -u hiatussal 
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járul az alaptőhez, azzal magyarázható, hogy az alaptő vége va
laha teljesebb volt: v. ö. az -oele, -iele-iéle frequent. alakokat, fent 
173. 1. (Jegyzet). — Fölveszik azomban így hiatussal az -u (-ut) 
reflexiv képzőt egyes tisztán a, a, e-végüek is: antau- [antant-: 
praet. antausi] se dare, se conferre: anta- dare | heittdy- [heittdyt-] 
sich werfen (vetődni, vetemedni): heittci- werfen | tekey- [tekeyt-] 
sich macherj, gemacht werden, fieri (maito tekeypi voiksi lac muta-
tur in butyrum) | laskeu- [laskeut-] demitti, sich niederlassen: 
laske- mittere, demittere | valau- (e mellett: valu-) randi: vala-
fundere | stb. 

c) Ismételt reflexiv <w képzővel, a finnS. és finnK.-ben: 
<wtw, iltil (K. udii, üdü és utu, ütü Genetz 211. 1.), azaz az 
előbbi < M Í (ud) +veü. u; pl. avauta-, herdyty-, antautu-, tekeyty-, 
heittciyiy- — avau- stb. || finnK. heittaüdü- sich werfen, harjaudu-
sich einüben, sich gewöhnen, lizaiidü- sich vermehren, jaksautu-
se exuere, istuutu- sich niedersetzen: istu- sitzen. 

Szintígy, -t (d) helyett közbevetett frequentativ -nt (ud)-ve\, 
a finnS.-ben : <CUTltu, ilfltil (<.midit, iindü), pl. avauntu-, ko-
kountu-, tekeynty-, laskeunta- stb. = avau- stb.; s az első u utólag 
az előző vocalishoz assimilálódván: avaantu-, kokoontu-, tekeenty-, 
laskeentu-. 

d) Egytagú, hosszú vocalison végződő igetők reflexiv képzője 
a finnS.-ben: -pu, -pil ( = E. -bu, -bü [bi]; a meglevő példák : 
juopu- (praes. 1. juovun-) sich betrinken, betrunken werden: juo-
trinken (E. jöbn- trunken, betáubt werden, pr. 1. jóbun; caus. 
jöbuta- betáuben : jö- trinken; — K. juobu- schwindeln, ohnmách-
tig werden) | syöpy- gefressen werden; sich satt fressen, sich voll 
essen, sich anfressen: sy'ó- essen | saapu- zur hand sein (sich be-
kommen lassen, zu habén sein; caus. saavutta- erreicben, erlan-
gen): saa- bekommen J viipy- verweilen, zögern, sich hinziehen 
(produci): vie- wegführen, wohin führen, hinbringen (v. ö. vietta-: 
v. aikaa zeit verbringen, zeit zubringen), (E. vibü-, vibi-, vlbu- ver
weilen, sáumen : vi- bringen [aega ide v. zeit verbringen]; V. vlpü-, 
pr. 1. viciln id.) | luopu- sich trennen, sich entwöhnen, von etwas 
ablassen: luo- werfen, abwerfen (pl. schlange die haut); — E. 
lobu-, pr. 1. lobun sich trennen v o n . . ; löpu-, pr. 1. lobun sich ent
wöhnen, aufgeben | suopu- consentire, einig sein, sich vertragén : 
-sMo- gönnen, wünschen, zugeben (v. ö. suostu- consentire) || toipu-
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revalescere (E. toibu- sich erholen); v. ö. tointu- id., toitta- reficere, 
recreare [E. toita- ernáhren, füttern] | taipu- sich zu etwas vermö-
gen lassen, geneigt werden, sich hingeben: v. ö. taistele- luctari 
(MUgSz. 252. 1.) | juupu- suffocari (ex bucca), deflcere viribus, las-
situdine corruere (nupu-) : v. ö. juuttu- id., MUgSz. 427 | vaipu-, 
voipu- (E. vaibu-, veibu-) ermattet niedersinken: v. ö. vajoa-, E. 
vaju- sinken, versinken. — Ezen -pu (illetőleg -bu) képzőnek con-
sonansát (p, ül. b) első tekintetre hajlandók vagyunk a már meg
állapodott refl. <w finn képzöalak ragasztására szolgáló segéd
hangzónak tartani (olyformán hogy '« helyébe -vu s végre -bu 
lépett volna). Ámde ott is találjuk a -pu (bu) képzőt, a hol nem 
látszik a p (b)-nek mint segédhangzónak semmi szüksége: pl. 
toi-pu-, mely helyett bár *toju- alakulhatott; sőt még consonans-
végű tőhöz is járult a -pu (-bu) képző ezekben : finnE. imbi- v. imbu-
báhen, feuchtigkeit einziehen (ime- saugen; imbi- e h. imbü-
tkp. ftsich ansaugen, sich vollsaugen», úgy mint syöpy- «sich an-
fressen, sich vollfressen»). Továbbá megjegyzendő, hogy suopu-
«consentire» mellett van suopea (*suobeda) «wohlwollend, mild», 
moly nomen verbale-alakjánál fogva (-da) szintén suo- «gönnen» 
igéhez csatlakozó suope- (*suobe-J igetőre utal (v. ö. finnE. söi-i-
gönnen, wünschen). E ezerint a refl. -pu (-bu) képzőbeli -p (b) 
hangzót külön járulékképzőnek kell tartanunk (a milyennek a 
juupu—juuttu-, ELza,zjübu—jütu- példa is föltünteti) s mint ilyen 
ez a -p (-b) bátran az ugor momentán (v. intransitiv) -p képzővel 
azonosítható (fent 12. §.), a melynek az <?,tf-féle causativ alakban 
is még a nyomát láthatjuk (243. 1.). 

e) -tll, -til, melynek előrésze a momentán (intensiv) -t (fe n 
222.), úgy mint a mordvin -<í-i;-ben; csak kevés példában: turmeltu-
corrumpi, depravari: turmele- corrumpere | pcúsettu- anschwellen, 
aufschwellen: *paise- (refl. paisu- tumere) | sattu- contingere, eve-
nire, accidere (B. sattu-) : saa- venire, pervenire (=sag-tu-, MUgSz. 
275.) || ruohtu- adhaerescere, ryhty- attingere: r„ng-, r^g- MUgSz. 
643. | lauhtu- remitti, leniri: ib. 705. | tarttu- adhaerescere, pre-
hendere: ib. 185. | kostu- humescere, humiditate tumescere, accre-
scere: v. ö. E. kozu- gedeihen, zunehmen (v. ö. kostea- humidus, 
tumidus) | istu- sedere, considere: MUgSz. 797. (vog. is- sich nie-
derlassen) \ juuttu- suffocari, viribus deficere: v. ö. juupu- id. 

f) -SJJU, a finnVp.-ben, ??-végű intransitiv és inchoativ-féle 
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igék megtoldásáúl; JÍ\. sogensu- blind werden : sogene- (fS. sokene-) 
id. | hapansu- sauer, werden, faulen: hapne- (S. happane-J id. | pa-
hensu- schwach werden: S. pahene- scblecht werden | kuivensu-
(caus. kuivensmta- dörren): S. kuivene- verdorren. — Alkalmasint 
nem más ezen -su mint a fent 14. §. (233. 1.) említett -ksu = mom. 
-ks -f-refl. -u ; e szerint pl. pahensu- össze van vonva ebből: pahene? 
ksu- (pahen[k]su-). 

Szintígy ragadt össze a refl. w-val momentán képző, néhány 
példában: -stu, pl. peljdsty-, suostu-, stb. (fent 233); juovustu-
etwas betrunken werden (juopu-); — -htw: tulehtu-, menehty-
(fent 223). 

J e g y z e t . Némely -oa, -na (e b. -oda, -uda) végű igében is 
a reflexív -v képzés ismerhető föl, mely az <.ut (ud) alakhoz csat
lakozik; pl. linnS. katoa-, katoo- (praet. katosi) perdi, amitti, eva-
nescere, E. kadu-, kado- verloren gehen, verschwinden: *kada-
( = m o r d . kádi-, lapp kuode- relinquere) | taukoa-, taukoo- és tauku-
subsistere, cessare: MUgSz. 424 | uppoa-, uppua-, uppo-, E. vppn-
mergi, demergi: ib. 746 | putoa, putua- cadere: ib. 446. 

Lapp : a) < o a IpS.-ban, <.u a lpF.-ban, kéttagú igetőkhöz 
járuló reflexív (passiv) képző; többtagú tőkhez a teljesebb IpS. 
<OVe, lpF <uva, UVIV (erősbülve: <:uvva, uvvuj képzőalak 
járul, a mely azomban egyes esetekben szintén <lt-vá vonódik 
össze. Példák: lappS. kidlo- audiri ( = finn kuulu-) : kulle- audire j 
vuoidno- videri: voidno- \ tohdo- sentiri ( = f. tuntu-J : tobde- cogno-
scere, sentire j cadno- ligari: cadne- ligare | lappo- perdi, perire: 
lappé- perdere, amittere | peisto- depravari, vitiari: peiste- vitiare, 
corrumpere J nuovo- mactari: úuove- pellem detrahere, mactare j 
kalbmo- (és kalbme-J gelari stb. || jamalkove- (és jamalke-) animo 
linqui | vaivetove- affligi, contristari: vaivete- afíligere | moratove-
és morate- irasci (mom. [dim.] moratiiste- és morataste-) | rdgatove-
nasci (rágatue' nascuntur, rágatnm natus): rdgate- gignere, parere | 
stb. — lappF. gullu- audiri (don gullujik buoccemen man hörte, 
dass du krank seist, tkp. «audiebaris» aegrotare): gidla- audire \ 
dovddu- zu erkennen sein: dovdda- (S. tobde-) | lappu- verloren 
gehen (S. lappo-) \\ viggatuvva- (v.viggatuvvu- angetrieben werden: 
viggate- antreiben | rakaduvva- (uvvu-) bereitet werden : rakade- \ 
muittaluvvu- erzahlt werden: muittale- | bivtastuvvn- gekleidet 
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werden (bivtastuvvum gekleidet): bivtaste- \ balkestuvvu- geworfen 
werden: balkeste- | stb. 

Ide tartozik a -stuvva, -stove végű d e s i d e r a t i v alak is 
(Friis §. 175), mely nem egyéb mint a rendes divatú -st momentán 
(diminutiv) képzés (fent 233 1.) reflexivuma (=finn -stu): lpF. 
jurastuvva- trinken wollen, durst habén: jukka- (pr. 1. juyam) 
trinken, mom. juyeste- \ borastuvva- hungrig sein, essen woilen 
(legje borastumen sie waren hungrig): borra- essen | oadestuvva-
schláfrig sein, schlafen (oadde-) wollen | rokkadallastuvva- beten 
wollen. —• lappS. jukkastove- sitire; porrestove- esurire (és porres-
tuce- esurire incipere). 

b) A lappS.-ben előző -í-vel: -töve (-tovva, néha összevonva 
-tu), főleg verbum passivum képzője; pl. caletove- seribi, geschrie-
ben werden: cale- seribere | puoktetove- gebracht werden: puokte-
bringen | koccotove- genannt werden: kocco- nennen, rufen | ecetove-
amari: ece- amare | juoketove- geteilt werden : juoke- teilen | stb. — 
Az egész -töve képzőt lehetne bár a finn -íw-val (pl. turmeltu-) 
egyazonnak tartani, ha nem kellene előbb számba venni, hogy a 
lappF.-ben ezen -tove-nak -juvvu, -huvvu és (Vefsen) -suvvu áll 
ellenében (vagy, a mint Friis 132 §., 97 1., mondja, a passivumi 
-uvvu végzet az igetővel j s tájonként h, meg Vefsen-ben s kötő
hanggal kapcsoltatik; hozzá tehető, hogy még s is fordul elé): pl. 
goccujuvvu- nominari (gocco-, v. ö. IpS. koccotove-) \ callujuvvu-
seribi (calle-: v. ö. S. caletove-) ; megjegyzendő, hogy még az alap
ige végvocalisa a következő w-hoz alkalmazkodott | lokkujuvvu-
Vefs. lokkasuvvu- légi, gelesen werden (lokka- legére) J oagosuvva-
capi, bekommen werden, gefangen werden Stockfl. (oa$go- capere). 
Tekintve, hogy a lappban olyan szóközépi -t is találkozik a mellyel 
h, meg olyan s (§) a mellyel h változik x), inkább azt kell tarta
nunk, hogy itt a IpS. -töve a másik dialectusbeli -suvvu,~ suvva-
(-huvvu, -juvvuj-vol ugyanazon egy alak, a melynek í-je is az ezek-
beli s (s, h, j)-vél egyazon régibb alakból való. Eredetéről: lásd 
alább 19. §. 

Vogul: -V, -w; a vogB.-ban az igető végvocalisával rende-

x) PL IpS. hoddaialle- occidi = lpF. goddatalla- és goddahalla- ; 
— IpS. avose-, avohe- és avotalle- laetar i ; S. autohe- = F . ovduse- cso-
dállani, fent 191. 1. 

NYELVTCD. KÖZLEMÉNYEK. XVHI. * * 
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sen <iaw, néha megnyújtva <.du, a vogK.-ban <:ov ; végvoca-
lissal a praeteritumban rendesen -ve; passivum értékű igető kép
zője, melynek használatát a vogul nyelv nagyon kedveli (pl. az 
activ igének távolabbi objectuma is lehet subjectuma a passiv igé
nek : dm luul lausaum mir wird ein pferd versprochen, tkp. «ich 
werde mit einem pferde verprochen»; johtaum man kommt zu 
mir, tkp. «ich werde gekommen»). Példák: vogB. te, taj- essen: 
pass. teu- (praes. 3. teud wird gegessen), tajv- (praet. 3. tajves) \ li-
schiessen: pass. liu- (praes. 1. liuem: ndlel liuem ich werde mit 
einem pfeile geschossen), lajv- (praet. 1. Idjvesem) \ ml- gebén: pass. 
miau-, mdjv- (praet. 3. mdjves) \ vi- nehmen: viu- (praes. 1. viuem), 
vdjv- (praet. 1. vdjvesem) || vou- rufen: vouau-, praefc. 3. vouves) \ 
rebit- werfen: rebitdu- (praet. 3. rebitdues) \ kit-, kitil- fragen: 
kitildu- (praes. 3. kitildué) | ktialt- aufwecken, kelteni: kualtau- \ 
unt-, untel- setzen : untau-, untelau- (praet. 3. untves) \ pur- beissen: 
purau-, purv- (purves) | stb. || laum- és Idumau- zornig werden | 
polau- frieren (polem gefroren, fagyott) | tél- és telau- nasci (pill dt 
tehess es sind keine beeren gewachsen); — vogK. mi-, maj-
geben: pass. majv- (praes. 3. plur. majvet, praet. majveset) \ yol-
audire: %olv- (Máté 6, 7. yolvet audiuntur [Ahl. kolujt]) \ sagr-
hauen: sagrov- (prses. 3. sagrove [Ahl. sagrova}) \ rast- werfen | 
rastov-, rastv- | tat-, tatil- bringen: tatov- (tatv-), tatilov- (Máté 8, 
16. 4, 24) | ur- warten, hüten: urov- (urv-J Márk 5, 11. 

Előző -nk-Yal (=frequ. -ng, fent 208 §., 8 .)1 vogK. -llkv, 
-}%k>U;: esyenkv- laudari (Máté 6, 2. esyenkvet (Ahl. esginkujt Jau-
dantur) | kacelankv- erkannt werden [10, 26. kacelankvet, A. -nkuat] \ 
miglalenkv- begabt werden [24, 25. miglalenkvet, A. miglalenkuat] | 
luptankv- geurteilt werden [7, 1. luptankvan, A. luptankudn] \ 
yancinkv- erkannt werden, erfahren w., megtudódni [9, 30. yan-
cinkve, A. kan^inkua] | peritankv- versucht werden [Márk 13, 5. 
peritankvan, A. -nkudn]. 

Megjegyzendők a vogK. pertnov-, urtnov- (Máté 26, 9), a 
melyekben a refl.-pass. képző a potentialis (-n) igemód-tőhöz 
járult: td voj ele-pertnove i ton oy'ce jormitne urtnove [A.pertnova .. 
urtnova] «diese salbe würde verkauft und das geld den armen ver-
teilt (v. wáre verkauft u. verteilt worden.)» 

I. J e g y z e t . Ugyancsak a refl. -v képzővel alakultnak vélem 
a szintén igen használatos vogul -yt (vogK. -yt, -kt) reflexiv (és 
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passiv) értékű képzőbokrot is, — tekintve hogy a vogB.-ben ren
desen a vocalis előzi (<ayt, épen úgy mint <.au [av]) s hogy 
magának a reflexiv képzőnek eredetibb labiális spiránsa (v), mely
nek a -t járulékképző előtt f-vé kellett válni (az -ft hangcsoport a 
vogulban szokatlan levén) könnyen gutturalissá válhatott (-ft 
helyett -yt, -kt). Az <a^-í-beli végképző -t alkalmasan eredeti 
-í-nek és pedig momentán (intensiv) értékűnek vehető föl (v. ö. 
fent a finn -tu és -stu momentán elemmel való képzőket). — 
Példák: vogB. kanét- lehren: kanstayt- lernen (tkp. sich lehren, 
ytfflTbCfl) | kait- spalten, kaltel- (pass. kaltelaue wird gespalten): 
kaltelayt- sich von selbst spalten | unt- setzen (mom. untip-) : 
untipayt- sich plötzlich setzen | sajr- hauen, schneiden (mom. 
sajrep-) : sajrepayt- sich schneiden (pl. an der hand) J ansel- sol-
vere, pa3Bfl3aTt: anselayt- sich entkleiden, sich auflösen (pl. ein 
strick: kuali anselaytes) \ saumt- entzweibrechen : saumtayt- ent-
zweigehen, frangi | mol'emt- zur eile treiben: molemtayt- sich 
beeilen, TopomiTJbca | tarét- gehen lassen., herablassen: taretayt-
sich herablassen | stb. || maliit- befühlen (tapogatni) : malntayt-
herumfühlen, tasten (tapogatódzni); — vogK. tarét-: taretayt-
erlassen werden, vergeben w. (Máté 9, 2. taretaytat sie werclen 
vergeben, npoinaiOTca) | rast- werfen (fr. rastel-: rastelayt- sich 
öfters werfen (pl. ins wasser: 17, 15. rastelayti qacTO öpocaeTca) | 
pun- (pernél pun- taufen): puneyt-, punkt- (pernél p. sich taufen 
lassen, getauft werden; 3, 6. pernél puneyteset KpecTEuraci. 20, 23. 
p. punktam Kpemycb) | JJUS- öífnen: pusiyt- sich öífnen, geöífnet 
werden | lav- dicere: lavekt- (A. lavikt-) dici, nominari (21, 13, 
5, 9) | vi- nehmen: vikt- genommen werden (11, 12. val vikti wird 
mit gewalt genommen, őepeTca) | mi- gebén : ?nikt- gégében werden 
(10, 19 mikti datur) || agt- és agtlayt- eredére. — Megjegyzendő: 
vogK. yul't- «relinqui, remanere,» melyből a yt gutturalisa egészen 
kiszororúlt (v. ö. vogB. kul'- relinquere). 

II. J e g y z e t . Keresve hogy mi felel meg a vogul -v, -u 
passiv (reflexiv) képzőnek az osztják-ban, a hol -é (-sa) és <ca 
(teljes alakkal: <dj, a§e) ilyen értékű képzők divatoznak, termé
szetesen csak az utóbbiban sejthetjük a vogul képzőnek, jelesen 
annak vogB. <au (e h. <ou, ov) alakjának mását. Megjegyzendő, 
hogy Castrén az osztják passivum képzőjét még 0 vocalissal találta 
a Szurguti nyelvjárásban (Sprachlehre, §. 118. «In den Surgut-

17* 
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dialekten wird das praet. passivi in der 1. person auf ói und das 
futurum auf -loi, -loi gebildet; die übrigen personen sind mir 
unbekannt»; — azaz: 1. szem. alak <ö;'era, illetőleg -lőjem: v. ö. 
a szójegyzékében: Irt. cenmajem = S. cenkmójem «heiss werden* f 
pötajem, S.pütöjem «frieren»). Ez az <.ój pedig arra utal, hogy az 
egész vogul <.ov, em-nak mását az ö-ban lássuk, a hozzájárult j-ben 
pedig új képzőt, alkalmasint régibb Z-nek elváltozását, úgy hogy az 
egész <coj a magy. <.úl (ól)-nak felelne meg (v. ö. osztj. yójem = 
vog. %ul'em «asche, cinis» ; oszt. ajem «leim» = vog. elim, il'rn). 
A mi az ö, o-nak magasabb színezetű a (a) vocalissá válását illeti, 
összevethető a zürj. <.a nom. possessoris-képző = votj. < o 
(sinma = sinmo szemes, tkp. «szemíí», finn silmává) vagy a cser. 
a = finn u, ebben :jolaks «fussbekleidung (lábravaló)» = f. jalukse. 
Szintén az a vocalis fejezi ki a passivumot (reflexivumot) az osztj. 
pungand- «aperiri» igében (Ahlqvist eredeti textusaiban, 1. 1. 
pungandas «wurde geöffnet»): pung- «aperire» (v. ö. finn -undu) ; 
szintígy mijant- (sich gebén): Ahl. 30. luela cd mijanta «gib dich 
ihr nicht hin.» Különösen megjegyzendő ezen osztj. <aj (oj) pass. 
(refi.) képzőről csak az, hogy jobbadán nem az egyszerű igetőhöz, 
hanem a kész tempustőhöz járul (pl. praesensben: egy. 1. -l-ajemy 

v. -d-ajem (Irt.), praet. -s-ajem; egy. 3. -aj helyett a-val: -la, -sa) ; 
csak Castrénnál, ki a csupa igetőnek praeteritum-értéket tulajdonít, 
találjuk hogy ehhez is járul.x) E jelenséget azzal magyarázhatjuk, 
hogy az osztják -l (d) és -s képzőkkel való prresens- és praeteritum-
tők eredetileg csak határozottabb értékű (jelesen continuativ és 
momentán-féle) igetők (lásd alább a «tempus» jelöléséről szóló 
részt). Figyelmet érdemel, hogy szintígy a vogulban is fordul elé a 
passivum képzője az igemód képzője után (fent 98. 1. pertnov-, urt-
nov-, a vogK. Máté-fordításban). — Példák: osztB. senk- schlagen 
(praes. senki-) : senkla er wird geschlagen| mi}-, ma- (pr. mai-) dare : 
mala datur | pus- melken: pmlaji-t sie werden gemolken | le- essen r 
lllai-men wir [beidé] werden gefressen | hgit- lavare: l'ogitlaji-t 
lavantur || pon- legén (praet. pons-) : ponsa er wurde gelegt | vij-

x) Hunfalvy P. (NyK. XI, 152) : «az osztják és vogul nyelvek tehát 
a passiv képzőre nézve azonosak; de a képzőnek helyére nézve külömböz-
nek, mert az osztják nyelv az időjelelő után veti, a vogul pedig a múlt 
időbeli alakban az időjelelő éhbe teszi.» 
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nehmen : visa er wurde genommen, visaje-m ich wurde • g., visaje-t 
sie wurden g. | tu- bringen, führen : tusaju wir wurden geführt 
{man führte uns, Be3JiH Haci>) | jogot-, joyt- pervenire: jogotsajem 
ich wurde erreicht, getroffen | ver- tun, machen: versai-n du wur-
u"est getan | omsilt- setzen: luel omsiltasa man setzte ihn (ero 
{iáimra) | pit-: sevirta pitsa inceptum est caedere | stb. — osztlrt. 
untt- lehren, yiHTB (prses. untted-): pass. («lernen, yiHTBCH») 
praes. sing. 1. unttedajem, 2. unttedájen, 3. unitedáj; plur. 1. 
unttedájeu, 2. unttedájda, 3. unttedájet. 

Magyar: a) <.ód, 6d, melyben határozottan a refl. -v kép
zőnek frequ. -d (=nd) Yaló kapcsolata ismerszik föl (v. ö. finn 
•undu) ; példák : hány- werfen: hányod- j&ct&ri, fluctuari; hánykol-: 
hánykolód- id. | vet- werfen: vetőd- geworfen werden, wohin geraten 
(oda vetődött eo devenit) | húz- ziehen: húzód- sich ziehen, sich 
dehnen, sich in die lángé z. (vissza-h. sich zurückziehen, össze
húzódik contrahitur) | dörgöl- reiben: dörgölöd- sich reiben (an 
«twas: hozzá-d. affricari) | üt- schlagen, stossen: ütöd- anschlagen, 
anstossen, anprallen (a,n..;feje a falba ütődött) \ nyom- premere : 
nyomód- premi (be-ny. sich eindrücken; utána nyomódik a nép das 
volk drángt sich ihm nach) | rág- kauen, nagen: rágód- für sich 
kauen, herumnagen an . . (csonton r. ,• nachgrübeln : azon rágódik, 
mi tevő legyen), fent 90 1.; rágolód- id. MA. | áskál- fodicare : 
áskálód- wühlerei treiben (intriguiren) | készül- fertig werden, sich 
xüsten : készülőd- vorbereitungen machen | teng- kümmerlich lében: 
tengőd- id. (el-tengődik vitám utcunque sustentat) | él- lében: élőár 
für sich lében, das lében fristen, schmarotzen (el-élödik vitám sus
tentat) | tud- wissen: tudód- (M-t. in erfahrung gebracht werden, 
innotescere) | stb. l) — Néha már el is rövidült a jellemző vocalis, 
vagyis <:ód helyett lett <od (öd, éd): zavar- wirren, stören, trü-
ben : zavarod- sich trüben, verwirrt werden | kevered- sich mengen; 
tekered- sich winden (össze-t. convolvi MA.) | takarod- sich packen, 
sich forttrollen (tkp. «se coliigere» takar-, pl. szénát t., össze-t., 
takarít- aufráumen); v. ö. takaródz- se contegere | csavarod- sich 

x) Simonyi Zs. (M. Nyelvőr VII, 482) : «Népünk, ha nem tudja, vagy 
nem törődik vele, vagy restelli nyiltán kimondani, ki a cselekvő személy, 
rendesen nem az irodalmi passivurnot használja, hanem a visszaható igét, 
j L itt xíj ház építődik, ez a ház eladódik, aztán bevivődjék ám az a szék.» 
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winden; facsarod- contorqueri; kavarod- misceri; hevered- sich 
niederlegen (le-h.: hever- liegen). — Egyszersmind mélyebb voca-
lis-színezettel, <ud: vajad- (és vajúd-) in geburtswehen liegen, 
kreissen (tkp. «mit sich kámpfen» ; v. ö. «kreissen» értelemben 
vívód-, és a vívó-, *vBj-vo- alaptőjét vsj-) \ sérüd- laedi (és sérőd- / 
meg-sérüdik Pazm.) || alud-, alkud-, feküd-, esküd-: lásd alább,, 
a d) pontban. 

Az<óíZ-hoz csatlakozik, frequ. -z végképzővel, <ódz, melyen 
azomban az újabb frequentativ elem már kevésbé érezhető, mint a 
teljesalakú <ódo2-ban (pl. liúzódoz- pandiculari: praes. 3. húzó
dozik) ; pl. lop- stehlen: lopódz- sich stehlen (sich einschleichen v. 
wegschleichen: be-l. clam intrare, el-l. furtim discedere) | hallgat-
zuhören, schweigen: hallgatódz- horchen | tapogat- palpare, attre-
ctare : tapogatódz- herumtasten | teker-: tekerödz- sich winden, sich 
schlángeln | tekereg-: tekergődz- id. | takaródz- sich zudecken | dör-
g'ölődz- sich reiben (v. ö. dörgölöd-) \fogódz- sich fassea, sich anhal-
ten an etwas (össze-f. invicem manus jungere) | vakaródz- sich 
kratzen (vakarod- id.). 

b) <cÓZ, ŐZ = refl. v + frequ. -z (=ug. -sk, 6. §.); többnyire 
már elrövidult vocalissal, <OZ, ÖZ (ez) ; pl. tart- haltén: tartóz-
sich haltén (sich enthalten, sich zurückhalten, vmitől: semmi 
gonosztól meg nem tartózik Pázm.; tartóz-kod- sich zurückhalten, 
sich scheuen; t.vhol: sich aufhalten, verweilen, wohnen; caus. 
tartóz-tat- abhalten, aufhalten; megjegyz. tartózik ((tartózkodik)) 
Szlavón.: Nyelvőr V, 65.); tartóz- gehalten sein, verpflichtet s., 
schuldig sein; (vmihez) zugehören | vált- mutare, wechseln: 
változ- mutari, sich verándern; váltóz- (Csallóköz: Ny. I, 333) f 
lak- habitare: lakoz- (Csángó: Ny. IX, 520), lakoz- id. | emelőz-
sich aufheben (das kleid) Ny. I, 381. | teremt- creare: teremtőz-
nasci «nem születtem arra hogy.. , nem is teremtöztem béresnek 
Arany: Toldi IV.) J rejtőz-, rejtéz- sich verbergen (rejt-) \ öltöz-
sich ankleiden (ölt- induere [véstem]) | kóltöz- migrare (költ- tkp. 
«gehen-machen» ; v. ö. finn siirta- loco movere, transponere: refl. 
siirty- transponi, migrare). — Ide vonható még néhány -TcÓZ 
(rövidülve -koz) végű reflexív vagy egyszersmind reciprok ige is, 
melynek képzője (-kóz) előző momentán (intensiv) -A;-val épen úgy 
alakúit mint az alkud- «pacisci»-beli -kud, illetőleg azonos az 
alkusz-beli -kusz-val (MUgSz. 736 1.); pl. bírkóz-, birkoz- luctari. 
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(bír- valere) | mérköz-, mérköz-, mérkéz- sich mit einem messen | 
zárkóz-, zárkoz- sich verschliessen, sich einschHessen (be-z.) \ 
vetkőz-, vétkez- seine kleider ablegen, sich anziehen || töriilköz- sich 
abwischen, sich abtrocknen (Ny. V, 275. törülkődz-) \ avatkoz- sich 
einmischen (vmibe), csalatkoz- sich betrügen lassen, sich táuschen, 
bocsátkoz- sich herablassen, sich einlassen (vmibe) | stb. *) 

De a legtöbb <.ódz végű refl. igének van egyszerűbb <óz-
féle mellékalakja i s : hallgatóz-, tapogatóz-, tekergőz-, takaróz-, 
fogóz- (fogósz-kod- SzD.), dörgölőz-, — s erre nézve méltán kérdés 
tehető, vájjon az <.ódz alak, legalább részben, nem eredt-e csak 
hangváltozás útján régibb <Ó2-ból, illetőleg < 022-ból, ennek 
22-jét még az ugor -sk frequ. képzőnek teljesebb másának véve 
(v. ö. közzé, közzül és finn keske) l . 

c) <iúl, íll (<ól, öl), s gyakran már rövidülve <ul, ül = 
refl. -v meg -l végképző, mely akár frequentativ -Z-nek vehető, akár 
(d: l- változással) a ünn <ut [ud]-beli t [d]-vel (fent 253.1.) azono
sítható ; példák: von- ziehen : vonul- sich ziehen (vissza zurück) | 
nyom- premere: nyomid- gedrückt werden, sich drángen | jár-
gehen: járul- (hozzá-j.) accedere \ mer- haurire: merül-, meröl-
(Münch. cod.) hauriendo impleri (a korsó megmerül), submergi, 
immergi | ser- (sereim lsesio, sérőd- lsedi, sért- Isedere MUgSz. 
234. 1.): sérül- laedi, offendi | dug- stopfen: dugul-, dugul- obturari, 
obstrui | húz- ziehen: huzul- (húzódni: Ny. 1, 381, II, 327) | fon-
flechten: fonul (fonódik: össze-fonul Ny. II, 327) | fogúi- (hozzá f. 
anfangen, hozzáfogni Ny. IX, 350) || inchoativ-reflexiv jellemű 
intransitiv igék, egyazon alaptővel való causativ (esetleg momen
tán) alakú transitiv igék mellett: szorul- arctari, in angustias 
venire (szorít- arctare) MUgSz. 310 1. j marjíd- luxari (marjít-
ausrenken: M-m.) ib. 601. J menyül- luxari (menyit-) ib. 613. | 

*) Eeflexiv elemmel való -kőz (-koz) képzőt ismervén el, a mint azt 
a bírkóz-, birkoz-íéle igék keresetlen magyarázata (főleg alaki tekintetben) 
meg is kivánja, habár annak rövidült alakja az a nélkül való -koz (-k-\-z) 
képzőtől sok esetben biztosan meg sem külömböztethető (1. fent 231.), — az 
ehhez hasonló alakulásit reflexiv értékű -kód (-kod)-ra, nézve sem ellenez
hetem többé (fent 230 1.) Simonyi nézetét. E szerint az <Cód (od)-oa igék
nek -kód (-kod)-os társai, pl. rázkód- (rázkod-) sich schütteln, bánkód-
(bánkod-J sich grámen, emelkéd- sich erheben, ereszkéd- demitti, devolvi 
(e h. ereszt-kéd-, v. .ö. bocsát-koz-j | stb. 
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amid-, álmül- stupere, stupescere (és ámél-, v. ö. alél- fent 39.) 
(ámít-) ib. 744 | borúi- procidere (borít-) ib. 465 | borid- contegi, 
obduci (borít-) ib. 475 | tanúi- (tanól-) discere (tkp. assuescere: 
tanít- docere, instituere) ib. 177 | rémül- terreri, pavescere (rémít-) 
ib. 655 | stb. 

-dúl, -dúl (-dói, -dől) = frequ. -d + <.úl, inchoativ 
jellemű intransitiv igék képzője, ugyanazon alaptőtől való causativ 
alakú transitiv -dít (-dojt, -döjt)- fél ékkel szemben: mozdul-, moz-
dól- in bewegung kommen (mozdít- in bewegung bringen; v. ö. 
mozog- sich bewegen, in bewegung sein) | fordul-, fordól- sieh wen-
den, sich umkehren (fordít- vertere; forog- versari) | csendűl-
erklingen (csendít-; cseng-) \ buzdul- aufwallen, sich ereifern 
(buzdít-; buzog-) \ rendül- contremiscere, commoveri (rendít-
erschüttern; remeg-, reng- zittern) | stb. 

d) Néhány intransitiv igének a ragozásnak és a nomen ver-
bale-képzésnek egy részében -v képzővel való tője mutatkozik; e 
képző előtt az alapige végvocalisa, ha ki nem szorult, rendesen 
u, ü (<iuv,üv),s ezen jellemző mély vocalis-színezet található még 
további (tempus- és mód-) képzővel való alakokban is, melyek 
némelyikében még a képzőbeli consonans nyújtása a megvolt v-ie 
(illetőleg <.uv-x&) utal : ind. praes. <.usz-, perf. <cutt, potential. 
<.unna. Ezen igék a következők: al- \alo- dormire = mord. udi-, 
udo-, lapp ode-; v. ö. caus. altat-, olt-; MUgSz. 737 1.): aluv-
(n. ag. aluvó, alvó; n. act. aluvás, alvás; praet. 3. aluvék, alvék 
praes. 1. aluszom, aloszom, alszom ; pot. 1. alunnám; perf. 1. alut-
tam; v. ö. még : alut- sopire) \fek- [féké- cubare — zürj. votj. puk-
MUgSz. 506; caus. fektet-) : feküv- (n. ag. feküvő, fekvő; n. act. 
feküvés, fekvés ; praet. 3. feküvék, fekvék ; praes. 3. feküszik, fekszik ,• 
pot. i.fekünném) | alk- (MUgSz. 735; alku conventio, contractus 
emtionis; alkálin pactum, conventio ; caus. alkot- struere, aptare): 
alkuv- (alkuvás pactio, conventio; n. ag. alkuvó, alkvó; prass. 1. 
alkusz-om) \ esk- (MUgSz. 798; csuv. esket- schwören lassen): 
esküv- (n. ag. esküvő, n. act. esküvés ,• prass. 1. esküszöm) \ nyug-
(MUgSz. 422; caus. nyugtat-): nyugov- (nyugovó, nyugvó ruhend, 
n. act. nyugvás; praes. nyugosz-, nyugsz-) j harag- (haraghat-ik 
potest irasci; haragít- ad iram concitare): haraguv- (n. ag. hara-
guvó, haragvó, n. act. haraguvás; praet. 3. haraguvék). •— Tekintve 
hogy praesenstőbeli <.usz (fent 193.) mellett a világosan reflexiv 
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alakúnak fölismerhető <ud is fordul elé (alkusz-: alkud-, alku
dóz-; vajúd- [fent a) pontban]: prses. vajusz-ik) s hogy <.usz-ba,n 
és <wv-ban a mély vocalis-színezet, mely még mai nap is fönn
tartja magát, nyilván a v hatásából ered: magában ezen -V képző
ben ugyancsak az ugor reflexiv -v képzőt kell látnunk, mely, a hol 
amúgyis intransitiv alapigékhez járult, eredetileg a cselekvés sub-
jectivitását (fent 250 1.) fejezte ki. l) —Az aluv-, alusz- (alsz-)-íéle 
igékhez csatlakozik még: sérsz- laedi, vulnerari» (Rég., Szék.) e h. 
*sérüsz- (v. ö. sérüd-), a mely mellett servés «laesio» (SzD.) e h. 
*sérüvés is van; alapige ser- (sért-) lsedere MUgSz. 234 | tetsz-
«apparere, piacere» jóformán szintén *tetüsz- h. való- s *tetüv-re 
mutat meg a perf. tetütt (Nagyváradi Disp.). — Néhány esetben a 
reflexiv-féle -kod, illetőleg -kosz mellett föllép még végképző nélkül 
-kov (-kv-): gyanakod- (prses. gyanaksz-om) suspicari és n. ag. 
gyanakvó \ cselekéd-, cselekész- agere, operari, facere (jelentése egé
szen transitiv lett úgy mint a tanúi- igéé): n. ag. cselekvő, n. act. 
•cselekvés; prset. 1. cselekvém \ dicsekéd-, dicseksz- gloriari: dicsek
vés | töreked-, töreksz- nit i : törekvés \ menekéd-, meneksz- evadere : 
menekvés.2) 

e) Megvolt, de lappangásba jutott refl. -v képző fölvételével 
magyarázhatók csak azon reflexiv jelentésű igetők, a melyek 
ugyanazon alakú transitiv jelentésűek mellett állanak, s emezektől 
mindössze csak az igeragozás némely alakjában különös, de erede
tileg nem reflexiv értékű személyrag által (sing. 3. -ik) biztosan 
megkülönböztethetők, pl. tör- «frangere» és refl. tör- «frangi, zer-
brechen, entzweigehen»> : prass. sing. 3. törik frangitur (tor fran-
git), prset. sing. 3. törék (trans. tőre); de törnek (pl. eltörnek) 

x) Nem szükséges itt még azt is vitatni, vájjon az alunni inf. alak 
csakugyan d-végű. alud- tőtől való (a mint az irodalmi nyelv aludni alakja 
föltünteti) s nem inkább aluvni-ból való ? s vájjon az alugy- imperat. tő 
= aludj- vagy pedig = aluv-j- (úgy mint tégy- e h. tév-j-) ? — Némely 
-v nélkül való mellékalak, mely a régi emlékekben s a mai népnyelvben 
fölmerül (alás, aló; fekő Ny. V, 271) lehet bár az egyszerű alapigétől 
való, noha inkább hihető, hogy a v csak kiszorult. 

2) Molnár A.-nél ezen igéktől még csak -kodás, -kodó-íéle n. act. és 
n. ag. alakokat találunk (cseleJcedés, -dő; gyanakodás, -dó; dicsekedés, 
törekedés, menekedés), s így meglehet hogy ezen -kv-íéle alakok csak újabb-
kori aoalogiai képzések (alkud-: alkuvás szerint). 
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«frangunt (vmit)» és «franguntur, gehen entzwei», tőrének v. törtek 
«fregerunt» és «fracfci sünt, gingen entzwei»; tört (eltört) «íregit» 
és fractus est, ist gebrochen»; de meg kell jegyezni, hogy reflexív 
értelemmel (wfractus est») megkülömböztetésűl atransitiv («fregit») 
értelemtől néhutt még az össze nem vont törött alak használtatik 
(pl. eltörött [nem: eltört) a - tengely die achse ist gebrochen) s ez 
nyilván arra mutat, hogy a reflexiv értelemmel vett tör- igető végén 
valami hangzó lappang, mely a külömben szokott és kedvelt 
összevonást megnehezíti. E szerint a reflexiv íör-nek régibb *tör-v-
(töröv-, törüv-) alakját vesszük föl, egyszersmind arra utalván, 
hogy a képzőnek v hangzója, a maga természeténél fogva, szintúgy 
érintkező consonanshoz való assimilatio mint vocalissá-olvadás 
útján könnyen eltűnhetett (pl. törvik-ből törrik, törik; torövött-ből 
törött, törött). -— Egyéb példák: hall- audire: hall-ik auditur 
(perf. hallott: «édes apám hangja. . hallott)) Vas G.); v. ö. vog. 
%olv-, finn kuulu- | old- solvere: old-ik wird gelöst, geht auf 
(«ember nyelve megoldik {bortól])) Arany; «a zsák kioldiku) | 
nyúz- abháuten: nyúz-ik Fchált sich ab (Csángó: Ny. III, 4. IX,. 
530) | ser- (sért- Isedere, sereim IÍBSÍO) : sér-ik «laeditur = sérszik,. 
sérüszik», v. ö. sérvés (Ny. IX, 530) | szeg- rumpere, proscindere: 
szeg-ik rumpitur («szárnya szegik») | zúz- stampfen, quetscheQ, zer-
malmen: zíiz-ik («egószen össze-zúzik a gyümölcs))) | hír- bezitzen 
(pl. házat, jószágot): bír-ik wird in besitz genommen, geht in 
besitz über («fiára bírik a jószágao). •— Ide való lehet még: 
tet-ik «apparet, videtur» (Reg., a mai tetszik h.), habár tet- amúgyis 
intrans. ige (MUgSz. 212) | ól-ik verlischt («elölik a gyertya» Ny. 
IX, 137) e h. *olv-ik, *aluvik \ oll-ik maust sich (tkp. «se solvit, se 
exuit», v. ö. ol-d- solvere MUgSz. 837). 

f) Végre még szintén lappangó reflexiv -v képző fölvételével 
kell magyaráznunk az <.dtf et p a s s i v u m - t ő képzését (príes. 
sing. 3. <atik, étik), a mely, valamint a mellette keletkezett -tat, 
-tet (praes. 3. -tátik, -tetik) alak, jobbadán ugyan csak az irodalmi 
nyelvmívelés teremtése, de a melynek kétség nélkül a népnyelvben 
is volt meg az alapja, habár most már csak az egy szülét- (születik 
nascitur) volna e képzésnek eredeti (nem irodalmi) példája. Erede
tibb alakjában, az <aí-nak nyíltabb színezetű vocalisát tekintve, a 
lappangó v-t a vegére helyezzük (*<:at-v-, pl. <.atik e h. atvik), 
a mit pl. a hites, hitös = hitvés-heli hangkopás analógiája is ajánl 
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(v. ö. régi tetik «apparet», s a többi tör-ik-íéle igéket). Magát a 
most fennlevő <at, et képzőt eredeti értékére nézve momentán 
(intensiv)-félének tekintjük; alakra nézve a vezet-, szeret-, sirat-
igék képzője vele egyezőnek mutatkozik (megjegyzendő a régi és a 
mai népnyelvben is gyakori kellet-ik «placet, oportet», = kell).1)< 
De a magyar nép nyelvtudata az <aí-[i/c]-beli <iat képzést, az 
esetek nagyobb számánál fogva, inkább causativ értékűnek vette (a 
mely érték gyakran szintén illik a passiv igejelentés alapjául, pL 
veretik «wird geschlagen», ebből: «er lásst sich schlagen») s így az. 
addig megállapodott teljesebb -tat, -tet causativ' képzés-mód is (fent 
2471.) kapott föl az <.at-[ik) mellé apassivum-képzésben : -tat-[ik], 
pl. találtat-ik «invenitur.» — Az <.at-és -fai-féle passivum-képzés 
példái, a melyek eredetiek vagy legalább a mai népnyelvben for
dulnak elé: szül- parere: szülét- geboren werden, nasci (születik 
nascitur, születnek nascuntur, szülétek és született natus est, szület
tem natus sum) j talál- invenire : találtat- ( «találtatott okos ember» 
M. Nyelvészet V, 358) | kíván- wünschen, verlangen: kívántat-
(kévántatik: «nem kévántatik több» ib.; Ny. IX, 531.) | nevez-
nennen: neveztet- (neveztetik Ny. V, 62). — Megjegyzendő még a 
régi nyomot-[ik], tisztán reflexiv jelentéssel («sich drángen, eilen», 
v. ö. nyomul-) : Erdy cod. 671. «M. császár ki-nyomoték az vidékre 
valami dolgaért»; «az császárné asszony M. császár elében nyomo-
ték» ,- ib. 643. «el ura eleiben nyomotékn. 

Cseremisz: a) Tekintettel a mordvinra (fent 2521.) lappangó 
refl. -v képzővel kell magyaráznunk néhány (reflexiv értelemmel) 
intransitiv igetőt, melynek azon alakú transitiv igető áll ellenében; 
alaki külömbség csak annyi van, hogy az intransitiv ige az -am
iéle praesensragozáshoz tartozik, a transitiv ige meg az -m-féléhez. 
Pl. kod- (praes. 1. kodam, 3. kodes) manere, remanere : kod- (praes. 
1. kodem, 3. koda) relinquere (v. ö. mord. kadov- relinqui, rema
nere: kado- relinquere) | tem- (pr. 1. temam, 3. temes) impleri, 
satiari: tem- (pr. 1. temem) implere, satiare (=magy. töm- stipare, 
farcire) | löld- [arn] sich erheben, aufgehen (tel^e l'óldes luna exori-
tur ) : löld- [em] aufheben. — Szintilyennek látszik az inchoativ-

1) A fölvett kapcsolatra nézve (mom. 4 + refl. -v) hasonló a finn 
-tu (pl. turmeltu-, paisetta-), fent 95 1. A finn passivunitőnek is -t (-tt) a 
képzője, reflexiv ragozás mellett: sano-ta-han dicitur, sanottihin dicebatur-
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féle Sin£~ (pr. 1. sinzamj «considere, sich niedersetzen» a bár szintén 
intransitiv sing- (pr. 1. sinzem) «sedere, sitzen» mellett. 

b) <alt, áld (praes. 1. <.altam, és cserS. <aldam Eeg.) 
rendes reflexív képző (többnyire passivum értelmével); alakja 
összetalálkozik egyik momentán képzéssel, csakhogy ennek -em-
féle praesens-ragozása van (<.alt: prses. 1. <altem, <.aldem, fent 
2371.), miszerint azt vélhetnők, hogy a cser. reflexiv <alt a mom. 
<alt-hoz úgy áll mint kod [am] «manere» a kod[em] «relinquere»-
hez, azaz <.alt-v- helyett való, vagyis úgy magyarázható mint a 
magy. <at-[ik] e h. <at-v-[ik\ De másfelől számba kell vennünk, 
hogy szóközépi cser. a, mely a cserS. dialectusban is egyezőleg meg
van, régibb o (u) helyett is állhat (cserS. jolaks, M.jalas lábravaló, 
ettől: jol, jal láb = finn jalukse lábbeli, kengyel, ettől: jalka láb, 
úgy mint kaulukse, sormvkse: kaula nyak, sorme ujj); meg hogy 
-Id, -Zí-féle frequentativ képzés is van a cseremiszben (su- vetni: 
süld-, M. sült-,- lü- lőni: lüld-; ki-: feküdni: kild- herumliegen) ; 
meg végre, hogy két példában az <.ald helyett csakugyan még 
<.idd van (cserS. poculd- sich öffnen, aufgehen, nyilni: pock-
öffnen [cserM. pacalt- Wied., pacelt- Bibi.: pac-} ; pücküld- secari: 
pück- secare). Mind ezeket tekintve inkább azt tartjuk, hogy a 
reflexiv cser. <alt, ald a magy. <óe7, finn <uniu (<.undu)-hoz 
hasonló képzés, — sőt, minthogy a cser. -Id, -It frequ. képző jófor
mán nem más mint régibb -wd-nek változata (mely n. szokottabb 
<.ed alakot [5. §.] megelőzte; v. ö. cser. endal- és eltol- amplecti; 
finn pinta és pilta [pinda, pilda] superficies, MUgSz. 838. 1.) — 
mindenestűi = finn <untu (undu). Példák: lüald- lövődni: lü 
lőni, schiessen (csak frequ. lüld-) \ vdurald- vakaródzni, sich krat-
zen: udur-, odor- \ kumuktald- fölfordulni, everti: kumukt- fölfordí
tani, evertere | piktald- suffocari (piktalt- sich erhángen Máté 
[1882-ki] 27, 5): pikt- suffocare | moskald- mosódni, lavari: mosk-
lavare | stb. (NyK. IV, 50). 

Zűrjén-votják: a) A cser. kod-[am] remanere, relinqui» igé
nek megfelel a votj. kW-, kel'- bleiben, übrigbleiben, zurückbleiben, 
zürj. kot- id. (koian nachgeblieben, übrig) MUgSz. 68 1., de zürj. 
kot- egyszersmind transitivnm «nachlassen, zurücklassen, erlassenw 
= cser. kod-[em]; s így itt is a reflexiv jelentésű kot- tőt régibb 
kol'v- (=mord. kodov-) helyett valónak kell tekintenünk. A -v eltű-
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nésére nézve összevethető : zürj. kel'td paliidus = finn kalveda, 
kalbeda (kalvea, kalpea) id. 

b) Szintén még nyomát sejthetjük a reíl. -v képzőnek <.al 
végű intransitiv igetők a vocalisában, a mennyiben ezek mellett 
causativ alakú (votj. <z.at, zürj. < ö í [öd]) transitiv igék csak olyan 
igepárokat tesznek, milyenek a magyarban az <iul és <ojt-félék 
(fent 263.1.); példák : zürj. votj. bergal- sich wenden (bergat-, bergöd-
drehen, wenden) | z. velal- sich gewöhnen, verstehen, begreifen, 
votj. valal- verstehen (valat-, velőd- lehren, üben, gewöhnen) | z. 
gagal- ersticken [intr.: megfúlni], votj. §okal- id. (gagöd-, gokat-
ersticken, megfojtani) | votj. %ual- brennen, lodern (guat- anzün-
den) | votj. kiékal- sich fürchten (kiskat- ángstigen) | z. votj. pöéal-
heiss werden, schwitzen [pös- főni, coqui] (pösat-, yösed- erhitzen, 
báhen) | z. sonal- warm werden, sich erwármen (sonöd- warm. 
machen, wármen: sonid warm) | z. sajkái- sich abkühlen (sajkod-
abkühlen, erfrischen: sajkid kühl) | z. éugal- frangi, verfallen, 
umstürzen (zugod- frangere, zerschlagen, zerkrümeln): votj. zug-
schlagen. 

19. §. Reflexív igeképzők: 2. ugor -sk. 

A zürjén-votják nyelv rendesen használ reflexiv értékkel egy 
-sk (votj.), -s (zürj.; végvocalissal -si) képzőt, mely a fent 6. §. 
tárgyalt frequentativ -sk (votj. -sk, zürj. -s) képzővel tökéletesen 
azonhangú; pl. jukisk-, juks- (juksi-) sich trennen : juk- teilen, 
trennen | karisk-, kers- (kersi-) sich machen, gemacht werden: 
kar-, ker- machen. Tudván, hogy a reflexiv -v képző magára is,. 
meg egyéb a cselekvés módjára vonatkozó járulékképzők mellett 
néha teljesen lappangásba jutott (magy. íör-[ik] frangitur, szület-[ik] 
nascitur, sérsz- e h. sérüsz-[ik] laeditur; cser. kod-[am] relinqui) s 
hogy ennek épen a zürjén-votjákban is van egy példája (kW-, kol-
relinqui, remanere = cser. kod-[am]), — azt vélhetnők bár, hogy 
a votj.-zürj. karisk-, kers-féle reflexiv tőkben is az -ék, -s eredetileg 
csakugyan frequentativ értékű volt s csak a reflexiv -v képző 
mellőle kikoptával vállalta el a reflexiv érték kifejezését. De föl
tűnő, hogy ilyen -v-nek az -sk, -s mellett sehol semmi nyoma sem 
maradt (teszem az előző vocalis színezetében, úgy mint a magy. 
<ws.s-ban); s ha másrészt számba vesszük, hogy még néhány más. 
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ugor nyelvben is hasonlóan tisztán -sk, -s-féle képző mutatkozik 
reflexiv értékkel, s köztük a finn nyelvben is, mely a jellemző voca-
lis-színezeteket külömben nagy hűséggel meg szokta őrizni: a zürj.-
votják -ék, -s'-nek reflexiv értékét is egyszerűen eredetinek kell tar
tanunk, egyszersmind az ugor alapnyelvnek a frequ. -sk mellett egy 
külön eredetű r e f l e x iv -sk igeképzőt tulajdonítván. E mellett 
még figyelemre méltó a lapp ós a zűrjén nyelvnek ezen közös pél
dája : lappS. loptese- in altum attolli (de avibus) = zürj. leptié- sich 
erheben (ettől: lépt- erheben). 

Zürjén-votják: -sk (votj.), -s (zürj.; végvocilisssal -si; 
előző d, í-vel érintkezvén -si [-ci}J; rendes használatú reflexiv 
(passiv) igekópző; < a i - végű igektőktől: <caék, aé. Példák: votj. 
gutiék- sich erheben: gut- heben, aufheben | diseiiék- lernen, sich 
gewöhnen (yuHTbcn): diset- lehren, gewöhnen) | uétiék- sich öffnen, 
aufgehen : uét- öffnen | mikirtiék- sich beugen, sich bücken : mikirt-
beugen | piliék- zerspringen, bersten: pili- spalten, zerschlagen | 
seriek- zerbrechen, frangi: ser- zerbrechen, zerschlagen (frangere) | 
vordisk- geboren werden: vord- ernáhren (v. ö. svédföda gebáren 
és ernáhren) | agiék- erscheinen, sich zeigen: ag-, agi- sehen | 
kariék- werden, gemacht werden (sich machen, ^tjaTBCt): kar-
machen | vörtaék- sich bewegen, schwanken: rörtal- bewegen, 
schütteln, schwenken | uéjaék- sich rühmen, prahlen: usjal- lobén | 
lukaék- sich versammeln: lukal- sammeln | stb. •— Zürj. leptié-
sich erheben, aufstehen: lépt- erheben | velődéi- [velődéi-] lernen, 
sich gewöhnen : velőd- lehren, üben, gewöhnen | voési- (e h. voétsi-) 
sich öffnen, aufgehen : voét- öffnen J ágié- sich einander sehen, 
CBH îTbCH (v. ö. votj. agiék-) : ag- sehen J kersi- werden (v. kariék-) : 
ker- machen | kilsi- hörbar sein, sich hören lassen, gehört werden : 
kü- hören | jusi- sich satt trinken, sich betrinken: ju- trinken | 
pirtsi- getauft werden, sich taufen lassen: pirt- einführen; taufen | 
löéedsi- sich vertragén, sich schicken, sich bereiten, bereitet wer
den, sich einrichten: löéed- anpassen, bereiten, zurecht machen | 
cegsi- sich piacken: ceg- brechen | vursi- náhterei treiben: vur-
náhen (fent 2501.) | ickié- mit máhen bescháftigt sein: ick- máhen j 
dömaé- geflickt werden, sich mit flicken bescháftigen: dömal-
flicken j oskié- sich rühmen, xBacTaTbCíi: osk- lobén | ossaé-, oéjaé-
id. ( = v. usjaék-) : oééal-, osjal- \ pukaé- és pukal- sitzen | stb. 

Osztják: -S, rendes használatú reflexiv és passiv értékű ige-
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képző; végvocalissal többnyire -éa (praes. 3. -éal, praet. 3. -sas, inf. 
-éata), de ez az a esetleg ki is szorul, miszerint különös értéket 
neki nem tulajdoníthatunk (v. ö. §. 10. szintígy nom. -m, végvoca
lissal -ma) ; némely ige csakis -s'-vel, a nélkül, fordul elé (pl. yajé-
relinquí, remanere). Példák (osztB.): veréa- werden, gemacht wer-
den, ^tjiaTLca: ver- machen (v. ö. votj. kariéit-, zürj. keré-, kersi-) | 
miéa- sicli gebén, sich ergeben, gégében werden : mi- (Ahl.) gebén | 
laviléa- sich hüten: lavil- hüten, bewahren | lankéa-, lankisa- sich 
verdecken, untergehen (sonne): lank- bedecken | kertéa- sich um-
kehren, zurückkehren: kert- wenden | tugoréa- sich schliessen, ver-
schlossen werden (prae3. 1. tuyriélem Ahl.): tugor- schliessen | 
vanltiéa- sich zeigen, erscheinen (praes. 1. vanltislem Volog. [oszt. 
mondatok 391 sz., NyK. XVII, 1761): vanlt- e h. vantlt- zeigen 
(Volog. vanltim gezeigt, KaaaHHMÉ; vant- schauen, sehen); frequ. 
*vanltír (fent 7. §.) | pojiksa-, A. poiksa- bitten, flehen, beten 
MOJiHThCJi; nom. act. pqjiksipsa, s nem : -sajipsa) \ eslsa- sich wohin 
bégében, verziehen werden (Ahl. 34. eselsas v. eselsispuiila er begab 
sich fórt): esi- lassen, loslassen, vergeben | igitsa- (praes. 1. igteslem 
Ahl.) sich aufhangen: igit- aufhangen | sogonsa- és sogon- sich 
endigen, aufhören | mortalasa- sich messen (oszt. mond. 231. mor-
talassu MH Mtpajmct): mortala- messen | stb. || yaé-, yis- (Ahl. 
yajs-, yaé-, yis-) bleiben, übrigbleiben, relinqui (n. prast. yasim, 
yisim, praes. 3. yaél, yiél) : yaj-, yij- lassen, zurücklassen. — Ennek 
a yaé-, yajs- (tkp. yajé-)-nak osztlrt. mása Castrénnál yajt- (illető
leg yajd- verbleiben; caus. yajdept- = osztB. yasipt- zurücklassen), 
de ebből még korántsem következik az -s képzőnek eredetibb 4 
alakja, minthogy az osztlrt. dialectus külömben is hajlandó spi-
ransféle hangzót explosivával cserélni (pl. eredeti Z-et d, í-vel; hogy 
jelesen í lehet eredetibb é helyett való, bizonyítja az idegen eredetű 
rui «russe» = Pycb, 1. MUgSz. 827 1.). — Szintígy tekinthetők 
még -i (-d) = -é képzővel való reflexivumoknak : Irt. jend-, jand-
(S.jind-) = B. jané-,jaé- «trinken» (tkp. «in sich trinken», v. ö. 
vog. ais- «sich volltrinkenw) MUgSz. 827. | nind- = B. nins- ruhen, 
ausruhen. — Eegulynak rövid osztják szójegyzékóben fordul elé: 
lailes- sich hüten (így: lailesd == vog. urkaten [hüte dich]) = Vol. 
laviléa-. 

J e g y z e t . A vogul-ban csak egy-két példában van nyoma 
egy reflexív -é (-s) képzőnek, mint az osztják -é (-éa) másának : 
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dis- sich antrinken, sich volltrinken (áj- trinken; még <.ayt kép
zővel: disayt- sich betrinken; v. ö. finn juo- ésjuopu-,- v. ö. zürj. 
ju-: jusi-) | tumps-, tumps- [moveri, agitari] (vit tumpsi BO^a 
uieBejiHTca; v. ö. magy. dob- «werfen»; MUgSz. 256. | püles 
[inflari] (ebben: pülespi, L. puolspe geschwulst): pül- flare (v. ö. 
fent 234 1.) | rqJes- zögern, verweilen: rq£- id. | laues-, lavos- sich 
erzürnen (v. ö. Icium- id.) | nqus- moveri, meBejiHTBCff (v. ö. 
nqmmt- einmai bewegen) | nüns-, nuoss- sich dehnen, sich ziehen 
(MUgSz. 425) | lanz- sich etwas abkühlen (ib. 680). — De ezek 
némelyikében az -s akár frequentativ értékűnek is vehető. 

Finn. Eredetibb -sh alakra visszavihető reflexív igeképző
nek többféle változataival élnek még a finn nyelvnek keleti dialec-
tusai, a v e p s z és a k a r j a l a i (szavói és oroszkarjalai, tveri és 
wermlandi [Svédországban]), bár nem használják is már e reflexiv 
tőképzést az egész igeragozáson át s mellette olyan alakok is 
merülnek föl, a melyekben a reflexiv elem tempus- és személy
exponensek után foglal helyet (vagyis részint reflexiv ,ragozás' is 
fejlődött). A képző előtt néhutt még rövid i vocalis tűnik föl vagy 
helyette az alapige végvocalisa megnyűltnak mutatkozik. Ez, a 
mennyiben még a képző teljesebb alakjához tartozónak látszik, 
ajánlja a finn nyelvészek abbeli nézetét, hogy a képzőnek e r e d e t 
s z a v a nem egyéb mint a finn itse («selbst») reflexiv névmás, 
melynek régibb *iske alakjára még ráutal a megfelelő cseremisz 
eske (iske, ske) meg a mordvin es (v. ö. mord. esk-, ebben: skam 
«für sich selbst seiend, alléin» : skamin ich alléin, skamt v. skamot 
du alléin, skaminza er alléin).l) Az sk: [ks] : ts-féle hangváltozásra 
nézve (i után) v. ö. finnS. liska és litsa (decipula mustelarum); 
finnS. veljekset =s finnE. veliksed és velitse1 (fratres). 

a) -Jcse reflexiv preesenstő, a 3-dik személyalakban (egyes-
és többes- szám), melynek ragozása vagy az imperativuséval egyező 
(sing. 3. -n, plur. 3. -t: -ksen, -kset, úgy mint imper. -koon, -koot) 
vagy a szokott vocalisnyújtással és a többesben -vat-val történik; 
pl. finnK. muutakse- (muutaikse-, muuttaikse-) sich ándern (muutta-

2) Lásd: Aminoff, Suomi (II. Jakso) XI, 230. A finn reflexiv képzés 
és ragozás ismertetését találjuk ezenkívül: Ahlqvist-tól, Kieletár 3-dik fiiz. 
55—58; Suomi IV, 96 ; Genetz-től, Kieletár 4, 24. Suomi (II. Jakso) XIY, 
234—240. 



19. §. REFLEXÍV IGEKÉPZŐK: 2. -sk. 273 

ándern): prses. sing. 3. muutaksen, plur. 3. muutakset (északi Szavo, 
Wermland) vagy muuttaiksee[ri], plur. muuttaikseevat (déli Szavo), 
muutaiksee (Viborg felé) Suomi XI, 229 | heitdkse- (heitdikse-, heit-
tdikse-) sich werfen (heittd- werfen): prses. 3. heitciksen, heitdkset; 
heittdiksee[ri\, heittdikseevát; heitdiksee J vetd- ziehen, pese- waschen, 
kddntd- wenden, vyöttele- gürten igéktől refl. prses. 3 . : veddksen, 
jpeseksen, kddnndksen, vyötteleksen || finnK. (orosz Karjaiában) peée-, 
peze- "waschen : refl. prses. sing. 3. peZeks, pezidksi (e h. pezeksi) \ 
istu- sitzen: issnksi | kumarda-, kumardele- sich verneigen: 
kumarraksi, kumardelieksi (e h. -leksi). — J e g y z e t . Aminoff 
(Suomi XI, 230) említi, hogy a nyugoti-finn nyelvű Agricola mun
káiban is fordulnak elé -kse-íé\e reflexiv alakok, pl. kiennexen 
{=káánnáksen), vedhexet (vedákset), cokoxet (kokoakset). — Ugyan
csak Aminoff még félig-meddig emlékezik, de nem akarja bizonyos
sággal állítani, hogy Közép-Szavóban -kse-íéle reflexiv igealakot a 
3-dik személyen kivűl is hallott egy néhányszor, pl. pesseiksea 
(=pesein ich wasche mich), pesseiksemdssd (=peseitemdssd im 
sich-waschen). 

b) -tse, a tveri-karjalai Máté-fordításbanl) egyik rendes 
használatú (s nem csak 3. szem. alakra szorítkozó) reflexiv képző; 
előtte az alapige végvocalisa megnyúlt (a helyett ua, a h. id, ö h. 
uo, e h. ie) ; de ugyanezt (Se) találjuk a Genetz ismertette orosz-
karjalai nyelv egyik vidékén is (Suigujárvi), 1. és 2. személyala
kokban, az elterjedtebb -te képzőváltozat ellenében: 1. SuomiXIV, 
239. — Példák: Máté 7, 7. anduatse-: praes. 3. anduatsov teild es 
wird euch gégében (anda- gebén) | 21,13. nimittidtsöv wird genannt 
(nimittd-) | 20, 22. rissittidtsen ich lasse mich taufen (rissittd-) \ 
12, 37. oienduatset du rechtfertigst dich, onpaB^aeniLca (oienda-) \ 
7, 15. vardeilietsekkua hütet euch (vardeile-) | 4, 10. kumarduatse 
verneige dich, verehre, noKjiaHHHCfl (kumarda-) \ 5, 33 vannuotse-
schwören, KJiacTfcca | 3, 16. heittidtsömdssd im sich-niederlassen | 
stb. || Suigujárvi: kumardoacce- sich verneigen: prses. sing. 1. 
kumardoacen, 2. kumardoacet, plur. 1. kumardoacema, 2. kumardoa-
cetta. — J e g y z e t . Ide valónak látszik a fmnS.-ből is: viitsi-
mögen, sich zu etwas vermögen, geneigt sein (fmnE.-ben is vitsi-) : 

1) Ez 1820-ban készült, egyéb finn bibliafordítások híre nélkül, orosz 
eredetiből; újra revideálta és kiadta "Wiedemann 1864., Ahlqvist 1865-ben. 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII. -ÍO 
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vie- (E. ví-) «bringen (wohin b ringen)» igétől (v. ö. észt: mis mind 
sinna vis was mieh dahin brachte, dazu vermochte). — Subjectiv-
féle reflexiv képzésnek vehető a -tse (-itse) végű mellékalak ezek
ben : havaa- (havaja-J és havaitse- expergisci; animadvertere 
(finnK. havacce-, s még refl. -it-val havaccu-, havaiccu- expergisci) f 
huomaa- és huomaitse- id. | suvaa- és stivaitse- dulden, sich gefallen 
lassen, béliében (K. suacce-) j K. vihoa- és vihocce- hassen. 

c) -se, illetőleg -ze, mint a karjalai -tse-nek megfelelő refle
xiv tőképző fönnmaradt a v e p s z nyelvterület egynémely részében 
(Sununsuu, Mundjárvi: 1. Genetz, Kieletár 4. füz. 24. 28 1.), az 
általánosabban elterjedt reflexiv ragozás ellenében; pl. pezeze- sich 
waschen (peze- waschen): praes. sing. 1. pezezen, Q.pezezed, d.peze-
zöu; concess. sing. 1. pezezennen, 2. pezezenned; gerund. iness. 
pezezemmds, part. praet. pezezennü | salbadaze- sich schliessen (sal-
bada-y salpta- zuschliessen, verriegeln): praes. 1. salbadazen, 2. -zed, 
3. -zou; concess. salbadazennen, part. praet. salbadazennu | heitta-
zennu hat sich geworfen (heittáytynyt) | istezm ich setze mich 
(istaudun). A némely alakban a -ze után föltűnő consonans-nyújtást 
a hangsúly hatásából kell magyaráznunk: v. ö. anda-től gerund. 
iness. andamas, de salbada-tó\ salbadammas. 

d) -te (gyengülve -tte-ből) a szavokarjalai nyelvterület nagyobb 
részében főképen az igeragozás 1. 2. személyalakjaiban használt 
reflexiv igető képzője (a wermlandi nyelv a 3. szem. alakban is 
használja, -kse mellett, csak úgy mint a tveri nyelv a -tse alakot); 
néhutt még előző rövid i-vel: -ite (-jte) ; ezen refl. -te (-tte) képző 
régibb -tse helyébe lépett, követve a ís-nek változását -ht, -tt-yé, 
mely a hámé-i és szavói fmnségben majdnem általánosan tapasz
talható (pl. katso- helyett van : kahto-, katto-; maga az itse «selbst» 
refl. névmás Közép-Szavóban így hangzik ite'; v. ö. Aminoff, 
Suomi XI, 230. 231). Példák: muutate-, muutaite-, muuttaite- sich 
ándern (muutta-): praes. sing. 1. 2. muutaten, muutatet, plur. 1. 2. 
muutatemme, muutatette; concess. sing. 1. muutannen (e h. muutat-
nen), 2. muutannet, 3. muutannee, stb.; cond. sing. 1. muutateisin | 
(wermlandi): praes. sing. 1. muuttaiten, 2. muuttaitet, 3. muuttaitoo 
(és muutaksen), stb.; praet. sing. 1. muuttaitin • concess. sing. 1. 
muuttainnen, cond. sing. 1. muuttaiteisin,- part. praes. muuttaitova, 
gerund. iness. muuttaitemassa || kddnndte-, (werml.) kednndite- sich 
wenden (kddntd-) \ heitdte-, heitdite- sich werfen (heittd-) \ pesete-, 
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peseite- sich waschen (pcse-) || (orosz-karj.) peziete-, pezete-: prses. 
1. pezieten, 2. pezietet | kumardeliete-, kumardeliate- sich verneigen 
(kumardele-): prses. 1. kumardelieten, -iaten; 2. kumardelietet, 
-iatet: 1. Genetz, Suomi XIV, 235. — J e g y z e t . Déli Szavóban a 
képző consonansa már egészen kiszorult, s lett pl. muuttaten helyett 
(muuttat-en-féle alakon át): muuttain. 

Lapp : a) -S, végvocalissal -se, reflexiv képző a lappS. és 
lappF.-ban; néha még hozzákapcsolt reíl. -?;-vel: -sove (S.). Példák : 
IpS. rappe- aperire: rappase-, rappese- aperiri, sich öffnen, aufgehen 
(F. rappase-) \ pocce- mulgere (tkp. «premere, exprimere», v. ö. 
poceste- comprimere, exprimere): poccase- premi, comprimi | potke-
rumpere: potkese- in micas abire, sich bröckeln, minutatim deci
dere | leiké- fundere, effundere: leikese- effundi, profundi (F. 
lejkase-) \ ndlde- pilos abradere: náldase- pilis privari | pakke-
vellere, evellere : pakkase- evelli (muora pakkasi arbor evulsa est) [ 
loptese- in altum attolli, avolare (v. ö. zürj. lepti- heben : leptis- sich 
erheben) | lpF. coavdde- auflösen: coavddase- sich aunösen | juokke-
teilen: juokkase- (még frequ. végképzővel fuokkasadde-: si oidne 
dolla-nuokcamid mak juokkasadde sie sahen die feuerzungen, welche 
sich verteilten) | S. ratte- dissuere: rattasé-, rattese- (F. rattase-) 
dissui, in der naht aufgehen || S. tuvo- emendare: tuvose- és tuvo-
sove- emendari, meliorem fieri (n. praet. tuvosum) \ puodo- occlu-
dere : puodose- obturari, prascludi (F. buoddo-: buottose- tilstoppes) | 
saggo-, sagge- trahere: saggose- duci, trahi, seduci | 0330- capere, 
accipere: of^ose- capi, accipi. — Látni való, hogy az itt fölhozott 
-ose-féle példákban az o-nak nincs köze a reflexiv jelentéshez. Ez 
lehetne bár, úgy hogy az 0 előző refl. -v képzőnek volna a nyoma 
(§. 18), ezekben: IpS. nuolose- solvi (nuole- solvere), ceggose- erigi 
(cegge- erigere); de számba kell venni, hogy a lpF.-ban a cegge-nek 
megfelelő ceggi- mellett van cággo- is («erigere»), s így a nuolo- is 
talán csak mellékalakja a nuole-nsbk. 

J e g y z e t . Néhány -ske végií inchoativ-jellemű intransitiv 
igetőben alkalmasint az -s reflexiv képzőnek eredetibb -sJc alakja 
maradt meg (subjectiv-féle reflexivum értékével): lpF. álla- és 
dllaske- reviviscere, wieder aufleben, gesund werden (S. jelaje- és 
jelaske-; innen caus. jelaskatte-, allaskatte-) | F . moarra- és moar-
raske- sich erzürnen | F . vassaske- id. (v. ö. finnK. vihocce-), nerp-

18* 
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paske- id. | S. taimaske- animo linqui (v. ö. finn tainehti-, tainehtu-, 
taintu-). 

b) Ugyancsak a reflexív -S megtoldva reflexiv -u-vel (v. ö. 
IpS. tuvose- és tuvosove-, meg finnK. havacce- és havaccu-) szerepel 
a lappF.-ben mint rendes passivum-képző, ilyen vidéki változatok
ban: -SUVVU (Vefsen),x) -SUVVCL, -JlUVVU, -JUVVU (lásd: 
Friis, Lapp. Gramm. 97 1.). Ezektől pedig sehogy sem lehet külön
választani a lappS. dialectusnak rendes passivum-képzőjét -töve 
(fent 257 1.). Ha tehát ebben -t szintén magában is reflexiv képzőnek 
mutatkozik, annak a refl. -s-hez való viszonyát csak úgy érthetjük, 
hogy benne a finn (szavokarjalai) reflexiv -tt (-te) tükröződik, mely, 
a mint fentebb láttuk, a finn nyelvnek bizonyos részében uralkodó 
hangfejlődés alatt alakúit meg így. 

Csakis -t a reflexiv functio kifejezője ezekben is : IpS. -tdlle, 
lpF. -tállá passivumképző (=refl. -t + frequ. -I), pl.: koddatalle-, 
goddatalla- interfici, getödtet werden, sich tödten lassen (kodde-, 
godde-) | S o^otalle- capi, prehendi (0330-); porrotalle- morderi 
(pörre-, porro- mordere); kueddatalle- portari (kuedde-) | F. doala-
talla- gehalten, aufg. werden; soaimatalla- gescholten werden 
(soaibma-) | stb. — lpF. -taddd passivum-képző (=refl. -t + 
frequ. -dd), v. ö. fent -sadde: juokkasadde-, Friis Gramm. 123 1. ; 
pl. gaskatadda- gebissen werden (gaske-), boftatadda- geweckt wer
den (bofte-) ; — járulékképző nélkül: IpS. luitate-, luitade- descen-
dere, sich niederlassen (ereszkedni: luite- ereszteni), frequ. -dd-yel: 
Ivjtatadde- (lpF. luojtade-: luojte-). 

Mordvin: -z (vagy tkp. -é), mint előrész a -zev, -ziv 
(praes. 1. -zevan, -zivan) végű inchoativ-jellemű s többnyire bizo
nyos hangadást kifejező intransitiv igetők képzőjében, melynek 
utórésze amúgyis a reflexiv -v képző; hogy maga -ze, -zi is reflexiv 
értékű, abból tűnik ki, hogy -zem, -zim (momentán -m végképzővel) 
is fordul elé; a reflexiv alaknak ilyenekben alkalmas voltára 
nézve, v. ö. a magy. elordítani magát, elkiáltani magát, elnevetni 
magát stb. kifejezéseket. Példák: mordM. tora- donnern : torazev-: 
torazevi es hebt an zu donnern (megzendül az ég) | uva- bélien: 
inch. uvazev- | pára- brüllen : parazev-, E. paraziv- \mora- singen: 

*) Ezt (sove) Fiellström is említi (-töve mellett) 1738-ban kelt kis 
grammatikájában, 66. 1.: « . . . ut jackeí': jackesqfwet, goUsoftoet audiri». 



19. §. REFLEXÍV IGEKÉPZŐK: 2. -sk. 277 

morazev-, E. moraziv- \ raka- Iaut lachen: rakazev-, rakaziv- \ 
ranga- brummen: rangazev- || nuva- schlummern: nuvazev-, E. 
nuvazim- (Eeg.) schláfrig sein, einschlummern | E. veta- sich 
drehen: vetazem- in drehung geraten, schwindelig werden, saKpy-
atHTbca (Skazki 34. sonzo prineze vetazems y Hea rOaoBa 3aapy-
atHJiacb). — Ide való talán "ez is : E. torozim- aufquellen, földuz
zadni (pl. erbsen im kochen); — meg járulékképző nélkül: M. 
sirgiz- (Eeg.), sirges- (Ahl.), E. sirgoé- «aufwachen» (v. ö. E. sirga-
sich erheben, aufgehen [teig]) | M. kirváz-, E. kurváé- sich ent-
zünden. 

J e g y z e t . A cseremisz-ben nem akadunk már a refl. 
-s/c-nak biztos nyomára. Legfelebb sejthetjük, hogy ilyen az -sic 
ezekben: levesk-, (M. libezg-, libiég-) amburi, flaccescere | punusk-, 
ponosk- mucescere, penészesedni (bár ez denom. ige, ettől: pun 
«pili, körperhaare», v. ö. mord. pinem-pona schimmel, penész, 
tkp. «kutya»-szőrw ; punusk- lappangó denom. képzéssel, ezt tenné 
tkp. «sich behaaren») j sedesk- irasci, cep,iHTí.eH (denom. ige: 
sede ira). 

J e g y z e t . A magyarban van szoros értelemben reflexív egy
két ige, -SZ képzővel: látsz- videri, apparere (praes. 3. látszik, perf. 
látszott, ettől: lát- videre) | ismersz- (praes. 3. ismerszik, meg-
ismerszik noscitur, cognoscitur, ist zu erkennen, lásst sich erkennen 
Pázm.: ismer- kennen, erkennen). Igaz hogy a látsz- ige sz-)e nem 
csak az ind. praesensre szorítkozik, úgy mint a tetsz-, alsz- (alusz-), 
alkusz- félékben (megvan látszott, n. ag. látszó, n. act. látszat, inf. 
látszani), de még sincs meg az egész ragozásban, a mennyiben 
imperativus-alakja láss- (sing. 3. lássék) nem látsz- tőtől való, 
hanem lát- (*lát-ik) tőtől, csak úgy mint tetsz-nék imperativusa az 
egyszerűbb tet- (tet-ik) tőtől tess- (tessék). Ezért a látsz- reflexív 
töt mégis csak régibb *látusz-hól összevontnak kell tartanunk, úgy 
hogy az -s^-jének sem volt más az értéke eredetileg, mint ugyan
csak a tetsz-, alsz-, alkusz- félékben (fent 264. és 193. 1.) — Az 
ismersz-nek még ennyi használata sincs mint a látsz- igének (nincs 
meg: ismersző, ismerszeni), sőt valamennyire régibb keltűnek csak 
magát az ismerszik alakot tudjuk; így aligha más mint analógiái 
képzés, az amúgy is rokon jelentésű látsz-ik után. Ép oly kevéssé 
tarthatjuk az sz-et eredetileg reflexív képzőnek ezekben : hall-sz-ik 
auditur (hall-ik mellett) és hallatsz-ik id. (Csángó: hallatszód-ik 
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Ny. IX, 530) | fogan-sz-ik (Pázm. fogafioszik), fogam-sz-ik concipitur 
(fogan-ik, foganod-, fogamod-ik mellett) (foganszott Fal.). 

B) Névszótőtől igető ( v e r b u m d e n o m i n á l e ) . 

20. §. Előjegyzet a denominalis igeképzésről. 

Gazdagon fejlődött ki az ugor nyelvekben a denominalis x) 
igeképzés is, melyben a nyelv a legkülömbfélébb speciális fogalmú 
igecselekvéseknek rövid kifejezésére módot nyer. Mert minden 
denominalis igének egész jelentésében bizonyos általánosabb 
(kevés tartalmú) igefogalomhoz hozzá csatlakozik mint (tartalma-
sító) határozó a névszófogalom, a melyet külömben külön szóban, 
a kellő viszonyítás jelölésével kellene az igefogalom külön szavá-
vával egybeszerkeszteni; pl. aranyoz- (vergolden) a. m. «arany-val 
ellátni», a mi megint, esetleges körülmények szerint szorosbított 
fölfogással = « arannyal bevonni» vagy «arannyal ékesíteni)) | da
rabol- (zerstückeln) a. m. «darabok-vá tenni» ( = ((darabokká törni, 
vágni, tépni, szakítani))) | finn huonone- (depravari, debilitari) a. m. 
«huono-\& [rossz-vá, gyengévé] lenni» vagy akár nhuono-bb-vá, 
[rosszabbá, gyengébbé] lenni» | f. paimenta- (hüten, weiden) a. m. 
«paimen-úl [pásztorul] működni». Megfelel tehát a denominalis 
igeképző az általánosabb igefogalomnak (pl. «facere, afficere, agere, 
esse, fieri»), a melyhez az alapszóbeli névszófogalom határozói 
viszonyban áll. A határozás viszonya nem levén jnegjelölve, annak 
hozzáértése ugyanazon denom. igeképzés mellett néha többféle is 
lehet; pl.füstM- = «füstöt tenni (füstöt ereszteni: rauchen)» és 
((füsttel tenni (füsttel betölteni, f. készíteni: ráuchern)». Nem kü
lömben okoz különös jelentésbeli elágazást az esetlegesen szoros-
bitó fölfogás: pl. finn lehti-, lehdittá- (tkp. «bláttern; lehte blatt») 
= «foliis exuere» és «foliis ornare». 

Az ugor nyelvekben' denominalis igeképzésnek, a benne 
értendő általános igefogalom meg a képzőknek jobbadán külön
váló használata szerint, ezen háromféle fő-functiója állítható: 

x) Eddig rendesen «denominativ»-nak neveztük, de a «deverbaüs mellé 
jobban illik a «denorninaZzs» ; értelme is csak ez : «nomen-től való», nem 
pedig «nevező-féle» (-nominativ). 

• 
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a) Jelent «azt- és az z a l - t e v é s t vagy m i ve l é s t», a 
mit az alapúi való névszó mond; vagyis megfelel a wfacere, agere, 
pperari)) igelogalomnak; az «azt-tenni»-féle értelem szorosabban 
még így lejezhető ki : «azt eléhozni (szülni, teremni, magából 
-ereszteni), azzal bánni v. foglalkozni (azt keresni, szedni, fogni)» ; — 
«azzal-tenni» még így: «azzal ellátni (fölszerelni, fedni), azt hasz
nálni, azzal illetni (afficere)» ; pl. magy. végez- endigen, ende-ma-
chen (vég ende) | kölyköz- junge werfen, catulos parere (kölyök 
catulus) | verejtékez- sudare (verejték sudor) | csíráz- keimen, keimé 
treiben (csira keim) j boroz- wein trinken (bor) \ laptáz- ball spie-
len (lapta) | bolház- ílöhe fangen (bolha) \ legyez- muscas abigere 
(légy) | ruház- vestire (ruha vestis) | sóz- salzen (só salz) | fékez-
zügeln, infrenare (fék frenum) | vesszőz- mit rutén schlagen (vessző 
rute) | szidalmaz- schmáhen (szidalom schmáhung) | nevez- nomi-
nare (név nomen) j | énekel- singen (ének lied, gesang) | gőzöl- dam-
pfen (gőz) \ zsákmányol- beute machen, plündern (zsákmány) | 
kaszál- máhen (kasza sense) | terhel- onerare (teher, terh) J csúfol-
verspotten (csúf spott). — Ide valók még olyanok is, a melyekben 
az alapszó valamely cselekvő személyt nevez, úgy hogy bár «esse 
(sein)» lehetne a képzőben rejlő igefogalom, pl. szolgál- dienen 
(diener-sein: szolga), kémei- spioniren (spion-sein), oroz- furari 
(orv, or fur); ezeket, a nélkül, hogy a képzőnek új értéket tulajdo
nítanánk, úgy kell magyaráznunk, hogy «valakit-tenni» a. m. «va-
laki-dolgát-tenni» (alicujus munere rangi). — Szintig}^ különösnek 
látszó a «valaminek-tartani (vélni, mondani)»-féle jelentés, pl. 
elégel- für genug (elég) haltén, szégyenei- fűr schande (szégyen) 
haltén, als sch. betrachten, javall- approbare, für gut (jó, java-) 
erkláren; e jelentés csak a «valamivel-tenni = valamivel ellátni v. 
illetni»-félének változata, pl. elégel- tkp. ezt teszi: elég-ve\ [az 
,elég' preedicatummalj illetni; v. ö. csúfol- = «csw/-val illetni (irri-
sione afficere))).1) 

1) Hasonlóképen határozza meg Benfey (Kurze Sanskrit-grammatik, 
§. 137) a szanszkrit denom. igék egyik osztályát: «Diese bildung gibt die 
bedeutungen : ,d a s (was das nomen ausdrückt) hervorbringen, d a z u ma
chen, d a s sagen, etwas s o nennen, für d a s erkláren, d a s áls mittel 
gebrauchen' u. s. w., lauter bedeutungen, die sich auf eine grundbedeutung, 
, d a s machen oder d a m i t machen' reduciren». — V. ö. még «tenni (tun, 
machen)))-féle igének használatát, denom. igével fordítható szólásokban, pl. 
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b) Jelent « a z z á - l e v é s t v. v á l á s t » , a m i t az alapnév
szó mond; pl. magy. szabadul- frei werden (szabad ívei), keményül-
hart werden, sich verhárten (kemény hart) ; nagyobbod- grösser 
werden (nagyobb), fehéred- weiss werden (fehér) | finn suurene-, 
vog. janim- gross werden [grösser werden, wachsen] (suure, jlini 
gross). 

c) «A z z á -1 e v é s t», a mit az alapnévszó mond; ez értelem 
az «azzá- válás»-félének causativumáúl fogható föl s ilyenül gyak
ran ki is fejezik az ugor nyelvek; pl. magy. szabadít- frei machen, 
befreien, keményít- hart machen, hárten, verhárten; nagyobbít- ver-
grössern, fehérít- weiss machen, weissen, bleichen | finn suurenta-, 
vog. jánmelt- gross v. grösser machen [wachsen machen, auferzie-
hen], a mi tkp. így van kifejezve: «gross-werden machen». De az 
«azzá-tevés» értelemből is indulhat ki az «azzá-válás»-nak föl
fogása és kifejezése, mint annak reflexivuma (v. passivuma): finn 
nudista- erneuern (uude neu): uudistu- «sich erneuern, erneuert 
werden = neu werden». 

Az egyes ugor nyelvekben divatozó denominalis képzők 
részint a közvetetlen igésítésnek egyszerű exponensei, részint de-
verbális képzők hozzájárulása által keletkezett képzőbokrok. E mel
lett néha tapasztalható, hogy a valódi igésítő elem többé-kevésbé 
elhomályosodván vagy egészen elenyészvén, immár egyes deverba-
lis képzők is mutatkoznak névszótól származtatókúl (pseudo-
denominalis képzők: pl. a frequ. -sk a magyarban mint denom. -z, 
a lappban mint -s, -h). De van némi valódi közössége is a denomi
nalis igeképzésnek a deverbalissal, a mennyiben igéül beváló 
(«igeszerü») névszóktól is (fent 2. §.) származtak amúgy deverbalis 
képzőkkel igék, a nélkül hogy közvető igésítés kimutatható volna. 

2 1 . §. Denominalis igeképzők: 1. ugor -d. 

Finn: -d, végvocalissal -da [-da] a finnVp.-ben; a többi 
dialectusokban -da [-da] (illetőleg -ta [-ta] a finnS. V.-ben, meg 

ova facere (t= ova parere): finn muni- (muna ovum-tól) | fairé don: m . 
ajándékoz-, finn lahjoitta- \ fairé atteníion : na. figyelmez- \ fairé voile 
(pour . .): absegeln (nach . .) | finn tehdd poikia (lapsia) : m. fiadz- \ tehdii 
silmád : in. bimbóz- | tehdd leikkid : leikitse, m. tréfál-. 
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általában a midőn a képzőnek consonansa az alapszónak végcon-
sonansával közvetetlenűl érintkezvén csakis kemény t lehet, pL 
—s-ta) és 'd ['a] midőn az alaptőnek végvocalisa megmaradt 
(megjegyezvén, hogy az e képzéssel alakúit <aa, ad, ea, oa stb. 
végű igetők a ragozásnak egy részében még láttatják a képzőnek 
eredeti consonansát vagy annak világos nyomát: pl. praet. 3. < a s i 
e h. ati, imperat. 3. <.atkoon, part. preet. <.annut) ; — «azt- és 
azzal-tevést» jelentő igék egyik rendes képzője. Példák: finnVp. 
solada, sölda- salzen : sola salz | pinoda- aufschlichten (holz : pino 
holzhaufen) | nimeda- nennen, nevezni (nime név) | kezerda- spin-
nen (r=nnnS. kehrád-: kehrd spindel) | salbada-, salpta- verriegeln, 
schliessen (S. salpaa-: salpa riegel) | tugeda- stützen (tuge stütze) [ 
lisada- zufügen (S. Hsad-: Hsa zusatz) | voida- unguere, illinere 
(butyro: voi) | semenda- serere (semne, nom. semen, S. siemene 
semen) | vargasta- furari (vargha: nom. vargas, S. varkaa : varas 
fur) || finnS. paimenta- (E. K. paimenda-) pascere, tueri (paimene, 
nom. -men pastor) | idarta- (praes. 1. idarran) parce uti (itara par-
cus) | höyhentd- deplumare, plumas vellere (frequ. höyhentele-
plumas erigere, ostentare) (h'óyhene pluma) | pisarta- (1. -rran), 
E. pizarda- stillare, guttatim fluere (pisára gutta) | pykdltd-, 
pyáltá-, E. pügalda- incisuras facere, kerben (pykdla) \ voita- = 
Vp. K. voida- (voi) \ sdcitá-, E. seada- ordinare, statuere (sdd filum,. 
ordo, status ordinatus) | suuta-: frequ. suutele-, K. südele- osculari 
(suu os) | varasta- furari = Vp. vargasta- \ sairasta- aegrotare 
(sairas) \ ijestá- jugum imponere, anjochen (ikee, nom. ijes) | 
rakasta- amare (rakkaa, n. rakás dilectus, amatus) | hirttd- (pr. 
1. hirtdn) in patibulo suspendere (hirte, gen. hirren trabs, pati-
bulum) | *valhetta- ( = E. valeta-J mentiri, falsum dicere, frequ. 
valhettele-: (valhee, n. valhe', part. valhetta mendacium, falsum) | | 
suolaa-, K. suoloa- salzen (suola) | matkaa-, K. matkoa- iter facere 
(mátka) \ silmdd- (frequ. silmdele-, silmdile-) oculis adspicere, per-
lustrare, observare, K. silmeá- durch bősen blick schádigen (silmd 
oculus) | Hsad-, K. lized- = Vp. lisada- \ nokea- fuligine oblinerer 

fuliginem expurgare (noke) \ nimed- nominare = Vp. nimeda- \ 
kokoa-, kokoo- congerere, coliigere (koko strues, congeries) | kirnua-
buttern, butter rühren (kirnu butterfass) | p'óllyd- staub machen 
(pölly) | rajua- stürmen, wüten (raju sturm) | stb. stb. — Néha a 
-íZa-képzős igék jelentése «azzá-tevés»-félének is mutatkozik, pL 
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kuivaa- (Vp. kuivda-) siccare, arefacere (kuiva aridus, siccus) | 
koverta- (Vp. koverda-) excavare (kovera excavatus, concavus) | 
tasaa- a>qualem facere, planare, cogequare (tasa aequus, planus). 

Lapp : -d, illetőleg -t (végvocalissal -de a lappF.-ben, -te a 
IpS.-ben; meg mind a ket tőben. . . s-te ; v. ö. lpF. frequ. -d ellené
ben IpS. -t, fent 23. 1.); használatában egészen a finn denom. -da
nák megfelelő képző. Példák: lpF. suddode-, S. suddote- peccare, 
vétkezni (svddo peccatum) \jednade-, S.jdnate-vocem edere, han
gozni (jedna, jdna vox, sonus; f. adne-iiSl ddntd- [aánda-] vocem 
edere, vociferari) | loppede-, S. loppete- veniam dare, concedere 
(loppe venia; v. ö. f. lupa : lupaa-) | vaivede-, S. raivete- affligere, 
contristare (vaive rniseria, calamitas; f. vaiva: vaivaa-) \ bikkade-
teeren (bikka teer) | varde-, S. varrté- bluten, vérzeni (varra blut) j 
bivteste-, S. pikfaste-, pikteste- vestire (bivtes, piktas, -tes vestis) | 
S. svaineste- als knecht dienen, szolgálni (svaines knecht) | ganalde-, 
S. kanalde- lacrimari, könnyezni (kadnel, ganal lacrima) || stb. — 
J e g y z e t . Vannak jelentésük szerint denominalis eredetüeknek 
mutatkozó olyan igék is, melyek mostani alakjukban a hozzájuk 
tartozó névszótőkkel lényegesen megegyezők. Hogy azoknak egy 
részében -d volt a kiszorult denom. képző, olyan esetekből tűnik 
ki, a melyekben az eredetibb teljes alak még meg is van (míg a -j 
képzőhez tartoznak, melyek a IpS.-ben ugyan már e-végüek, de a 
IpF.-ben ennek ellenében jellemző i végvocalist őriztek meg); pl. 
lpF. corbma- és corbmade- mit der faust schlagen, öklözni (corbma 
faust; S. cormote-, cormete: corbmo) || giella-, S. kiále- laqueos ten
dere (kiale, giella laqueus) | maidno-, S. maino- és mainote- laudare 
(-no laus) | sárva-, S. sebre- participem esse (sdrve, sebre consor-
tium; v. ö. finn seuraa- : seura) \ dabme-, S. tabme- glutinare (-me 
glutinum). 

Mordvin: -d (végvocalissal mdM. -di, -de, E. -do, de) — 
«azt v. azzal-tevést» jelentő denom. igék képzője; példák: mordM. 
sormadi-, E. sormado- sticken, malen, schreiben (sorma buntwerk, 
stickerei, schrift) | tárdede- mit dem spannstrick fesseln, nyűgözni 
(tdrde- spannstrick, nyűg) | lemde- benennen ( = f. nimedd-, ni-
med-; lem, lemé name) | E. Idzde- hinzufügén ( = f. Hsad-; Uize 
zusatz) | kstirde-, E. scerde- spinnen (v. ö. finn kehrdd-; kistir, 
scere spindel) | samirdi-, E. camordo- hinken, sántítani (samir, 
camor lahm, hiukend) | pejede-, pejde- lachen (tkp. azáhne flet-
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schen*: pej zahn) | E. prado- beendigen, vollenden (pia kopf, 
spitze). 

Cseremisz: -d (vagy előző consonans miatt és a cserM.-ben 
néha amúgy is : -t; végvocalissal: -de, -do, -dö « cserM.-ben -da is 
fordul elé = S. -do) ; használata úgy mint a mordvinban a -d kép
zőé ; példák: cserS. lümd-, M. limd- nominare (lüm, lim nomen) | 
S. lümed- glutinare (lüm'ó glutinum) | S. M. sörtned- inaurare 
(sörtnö, -iíd aurum) | SinZald-, M. sanzalt- salire, SÓZDÍ (sinéal, 
sanzal sal) | poklost- zuknöpfen (poldos knopf) | turnust-, M. tümast-
pannis resarcire, foltozni (turnus, tümas pannus, folt) || lavert-, M. 
Idvirt- coeno inquinare (lavra, lavrd coenum) | mundurt-, M. mari
dért- glomerare, gomolyítani (mundura, mandara glomus, go
moly ag). 

Vogul-osztják. Ezen ugor főnyelvben az eredeti szóközépi 
d bizonyos terjedelemben és részint közösen a zürjén-votjákkal és 
a magyarral1) -Z-vé változott, de másiészt nem egy esetben meg is 
maradt explosivának (rendesen kemény í-vé erősbödve) pl. vog. 
taut, oszt. tüget, tüt ignis (%#«<íe-ból MUgSz. 242.1.) | vog. kdt, oszt. 
ket, kat (katl-) manus === f. kade \ vog. tarvit, tarut, oszt. tagért, 
lavirt gravis, onus = f. tdrgedd (MUgSz. 200). Néha meg a vog.-
oszt. uyelvnek csak egyik részében, főleg az osztjákban, ment 
végbe a d : l-változás: oszt. mugol: vog. majt jecur | jugol: vog. 

jqut, jajt arcus | osztB. -I, 3. szem. rag, pL pogel fia: vog. -td, pl. 
ajtd leánya. E hangviszonyokat tekintve pedig először a vogul-
osztjákban «azt v. azzal-tevós» értékkel divatozó denom. -I képzőt 
az ugor denom. -d (— ünn-da, dd) képző szabályos másának kell 
tartanunk, de másodszor azt is kell elfogadnunk, hogy egy hasonló 
értékű denom. -t képző csak az -Z-nek eredetibb hangfokon meg
maradt változata (— ugor -d), legalább olyan esetekben, a hol a 
nevezett -í-nek tisztán és közvetetlenül az alapnévszóhoz járulta 
ellen semmi kétség nem támad (mint pl. a vog. nam-t- »nevezni» 
igére nézve, melynek az oszt.-ban nemit- felel meg, a mely pedig 

3) Pl. vog. oszt. ulm, olim, m. álom = mord. udomo, lp. odem | vog. 
valem, oszt. velim, ni. velő = finn üdime, mord. ud eme | ablativusrag -l: 
pl. vog. numel, oszt. numil-ta von oben; m. -ól, -öl végén: alól, hazól, mel
lől. Lásd: Verzweigung d. ugr. sprachen (Gröttingen 1879) 28—31. 1. vagy: 
Nyelvtud. Közi. XV, 160. 
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állandó i vocalisával [csak nemit- s nem nemt-] a finn nimittá [ni-
mitá-] képzésre utal; lásd alább Sbj + t denom. képzőbokort). 

a) Példák az -l képzőre: vog. posiml- rauchen, füstölögni 
(L. pqsmlayt-, refl. továbbképzéssel): posim, pqsm füst | kqntl- (és 
kqntlayt-) krieg führen, hadakozni (K.yontlayt-) : kqnt, yont krieg, 
kriegerschar, had | kisl- mit dem reif spielen, reif werfen: kis reif, 
abroncs | miijl- zu gast sein, gastiren: muj-kum gast | pori- bewir-
ten: pori, L. puor hochzeitsopfer | aperl- sich beeilen: aper (aper 
voari beeilt sich, tkp. «machta.») \tolmqyl- stehlen, BopoBCTBOBaTb, 
tolvajlani: tolmqy dieb, tolvaj | K. ampl- (inf. amplayv) schimpfen 
(tkp. «kutyázni»): amp mind | K. picel- fasten, böjtölni: pic böjt j 
yusl- (Ahl. hwél") dienen, szolgálni: yus} kus diener, szolga. — 
osztB. pusnil- (pusníla-, pusnili-) rauchen, ráuchern (Ahl. pü-
sint-J (= vog. posiml-) : puzin rauch | mojla- (fr. mojlili-) zu gast 
sein (vog. mujl-J: moj gastmahl, hochzeit (moj-yo gast) | mZili-
(Ahl. nisli-) angeln: niéi (nis, nisi) angel | velpasla- (és velpasta-
Ahl.) jágerei treiben, wild fangen : velpas fang, jagdbeute | tolrnasla-
(Ahl. tolmasta-) dolmetschen, tolmácsolni; tolmas (tolmas) dol-
metsch, TOJMa^t. 

b) Példák a -t képzőre: vog. entept- gürten (refl. enteptayt-
sich g.): entep gürtel | L. ol'pt- fárben : olp, ol'ep farbe | liyt- nageln, 
annageln: liy splitter (vogK. Máté 7, 4 ; oszt. lünk pflock, nagel) | 
eíimt-, L. ilmt- leimen: étim, ű'm leim J qntest- helfen : qntes hilfe, 
dienst J tqrqst- hindern : tqrqs hinderniss | potert- sprechen : poter 
rede j sorkilt- einschnitte machen, kerben: sqrkel einschnitt, kerbe j 
lillt- atmen: lili, HU seele (atem) || lestent- schleifen: lesten schleif-
stein | solvelt- salzen : solvel salz | sietent- einzáunen: sietn zaun | 
L. simt- zürnen: sim, sim herz (v. ö. cep^ue «herz» és «unwille, 
zorn») | qult- anfangen, HammaTB: qul ende, anfang, vorderes. — 
osztB. antipta- gürten (vog. entept-) : antip gürtel | ölipt- fárben 
(öliptim gefárbt): ölip farbe | lunkta- annageln : lünk nagel | ajjimt-
(Irt. ajemd-, S. ejemt-J leimen: ajjim, ajeni leim | ontasta- helfen t 
ontas | torasta- hindern: toras \ potart- sprechen; potar \ lalt- at
men, blasen : lil seele | kazit- (Ahl. kask-J schmerzen, krank sein 
(Irt. kezed*): káéi (kasi, ke$e) krankheit | tutikta- mit moos ver-
stopfen : tünk | nört- mit hölzern belegen, hidalni: nör brücke. — 
J e g y z e t . Osztlrt. esemd- saugen (esem mutterbrust), serend- wor-
feln (seren getreideschwinge), isend- mahlen (isen handmühle) t 
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ezekben lehet, hogy a -d képző már megvolt -l helyébe lépett: v. ö. 
fent 176. 1. a frequ. -Z-nek osztlrt. -d alakját. — J e g y z e t . Félre 
hagytam itt olyan -í-képzős denom. igéket, a melyek tisztán «azzá-
tevést» jelentvén, eredeti és pedig tkp. causativ értékű -t képzővel 
alakultaknak látszanak; pl. vog. namprit- klein machen, aprítani 
(nampri minutus, apró) | oszt. jilbat-, jilbit- erneuern (jilip) \ sis-
tamt- rein machen, reinigen (sistam rein). 

Zűrjén-votják. A fent említett szóközépi d ; Z-változáshoz e 
nyelvben még hozzájárult az így keletkezett Z-nek további gyengü
lése j-vé vagy pedig merő eltűnése: pl. finn üdime, oszt. veUm = 
votj. vijim medulla | finn kudo-, mord. koda- weben, flechten—votj. 
huj- [kuji-] és ku- [kui-], zürj. kij- és ki- (kiöd v. kijed geflecht, 
kijan v. kian, votj. kuon gewebe, einschlag) | finn mede «méz» == 
zürj. ma (azaz ma\ mely még maV-nak hangzik ebben: mal'a-mus 
biene). Megjegyzendő: zürjP. rukles és rukjeé «zottig, ungekámmtw; 
meg frequ. -lal, -l'al és -jal (fent 201. 1.). — E szerint az ugor -d 
{finn -da, -dá) denom. képzőnek mása azon zürjén-votják -j (-ji)-
ben ismerhető föl, mellyel főleg «azt- ós azzal-tevést» jelentő igék 
készülnek; erre nézve ugyanis számba jő, .hogy a denom. -j'-nek 
frequ. <aZ-val való kapcsolata -jal mellett (mely még használa
tosabb mintsem a magára való -j) néha még -lal, -l'al is fordul 
elé: pl. votj. mirdjal- és mirdlal- «gewalt antun, zwingen» (csak 

j'-vel: zürj. mirdji-: mird gewalt, zwang). De a -jal-on kivűl szere
pel a zürj.-votj.-ban csupa <al is mint denom. képző, a melyből 
a tulajdonképi igésítő (ug. -d) képző a fent jelzett speciális hang
fejlődés szerint teljesen eltűnt (<al eredeti -dal helyett, pl. l'emal-
«leimen» ebből: Veme-d-al, v. ö. cser. lümed-J. 

a) Példák a -j és -jal képzőre: zürjP. nimji- nennen (votj. 
nimjal-) : nim name (v. ö. finn nimeda- [Vp. nimeda-], mord. 
lemde-) \ zürj. nirji-, nirjal- (és re fi. -s'-vel nirjas- e h. nirjals-J mit 
der nase wühlen, durchwühlen, untersuchen: nir nase (adj. nira 
[s nem nir ja] «-nasig») | pasji-,pasjal-, votj. pusji- bezeichnen : pas, 
pus zeichen | P. mizji- beschuldigen (v. mi£al-), mit krankheit stra-
fen: mii schuld, sünde (mi&a krankheit als strafe gottes; v. ö. oszt. 
mus, mos krankheit, fehler, cser. muzo morbus) | dorji- beschützen, 
beistehen, partei nehmen : dor seite (dórin bei; v. ö. finn puolda-: 
jpuole) | zudji-, zudjal- schleifen: zud schleifstein | veltji- decken 
(ein haus: eindachen): veit dach, decke || zürj. bobjai- tollen, mut-
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willig sein: bob wild, toll | orjal- eitern: or, ord eiter | tiljal-, tivjal-
mit dem netz íischen : til, tiv netz, zugnetz | votj. medjal- (zürj. 
medál-) mieten, bérelni: med lohn (adj. p. medo) | votj. kotirjal-
einen umweg machen: kotir kreis, umkreis | kunjai- herrschen : 
kun herr, herrscher, kaiser | pulisjal- (és pulsal-J rudern: pulis 
ruder | saskajal- blühen: sáska blume | sukujask- (e h. -jal-sk} 
seháumen, habzani: suku schaum | vozjaék- hassen, beneiden: voz 
zorn, neid (v. ö. finn vihaa-, vihada-: viha) | stb. — J e g y z e t -
Az eredetibb -Hal, -lal-nak csak igen kevés példája maradt meg: 
mirdlal (és mirdjal-) gewalt antun : mlrd gewalt (mirden mit mühe : 
zürj. mirdön, mirdjön) | zürj. kiclal- kreisen, umgehen, sich im 
kreise drehen : kié ring, kreis (v. ö. kiölöd- im kreise bewegen) | zürj. 
sukl'al- trüben; suk dickes, bodensatz.— Ezen kivűl a votjákban 
több -lal végti ige, török eredetű alapnévszó mellett, voltaképen 
úgy keletkezett, hogy a votják nyelv az illető alapszóktól való török 
-la, -le-féle denom. igéket is átvette s honosító végképzővel meg
toldotta (úgy hogy ezen igék az eredeti votják -lal- képzéshez csak
ugyan hozzá alkalmazkodtak): pl. votj. sij «ehre» és sijlal- ehren 
= tör. sij és sijla-.1) -— J e g y z e t . Föltűnő zürj. po£, votj. pu£ 
«sieb» mellett: poznal-, pu£ni- «sieben, durchsiebenw ; votj. kort 
«eisen» mellett: kortnal- «záumen, aufzáumen» (v. ö. zürj. kört-
vom gebiss: kört-vomal- aufzáumen). Szinte úgy látszik, hogy ezen 
igékben az n előző i-ből való (pl. po£nal- e h. poílalr) ; de másrészt 
az is gyanítható, hogy n az alapszónak teljesebb tőjéhez tartozó: 
v. ö. kort, kört ellenében cser. kürtnö, kirtne «eisen». 

b) Példák az <Cal képzőre: zürj. pomal- endigen, végezni: 
pom ende | siral- máuse fangen, egerészni: sir maus | piai- gebá-
ren, junge bekommen : pi sohn, junges | vugral- angeln : vugir an-
gel | gognal- hobeln : gogin hobel | cerial, votj. éorigal- fischen: ceri, 
corig fisch | solal- salzen: sol salz | kizal- zuknöpfen : kié knopf | 
stb. — votj. keneral- einzáunen: kener zaun | gobal- besudeln: 30b 
schmutz | tunal- wahrsagen, zaubern: tun (zürj.) zauberer | limial-
schneien (zürj. limjal-J: limi schnee | sulmask- (e h. -al-sk) trau-
ern, sich grámen: sulem herz | tulkimask- wogen, in unruhe kom-
men: tulkim woge | varai- dienen: var knecht, diener | stb. — 

x) Lásd Munkácsi B. kimutatását a votjákba átvett török eredetű igék
ről: NyK. XVIII, 69-77. 
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J e g y z e t . Néha meg sem határozható biztosan, vájjon <al vagy 
-jal képzővel alakúit a denom. ige, minthogy az alapszónak némely 
származékában j'-végű tője is lép föl, pl. zürj. kol'kjal- eier legén: 
kol'k ei (de adj, p. kol'kja). 

Kérdés, vájjon a zürjén-votjákban is úgy mint a vogul-oszt-
jákban a denom. -I (-j) mellett még annak eredetibb explosivhangú 
alakja is itt-ott megmaradt ? Hiszen az ablativusrag (finn -da) i& 
tartotta fenn magát a votj. elativusi s'-nek teljesebb -ét alakjában 
( = finn -s-ta: votj. moneétim, tonestid ex me, ex te). Félre hagyva 
megint a í-vel alakúit «azzá-tevés»-féle igéket (pl. zürj. votj. kizer-t-
«flüssig machen»), erre nézve csakugyan számba jöhet néhány -d 
és -t képzős denom. ige («azt- v. azzal-tevés» jelentéssel): zürj. doj 
«wunde, verletzung»-tól: dojdi-, dojdal- «verwunden, verletzen» 
(de van ez is dojdös «voll wundeno vagyis doj mellett dojd névszó) [ 
zürj. tujd- «weg, pfad, reihe» : tujdi- anweisen, zurechtweisen (me
lón t. mit gekreideter schnur eine linie schlagen) | zürj. mlfsehnld: 
mizdi-, miMal- beschuldigen, anklagen | zürj. tözdi- sich sorge 
machen, sorgen, sich kümmern (v. ö. oszt. tis kummer: tista- trau-
ern; vog. tis : tist- id.) | votj. voz zorn: vozdal- unzufrieden sein 
[zürnen] || zürj. somi rede: somit- reden, sprechen | zürj. cukör-
herde, haufe: cukört- sammeln, anháufen | zürj. vezör verstand: 
vezért- verstehen, begreifen | votj. voskol schritt: voékolt- schreiten ; 
votj. tusmon hass, feindschaft, feind : tusmont- feindlich sein, has-
sen | zürj. zvr schaufel, spaten: ztrtal- schaufeln, graben | votj. 
ajip schuld: ajipt-, ajiptal- beschuldigen. De tekintve, hogy a zűr
jén amúgyis inkább lágyításra hajlandó, úgy hogy a caus. -í-t m 
részint -d-til mutatja föl (16. §.), legfelebb a zürj. -d képzős denom. 
igéket fogadhatnók a megmaradt ugor -d képző nyomának, meg 
egykét -í-vel való votj. igét (pl. ajipt-, tusmont-), — a többire 
nézve arra utalván, hogy a denom. használatú eredeti -t valamint 
a-j+í(finn <.itta) képző külömben is az ugor -d (ünn-da) functio-
körével szorosan érintkezik (v. ö. finn nimittá- nominare = oszt. 
nemit-, vog. namt-). 

Magyar: -l, végvocalissal -la, -le (-lo, -lé) úgy mint a frequ. 
-I i s ; előtte az alapnévszótőnek eredetileg rövid végvocalisa köny-
nyen elmarad, míg hosszúja megtartja eredeti hosszúságát úgy 
mint más képzők és ragok előtt (jelesen a ragtalan nominativus-
alakban a, e-végű tőktől a denom. -Z-képzés <ál, él [él]); — a 
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•denom. -z mellett (1. alább) rendes használatú képző az «azt- ós 
azzal-tevés» kifejezésére; x) — az ugor -d (finn -da) képzővel való 
egyezése a fent (a vogul-osztják rovatban) említett szóközépi d: l-
változáson alapszik. — Példák: dobol- trommeln: dob (dobo-t) 
trommel | orvosol- (n. act. orvoslás) medicari: orvos medicus \ pa
naszol- klagen, beschwerde führen (n. ag. panaszló): panasz klage | 
ácsol- zimmern: ács zimmermann | tolvajol- stehlen (-ajlás): tolvaj 
dieb | lánczol- anketten : láncz ketté | dalol- singen : dal lied | orrol-
die nase rümpfen, übel nehmen: orr (orro-t) nase | szitál- sieben: 
szita sieb | kaszál- máhen: kasza sense | szolgál- dienen: szolga 
diener | vasal- mit eisen beschlagen v. bearbeiten [pl. biegeln]: vas 
(vasa-t) eisen | hálói- obretire: háló rete | árúi, árul- venum expo-
nere, vendere (el-á. prodere): árú, áru pretium, merx || énekéi-
in. ag. éneklő) singen: ének gesang, lied | kémei- spioniren (n. act. 
kémlés): kém (kéme-t) spion | béréi- dingen, mieten: bér lohn, 
miete | terhel- beladen, belasten: teher (terhé-t) last | ölel- umar-
men: öl (öle-t) amplexus ulnarum, sinus | ebédéi- (ebédlő, ebéllő) 
speisen (zu mittag): ebéd mahlzeit, mittagessen | beszéli- (e h. be
szedi-) sprechen, reden: beszéd rede, gesprách | cserél- (Heltai: 
cserél-) tauschen, wechseln: csere tausch | kefél- bürsten: kefe 
bürste | hegedűl- geigen, auf der geige spielen : hegedű geige | bócsül-, 
böcsül- pretium., aestimare, schátzen, achten: bocs, böcsü pretium, 
aestimatio (böcsü-ár) | stb. stb. — Csak refl. továbbképzéssel: 
*bajol-, bajla-: bajlód- sich abmühen, sich plagen: baj mühe, plage | 
*kínol- kínla : kínlód- sich quálen : kín pein, qual | *dolgol-: dol-
golód- laborare : MA. dolog. 

Frequentativ <ál (<al) járulékképzővel: -IÁI, -léi [-lel], 
(-lel) ; pl. szemlél-, szömlél- (Helt.) aspectare, contemplari: szem 
oculus | kémlel- explorare, spioniren (v. ö. kéméi-, kérni-): kém J 
számlál- numerare: szám numerus (v. ö. számol- számot adni, rech-
nen, abrechnen) | ízlel- gustare: íz sapor (v. ö. ízei-, ízi- gustare) | 
hírlel- divulgare (Ny. III, 470; Pázm.: NyK. XV, 339): hír- fáma j 
részlel- (meg-r.) in partes dividere (Ny. lY, 22): rész pars | vaklál-
caecutire (ib. II, 136): vak caecus.2) 

a) A denom. -I és -z képzők részint váltakozó, részint külön-külön 
való használata bővebben tárgyalva: NyK. X, 1 —7. 1. 

2) Ide tartozhatik bár ez is: gyomlál- unkraut játén (MA.); de alap-
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J e g y z e t . Az egyszerű denom. -Z mellett, ugyanazon érték
kel (s különösen az »annak-vélés, -tartás, -mondásw kifejezésére) 
eléforduló kettőshangú -11 képzőt (pl. jovall-,javall- [mi.javalla-ni] 
gut heissen, biliigen: jó gut [java bonum ejus, java-k bona]) | 
hidalla-ni pontem construere MA.: híd [hida-t] pons) nem igen 
lehet csupa hangerösbulésböl keletkeztetni (a milyent pl. a lapp 
nyelv kedveli, t. i. hangsúlyos vocalis után: v. ö. fent 174.1. a frequ. 
Z-nek a lappban -l és -11 alakját). Tekintve hogy ezen igék, külö
nösen az «annak-vélés»-félék jelentésében némi tartamosság vagy 
ismétlődés momentuma is érezhető, jóformán frequentativ járulék
képzőben kell az -ZZ-nek magyarázatát keresnünk. De így is kétféle 
fölfogás lehetséges. Lehet hogy ugyancsak a denom. -I (=-d)-hez 
járult frequ. 4 vagyis hogy pl. javalla- ebből való :*javalola- (v. ö. 
finn -dele, pl. silmaele- e h. silmádele- adspicere, sütele $ h. südele-
osculari); *) de meg az is lehet, hogy az -ZZ-ben az igésítő előrész a 
denom. -;' [-g] képző (mely a magyarban részint /i-vá lett: 1. 22. §.), 
miszerint pl. javalla- volna e h. *javahola-} javahla-, vagyis ezen 
-ZZ-es igék a használ- (e h. *hasznojol-) képzésmódjához sorakozná
nak. — Egyéb ilyen példák : kevesell- (MA. kevesellem) für zu wenig 
haltén: kevés (kevese-t) \ rosszall- missbilligen: rossz (rossza-t) 
schlecht | urall- (MA. urallom) dominum agnoscere: úr (ura-t) \ 
vizeli- (MA. vizellet, most így is: vizelet) : víz (vize-t) aqua | ked
veli- diligere, favere (MA. kedveilés, most: kedvelés) : kedv (kedve-t) 
lust, behagen \füvell- grasen (gras fressen, weiden: Ny. V, 265): 
fű (füve-t) | vörösell- (pr. 3. vörösellik, most így is : vöröslik) rubere, 
rot erscheinen: vörös \ zöldell- (pr. 3. -Ilik) grünen, grün scheinen: 
zöld (zölde-t) | békéli- (meg-békéllik) frieden machen, reconciliari 
béke (béké-t) pax. 

22. §. Denominalis igeképzők: 2. ugor -j (~g). 

A denom. -j képző, melyet így (illetőleg az alapszó végvoca-
lisával összevonva: <i alakban) a mordvin, finn és vogul-osztják 

szava gyom «unkraut» a törökből való ( = csuv. som, régibb *j'om h.) s a 
csuv. somla- (*jomla-) «gyomlálni* mellett, olyan is lebetne a m. gyomlál-
ige, mint a török eredetű alapszótól való votják -lal-íélék. 

x) így magyaráztam NyK. X, 57. 
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XVIII. 1 9 
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nyelvek egyezöleg fönntartottak, szintúgy mint a hang szerint vele 
egybetalálkozó frequ. -j is (fent 200.1.), eredeti -g-böl valónak lát
szik. Ezen explosiv hangfokú alakjának fölvételére utal jelesen a 
mordM. alja-, alija- «ova parere» mellett a mordE. alga-ndo id.; 
másrészt a képzőnek -h változata a magyarban (pl. sebhed-, sebhet-, 
helyhez-). 

F inn : a) Magára csak <i alakban fordul elé, mint «azt- és 
azzal-tevés»-féle igék képzője: finnS. poiki- pullos v. catulos pa
rere, fiadzani (K. poigi-, E. poegi-, poege-) : poika (poiga, poega) 
filius, pullus, catulus (az i-képzős pluralis-tő szintígy poiki-) | 
muni- ova facere, tojni (E. mune-) : muna ovum (plur. muni) \ suki-
strigili pectere (K. sugi-, E. suge-) : suka (suga, suga) striegel, 
bürste | ruoski- peitschen: ruoska \ luuti- auskehren, fegen (E. 
lüdi-) : luitfa (lüda) besen | pesi- (E. pezi-) nidificare : pesa (peza) 
nidus | oksi- ramos putare: oksa ramus | kési- cutem exuere; keti-
membrana obducere: kete (nom. kési, plur.-tő kési) cutis tenuis, 
membrana | kenki- (K. kengi •) beschuhen : kenká (kengd) schuh | 
kouri- manu prehendere v. comprimere, markolni (v. ö. -d képző
vel : kouraa- id.) : koura manus prehendens | stb. 

b) <Use = <i + tse (e h. -kse = frequ. -sk, v. ö. fent 272. 1. 
a refl. -tse-nek eredetibb alakjáról; megjegyzendő: finnL. valiks-, 
valiks- «herrschen» = fS. vallitse-) ; meg <OÍtse, Öltse az o, ö-
végü meg részint a, (i-vógű névszótőktől (v. ö. szintilyenek <oi , 
öi-végű pluralis-tőjét, egyéb <i végű plur. tők mellett); gyakran 
az <itse mellett még a járulékképző nélkül való <i alak is hasz
nálatos. Példák : finnS. ruoskitse- peitschen (és ruoski-) : ruoska \ 
naulitse- (és nauli-) nageln : naula nagel | kaupitse- feil habén, ver-
kaufen (K. kaupitse-) : kauppa kauf, handel | sepitse- schmieden : 
seppá schmied || vahingoitse- nocere, damnum afferre: vahinko 
damnum | sikiöitse- fetum facere: sikiö feetus, proles | palmikoitse-
(éspalmikoi-) flechten (das haar): palmikko haarflechte | vasaroitse-
hámmern: vasara hammer | kipinöitse- (és kipinöi-) funken sprü-
hen, scintillare: kipind scintilla | hedelmöitse- florere, fructum 
ferre: hedelmá \ vasikoitse- vitulum parere, borjazni: vasikka vitu-
lus | varsoitse- equulum parere, csikózni: varsa füllen | penikoitse-
catulos parere, kölyközni: penikka catulus | ahkeroitse- diligenter 
studere: ahkera asiduus | stb. — A finnE.-ben is <itse, néha 
<etse: pezitse- nisten (és pezi-); sormitse- betasten (S. sormi- id.: 
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sorme, serme finger), nimetse- nennen (és nimeta = S. nimittá-), 
pilvetse- sich bewölken (pilve) ; stb. (Wiedemann, Gramm. §. 98.) || 
A finnK. és Vp.-ben <itse [icce]-nek, illetőleg <zoitse-nék hangzik 
e képző: pl. Vp. aiditse- umzáunen (aida), aldoitse- wogen (aldo, 
S. aalto), haravoitse- harken, rechen (S. haravoitse-: harava), tus-
kitse- (refl. rag.) sich ángstigen (tuska), noiditse- hexen, kuríren: 
noida zauberer, vardeitse- bewachen (S. vartioitse-: vartia) | pl. K. 
rammitse- hinken (ratnba lahm), vardeitse- bewachen, palmikoitse-, 
tussitse- (refl. rag.) sich ángstigen (tuska).— A finnL.-ben van még 
nyoma az eredetibb <Cikse alaknak (<.iks): sodiks- krieg führen 
(soda krieg: v. ö. fS. soti- és sota, fE. sedi- és seda) ; kedriks-
spinnen (fE. kedra spindel = fS. kehrd). — J e g y z e t . A -tse 
járulékképzőre némely esetben a reflexív érték (fent 273.1.) is ráülő : 
pl. iloitse- gaudere, laetari (ilo gaudium), hedelmöitse-, ahkeroitse- \ 
ikdvöitse- langeweile habén, sich sehnen (ikdvd). 

c) <ita (S. <.itta, itta), <.OÍtd (S. <.oitta, öittá: a, a végű 
tőktől is, úgy mint <ioitse); de az <oita (oitta)-nak i-je egyes 
vidékek ejtése szerint már nem is hangzik, úgy hogy oía-ban, leg
alább a-végű névszótő mellett, csak az o vocalis-szinezet utal még 
a megvolt -j képzőre; a finnK. Vp.-ben meg ezen <ota (otta) he
lyett <.uta (utta) is fordul elé, mely is a finnE.-ben a rendes alak: 
pl. kirja-tól [plur. tő : kirjoi]: S. kirjoitta-, kirjuta-, K. kirjutta-, 
Vp. E. kirjuta- «scribere»; — «azt- és azzal-tevésw (különösen: 
«azzal ellátás, fölszerelés))), de egyszersmind «azzá-tevés» kifeje
zésére használt denom. képző, mely néha még az egyszerű <i-vel, 
meg <.itse-ye\ váltakozik. Példák: finnS. nimittá- nominare (K. 
nimittá-, E. nimeta-) : nime (n. nimi) nomen | K. kuoritta-, Vp. E. 
körita- abschálen (és S. kuori-, E. köri- id.): kuore (-ri) schale, 
rinde | S. rasvoitta- (és rasvoitse-) adipe ungere : rasva adeps | 
lahjoitta- donare: lahja donum | kunnioitta- (és kunnioitse-) hono-
rare: kunnia honor | haavoitta- (és haavoitse-) vulnerare: haava 
vulnus | raudoitta- ferro munire, vasalni: rauta \ teroitta- (E. te-
rita-) acie instruere : térd \ kengittd- (és /cewfci-^beschuhen: kenká \ 
nauloitta-, E. naeluta- mit nágeln versehen, vernageln (v. ö. nauli-, 
naulitse-): naula \ höystöttá- schmalzen: höystö schmalz, würze | 
~E.jaluta-, fr. jalutele- (S.jaloittele-) spazieren : jalg (g. jala) fuss | 
stb. || suoritta- (és suori-), E. sörita- rectum reddere, erigere, cor-
rigere: suora rectus | tasoitta-, Vp. tazita- adaequare, complanare : 

19* 
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tasa planus, aequus | lujoitta- íirmum reddere: luja J sekoitta-, Vp. 
segoita- miscere, perturbare (v. ö. E. segi- id.) : seka mixtum j pit-
kittá- prolongare: pitka longus | áitelöittá- süsslich machen, durch 
süsse anwidern: áitela subdulcis | stb. — Ide valóknak látszanak 
^i-végű tőktől való <.uta- (e h. uita)-félék: S. koulutta- schulen, 
iskolázni (unterrichten, züchtigen): koulu schule (v. ö. E. köli-, kö-
lita-: köl', köli) \ savutta- infumare, fumo torrere: savu | myrkyttá-
veneno inficere : myrkky. — Látni való, hogy az <ita(<oita) 
csakolyan összetett képző, a milyen < i mellett <.itse, vagyis így 
taglalódik: <i-ta (<oi-ta). A -t (•tta) járulékképzőre eredeti 
értékül keresetlenül a momentán (illetőleg intensiv)-féle functio 
illik rá, noha némely esetben a képzés alakulása causativ -í-vel is 
magyarázható, pl. ha kenki- szorosabban «calceos induere» a cau-
sativumnak értett kengitta- tkp. «schuhe anziehen lassen = be-
schuhenw. 

J e g y z e t . Az <i-féle denom. igeképzéshez csatlakoznak 
még olyan o [w]-végű igék, melyek ct-vógű névszótők mellett, jelen
tésüknél fogva denominalis-féléknek mutatkoznak; ezen o-juk 
ugyanis oi- helyett való, a melyet az esetleg szintén eléforduló 
<oitse, <oitta-végü igék még fönntartottak ; pl. varsa «csikó»-tói 
van varsoitse- és varso- (e h. varsói-) «equulum parerew | lakja 
donum: lahjoitta- éslahjo- (e h. lahjoi-J «donare». Ilyenek: finnS. 
seulo-, E. s&lu- sieben: seula sieb J liusko-, pirsto-, rahno- assula-
tim findere: liuska, pirsta, rahna assula | vitso- virgis caedere (v. ö. 
E. vitsuta-J: vitsa \ veso- surculos agere : vesa \ neulo- (E. nelu-J 
náhen: neula nadel | sano- dicere (Vp. E. sanu-J : sana vox, ver
bum | noitu-, E. noidu- hexen: noita, noida zauberer (v. ö. K. noi-
duitse-, Vp. noiditse-J. Sőt magának az oi- igetővógnek van még 
némi nyoma déli Pohjanmaa nyelvében (Aminoff: SuomilX, 278): 
pl. varso-nak I. inf. alakja a közönséges varsoa helyett így hang
zik: varsoja (ebből: varsoi-a, varsoi-da). 

d) <.istou, <.OÍsta, azaz: denom. <.i (oi)-{-interiB.-sta 
(fent 14. §.); használata az -itta-ved megegyező. Példák: finnS. mut-
kista- (és mutki-) biegungen v. krümmungen machen: mutka 
flexus, curvamen | tukista- bei den haaren ziehen, zausen: tukka 
stirnhaar kukoista- blühen, virágozni: kukká blume | latvista-
decacuminare: látva summum arboris, cacumen | lovista- incisuras 
facere: lőve (n. lövi) \ kourista-, K. kobrista- (és kouri-, kouritta-) 
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manu comprimere: koura, kobra \ veristá-, E. verista- cruentare, 
blutig machen : vére (n. veri) blut || vahvista- firmare: vahva fir-
mus | uudista-, K.uuista- nóvum reddere, renovare : uute (g. uuden). 
novus | vddristd- incurvare : vadra curvus | stb. — Némely <usta-
féle <oista, <.osta helyett való: matkusta- iter facere (mátka); 
tilusta- (és tiloitta-) collocare (tila locus) | latvusta- = latvista-
(latva) | kovusta- és kovista- hart behandeln (kova) | E. karvusta-
(és karvuta-) an den haaren zausen (karva). — J e g y z e t . Más 
módon is keletkezhetett denom. <.usta, ha már az alapnévszó is 
w-végű : pl. savu «fúmus» mellett savusta- (K. savusta-, Vp. savusta-) 
«ráuchern» válhatott bár *savuista-böl, vagy tartozhatik a kalasta-
«piscari» (kala piscis) osztályához, a melybe kétség nélkül való pl. 
ez i s : linnusta- «aucupari (lintu avis). 

Lapp. A finn denom. < i igetővéget tükrözi szintén <.i a 
lappF.-ben, de a IpS.-ben ez többnyire már megint <e-vé vált, 
úgy hogy esetleg az igető az e-végű alapnévszótővel egyazonnak 
látszik; — ezen kivűl vannak e (a)-végü névszótők mellett < 0 
(e h. oje)-féle denom. igetők (úgy mint a finnben < o e h. oj-félék); 
— midőn az alapnévszó amúgyis o-végű, a lappangó denom. képző 
biztosan meg sem határozható. Példák: lappF. vionni-, S. monne-
eier suchen: monne ei (v. ö. finn mitnt-: muna) | F . navli-, S. 
naule- nageln: navle, naule nagel (finn nauli-: naula) | F. colli- (és 
coallo-), S. colé- dárme herausnehmen, ausweiden: coalle, colé 
darm | gedgi- steinigen, megkövezni: gddge stein | ruvddi-, S. routi-
mit eisen beschlagen (Stockf.): ruovdde, route \ S. muorje- beeren 
pflücken: muorje || IpF. aiddo- einzáunen: aidde zaun (f. aita 
[aida]) | S. lipso- flabello ventilare : lipse flabellum | S. kaggo- servire, 
famulum agere: kagge famulus | F. S. cokko- pectere = f. suki-
(suka) | F . S. sardno- dicere, narrare: sardne sermo (f. saarna) \ 
E. oafso-, S. suorgo- zweige treiben : oafse, suorge zweig | S. kuosso-, 
F. guosso- zu gast sein: kuosse gast. — Néha meg (IpF.) az igető
nek vég a-jában tükröződik a finn < i ; IpF. soatta- (pr. 1. soa-
dam) krieg führen: soatte (f. soti-: sota) \ fuolla- sorgen: fuol, 
fuolla (f. huoli-: huole). 

A finn <:itse, <oitse denom. képzőalaknak megfelel a lapp
ban -se, -he (<.ase, ose, usa [ussa]; <,ahe, ohe) ; ezen képzéssel talá
lunk különösen melléknevektől való «annak-vélés»-féle igéket. 
Példák: IpF. gavpase- handeln, handel treiben (f. kaupitse-): 
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gavppe kauf, handel | ilose- sich freuen (f. iloitse-) : ilo freude || 
oafferussa- opfern: oaffer opfer | skuttarussa- auf die jagd gehen: 
skuttar schütze, jáger | spasebussa- danken: spaseb (or. cnacnőo) 
dank | akkedussa- sich langweilen, verdriesslich sein: akked lang-
weilig, árgerlich | giedagussa- handarbeit verrichten: gietta (úgy 
látszik a nom. plur. giedak szolgált alapúi: Stockf. «bestille med 
hándernei)) | gavvallussa- lístig handeln (f. kavaloitse-) (Quigstad 
45): gavval | fiiruse- huren : fuorra hűre (v. ö. finn huori-: huora) || 
IpS. kedkahe- lapidare (v. ö. F . gedgi-J : kedke \ kaggohe- (és kaggo-) 
servire: kagge | vidnohe-, F. fidnose- operari: vidno, fidno nego-
tium || lpF. uccase-, S. uccahe- für zu wenig haltén, keveselleni: 
ucca klein, wenig | anase-, S. anahe- für zu viel haltén, sokallani: 
adna viel | ovdu.se-, S. autohe- mirari: oavdo, autó mirum, miracu-
lum | stb. — Még további -ks, -fi (vsj képzővel, melyben jóformán 
a mom. (intensiv, v. akár diminutiv értékű -ks-nek 14. §.) van meg 
még egy nyoma: -SCLVSe, -haJcse (v. ö. IpS. tuobdahe-: tobda-
hakse- aliquatenus agnoscere); pl. lpF. cabasavse- für schön hal
tén od. erkláren: cabba \ uccasavse- für wenig haltén (uccase-) : 
ucca | \-pS.vuorahakse- aetate provectum aestimare: vuoras. 

Szintígy már nincsen világos nyoma a denom. -j-nek azon 
lapp képzőalakokban, melyek a finn <citta (-oitta) és <.ista 
(-oistaj-nsk felelnek meg: a) <.ate, ete, ote: pl. lpF. S. na-
mate- nennen=fS. nimittd- (ellenben: F. namade- = f. nimed- e h. 
nimedd-J | gallete-, S. kallete- sáttigen ( = f. kyllittd-J: gallé, kalle 
genug | baggote-, S. paggote- capistrum injicere: bagge, pagge \ 
doaimate-, S. toimate- besorgen, bewerkstelligen (f. toimitta-J: 
doaibma, plur. doaimak sorgfáltige bewerkstelligung Quigst. 61 | 
basote-, S. passote- heiligen (f. pyhittd-J: basse, passe heilig (f. 
pyhd). — b) <CLSte, este, OSte: pl. lpF. oamaste- sich zueig-
nen : oabme eigentam, ding (f. omista-: oma) \ S. oddoste-, oddeste-, 
F. oődaste- renovare: odd, oddo novus (f. nudista-J \ F. gagaste-
mit krallen packen: gagga (f. kynsi- és kynsiste-le-J. De megjegy
zendő, hogy <aste esetleg a finn <asía-nak a mása, a melynek 
nem is szolgál alapúi a denom. -j képző : pl. lpF. guolaste-, S. kue-
laste- fischen: gu'ólle, kuele (f. kalasta-: kalaj ; lásd alább a finn 
kulasta-íéléket. 

J e g y z e t . A lpF.-ben találkoznak <ede-féle denom. igék 
is, melyek első tekintetre a f. <itta osztályához tartozóknak lát-

_^K 
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szanak, pl. uccede- verringern (ucca), anede- vermebren (adna 
viel), buörede- verbessern (buörre gut). De az ezekbeli -d mégis 
csak régibb -nd-nék szabályos változata = finn -nd (finnS. -nt), 
pl. buörede- = f. paranta- (e h. paranda-, fE. paranda-, a mi tkp. 
parane-iő\ való causativum); szintilyenek : IpF. vuölede- erniedri-
gen ss f. alenta-, adnede- = enentá-; a lpS,-ben ilyenekben is 
megfelel <ete, a mint itt a frequ. -nd is -í, a IpF. -d ellenében 
(fent 183. 1.). Egyébiránt ezen buörede-íéle igék szolgálhattak annak 
alapjául, hogy a -d a lpF.-ben néha causativ értéket is nyert: pl. 
gastade- nass machen: gasta- nass werden (f. kastutta-: kastu-J \ 
duttade- zufriedenstellen : dutta- zufrieden sein (f. tydyttd-: tyty-J. 
— Ezzel egyszersmind véleményt mondhatunk bizonyos IpF. 
<ide, S. <.ite-féle denom. igékről, melyek részint különösen 
módosult jelentésüknél fogva is megjegyzendők: IpF. gostide-, S. 
kostite- «rancido rapore esse» (koste, goaste rancidus) | S. cacite-
aquoso esse gustu: cace aqua (ellenben: cacete- aqua eluere) | F . 
nalgide-, S. nalgite-, nalgete- grato esse sapore (nalge dulcis) | F. 
surgide- (S. suorgete-J zweige treiben: suorge zweig. Ezek lehetnek 
bár finn <iíía-félék másai (pl. punoitta- rubidum apparere, kovitta-
durum se praebere), de az is lehet, hogy az < i-hez mint közvetlen 
igésitő képzöhez frequ. értékű (-nd h. való) végképző csatlakozott 
(<ii-de e h. <.i-nde ; v. ö. finnE. punenda- = puneta- «rot werden, 
rot sein, rot erscheinen»). 

Mordvin : -ja (<ija), főleg oly denom. igék képzésére szol
gál, melyekben az «azt-tenni»-féle jelentés szorosabb fölfogás sze
rint = «azt teremni, szülni, magából v. magán eléhozni, magára 
fölvenni)), úgy hogy néha «azzal-való v. azzal-valóvá lenni» fordí
tás is alkalmas (pl. «kormot-tenni [teremni] — kormosodni»); — 
a -ja képzőnek a finn < i ellenében hosszabb alakja (mind a két 
dialectusban állandó a végvocalissal) jóformán a megvolt eredet
szóból (fent 168.1.)maradt meg; — a -j helyett volt eredetibb -g-re 
utal: mordE. al-ga-ndo- (lásd e §. elején). Példák: mordM. E. 
vasija- fohlen, csikózni: vasa, vasé füllen, csikó (v. ö. finn varso-
varsoi-tse- : varsa) \ verja-, verija- bluten, vérzeni: ver blut | E. 
verisija-, M. versa- lammen, megbárányozni: veris (dim. veriske) 
lamm | E. levksija- junge werfen, junge bekommen: levks tier-jun-
ges | M. vazja-, E. vazija- kalben: vaz kalb | M. alja-, altja-, E. 
altja- (és alga-ndo-) eier legén, ova parere: al ei, ovum | M. lopaja-
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blátter treiben: lopa blatt, laub | pekija-, E. pdkeja- bauch bekom-
men, schwanger werden : pekd, pdke bauch | E. sodija- russig wer-
den: sod russ | M. sdmenja-, sdmenia-, E. cemenija- rostén, ver-
rosten | sovja-, E. covija- spumare: sov spuma | kdZjd- (frequ. 
kdzjese-J, E. kdzija- zürnen: kd£ zorn | M. ervdja- ein weib neh-
men, heiraten: ervd weib, gattin | M. sum-ija- (schulden machen, 
verschuldet werden) eladósodni: suma, sum schuld. — Némely 
ilyen igének -fi, -vt képzős causativuma (16. §.), az alapszó mellett, 
«azzal-valóvá tevést* jelent: ervdjaftl- (beweiben: verheiraten 
[einenmann]; azaz «weib nehmen lassenw), pekijafti- schwanger 
machen, kazjafti-, E. kdéejavto- erzürnen, ardasiafti-, irdasjafti-
beschmutzen (ardasia- schmutzig werden) || E. kstajavto- wichsen, 
mit wachs streichen (ksta wachs) | M. vaiafti-, E. oijavto- [mit 
fett, öl] schmieren, ölen (vaj, oj) | M. mazijafti- schön machen, 
megszépíteni (mazi schön) || megjegyzendő : E. pilijavto- ohrfeigen 
(pile ohr). 

J e g y z e t . A finn <ista denom. képzés másának látszik a 
mord. -ksta, -st ezekben: M. kirgaksti-, kurgaksti- rülpsen (kirga 
hals; kurga, E. kwrgo mund) | E. urvaksto- verheiraten (eicen sohn, 
jKemiTfc): ufva, M. ervd frau) || E. anoksta- bereiten, fertig machen 
(anok fertig) | pdksta-, E. peksta- (frequ. pekstle-) befestigen, sper-
ren, schliessen (pdk, pek stark, fest, sehr). 

2. J e g y z e t . Lappangó -j (-g) denom. képzővel magyaráz
hatók legkönnyebben az < a végű igetők rövid vocalison végződő 
névszó mellett, pl. mora- singen: mor, E. morolied, gesang; számba 
jő, hogy -d képző lappangása azért nem vehető fel, mert a mordvin 
nyelv nem ejti el a szóközépi d-t úgy mint a finn (finnS. K. E.) ; 
meg az, hogy ilyen <a-val találkozik «azt szülni»-féle ige is, a 
mely külömben <ija-vsd alakúi: mordM. purhciza-, pirhciza- «fer-
kel werfenw (purhc, pirhe és pirhcez = E. pursez «ferkel», ebben: 
pirhcezu «tráchtig [sau]» | M. lefkseza- «junge werfen (lefks «tier-
junges)) és lefksez ebben: lefksezu tráchtig [tier]. Egyéb példa 
(NyK. XIII, 67): M. E. kalma- begraben : kalma, E. kalmo grab | 
seda-, sed'a- mit brettern belegen, MOCTMTL : sed', sede brücke, diele | 
M. pera-, pira- einzáunen: perd, pere, pire zaun, garten | karksa-
sich gürten: karks dünner gurt, riemen | vajma-, E. ojma- atmen, 
ausruhen : vajma, ojme atem. 

Cseremisz. Lappangó denom. -j képzővel magyarázhatók: 
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a) cserS. muno (M. muna) «ovutn» mellett: mun£- (*muniz-, *ma-
noj%-) «ova parere» (v. ö. finn muna mellett: muni-, *munitse- id.) || 
seáe, side i ra: sedesk-, M. sidesk- irasci (alkalmasint refl. s/c-val, 
fent 277. 1.) | pun, pon, pili, körperhaar : punusk-, ponosk- muce-
scere, schimmeln (szintígy: ib.); — b) Járulékképző nélkül: cserS. 
ku£- urina [kuá-vüt]: ku%- [praes. 1. kuzam] urinare (v. ö. finnE. 
kuze-, kuzi-, lpF. gugga-, gogga- MUgSz. 120. 1.) | wor, mur, mora 
cantus: mur-, mor- [ern] cantare (v. ö. mord. mor: mora-) \ lum nix 
(f. lume) : lum- [pr. 3. lumes] ningere | pece, pica sepes, septum: 
pec-} pic- [em] sepire, consepire | sor merda: sor- [am] cacare. 

c) <est: cserE. omo somnus: omest- [am] in somno loqui (az 
•st lehet bár a cser. -st frequ. képző: fent 190. 1.) | song spuma: 
songest- spumare (v. ö. mord. sov : sovja-). — J e g y z e t . Nem hoz
ható föl biztos például: sojest- mentiri, loqui, se jactare (sója men-
dacium, jactatio); mert a esuvasban, a melyből a sója került 
(= sója), van sója- »mentiri» ige is, a melynek a cser. sojest- lehet 
tovább képzett mása; szintígy nem: taust- gratias persolvere, dan-
ken (e h. tav-est- «gratias-facere», v. ö. tat. tau itmek, votj. tau 
karini id.); v. ö. pasa-estese és pasastese «dolog-tevő (opus-faciens, 
operarius)». 

Vogul-osztják: -j vagy az alaptő végvocalisával összevonva 
<*, <.i (úgy mint a finnben); értéke «azt és azzal-tevés». Példák: 
vog. ulmej- (vogB. praes. 1. ulmejem, vogL. inf. ulmjuy) tráumen : 
ulm, ulom schlaf (vogK. ulmiayt-, refl., ebből: *ulmeja-/t- «im schlafe 
erscheinen» Máté 1, 20. 2, 13) | vogB. knlupj- (pr. 1. külupjem) 
mit dem netze fangen (frequ. kulupjánt-) : kulup, külop netz | vogK. 
yumi- (Ahl. kumij-J einen mann nehmen, férjhez menni (Máté 22, 
30. yumiat, Ahl. kumijat férjhez mennek): yum, kum mann (v. ö. 
mord. ervája- ein weib nehmen) | sipi-, recipr. kat-Yal: sipikat- sich 
umarmen (tkp. sich umhalsen): sip hals, kragen | vogL. sq.ri-, refl. 
sqriau- blühen (nuk s. aufblühen): sq,r, sori blume, blüte; — oszt. 
Irt. raypej-, osztB. roypi- (Volog. roypiji-) lügen, betrügen: rágap 
(adj. p. raypan), rögop, rögip trug, lüge | osztB. olníi- (pr. 1. olmi-
lem), uhní- [Vol. ulmiji-] tráumen: ölim, ulim schlaf (Vol. ulmisa-
CHHTLCH) I ol'pi- (olpiji-, Ahl. olpi-) fárben: olip, öllp farbe | tiniji-
A. tini- verkaufen: tin, tin preis | pusfdji- ráuchern: pusin rauch | 
nalmi- lügen, verleumden A.: nallm zunge (v. ö. nalmin «lügen-
haft»; finn kiéli-, kielittele- «calumniari») | sojpi- mit zugnetz 
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fischen: söjip zugnetz | navri- verláumden, schmáhen: navir 
schaum | samíji-, A. sami- rostén, rostig werden: sami rost (v. ö. 
mord. sámenja-: sámen).— J e g y z e t . Az alapszó is i-végű 
levén, a -j den. képző már nem válik jól külön, söt ezen és más 
esetekben is egészen lappangásba is jutott : vogB. eW-(pr. 1. ériem ,-

-frequ. eridnt-) singen: éri gesang; de osztB. ar rövidebbé lett mint 
az igető : art- «singen» (vogK. erg- szintén eri «gesang» mellett, 
mégsem bizonyítja a -j-nek eredetibb -g alakját, mert ezen g az 
alapszóhoz tartozhatik; v. ö. osztlrt. árg-[em\, S. Irg- «singen» és 
ara, S. árey gesang) | vogB. üli- (atmen, hauchen) ebben: liliep, 
liljep atem; meg lila- (praet. lildis er hauchte); K. üli- (praet. 3. lilies, 
Ahl. lílijes) aufleben: Uli, lil atem, seele (lélek) | vogB. dteál-
(*átejd-l-) einmal beriechen, átint- (dti-nt-) beriechen: át geruch I 
iép- dampfen: iép dampf | mq,jt- erzáhlen, mesélni: mqjt erzáhlung 
(osztB. mons-, Irt. mond'-, S. münd'- [mont'-] márchen erzáhlen: 
mons, mont' márchen) | vogB. jorr- hobeln, glatt schnitzeln: jorr 
hobel (prass. 1. jorrém mellett még ez is: jorrgém, hol a #-ben 
csakugyan az eredetibb képzőalak látszik; pass. jorrigaii-; továbbá 
van jorát- hobeln). 

b) <it (<it) = -jJrt (mom.,esetleg caus. értékkel; v. ö. finn 
<ita): vogB. nelmit- betrügen : úelm zunge (v. ö. oszt. nalmi- lügen : 
nalim) \ mwnmit, reü. munmitau- schwitzen : murám (m.-vit schweiss, 
munmin heiss) | namprit- kleinmachen, aprítani: námyri klein, mi-
nutus (oszt. nambir kehricht, abfálle) || osztB. nemit- nennen (f. 
nimittá-fde vog. namt-J : nem nomen | jilbit- (ésjilbat-) erneuern : 
jilip neu, frisch |porit-, A. porit- bohren : por bohrer. — J e g y 
z e t . Még d (vog.), a (oszt.) vocalisban is lehet a lappangó den. -j 
képzőnek nyomát látnunk, v. ö. fent (213.1.) vog. -mit és -mát mom. 
értékű képzőbokor ; v. ö. vog. kaid, oszt. yala mortuus = finn 
kuolia [kuoleja] • v. ö. oszt. jilbit- mellett: jilbat-, meg vog. jorr- és 
jorrg- mellett: jorát- hobeln. Megfejthető így -j képzővel: osztB. 
posyant- (Ahl.), azaz : poéy-a-nt- «junge werfen» (pösiy junges tier; 
v. ö. a finn poiki-, mwni-, mord. levksija- stb. denom. igéket; ona-
(Vol. ona-taj verschmieren: on harz, pech. — Megjegyzendő még: 
vogB. elmáyt- schárfen, schleifen (elmi schneide, acies; vogL. 
ilmi-nt-: ilmá) \ B. laloyt- ráuchern (mit lalvá bibergeil; oszt. jbl) || 
L. nqirayt- satteln: nqir sattel (avagy bővebb alapszó *nq,iray = 
magy. nyereg?). 
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c) < t í , at mellett eléfordúl az osztjákban <alt, ilt is, 
nyilván mom. (intensiv)-féle -It-vel (fent 238. 1.): osztB. jimalt-, 
jamalt- heilen (gut machen): jim, jam gut (v. ö. vefl. -s'a-val: ja-
maéa-, jamaé- gut werden) J sijalt- verkünden, preisen, cJiaBHTb: 
síj stimme, ruf, ruhm, cJiaBa | nulmilt- verwunden: nulim wunde [ 
jinkilt- überschwemmen, HaBO^HiiTt: jink wasser || pajlalt- ebnen: 
pajla eben, glatt | jouralt- krümmen, KpHBHTb: joura krumm. 

d) -j (g) + l denom. képzőbokornak van egy-két példája a 
vogulban (j helyett ^-vel: -yl, v. ö. tolmqy = m. tolvaj): vogL. 
najteyl-, úajtiyl- zaubern, K. najteyl- wahrsagen Máté 7, 22 (najt 
zauberer; e mellett van a képzőveszett najt- ige i s : v. ö. finn noita 
és noitu-J | B. nelmayl- oft betrügen: nelm zunge (v. ö. vog. nelmit-
betrügen, oszt. nalrrii- lügen); e szerint a vég -l frequ. értékű. — 
J e g y z e t . Ugyanezen elemekből (-j + l) állónak látszik a vog. 
<.ál, oszt. <al, ilyenekben: vogL. metál-, K. metél-, osztB. mital-, 
Irt. midad-, S. mldel- mieten (met, mit lohn) | oszt. solala- salzen 
(sol salz) | oszt. mortal- (mortala-) messen, ausmessen (mórt 
maass). De nagyon is meglehet, hogy ezek csak kölcsönszókúl a 
zürjénből kerültek, a hol az <al közönséges divatú (zürj. medál-, 
solal-, murtal-), meg a murtal-nak jóformán ige-féle alapja van 
MUgSz. 618.1.). Hozzájárul hogy az oszt. mital- mellett a refl. 
mitasa-,mitas- «sich vermieteno is s= zürj. medas- (e h. medálé-). — 
így végre kétség támad néhány egyéb oszt. <as-féle denom. igé
nek eredetiségére nézve: osztB. likas sich erzürnen (lik zorn; zürj. 
l'őgal-, lögaé-: Vág) \ nuras- sich árgern (nur árger, missfallen; 
zürj. noral-, noras- klagen, unzufrieden sein: nor). Mindazonáltal 
van olyan < a s [meg <ié, <?s']-féle ige is, mely csakugyan az osztj.-
vogulban termettnek látszik (=-j + refl. é) : osztB. jimas-, jimasa-
gut werden, sich versöhnen (jim) \ joras- sich rühmen, gross tun 
(jor herr) | kandas-, kandié- sich erzürnen (kand zorn) | hutáé- sich 
zanken (kut: kut verta id.) | ulmaé- tráumen, im schlafe sprechen 
Ahl. (ulrniéa- CHUTtca: v. ö. olmi-, vlmí-) (Irt. ötmes- tráumen -
diám schlaf | tinaé-, tinisa- handeln, handel treiben Ahl., tines-
Vol. (v. ö. tini-) | samaéa- lust habén: sám herz | kasas- einwilli-
gen: kas wille, freude ( = vogB. kazes- wollen, einwilligen: kas, kas 
lust, wille). 

Zürjén-votják. Fent (285. 1.) azt fejtegettük, hogy a zürj.-
votj. -J-t meg a denom. -jal-lo&li-j-t mint közvetetlen denom. képzőt 
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eredetibb -l (illetőleg ugor -d) helyett valónak kell tekintenünk. 
De mégsem tagadjuk azt a lehetőséget, hogy egyik másik esetben 
akár a gutturalis -j (-g) képző maradt fönn ilyen zürj.-votj. -J-ben, 
noha nincs módunkban azt esetenként meghatároznunk. Még 
inkább azt sejthetjük, hogy némely most kepzőtelennek, de jelen
tése szerint mégis denominalisnak mutatkozó igéről a denom. -j 
képző tűnt el, mely más ugor nyelvben is gyakran csak az alaptői 
végvocalis színezetéből vehető ki annyira-mennyire, míg végre 
•ebben is egészen elhomályosult. Ilyen pl. zürj.-votj. t'ól- (inf. tolni, 
töli-ni) windig seín, wehen (tol wind) | vot. cut-, z. cot- (inf. cuti-ni, 
i'ot-ni) hinken (cut lahm, krüppel, zürj. cot-mi- lahm werden | z. 
sim- rostén, verrosten (sim rost; v. ö. oszt. samiji-, sami-) | z. cin-, 
cinal- rauch machen, ráuchern (cin) j z. mojd- márchen erzáhlen, 
votj. mad'- (inf. madi-ni) erzáhlen, rátsel aufgeben (mádon, ma-
d'iskon erzáhlung): mojd márchen; v. ö. vog. mqjt-, oszt. mons-. 

Ezenkívül a f. <ita (itta)-val egyezőnek mutatkozik a zürj. 
<Öd (zürjP. <Öt) (illetőleg jésítés után <ed, etj, melynek a vot-
jákban többnyire <at felel meg (míg a deverbalis causativ <öt 
a votjákban <et, it, fent 243.1.): pl. zürj. nimöd-, votj. nimat- nen-
nen (finnS. nimittd-, osztB. nemit-): nim nomen | z. cin'ód-, P. 
cinöt-, votj. cincit- rauch machen, ráuchern: cin | gazod-, gazöt-
erfreuen, votj. gazát- lieben: gaé freude, lust | miced-, micet-
schmücken, fárben: mic schmuck, farbe | votj. vosat-, vösat- opfern, 
beten: voé, vös opfer, gebét | z. éödöd-, södöt- schwárzen: söd 
schwarz | kuéed-, kuéet-, votj. huzat- láng machen, verlángern: kué 
láng || votj. kvaret- schreien: kvara stimme | votj. síimet-, sumit-
scherzen, mutwíllen treiben: sum (freude: sumpotini sich freuen). 

Magyar: a) -h, mely néhány denom. (és pedig régibb keltű) 
igében a képzőnek változó vége mellett, annak állandó előrésze 
levén köz vetetlen igésítő elemnek ismerszik meg == ugor -j (-g), 
tekintve hogy a magyarban szóközépi h néha még -j-vel váltako
zik (fehér: fejér) és eredetibb #-ből való (pl. teher, gyohon^ pohos, 
MUgSz. 500., 200., 172., 441. 11.). Ezen igék: seb (acc. sebe-t, adj. 
p. sebe-s, sebé-s) «vuhms» mellett: sebhéd-, sebhöd-, sebhiid- «vul-
nerari» (MA. sebhett, sebhütt vulneratus, Winkl. cod. 256. meg-
sephöttél vulneratus es; mai nap a Székelységben: sebhedt szív 
Nyelvőr I, 323): — sebhév- praet. 3. sebhevék («ő szivének bánatjá-
nak miatta megsebhevék és megkeseredékw Katalin leg., ed. Toldy 
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235); — sebhét-, sebhöt- «vulnerare» (MA., Winkl. cod. 259. «sep-
hössed meg én szívemet; Münch. c. megsebheték vulneraverunt, 
megsephétvén) j hír (adj. p.híres) «fama, rumor» mellett: hírhed-x 

prses.-tő hírhész-, praet. hírhév- «divulgari, innotescere» (Münch. c. 
meghírhévék exiit fáma, divulgatum est; meghírhött manifestum 
factum est; Káldi: kihírheszik percrebrescit); hírhet- evulgare 
(ki-h.) | hely (acc. hely e-t, adj. p. helyé-s) «locus» mellett: helyhet-
[helyhét-} collocare (MA., helyhetés collocatio; Münch. c. helyhete 
posuit); —helyhez- «collocare» (MA., Pázm. helyhezés collocatio; 
Münch. cod. kelyhéztetétt vala positus erat) | bűz «foetor, putor^ 
odor» mellett: bűszhöd- (-h miatt sz-vel) «putescere» (Pázm.); — 
biízhöt- «putidum facere» Pázm. | bűn «peccatum» (ered. «poena» r 
MUgSz. 477): bünh'öd- «peccare; poenam luere» (MA.; Münch. c. 
bíínhöttem peccavi; inf. bűnhönni; ib. 47. 150. 1. ha bűnhendik si 
peccaverit); — bünhet- «punire» (Jord. c. 728. mivel bűnhetnék ükét 
quomodo punirent eos) | vén «senex, aetate provectus» : vénhéd-, 
vénhüd-, prses. vénhész-, vénhösz-, vénhüsz- «senescere» | vér (vír) 
«sanguis» : vírhedz- «blut schwitzen, bluten» (vírhedzik a ló ((mi
dőn vér serkedezik a hátából» NKúnság: Ny. III, 282) | árva 
«orphanus» : árvakod- «verwaisen (el-árvahodott «elend, hilfloso ib^ 
III, 233) | vég «fmis» : véghet- (ebben : véghetetlen «innnitus» : MA. j 
fejtegette Szinnyei: Ny. VII, 99.).—Az ezen denom. igéknek alap
jául való -/i-képzésre teljesen rá illik az «azt-tevés»-féle érték, s 
e mellett is nyerhetett az egész ige intransitiv-féle jelentést («azzal-
valóvá lenni», v. ö. fent a mordvin rovatban: sodija- stb.), pl. *seb-hé-
«sebet-tenni, vulnerare» vagy «sebet-tereremni, -kapni == sebessé 
lenni, vulnerari». Az egész sebhéd- lehetne így héx=sebhé + frequ. -d 
végképző. Ámde a -hüd, -hüsz-íé]e mellékalakok, s még inkább a 
prset.-ban előforduló -hév, -höv, a melyhez egyébiránt a perf.-beli -kütt, 
•hött is tartozhatik, azt láttatják, hogy reflexív elem is rejlik az in-
trans. -héd stb. végképzőjében, úgy mint-az < ad, usz, wv-féle igékben 
(fent 264.1.). — A transitiv -hét, -hőt igékben meg a -í végképző lehet 
eredeti értéke szerint causativ (pl. sebhé-t- = «sebet-kapat») vagy 
momentán (intensiv)-féle miszerint pl. sebhé-t- = «vulnerare» nyo
matékosan, v. ö. finn havojta-: hava) ; az utóbbi fölfogás alkalmas 
a kelyhet- igénél, mely mellett van helyhé-z- frequ. végképzővel. — 
Megjegyzem, hogy a bűnhe-ndik alakban aligha láthatjuk az egy
szerű/*- képzés megmaradását; ez jóformán —bűnhendik, -hévéndik* 



302 UGOE ALAKTAN, I . 

b) A -hod (-héd, -höd)-heli h elenyésztével, a mely vocalis-
közi helyzetből is történhetett (v. ö. Münch. cod. 47, tévehed- = 
későbbi és mai téved, szomjúhoz- áss szomjaz-), megmaradt az igé-
sítés functiója a csupa végképzőn: yod (öd, ed); ezen képzéshez 
azomban határozottan csak olyan <od-féle denom. igéket számí
tunk, a melyek jelentése «azt-tevés»-féle, nem az egyenesen «azzá-
válást» jelentőket is (pl. igaz; igázod-), a melyek másképen is 
magyarázhatók (1. alább); pl. álom (acc. álmo-t) «somnus; som-
nium» mellett: álmod- «somniare» (így is: álmád-); (v. ö. vog. 
oszt. uhnej-, olrni- álmodni) J penész- mucor: penészed- mucescere, 
schimmeln (v. ö. mord. kulcun: kulcunija- penészedni) | düh furor, 
rabies (dühös rabidus): dühöd-, dühösz- insanire, furore corripi || 
nyíltabbá vált vocalissal: ár flut (víz-ár, -árja ,• ár-víz inundatio): 
árad-, árrad- [*árhad-] überfmten, exundare | ev pus, sanies (adj. 
eve-s) : eved- suppurari, in saniem abire (evedtség) \ hamu- (acc. 
hamu-t, hamva-1) cinis : hamvad- és még teljesb alakkal hamuhod-, 
hamvahod- «in cineres abire» (vagy «aschfarbig werdenw : hamva-
hodott képe Arany, Bud. hal. II.). 

c) A régibb helyhez- most helyez-nek hangzik, s azt mutatja, 
hogy az «azt- v. azzal-tevést» jelentő denom. igéknek másik közön
séges divatú képzője -Z (<.oz, éz, az, ez; a, e-végű tőtől <.áz, ez) 
csak a megmaradt járulékképző = frequ. -* (fent 192.1.), mely előtt 
az igésítő -h (= ug. -g, -j) lappangásba jutott: v. ö. az ugyanazon 
elemekből álló finn <.itse-t, melynek a lappban többnyire csak 
-se felel meg. Egy másik utalást a denom. -z előtt megvolt -J-re 
találunk az őr «wáchter, wache»-hez tartozó őröz- (összevonva 
orz-, pl. őrző) «custodire» igének változatában őriz-, mely előző 
őrejz-re mutat. Természetesen rövidülhetett a ft-val való teljesb 
képzőalak úgy is, hogy a névszótő végvocalisa megmaradván a 
képzőbeli vocalis szorult ki, vagyis pl. <a-hoz, <o-hoz-hó\ <ahz, 
<.ohz keletkezett, mely <.azz, ozz-on át végre <.az,oz-vk gyengült. 
A fejlődésnek ilyen menetére csakugyan még rá is mutat némely 
-z képzős denom. igének -dz-íéle mellékalakja (pl. fiaz- «junge be-
kommenw = fiadz-, pl. fiadzik, fiadzott, ebből: fiazzik, fiazzott; 
v. ö. fent 263. 1., refl. <óz mellett <ódz)1). — Néhány példa: 

1) Megjegyzendő, hogy a fiadz-féle igék mellett általában nincs meg 
teljesebb -doz alak (*ftadoz-), sem a puszta -d képzés (*fiad-). Csak az egy 
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aranyoz- vergolden (arany gold: adj. p. aranyos) \ sároz- mit lehm 
schmieren, kotig machen (sár: sáros) \ kínoz- quálen (kín qual) | 
havaz- schneien (hó, hava-t schnee: adj. havas) | oltalmaz- be-
schützen (oltalom, acc. oltolma-t schutz) | ruház- kleiden (ruha, 
ruhá-t kleid) | csomóz- verknoten, in ein bündel binden (csomó) \ 
nyűgöz- fessem (nyűg, nyügö-t fussfessel) | kövez- mit steinen bele-
gen; steinigen (kő, köve-t) \ végez- endigen (vég ende) | kegyelmez-
begnadigen (kegyelem, kegyelme-t gnade) | nevez- nennen (név, ne-
ve-t name) | vesszőz- mit rutén schlagen (vessző) \ betűz- buchsta-
biren (betű) stb. stb. || ágaz-, ágoz- (pr. 3. ágazik, ágzik) zweige 
treiben; sich verzweigen (el-á.) : (ág, ága-t) \ bimbóz- MA., bimbódz-
(pr. 3. -ózik, -ódzik) knospen treiben (bimbó) | levelez- (pr. 3. 
-ezik), leveledz- blátter treiben (levél, levele-t) \ borjúz-, borjaz-
(megborjazik) kalben (borjú, borjú-t, borja-t) | fiaz- MA., fiadz-
junge werfen, j . bekommen (fiú, fi: fia-t, fia-s) \ csikóz- fohlen 
(csikó füllen) | ollóz-, ollódz~[ik] zicklein werfen (olló) \ csomóz-[ik] 
MA., csomódz- knoten bilden (csomó) | övez-, MA., övedz- gürten; 
[-ik] sich gürten (övedző cingulum), (öv, öve-t gurt, gürtel). — 
J e g y z e t . Az -2-es denom. igének (törik-íélé) reflexivumából (pr. 
3. -zik) jobban szereti a magyar nyelvszokás az előző vocalist ki
hagyni, mintsem az átható értelmű alakból (pl. vér-z-ik, vérzett: 
áth. vérezek, vérezett \fogzani zahnen, fogzik: fogazni mit záhnen 
versehen). Magának a denom. képzésnek mivoltára nézve ebben 
semmi külömbség nem rejlik; hiszen átható értelmű 2-es ige is 
rövidül így akárhány esetben (pl. kínoz-: kínzó, kínzat, kínzott \ 
végez-: végezi v. végzi, végződ- stb.). 

d) Húgy (acc. húgya-t, hugya-t, adj. húgyos, hugyos) «urina» 
mellett -z-es denom. igének mutatkozik húgyoz-, hugyoz- «urinare, 
mingerew; de ez még nyújtott gygy-vel is hangzik: hugygyoz-, 
vagyis hugyoz-, a megvolt igésítő képzőre utalván: *hugy-ho-z-; 
egyszersmind ezen hugy'- (hngyh-)-Yol egyezőnek tűnik föl: húgy-, 
hugy- mint ige (húgyó mingens: h. disznó, h. edény), t. i. mint lap
pangó -j(-g) képzésű denom. ige (v.ö.fent 297.1. lpF. gugga-, finnE. 
kuzi-, cser. ku£-); nyújtott végconsonanssal: hudd- (pr. 3. huddik, 

övedz- «cingere ; cingi» fórchil elé egyszer a Nádor-codesben «araDyos övvel 
vvedözneTc vala», s ezt, ritkaságát tekintve, bátran utólagos szétbontásnak 
tarthatjuk. 
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n. act. hitddás ; v. ö. huddoz-=huggyoz-). — Ilyen az alapnévszóval 
egyezővé vált denom. igék még: szar- (pr. 3. szarik) cacare, mer-
dare (szar merda, excrementum; v. ö. cser. sor-: sor) \ fos- laxi-
ren, durchfall habén (fos dünner kot von menschen, tieren; v. ö. 
finn paski-: paska) || ágy- (és ágyaz-, ágyai-) betten (die garben: 
auf der tenne zum dreschen anlegen ; ágyás ; a cséplők béágytak : 
ágy bett, lage von garben). 

e) <dl denom. képző ebben: használ- «nützen, nutzen ma
ciién; gebrauchen, benützen» (haszon, acc. haszno-t, adj. p. hasz
nos) keresetlenül a denom. -j (-g) képzőnek -j alakjával magya-
rázódik, mely szintúgy illik a magyar hangfejlődéshez mint a -h 
(v. ö. őriz-), miszerint <.ál= <.oj, aj + frequ. -I mint végképző.— 
Nagyon hihető, hogy ugyanazon elmekből alakúit az -11 (<all, 
oll stb.) a javatta-, keveselle-íéle igékben : t. i. <.alla e h. <.a-ho-la, 
<a-hla: lásd a 21. §. végén. V. ö. fent (299. 1.) a vog. -%l képzőt, 
ebben: najteyl-. 

f) Különös denom. igeosztályt tesznek az <ász, ész-íéle 
igék, melyek «azzal-foglalkozást» (jelesen: «azt-fogást, -szedésto) 
jelentenek, de a melyek mellett, több esetben, az illető ((foglalko
zót)) jelentő ugyancsak <ász, ész képzővel való névszó is fordul 
elé (mely tehát értelme szerint az igének nomen actorisa). Eégibb 
és népnyelvi példák: halász- piscari (hal, acc. hala-t piscis) és ha
lász piscator | vadász- venari (vad fera) és vadász venator | ma
darász- aucupari (madár avis) és madarász auceps | egerész- mures 
capere (egér) és egerész muriceps MA. | horgász- hamo piscari 
(horog) és horgász hamiota MA. || nyulász- lepores venari MA. 
Pázm. (nyúl lepus) | fáész- holzen, für sich holz führen Tájsz. (más
kép : faiz-: fa, acc fá-t holz) | szenész- kohlen brennen Ny. V, 424 
(szén, acc. szene-t kohle). Nincs kétség, hogy az <ász-íéle («azzal-
foglalkoznii)) igének meg az <.ász-Yégü («azzal-foglalkozó») név
szónak van köze egymáshoz, noha van néhány példa a csakis igére, 
meg a csakis névszóra (juhász schafhirt, kertész gártner MA.). 
Tekintve, hogy hasonló szópárok mellett néhány ugor nyelv az 
«azzal-foglalkozót» világos nomen-verbaléval nevezi (finn kalasta-
piscari: kalastaja halász | linnusta- madarászni: linnustaja mada
rász | metsástá- vadász: metsástájá vadász || zürj. cerial- fischen: 
cerialié fischer (vagy ceri-kujis «fisch-fánger») || v. ö. mordE. kalon-
kundi v. -kundica, cserS. kolom-kucisi, vogK. kul-kisp, vogL. kul-
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dlslen kum, osztB. yul-velpaslata yo: mindannyi «fisch-fánger») az 
<.ász-végü névszót a megfelelő igétől való kopott képzésű nom. 
agentisnek tartjuk (<asz-js helyett; v. ö. merész audax: mer- au-
dere, merész- iá.). Maga az <ász denom. igeképző pedig lehet bár 
külön fejlődött mellékalakja a közönséges <oz denom. képzőnek, 
ebből: <ia-jo-sz (v. ö.fáész- mellett faiz-J ; de ezen igéknek (leg
alább eredetileg) intransitiv jellemét tekintve, még azt is sejthet
jük, hogy a nyujtottnak megmaradt vocalisban még egy külön 
képző lappang, jelesen subjectiv értelmű (250. 1.) reflexiv képző 
(miszerint pl. vadász- e h. való: vada-jo-vo-sz- [iwdajvosz-, vadaj-
josz-}; v. ö. reil. alakkal: lat. venari, piscari, gör. aXisósoö-at, #7jpáv 
és •d-ripáad-ai). 

23 . §. Denominalis igeképzők: 3. ugor -m (-n). 

A legtöbb ugor nyelvben (ú. m. a vogul-osztják, zürjén-vot-
ják, lapp, mordvin, cseremisz nyelvekben) találunk « a z z á - l e v é s t 
v. v á l á s t » jelentő denom. igéket -m képzővel, a melynek a finn
ben a szintezen értékkel használt denom. -Ti képző nyilván csak 
változata.- Alapszavuk rendesen melléknévi vagyis «igeszerű» (fent 
2. §.), s az «azzá-válás» gyakran nyomatékosan vagyis « a z a b b á 
válás »-nak értendő. Hang szerint egybetalálkozik ezen denominalis 
képzővel a momentán (intensiv) értékű deverbalis -m képző, mely
nek a finnben szintén többnyire -n az alakja, s ha számba vesz-
szük, hogy az -m (nj-es denom. igék rendesen igeszerü alapnév-
Bzótól valók s gyakran («azabbá»-válást jelentvén) némileg intensiv 
jellemüek is, nagyon hihető, hogy a denom. -m képző eredetileg 
azonegy a deverbalis -m képzővel, ezt «hirtelen inchoativum»-féle 
mellékértékével véve (pl. finn suure «nagy» (igeszerű) mintegy 
«*nagylani» [magnum esse]; suurene- «egyszerre nagynak lenni* 
(nagyságra támadni) = mintegy «*nagyamni», s intensiv árnya
lattal: «ugyancsak nagygyá támadni » = « nagy óbbá lenni»). B mel
lett az is hozható föl, hogy a finn nyelv az < eda végű melléknevek 
mellett az -rt-féle denom. igét az <e-végű ige-természetű alapszótól 
képezi (pl. valgeda (ducidus, albus» mellett: valge-ne- «lucescere, 
albescere»). 

Zürjén-votják: -m, végvocalissal -mi; pl. zürj. koúmi-, votj.. 
kuasmi- trocken werden (kos, kuas) | z. v. kizermi- flüssig, dünn 
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werden (kizer) J niZmi- stumpf w. (nié) J z. jögösmi- voll schmutz 
w. (jögös) J z. virösmi- blutig w. | izmi- zu stein w. fis) | v. jemi-
zu eis w., gefrieren (je) | z. v. tirmi- voll sein, genug sein, genügen 
(tir voll; de igéül is tir- voll sein, sich füllen) | z. gonmi- heil w., 
genesen f#'on) | stb. — Néha <.id végű melléknév mellett, rövi
debb alapszótól való az ige: zürj. lapmi- és lapidmi- feucht wer
den (lapid feucht) | dubmi- és dubidmi- schal w., salzlos w. (du-
bid, dub). 

J e g y z e t . Eléfordúl e denom. képzés előző a, o-val is : zürj. 
<Lami, votj. <omi ; pl. zürj. gönösmi- és gönsamt- voll haare 
(gönös) werden | göVmi- és göl'ami- verarmen (göt nackt, arm) | 
koknami- leichter werden (koknid, kokni leicht) | geskami- eng wer
den, sich drángen (geskid) | cökmi- és cökami- dicht werden, sich ver-
dichten (cokid, cök dicht) || votj. vakciorni- kurz werden (vakci) \ sókí-
tomi- schwer sein, sch. werden (sökit schwer: éökito beschwert, 
schwanger) | coritmi- és coritomi- hart werden (corit). Ezen a, 
o vocalis, mely nem lehet csupa consonans-választó, némely 
esetben bővebb névszótő képzője (votj. éokito-mi-; szintígy zürj. 
tirmi- mellett tirami- tráchtig werden : tira tráchtig); de más ese
tekben nyilván előbb végbement igeképzéshez tartozik (miszerint 
a -mi itt csakugyan deverbalis képző): gönsamt- mellett pl. van 
gönsal- is «haarig werden, sich behaaren« s amaz lehet bár, ren
des hangkopással, gönéalmi- helyett való (v. ö. velal- és velami-
e h. velalmi- gewohnt werden) ; szintigy geskami- mellett: geskal-
eng werden; veskami- és veskal- grade werden (veskid) ; veknami-
és veknal- eng, schmal werden (veknid, vekni). 

Vogul-osztják: -m, végvocalissal az osztjákban -mi és-ma; 
pl. vogB. riarm- kahl werden (nar) \ váiim- kürzer w., sich náhern 
(váii kurz, nahe) | násm- stumpf w. (nds) \ pusm- gesund w. (pus) \ 
tdkm- fest, stark w. (tűk) | linm- schlaff w. (Un) \ rottm- still w., 
still stehen (rótt) \ jommasm- besser w. (jommas gut) | et'im- nacht 
werden, in die nacht hineinkommen (etimun pdtst es wurde ihnen 
nacht) | kdntm-, refl. kdntmau- sich erzürnen (kant zorn) | vogK. 
vaum- (prset. 3. vaímes; még fr. -ní-vel: vat'mant- sich náhern, 
nahen | nogrim-, (Ahl.) noyrim- stark w. (nogre) | sarm- wahr w. 
(sar) || osztB. enim- gross werden, wachsen (n. praet. enmim adui
tus; caus. enmilt- wachsen lassen, erziehen), Irt. enm-, S. dnm-
(Irt. dna, S. dney dick = mord. ine, f. end magnus, multus) | B. 
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ederma- klar w. (eder) \ nesma- stumpf w. (nes) \ mosim- beschá-
digt w. (mos gebrechen) | sankim- (sankmi-) schwitzen (iánk hitze, 
S. jink schweiss; refl. véggel: Irt. cenmaj-, S. cenkmöj- (cenk) || B. 
takarna- fest werden (tök) ; vanama- sich náhern (van kurz, nahe); 
simlamma- sich vermindern, weniger w. (simil). — J e g y z e t . 
YogB.jáni gr088 : janim- wachsen : így is janim-, janüm-, s vogL. 
janemm-; de causativuma csak jdnmelt-; teljesb végű alaptőre 
utalnak az oszS. dne/ s a YOgK.jdn-g-i,jdngag,jdngisra,g08 alakok. 
— Megjegyzendő: vogB. iuam- oerstarren, wie holz (in) werden 
[o^epeBHHtTLJ; v. ö. osztB. takarna- és zürj. <amz-féléket. 

Mordvin: -TW (mordM. -ml, -me, E. -mo, -me); pl. mordM. 
aksimi- weiss werden (aksa, E. aso weiss) | sami-, E. cavmo- leér 
w. (sava, cavo) \ videme- grade w. (vidd) \ valdimi-, E. valdomo-
hell w. (valda, valdo) | surimi schütter, undicht w. (sara, E. curo) \ 
noskami-,noskimi- stumpf w. (noska) \ E. cevteme- weich w. (cevte) | 
tustimi-, tustomo- dicht w. (tusta, tusto) || E. vacomo- hungrig wer
den (vaco, M. vaca, vacida hungrig; de ige is váci-, vaco- «hungrig 
w.») | E. lavsomo- és lavso- erschlaffen, schwach werden (lavso 
schlaff, schwach). 

Cseremisz: -m, előző e vocalissal (<em), habár a cserS.-
ben o-végű is az alapnévszótő; pl. cserS. osem- (praes. 1. osemam) 
weiss werden (oso weiss) | purem- besser wv és parem- genesen 
(puro gut) | volgodem- licht werden (volgodo licht, glánzend) | son-
gem- (S. M.) altern, senescere (songo, M. songa alt) | sukem- sich 
vermehren (suko, M. suka viel) | pengédéin-, M. pingedem- fest wer
den (pengédé) \ sögörem- eng w., sich verengen (sögör eng) | kugem-
grÖBser w. (kugo, kugu M. kogo, kogó Bibi.) | stb. (NyK. IV, 56). — 
J e g y z e t . Föltetsző e képzésnek állandó e vocalisa, mely külön 
előző képzőelemre utal, noha bajos eldönteni, vájjon ez az alaptő
nek kiegészítője volt-e (teszem intensiv, fokozó értékkel) vagy 
pedig igésítő (úgy mint a zürj. <ami-ban). A cserM. Bibliában 
eléfordúl még éukem- helyett sukajem- (Apóst. 5, 14) és kugem-
[kogem-] h. kogojem- (II. Péter 1, 8), a mi a cserS. (1882-ki) Máté
fordításban is kuguem- alakban van meg; szintígy (II. Kor. 3, 14. 
pickatajem-d- verdunkeln: pickdta, pickedd dunkel). 

Finn: -7l, végvocalissal -ne • az a, a-végű névszótőktől < ane, 
dne h. rendesen <ene,- pl. finnS. vanhane-, vanhene-, E. vanane-
altern (vanha, E. vana) \ vdhene- weniger werden (vdhd wenig) J 

20* 
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suurene- grösser w. (suure, nom. -ri gross) | endne-, enene- sich 
vermehren, wachsen (end : comp. enempd mehr) | huonone- schlech-
ter, schwácher werden (huono) \ parane- besser w., sich bessern 
{pára : comp. parempa melior; mord. pára, paro gut) | K. paksane-
dicker w. (paksu) \ tylsene-, K. tülccene-, Vp. tültsne- stumpf w. 
(tylsd, tiilccd) | pahene- schlecht w., Vp. pahen-su (fent 96. 1.) | 
Idhene sich náhern (lahe) | alene- niedriger w., sinken (ala unter-
raum, untén befindlich) | ylene- höher w., steigen (yle, -li ober-
raum, oben gelegen) | stb. || <Ceda végű melléknevek mellett: 
(sokene-, Vp. sogene- blínd werden (sokea, Vp. soged-a) \ pimene-
finster w. (pimed, E. pimeda, nom. -me) \ oikene-, E. eigene- grade 
w., sich strecken (oikea, E. oigeda, n. eige) \ stb. 

Lapp: a) -7Yl, többnyire még refLexiv végképzővel: -move, 
-muvva; pl. lappS. porasmove-, F. boarasmuvva- álter werden, 
altern (pores, boares alt) | varrasmove-, F. varrasme- frisch, gesund 
w. (varres) \ keppasmove- leichter w., morbo levari (keppes) | F. 
basstalme-, basstelmuvva- scharf w. (basstel). 

b) -n, részint a finnel közös példákban: IpS. F. ddnane-
|=í f. enene-) sich vermehren (adna viel) | S. ucane- minui (uce 
parvus) \puorane-, F.buorrane- emendari, convalescere (f. parane-) 
(puore, buorre bonus) | S. F. lakkane- sich náhern (f. likene-; lakká 
nahe) | vuollane-, F. vuöllene- niederer w., niedergehen (f. alene-; 
vtiolle untén gelegen) | paijane-, F. bagjene- sich erheben, aufstei-
gen (paije-, bagje supernus) | S. F . allane- hoch w., lóca altiora 
petére (f. ylene-; álla, állag) \ autane-, F. oudane- progredi (f. etene-; 
aute, ouda anticus) | tabbane-, F. dabbane propius huc accedere 
(tabbe-n, dabe hier; tabbe tkp. «ezebb»)) | oddonove-, oddanove- reno-
vari (odd, oddo novus) | stb. || S. F. lossane- schwer werden (lossed, 
losses, F. lossad, lossis schwer) | F. gdppane-, S. keppane- leichter 
w. (gdppad, gdppas, S. keppes, keppe leicht). 

J e g y z e t . A magyarban ezen denom. képzéshez tartozónak 
vélem: nö-, növő- «crescere», m : v- változással, e h. *enömö- = 
enim-, fián.enene- (ug. en^n^) ,• lásd: MUgSz. 783.883.11. — Hogy 
ugyancsak -v alakban lappang a denom. -m a rendes használatú 
<úl («azzá-levést» jelentő) képzésben, sejthető bár, dé ennek föl
vétele nem szükséges, minthogy ezen denom, igék (pl. vad : vadúl-
wild werden, szép: szépül- schön w.) a reflexív <.íd képzéssel is 
kielégítőleg magyarázhatók. — Lehet az -m,-n képzőalaknak is 
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még nyoma ezekben: pirong- (MA.) schamrot sein, sich schámen 
(piron-g- v. pirom-g-, frequ. -(/-vei: jrár ebben: piros ruber; v. ö. 
pirul- erubescere); meg : pironkod- id. (== piron-, pirom-kod-, vagy 
=s pirong-kod-) \ korny- ebben: kornyad- schwach, matt sein (kór 
krank Eég.); v. ö. pír, piros mellett: pirnyad- «pirúlni» Heves 
(MNySz.). 

24 . §. Denominalis igeképzők: 4. ugor -t. 

Főleg « a z z á - t e v é s » (néba «azzal-valóvá-tevés», meg egy
szerűen «azt-tevés») kifejezésére fordul elé több ugor nyelvben 
kemény hangfokú -f-vel való denom. igeképzés, oly nyelvben is, 
mely a szóközépi explosiv consonansnak inkább lágyítására mint
sem erösbítésére hajlandó (pl. a zürjénben), miszerint ezen -t-i 
épen úgy kell eredeti (nem -íZ-ből erősbűit) í-nek tekinteni mint a 
momentán és causativ értékű -í képzőt; szintígy megfelel -tt a 
finn nyelvnek azon dialectusaiban, melyek a consonans-erősbülést 
kedvelik (finnS. K. V.-ben; lásd fent 243. a caus. -í-nek -tt alakját). 
Tekintve hogy az alapnévszó rendesen «igeszerű», ezen denom. -t 
képző eredetére nézve azonegynek is látszik a causativ értékű de-
verbalis -t képzővel (pl. zürj. kizer-t- »flüssig machen» ige, az alap
szót igéül véve, tkp. = (iflüssig-sein machen»). — Egyébiránt a 
consonans-erősbülést kedvelő dialectusokban ezen denom. -t képző 
gyakran alig választható el biztosan a denom. -d képzőtől (21. §.); 
néha meg a -j+t denom. képzőbokor is vált vele egyenlővé (vog. 
namt- = oszt. nemit-, f. nimittá, fent 138. ].). 

Zűrjén; -t (és pedig nemcsak a zürjP.-ben, mely amúgyis 
í-kedvelő); pl. süöst- fettig machen, mit fett beschmieren (silöú 
fettig, sil fett) | viröst- blutig machen (virös ; vir'óúmí- blutig wer-
den, 23. §.) | melóét- mit kreide bestreichen (melóé kreidig) | omöVt-
schlecht machen, tadeln (omol' schlecht) | majbirt- glücklich prei-
sen ímajbtr glücklich) | kizert- flüssig machen, verdünnen (kizer ,-
kizermi- f. werden) | söstömt- reinigen (sóstóin rein, tkp. schmutz-
los: sós schmutz) |j cukórt- sammeln (cukor herde, haufen; fent 
127. 1.) | ve£öi't- verstehen (veiör vérstand) | voékolt- schreiten (voé-
kol schritt) | éornit- sprecken (éorni rede). — A votjákból hozha
tók föl ilyenekül: kizert- ( = zürj.) | sonert- gerade machen (soner) \ 
kuaét- trocknen, dörren ( = z. kőét-) (kuaé, zürj. koé dürr) | bidest-
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erfüllen, vollenden (bides ganz, vollstándig; v. ö. bidesmi- vollstán-
dig werden) | bagimt- ehren, preisen (gross machen: bagim gross) | 
suldirt- belustigen (suldir lustig). 

Finn: -t, végvocalissal -ta, -ta, illetőleg a finnS. K. V.-ben 
-tt; pl. finnS. K. muutta-, E. müta- ándern, verándern (muu ande-
rer) | jáátta-, E. jata- (de így is : jádtá- [jáddd-]) in glaciem redi-
gere, congelare; glaciem contrahere (jaá glacies) | hyyttá- conge-
lare, frigidum reddere (hyy pruina, ros gelatus) | padttd- finire, 
decernere, animo concludere, ~Ei.peata- spitze aufsetzen, mit kopt' 
versehen (pad caput, finis) | koitta- lucescere, tagén (tkp. «licht 
machen» : koi prima lux, diluculum) | syyttd-, E. suta- culpare, 
accusare (syy causa, culpa) | vyöttá-, E. v'óta-, fr. vyöttele- gürten 
(vy'ö gurt, gürtel) | lapsetta- als kind behandeln [kind-sein lassen]; 
kindem [zum kind-sein anregen: hanta lapsettaa es kindert ihn, 
— er benimmt sich kindiseh] (lapse, n. -si kind) | autta- K.avutta-, 
E. avita-, aita- helfen (apu, gen. avun, E. abi hülfe). — Egyébiránt 
a -t képző, midőn a csonkult végű alapnévszónak s végconsonan-
sával érintkezik, már többé meg sem külömböztethető a denom. -d 
,(-da) képzőtől (fent 281. 1.); de azt tartjuk, hogy ilyen . . . s-ta 
végű igék, a melyek határozottan «azzá-tevést» jelentenek, erede
tileg a -t képzővel alakultak: pl. kirkas-ta- clarum reddere, val-
mis-ta- fertig machen. Ilyenekre mint puhdista- reinigen (puhdasj, 
ahdista- eng-machen (ahdas) nyilván sok egyéb <,ista-végü denom. 
igék analógiája hatott. — Ez : tdytta- (E. taita-) «voll machen, 
erfüllen» lehet, alakilag, egyaránt ebből: tdydedd- vagy ebből: 
tdydetd- (finnS. tdyte e h. tayde voll). 

A lapp nyelvnek csak a lpF. dialectusában ismerhető föl az 
eredeti -t, a d-től megkülömböztetve; de alig van «azzá-tevés»-féle 
ige <ate, ele, ote tővéggel, mely nem a finn <ita, oita osztályába 
tartoznék (fent 294. 1.); néhány ...s-te-iéle meg a finn . . . s-ta 
végííekhez sorakozik, pl. IpP. valmaste- fertig machen (f.valmista-: 
valmas) | almoste- és (ismételt képzővel) almostatte- offenbaren 
(almos offenbar). — Merő kölcsönszók: mutte- (pr. 1. mütam) «ver
ándern (f. muutta-) Quigst. 94. | sivate-: sivatalla- beschuldigen 
(f. syyttelc-; sima: syy). 

Vogulosztják: fent 285. 1.; «azzá-tevés»-féle igék: vogB. 
ukiemt- verunreinigen (uksem unrein, garstig) | oysdt- in stücke 
hauen, zerhauen (oysá stück) | L. kásmt- gelb machen (kásm); 
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raut-, rq,ut- klein stossen (rau, rqu kleines stückchen). — osztB. 
sistamt- reinigen (sistam rein; zürj. söstömt-) \ pilt- vereinigen, 
zusammenpaaren (pil: pilyo genosse, gefáhrte) j ravit- zerstossen 
(ravl; = vog. raut-: rau)> 

A cseremiszben van néhány -t képzős «azzá-tevéso -ige részint 
idegen eredetű alapszó mellett: kagert- krümmen (kager krumm); 
pügürt- krümmen (pügür), susurt-, M. susert- verwunden, verletzen 
(susor, suser krank, verletzt) | joksart- rot machen (joksarge, ós M. 
jaksar rot; mord. jakster id.); uZart- grün machen (uZarge grün). 
A kagert, pügürt, susurt- igék kerülhettek bár a törökségből (a csu-
vasból), a honnan valók az alapszók is == csuv. kogert-, pügürt-, 
suzirt-.1) Ámde ezen cser. igék mellett az «azzá-válás» igéi nem 
török alakúak (cser. kagery-[em], susurg-, pügürg-, valamint jok-
sarg-, uZarg-; pedig csuv. kogerl-, pügürl-), miszerint inkább hihető, 
hogy a kagert-, pügürt-, susurt- igék ugyancsak a cseremisz nyelv
ben készültek önállóan, illetőleg joksart-félék analógiájára. 

A magyarban is mutatkozik denom. -t képzésnek egy pél
dája: hámt- excorticare MA., ma : hánt- (le-h. ab schálen: hám 
schale, fruchthaut). Ámde ez jóformán csak az intrans. hámi- (pr. 3. 
hámlik) «sich schálen, sich hautenw ige után alakúit az intransitiv 
-ml és transitiv -mt (nt) igepárok hatása alatt (romlik: romt, ront 
stb., fent 57. 1.). 

25. §. Denominalis igeképzés : az «a z z á - v á 1 á s» és «a z z á-
t e v é s» különféle kifejezése. 

I. «Azzá-levés v. -válás». 

A) Az «azzá-válás» fogalmában főmomentum levén a ((bizo
nyos állapot (tulajdonság) beállása», kifejezésére, igeszerű névszók 
mellett, az igecselekvésnek beállását jelentő ( i n c h o a t i v értékű) 
deverbalis képzők is alkalmasak. E szerint is látunk az «azzá-
válás»-nak ugorság szerte található képzőjében -m, -n (23. §.) ere
detileg w n y o m a t é k o s inchoativum» értékű momentán képzőt. 

x) A csuv. suzirt-nvik nyomát találja Munkácsi a votj. suzirt- «ver-
renken» igében (NyK. XVIII, 73. 74.). 
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Szintígy értünk más momentán képzésmódokat is, melyek itt-ott 
«azzá-válás»-féle denom. igéken mutatkoznak : 

Finn -hta, -hti (fent 11. §.), s reflexív végképzővel -htu 
(v. ö. -m és -m-v-; lp. -move, vog. -mau, 23. §.): finnS. punahta-
subrubere, nonnihil rubescere, punehtu- rot werden, punehti- röt-
lich werden, ins rote spielen^tma, punaise ruber, rubidus) | verehty-
blutig werden; frische farbe bekommen (vére blut: verevá blutig, 
meg: frischfaibig) | tulehtu- ignescere, fervidum íieri (tule ignis) j 
jaáhty-, jáhty- zu eis werden, gefrieren (jáá eis). 

Mordvin: -kst-TW- (-kstimi, -kstumo, -kstime), az egyszerű 
-m képző mellett; azaz mom.-ks-t (14. §.) + mom. (denom.) -m: pl. 
mordM. siirikstimi-, E. curukstunw- schütter werden (és surimi- id.: 
sura, curo) \ kemekstime-, E. kemikstime- hart werden (kemá) \ 
sidekstimi-, E. sajedekstime- diclit werden (sidci, sájede) | mordM. 
(Máté 24, 12) lamakstam- sich vermehren (láma viel). — Megjegy
zendő, -m végképző nélkül, E. kemeksta- stark, fest werden (Skazki 
47. kemekstast OKpftiiJiH). 

Finn -Jcsu (azaz mom. -ks + reü. -u) ; meg -stu (mom. -st 
e h. -Zcsí+refl. -u), ilyenekben: finnS. pnhaksu- v. pahastu- aegre 
ferre, indignari, irasci (paha malns; aeger, iratus; se. animus) | 
hyváksy- probare, approbare (hyva bonus; laetus: se. animus) | 
oudoksu- insolitum habere, mirari (outo insolitus; peregrinus, non 
versatus in aliqua re). Ezek jelentésük szerint ugyan »Hnnak-vélés, 
-mondás»-féle igéknek is vehetők (milyenek a magy. javalla-, 
rosszalló,-), de voltaképen mégis «azzá-válás»-féle az alapértelem, 
az alapnévszó az igealany állapotára vonatkozván (pahaksu- tkp. 
«bös werden über etwas», hyváksy- «gut werden == in gute gemüts-
stimmung kommen, an etwas gefallen finden»; oudoksu- «verblüfft 
werden»; v. Ö. pahene-, E. pahane- szintén «bös werden = sich 
árgern»). De ugyanezek azután valóságos «annak-vélés» -féle igék
nek is szolgáltak analógiául: pl. paljoksu- «für zu viel haltén, 
sokallanio, váhaksy- «für wenig haltén, keveselleni». Változat
alakok : paheksu-, K. paheksi-; s ezek szerint új képzés, pl. hal-
veksu-, halveksi- für gering achten (halpa). — Egyébiránt meglehet 
hogy ezen -ksu, -stu-iéle «azzá-válás« igék nem közvetetlen deno-
minalis igék, hanem képzőjük előtt még denom. -d képző szorult 
ki; v. ö. fent 233.1. kummaksu-, kummastu- és kummaa- vagyis kum-
mada- és alább (26. §.) a kalasta-iéle igéket. 
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B) «Lassú inchoativum» értékű frequentativ képzés fejezi ki, 
igeszerű névszó mellett, az «azzá-válást» : 

Magyar: <od (<öd, ed), prses. 3. <odik, rendes denom. 
képzés ( = frequ. -d, fent 5. §.), pl. gazdagod- reich werden (gaz
dag), nagyobbod- grösser w. (nagyobb), fehéred- weiss w. (fehér), 
nehezed- schwer w. Münch. c. (neh-'z, nehéz), kövéred- incrassari 
(kövér saginatus), kissebbéd- minui; kleiner w. (kiesebb minor) j 
stb. || -ó, ú végű tők mellett: iffiad- juvenescere MA. (iffiú), szo-
morod- contristari (szomorú, szomoró), keseréd- bittér werden (ke
serű, -rő). — Az a körülmény, hogy néha a praesens-ragozásban a 
-d képzőt -sz váltja föl, úgy mint az <ud, usz-íéle reflexiv igékben, 
fent 264. 1. (pl. gazdagsz-ik, keményész-\k = keméngéd-ik wird hart) 
hihetővé tehetné, hogy még a -d előtt refl. -v képző is rejlik vagyis 
hogy <.od régibb <ód-ből rövidült el (egészen úgy mint az <.ód 
végű reflexiv igéken, pl. zavarod-, kevered-, fent 261. 1.); de hiába 
keressük az ilyen <od, osz mellett az <ou-os társ-alakokat, a me
lyeket méltán elvárhatnánk (pl. *gazdagovék, gazdagovó, gazdago-
vás). Az esetleges sz-es tőt (pl. gazdagosz-) tehát helyesebben csak 
analógiái képzésnek tartjuk. — Ugyanazért választjuk ezen Kod-
féle igéket külön a -hod-íé]éktő\ (fent 301. 1.), a melyek csak kivé
telesen származnak «igeszerű» névszótól (vénhéd-, árvahod-). 

Cseremisz: -ng ( = ug. -ng, fent 5. §.); többnyire a (á)-
végű melléknevek mellett: <.ang, a mely alak azután néhány 
más-végű névszó mellett is kapott föl: cserS. ola bűnt: olang- (pr. 
1. olangam) bűnt werden; örza blau: örzang-; koja fett, dick: ko-

jang-, kumda hYeit: kumdang-, taza gesund: tazang-, nuzna a rm: 
nuznang-, pakma fául, trág: pakmang-, cera nackt, kahl: cerang-, 
coka dick, dicht: cokang- || sne schütter, undicht: sueng- (meg: 
suem- 23. §. -m) \ naringe- gelb: narin^ang- (meg: naringem-)] 
küké hoch : küksang- (meg : küksem-) |j vür «blut» mellett, közbeeső 
*vüra> vagy épen varán «blutig» melléknévtől: vürang- blutig wer
den; szintígy: süc «russ» : sücang- russig werden; rumbuk trübheit, 
rumbukan trüb, getrübt: rumbakang- trüb werden, sich trüben; 
song schaum: songang- schaumig werden, scháumen. Ezen példák
hoz, melyek mind Eeguly íöljegyzéséböl valók, hozzájárulnak a 
«serM. Bibliából: vazarang- sich verhárten (vazar, pl. v. jiingan 
hartherzig) | vazang- einwurzeln, radicari (vaz-, S. voz wurzel | ha
sonló még: ridang- verrosten (az 1882-ki cserS. Mátéban 6, 19. 
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rüdang-). — Hogy e képzőben az explosiv elem eredeti, azaz hogy 
az -ng, bár esetleg már w-nek ejtve, nem csak az -m képzőnek gut-
turalis változata, abból látható, hogy néhány r-végű névszó mel
lett csupa -g fordul elé: kagerg- és pügürg- krumm werden, sich 
biegen, susurg- (még újabb ra-vel: susurgem-J krank werden, 

joksarg- rot werden, ularg- grün werden: lásd 24. §-ban, a hozzá
juk tartozó «azzá-tevés»-igéket. 

Mordvin : -l-gad és előképző nélkül -gad, néha -kad, ren
des használatú képző (kivált a mordE.-ban, az -m képzés helyett: 
mordM. aksim- weiss werden: E. asolgad-); Keguly följegyzése 
szerint a mordM.-ban gyakran e (i) vocalissal -gid, -kid. Példák: 
mordM. tustilgad, tustügid-, E. tustolgad- dick werden (tusta, E. 
tusto dick, nicht flüssig) | piéilgad-, piielgid-, E. piielgad- grün 
werden (piSa, piie) \ stalgid-, E. stalgad- schwer werden (sta-ka 
schwer) | stb. |j sokirgad-, E. sokorgad- blind werden (sokir, sókor) 
E. kromojgad- lahm w. | pálaskad-, E. pel'askad- toll w. | E. alamo-
kad- geringer w. (alamo wenig) stb. — Az -l-gad, deverbalis hasz
nálata szerint (pl. vizde- sich schámen: vizdelgad-, vizdilgad- in 
scham kommen, elszégyelleni magát)—frequ. -í+inchoativ értékkel 
külömben is divó -gad (pl. sáli- streiten, zanken: salgad- in streit 
geraten); ez a -gad, illetőleg -kad pedig nem vehető egész eredet
szóból való egységes képzőnek (úgy mint a lapp -gőte, -goatte, fent 
49. 1.), tekintve hogy causativuma -d nélkül -gaft [-gift], -gavt-n&k 
alakúi; utórésze <ad tehát olyan mint a tonad- «lernen, sich ge-
wöhnenw igében (caus. tonaft-, tonavt-); előrésze -g, -k pedig a 
cseremisz -g-vel találkozik össze (jakstir-gad- = cser. joksar-g- rot 
werden) s nyilván változata az ugor frequ. -w^-nek (v. ö. a mord
vinban szóközépi ng-ből -k : E. ikele = M. ingei ; M. E. meke [meki, 
mekev zurück] ==f cser. möngö, magy. mög). Érdekes példa a -kad, 
-gad alakulására nézve van a mordM. Mátéban : eraka-, eráka- «auf-
leben, föléledni)) (efa-, erá- lében; 16, 21. inf. erákams; 17, 9.23. 
praes. 3. erákij) és -f/-vel: 20, 19. erakad- id. — Megjegyzendő, 
hogy a mordvin csak magával a frequ. -Z-vel is képez denom. igét, 
-ma, -mo-téle nomen verbale alapjául: stalma, E. stalmo (vagy 
pedig stalgadmo) «die schwere», tkp. «das schwer-sein, das lasten 
{mintegy «nehézlés)) == nehézkedés). •— Az -l-g (-l~\-ng) képző
bokornak (v. ö. magy. -log : ttímolog-, szédeleg-,- lapp jamalge- fent 
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48. 1.) eléfordul még ezen cser. denom. igében: sücalg- «russig 
^verdén (russiges aussehen bekommen)», v. ö. fent siicang-. 

Ugyancsak a mordvinban található egykét példa a frequ. -nd 
képzőnek denominalis («azzá-válás»-féle) használatáról: mordM. 
kirinde-, E. kimé- «sich zusammenwickeln (zu einem bündel od. 
knaul werden), összegomolyodni (kirá, kire, dim. kirná bündel, 
knaul ==s f. kerá) \ áinda- Ahl., jájenta- Reg., E. jejne-v- gefrieren, 
{TM eis werden: jaj, áj eis) j Idmbind'- warm werden Ahl. (Iámba 
warm). — V. ö. a mordM. Mátéban 20, 25 : aziranda- herrschen 
(herr-sein: azir herr). 

Votják: -ht (<ckt), azaz <ek—frequ. -ng (fent 207. serek-
jal-, direk-jal-) + -t végképző, melynek eredeti értéke biztosan 
meg nem határozható (lehet bár a votj. hangviszonyok szerint == 
frequ. -nd, fent 23. 1.). Példák: södekti- schwarz werden (éöd) \ 
gordekt- rot w. (górd) \ lizekt- blau w. (liz) | vozekt- grün w. (voz); 
stinikt- warm w. (sünit warm; v. ö. sunal- warm werden, íunti-
wármen). — Hasonló -kt, causativ í-vel: valekt- lehren, b'árekt-
umwenden (fent 243. 1.). 

C) Nagy keJete van a r e f l e x i v igeképzésnek is az «azzá-
válás» kifejezésében. Azon kivűl hogy a kész «azzá-válás»-féle igén 
még az igecselekvésnek subjectiv jellemét kiemeli (fent 250. 1.), 
számba jön még a reflexiv functiónak i n c h o a t i v momentuma 
is (fent 251.1.), melynél fogva a reflexiv alak egyszersmind magára 
is, igeszerű alapnévszó mellett, az «azzá-válás» kifejezésére alkal
mas. Végre megfelel az «azzá-válás»-íéle értelem az «azzá-tevés» 
reflexivumának vagy passivumának vagyis «azzá-t e v ő d é s» alak
jában jelenhet meg. 

a) Mint csupa járulék, mely többé-kevésbé rendessé (vagy 
nyelvhasználat szerint szükségessé) vált, szerepel a reflexiv igekép
zés «azzá-válást» jelentő ezen képzőbokrokban : finn -ksu, -stu (pl. 
2)ahaksu-, pahastu-), -htu (-hta mellett: pl. punehtu, tulehtu-); fent 
312. 233.11.; lapp -move, -muvva (-m mellett: pl. porasmove-, boaras-
muvva-, fent 308.1.; egyes példák: vog. kántmau-, Q&zi,.éenmaj-, cenk-
möj-, fent 306.307.1.; cser. lisem- és lisemalt- sich náhern 1882-ki 
Máté 3, 2.; sukem- mellett: sukemalt- sich vermehren ib. 25, 29. 

b) Igeszerű névszók mellett, csupa reflexiv-képzéssel alakult 
•«azzá-válás*)-féle igék: 

Finn : <u (refl. alak : 18. §.); pl. finnS. mustu- schwarz wer-
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den (musta- schwarz) | taaju- dicht w. (taqja) \ tylsy- stumpf w. 
(tylsá) | kuivu- dürr w., verdorren (kuiva) \ hukku- verloren ge-
hen, umkommen (hukka status deperditus) j tayty- voll werden 
(tayte- voll) | yhty- eins w., sich verein;gen (yhte) \ laisku- tráge w. 
(laiska) \ -ea e h. -eda végű melléknevek mellett a rövidebb alap
tőtől (úgy mint -m, -n képzővel: Kéne) : turpu- strotzend werden 
(v. turpene- id.: turpea strotzend) | leppy- sanft w. (leppeá). V. ö. 
finnE. must a-, hukku-, tiiltsi-, turbu-, leppii- v. leppi-, taidi- (K. 
táudü-: tiiide, táude — S. tayte). — Egyes <au, tí?/.-félékkel össze
vethető ugyan az antau-, laskeu-iéle deverbalis refl. képzés (254. 1.), 
de az is lehet hogy ez alakban a voltaképi igésítés az -u előtt lap
pangó denom. -cl képzőre jut: pl. tasau-, tasauntu- «gleich werden, 
eben w.» mellett van tasaa- e h. tasada-, s ennek a tasau- e hu 
tnsadu- rendes reflexivuma; nokeu-, nokeuntu- «russig werden»• 
(nokej: nokea- e h. nokeda- «mit russ beschmutzen». 

Lapp : <() és <ote IpS., <ude lpF. (v. ö. 18. §. finn <ut, 
iitu e h. <mde, udu) ; pl. lpF. losso- schwer werden (lossane- id 
23. §.) | IpS.jalgo-, F.jalgude- eben werden (jalg, jalget, jalges; F . 
jalgad, jalgis eben) | laiko-, F. laikko- tráge w. (laike, laikke; v. ö. 
finn laisku-) \ jorbo-, F. jorbbo- rund w. (jorba, jorbad) \ cosko-, F . 
éoassko- kait w. (coskes, coaskes) | S. nalgo- süss w. (nalge, nalges) { 
rdkote-, F. vilgude- weiss w. (velkes, veiket: F. vilgis, vielgad) | 
cappote-, F . cappode- schwarz w. (cappes, cappet; F . cappis, cap-
pad) | vekso- stark w. (vekses, veksak). 

Magyar: <úl, úl (<ól,öl),reü.: 263. h, rendes használatú 
denom. képző; pl. vakíd- blind werden (meg-v. erblinden: vak, 
acc. vak-ot blind) | szépül- schön w. (szép : szépe-t) \ gazdagul- reich 
werden (gazdagod- id.: gazdag) \ igazid-, Münch. cod. igazol- ge-
recht werden (sich als g. erweisen, justiíicari: igaz justus, verus) f 
üdvözül-, M. c. üdvözöl- salvari, beatum fieri (üdvöz- sospes, salvus) f 
fehérül- (és fehéred-) weiss werden, nagyobbúl- (nagyobbod-) grösser 
w., rövidül- kürzer w., verkürzt w. j stb. || tisztül- M. c. tisztái- rein 
werden (tiszta), gyengül- schwach w. (gyenge) | stb. — J e g y z e t . 
Néhány egészen képzőtelennek látszó «azzá-válás»-ige az <wi alap
része vagyis az egyszerű refl. -v képző lappangásával magyarázható 
(úgy mint a tör-[ik] «frangitur»-féle reflexív igék: fent 265. 1.); pl. 
av-, ov- (prses. 3. avik, perf. 3. avott) «veterascere» : 6 (acc. 6-t, 
ava-t; meg: ava-s, ova-s) vetus; v. ö. avul-, ovid- szintén «vetera-
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scere» ; v. ö. lappS. ohmé vetns: ohmo- veterascere | agg- (elaggott) 
senescere: agg senex, vetus. 

Zürjén-votják: <al, refl.: 269.1.; pl. zürj. ilal- sich entfer-
nen (il férne: ilin in der férne, ilö weit hin) | votj. cirsal- sauer 
iverdtn (cirs sauer) | z. gördal- rot werden (görd) || <.id, it végű 
melléknevek mellett: zürj. sajkái- sich abkühlen, erkalten (sajkul 
kühl, kait) | veskal- gerade w., recht w., gesund w. (veskid) \ sonal-, 
votj. sunal- warm w. (éonid, sünit) \ z. paúkal- breit w., sich aus-
breiten (paékid) \ veknál- eng w. (veknid- eng, schmal) j votj. 
iupal- passen, sich schicken (tupit passend) || <ös , és képzős mel
léknevektől : zürj. virsal- sich mit blut íüllen (virös blutig, vir 
blut) | z. gönsal- haarig werden, sich behaaren (gönöé haarig, gön 
liaar, wolle)\ túnnéál- grasig w., mit gras bewachsen (turinöé: 
turin) j zinsal- riechen, stinken (zinöé stinken, zin gestank) | jajsal-
dick, corpulent werden (*jajeé: jaj fleisch, leib) | jóUal- milchig 
w., anfangen zu milchen (jöl milch) j ögirsal- glühend w. (ögir 
glühende kohle) | vméal- zu kráften kommen, stark werden (vin 
kraft) || pidinsal- tiefer werden sich vertiefen (pidin tief) | tirsal-
voll w., sich füllen (űr voll). — V. ö. még a zürj. <ami, votj. 
<o????%féle igéket (23. §.). 

J e g y z e t . Az <.id végű melléknevektől úgy is alakúi «azzá-
válás»-ige, hogy e tővégnek kiszorul a vocalisa, de utána megmarad 
a végvocalis (pl az infinitivus-alakban): pemxd flnster-től pemdi-
finster werden (inf. pemdini, s nem pemidní). Úgy látszik, hogy 
ebben a végvocalisban képzőelem lappang s ez aligha lehet más 
mint magának az <a£-nak alaprésze, vagyis a refl. -v képző, mely 
szintígy már nem látszik a zürj.-votj. kot-, kii- «relinqui» igében 
(fent 268. 1.). Egyéb példák: i$id gross : ijdi-, izdi- gross werden, 
zunehmen (v. ö. iédal- gross, máchtig sein) | kelid, kelid bleich: 
keldi- erbleichen | kurid bittér: kurdi- bittér w. (kurdal- traurig 
sein) \je$id weiss: jejdi- weiss w. | jugid hell: z. votj. jugdi- hell 
sein od. werden, tagén | römid- dámmerung: römdi- dunkel wer
den, dámmern | éökid schwer: éökti- schwer werden | votj. közit, 
zürj. kö0Íd kait: votj. ködi- kait werden, frieren (e h. közdi-, v. ö. 
zürj. kögdal- kait werden, erkalten). 

c) Az «azzá-tevődés» alakjával kifejezett «azzá-válá-»: 
F inn : denom. <ita, ista (22. §.) képzőkkel alakúit «azzá-

tevés»-igék mellett: refl. Kitll, istll: pl. finnS. ruskoittu- braun 
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werden (ruskoitta- bráunen: ruskea, rusko, ruska) | kánsitty-
cshwammig werden (kánsittá- sch. machen: kánsá baumschwamm) f 
rasittu- schwer werden, beschwert w. (rasitta-: rasea, raskas 
schwer) | pahoittu- missgestimmt, übelgelaunt werden (pahoitta- r 
paha) || vahvistu- stark, fest werden (vahvista- st. machen: vahvaj] 
nudista- neu w., erneuert w. (nudista-: uutej | vdáristy- krumm w. 
(vááristd-: vádra) \ yhdisty- eins werden, sich vereinigen (yhdistá-: 
yhte) | muikistu-, Vp. muigistu- sauer w. (muikea, muiged-a) | pala-
vustu-,K. palavustu- heiss w. (palavusta- heiss machen: palava 
heiss; v. ö. matkusta-: mátka) \ vilustu- kait w., sich erkalten (vi-
lusta-: vilu kálte, kait) | miehisty- mann w. (miehe, nom. mies 
mann) | stb. — J e g y z e t . Egyéb -stu végűek (jelesen <astu,ásty-
félék) az a) pont alá tartoznak vagy pedig közbeeső -da képzésen 
alapúinak: pahastu- (fent 315. 312. 1.) | myöhásty-, K. müöháistü-
spát werden, sich verspáten (my'óhá apát) | oudostu- fremd w. 
(outo) | náljdsty- hungrig w. (nálká hunger) stb. 

-tw, illetőleg -du, melynek í-je csonka végű névszótő vég-
consonansával érintkezik; a reflexiv képzésnek alapja lehet egy
aránt -da (21. §.) vagy pedig -ta (24. §.) képzős «azzá-tevés» ige ; 
gyakran nincs is meg az a közbevetett -ta-féle ige, úgy hogy a -tu 
már egyenesen alkalmazható «azzá-válás» értékű denom. képzéssé 
lett. Példák : finnS. kirkastu- klar werden (kirkasta- 24. §.: kirkas) | 
valmistu- fertig werden (valmista-: valmis) \ paljasta- nackt, kahl 
w. (paljasta- nudare: paljas) || laihtu- mager werden (lailia) | 
köyhty- arm w. (köyhü) \ mielty-, K. mieldü- wohlgeneigt w., lust 
zu etwas bekommen, E. meldü-, meldi- zur besinnung kommen, 
sich bedenken, sich besánftigen (midé, mele sinn; geneigtheitr 

lust; van finnS. mielta- «deliberare» jelentéssel) | imelty- süsslich 
werden (wie maiz; imeltá-: imelá süsslich; E. refl. -u nélkül: 
imaida-) \ nöyrty- schwach w., nachgiebig w. (n'óyrá) \ juurtu-, E . 
jürdu- wurzelfest w., wurzel fassen (juure) | kuortu- rinde bekom
men, rinde bilden (kuore, köre) \ K. seándü- (S. sydánty-) árger-
lich, zornig w. (seáme, sydáme herz : olla sydámissá in árger sein, 
sich árgern; v. ö. vog. simt- és cep^u,e, fent 284. 1.) | K. tervehtü-
gesund werden (tervehe); — hosszú vocalison végződő tőktől: 
maatu-, K. moadu- zu erde werden, sich mit erde bedecken (maa, 
moa) | piity- durescere (ut silex: fii) J puutu- holzig w., erstarren 
(puu holz) | pááty-, K. peádü- zu ende werden, endlich wohin kom-
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men, ankommen (paci kopf, ende) | jaáty- zu eis werden, gefrieren 
(jdd- eis : v. ö. jddttd-, jddtd- 24. §.) j y'óty-, K. üödü- nacht w., über 
nacbt bleiben (y'ó nacbt). 

-Tbtw (-ndu) a -ne képzős «azzá-válás»-igékbez tartozó -nta 
végű causativumnak (alább II. alatt) reflexivuma, mely az egyszerű 
-ne mellett olyan bővölködő alak mint a finnVp. -nsu- (fent 256.1.): 
pl. finnS. parantu- besser w., gesund w. (paranta- bessern : parane-
besser w.: pára) | vanhentu- alt werden (vanhenta-: vanhene-: 
vanha) | enenty- sicb vermehren (enentd-: enene- 23. §.) | stb. j | 
piinty- (és piity-: pH); puuntu- (és puutu-: puu) | muuntu- sicb ver-
ándern (és muutta- [24. §.] mellett: muuttu-). 

Lapp. A lappF.-ban -duvva, melynek alapja a denom. -d 
képző, ilyenekben (Friis, Gram. §. 180, 4.): igjaduvva- nacht wer
den, in die nacbt bineingeraten, von der nacht überfallen w. (igja 
nacht; IpS. ijatove-, ijaitove- id.; v. ö. finn üödü-) | suddoduvva-
sündig w. (suddo-: suddode- sündigen) | buoyoduvva- schwárig w. 
(buoyo geschwür) | nivnaduvva- motten bekommen (nivna) \ daloi-
duvva- haus und hof bekommen, ansássig werden (dalló haus — f. 
talo e h. taloi); — lappF. -twwcü (<.atuvva), alapja <Cate (fent 
294. 1.): vuojatuvva- sich mit fett beschmutzen (vuogja) \ vara-
tuvva- blutig werden (oarate-: varra) \ gievatuvva- russig w. (gie-
vate-: giep) \ ndvratuvva- verarmen (ndvre) \ jecatuvva- sich ver-
ándern (jecca; IpS. dcatove-: aca). 

Zürjén-votják: A zürjénben az <öd (öt) végű denom. igék 
(fent (300. 1.) -ék, -s'-féle reflexivuma «azzá-válás»-igéül használa
tos : södödsi- [södotsi-] schwarz werden (södöd-, éÖdöt-; söd) \ saj-
ködsi- sich abkühlen (sajkád-: sajkid) \ búrodéi- gut werden (sich 
versöhnen: buröd-: bur) \ jonmödsi- stark, fest w., sich stárken 
(jonmöd-: jon stark, stárke, t. tő jonnC) \ stb. — A votjákban csak 
gyéren találkozik a megfelelő <.atiék, aték, pl. junmatiéki-, jun-
matéki- == jonmodéi-. 

(A 25. §. II. fele, meg 26. 27. §§. a III. füzetben). 



ISMERTETÉSEK ES BÍRÁLATOK. 
L y h y t K a s a n i n T a t a r i n k i e l e n k i e l i o p p i . Kirjoittanut 

Arvid Genetz. — Hámeenlinnassa 1884. 
Ez a «Eövid kazáni-tatár nyelvtani) ugyancsak rövid úton 

jut el föltett czéljához: «hogy a nyelvészet-kedvelő finnek számára 
a tatár nyelvnek fővonásait rajzolja s e nyelv szerkezetéről világos 
fogalmat adjon». Bizony el lehet azt érni 20 kis 8-ad lapon is, 
midőn az, a kinek az ismertetés szánva van, nem csak általában 
nyelvtan-ismerő, hanem egy hasonló szerkezetű nyelvet ismer, a 
milyen a finn is. Hiszen a legtöbb török nyelvnek (vagy ha tetszik 
dialektusnak) jóval egyszerűbb a hang- és alaktana (G. csak ezt 
mutatja be) mint magáé a finn nyelvé, a melyben a mássalhangzó
gyengülés meg, a consonansos szóvég és szótag-vég szabálya szapo
rítja a tőváltozatokat, hol számosabb a casusrag, többféle a plura-
lisképzés, külön passiv és reflexiv igeragozás is van, — pedig a 
finn nyelvről is van olyan ismertetés, mely nem sokkal hosszabb a 
Genetz füzetkéjénél, pl. a Kokström-féle «összevont finn nyelvtan». 

Genetz kijelenti, hogy a fentírt kis tatár nyelvtanának alap
jául Bálint G.«kazáni-tatár nyelvtanulmányai))-nak nyelvtani részét 
használta, a melyből a maga czéljához képest kivonatot készített; 
hogy előadása egészben Bálintét követi, csak az igetant próbálta 
eltérőleg úgy adni elé, hogy fölfogása a finn olvasónak könnyebben 
essék. G. ugyanis elválasztja az egyszerű igealakokat (yksinkertai-
set muodot) a segédigékkel való összetettektől (yhdistetyt muodot), 
a melyek átnózetét a segédigék szerint adja; amazokat ilyen rend
ben : 1. indicativus (praesens, perfectum, futurum); 2. conditionalis ; 
3. imperativus ; 4. conjunctivus; 5. gerundiumok; 6. főnévi alakok; 
7. participiumok. — A «conjunctivus» (Bál. «kötmód») nem igen 
találó modus-elnevezés; az illető alak használata (Bál. 127. 1.) 
inkább «potentialis» értékre utal, pl. min anda álld-nej alijim dib 
bardim «én azért mentem oda, hogy valamit vegyek» szóról szóra 
e?t teszi: «én oda ,valamit vennék' mondván (dib) menteni)); álla
tiéj alijim idézetképen befoglalt főmondat, s a befoglaló mondat 
alanya lehet bár más személybeli, pl. ul — bárdi «ő ,valamit 
vennék' mondván ment». — Egyébiránt G., noha válogatását igen 
gondosan intézi, még megemlíthette volna (16. 1.) a -rak, rak ge-
rundium-nyomatékosító mellett még az -uk, ük ragot is, meg a 
tor- (állni) igének auxiliaris használatát; a -kaj, -yaj képzős optati-
vusról Bál. is megjegyzi, hogy jobbára csak egy. 3. személye hasz
nálatos. — Hamaros tévedés esett 19. 1. -biz ragos alaknak 2. szem. 
alakkal való fordításában: te ölette syövát, ette ole syöneet. B. J. 
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