
AZ UGOR NYELVEK ÖSSZEHASONLÍTÓ ALAKTANA. 

ELSŐ RÉSZ. 

Az u g o r n y e l v e k szóképzése. 

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 é ) . 

2 8 . §. A nomen verbale functiól. 

Az igétől, mint alapszótól való névszónak (nomen verbale 
v. deverbale) általában azon inkább csak alaki szerepe van, bogy 
az igeszót elnevezővé változtatja, — értetvén valakit v. valamit, 
a kinek vagy a minek az igében kifejezett cselekvés a vele való 
kapcsolat miatt (jelesen tőle mint subjectumtól eredése vagy reája 
mint objectumra hatása miatt) jelzésére szolgál. A csupa igefogal
mat kifejező szó a mondatban az állítmány (praedicatum) kitételére 
van rendelve (pl. a víz —foly), ellenben folyó a. m. foly-ki vagy 

foly-mi, azaz uvalaki v. -mi, a ki v. a mi foly» ; adó szintén = ad-
ki vagy ad-mi, de úgy is érthető, hogy avalaki v. -mi, a kit v. 
a mit adnak» (pl. eladó búza, eladó leány) ; vert = valaki v. -mi, a 
kit v. a mit vertek. Az ily jelentésű szó már mint valamely sze
mélynek vagy dolognak elnevezése a mondatnak bármely névszói 
részéül szerepelhet (és pedig főnévileg: pl. folyó «fluvius», adó 
«tributum», vagy melléknévileg, mint más névszó jelzője: folyó 
víz, eladó leány, a mik szorosan így értendők: (foly-mi, se. víz, 
elad-mi se. leány» ; meg mint névszói állítmány: a víz folyó = 
«a víz valami a mi foly»). Magában a nomen verbale-képzőben 
e szerint meg nem határozott személyi vagy dologi általános sub-
stratum («valaki, valami»), illetőleg ilyenre való utalás van ki
fejezve, a melynek az igecselekvés adja meg fogalmi tartalmát; a 
külömböző jelentés e mellett csak a jelzési viszonynak ilyen vagy 
olyan fölfogásától függ: folyó «fluvius, fluens» = foly-mi, subjectiv 
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jelzéssel; adó tributum = ad-mi objectiv jelzéssel. Ezzel a nomen 
verbale-nak functio (érték) szerint való két főneme van meghatá 
rozva: nomen a g e n t i s (v. a c t o r i s ) és nomen a c t i . De van 
még egy harmadik nomen verbale-jelentés, a nomen a c t i o n i s , . 
a melyben a képző részre a határozatlan (absiract v. ideális) hely 
vagy állapot kifejezése jut, a melyet t. i. az igecselekvés végbe
menetele jelez, azaz fogalmilag tartalmasít: folyás = foly-állapot, 
pl. a víz folyása = a víznek állapota midőn foly. Efféle nomen 
verbale-ban a jelzés fölfofogása (subjectiv, v. objectiv jelzés) vál
takozó : olvasás lehet egyaránt olvasó-subjectumnak és olvasott-
objectumnak állapota. 

Az ugor nyelvekben azomban a nomen verbale-nak ezen 
háromféle főértékei még nincsenek teljesen különválva a dever-
balis névszóképzésnek egyes alakjai szerh.t, s így azt kell tarta
nunk, hogy régibb korban az ugor nomen verbale általában csak 
«igecselekvós által bármikép jelzettet^ jelentett. Erre utal gyakran 
még egyazon alaknak többértelműsége, akár egyazon nyelvben is 
pl.nomen agentis és nomen actionis érték váltakozása: magy. fonó 
asszony: /onó-ba járni j járó ember: járó-s (v. ö. járatos) \ ivó : ivó 
víz | zürj. kijan (kij-J «fogó vmi (falle)» és «fogás (fang)» | zürj. 
kulan sterblich, halandó: votj. kulon tod, mors | votj. uston schlüs-
sel, nyitó: vion mord, ölés. -Jelesen szeretnek nagyon egymással 
váltakozni a nom. actionis és nom. acti-féle értékek: pl. m. írás 
«das schreibena és «schrift, scriptumw; kötés «das binden» és 
«gebundenes (verband)» ; túrás «das wühlenw és «gewühltes» (va-
kandok-t.) | m. élet, szünet : kereset, cselekedet, gondolat stb. | finn 
antama gegebenes (isán a. vom vater gégében): antama-lla mit 
gebén, durch gebén | elámá vita, kaolema mors; luoma creatum, 
geschöpf | zürj. gifóm «írás» és «írott, scriptus»>. Természetes, 
hogy külön ugor nyelvekben is ugyanazon nomen verbale-alaknak 
eltérhetnek az értékei: finn -va, -vá nom. agentis, pl. kantava hordó, 
nielevá nyelő, glutiens: mord. kantf bürde, hordat, nilve schluck, 
nyelet | finn lukema lectus, lectio: lapp lokkaw, «lectio, olvasás» és 
olvasott (qui légit; f. «lukenut»).*) De másrészt az is észrevehető, 
hogy a nom. verbale-értó'ieknek egyes képzőalakok szerint való 

*) A m. ^L ó, ő képzőnek többféle értéke hihetőleg magának e kép
zőnek külömböző eredetével magyarázható : 1. 29. §-ban a m. rovatot. 
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megkülömböztetése mégis már az ugor alapnyelv korában kezdő
dött, s folytatták azután, szorosabb megállapodásra törekedvén, 
külön fejlődésükben az egyes ugor nyelvek (pl. -ja rendes haszná
latú nom. «agentis» képzője a finn, mordvin, lapp nyelvekben; 
-ma pedig ugorság szerte nom. «actionis és acti»-ra szolgál). Emeg-
külömböztetés végett egyazon képzőnek esetleg támadt alak-válto
zatai is használtattak föl (pl. finn lukeva és lakú), meg a tulaj don
képi deverbalis képzőhöz csatlakozó nominális tovább-képzések 
(pl. oszt. -p nom. agentis, -p-m nomen actionis; finn -ma nomen 
actioni és acti, -maisé csak nom. actionis). 

A nom. «agentis» mellett rendesen nincsen külön alakja a 
füzetesen a cselekvő személyt jelölő nom. « a c t o r i s » - n a k ; csak 
a mordvinnak Erza dialectusában kapott lábra emennek megkü
lömböztetése, -ca végképzővel: erica «einwohner» (eri = mordM. 
eraj id.). Közönséges a nom. agentisnek különösen nom. «i n s t r u-
m e n t i » - n e k való használata (finn -jame, <.ime 30. §.; votj. uston 
kulcs, tkp. nyitó; m. ásó, véső). Más különösebb alkalmazások a 
jelzett főnév elhagyásából értendők: pl. (nom. loci) m. temető be-
grábnissplatz, friedhof e h, temető-hely; — vagy pedig része van a 
jelentésben a végképző értékének is : pl. finn itkevá síró : itkevaise 
«könnyen» síró, sírásra hajlandó; m. nyalánk, hajlékony. 

Me 11 é k é r t ék-képen jutott némely nomen verbalénak a 
cselekvés i d e j é r e (tempus) utalás, s az ilyeneket föl is használt 
egyik-másik ugor nyelv az igeragozásban mint tempus-tőket.1) így 
pl. a finn -va nom. agentis egyszersmind futurumra utaló (tuleva 
veniens: on tuleva est venturus, veniet); a -j (<.i) képzős nom. 
agentis prassenstő a vogulban s részben a mordvinban; -m nom. 
actionis és acti több.ugor nyelvben nomen prísteriti.2) —Más 
mellókérték a «szükségesség)) és a «lehetőség» : pl. finn tehtáva (a 
tehtá- pass. igétől) tkp. «a mit tesznek», de egyszersmind «a mit 
tenni kell (faciendus)» : náhtava «a mit látnak» és «a mit láthatni, 
látni való». 

Nem egyformán állapodott meg az egyes ugor nyelvekben 

x) Lásl alább a «tempus»-tőkről. 
2) Hasonlót találunk a török nyelvekben, pl. oszm. gélen «jövő, ve

niens » = csag. Mlgen «jövő» meg «jött, gekommeno (Mlgen-men ich bin 
gekommen). 
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némely nomen verbalenak « p a r t i c i p i a l i s » jelleme, a melynél 
fogva névszói jelzés helyett még igehatározást fogadhat el. Ilyen 
jelleme van a szorosan vett participiumokon kivűl mind azon 
nomen verbale (n. actionis) alakoknak, melyek az igétől való ad-
verbiumoknak vagyis a g e r u n d i u m - a l a k o k n a k szolgálnak ala
púi ; leginkább el van terjedve az -m képzős n. actionisnak gerun
diumokban való használata. 

Az egyszerű nom. verbale-képzőket gyakran csak a hozzájuk 
ragadt nominális v é g k é p z ő k lefejtésével mutathatók ki az 
egyes ugor nyelvekben. E végképzők rendszerint már egészen 
elvesztették saját külön értéküket, mig alakilag jobbadán a ki-
mutathatólag diminutiv értékű denominalis képzőkkel találkoznak 
össze (pl. >ks, -m vagy -n). Mellékesen azomban még a különféle 
nom. verbale-értékeknek, valamint ezek különösebb alkalmazásai
nak és a jelentkező mellékértékeknek biztosabb megjelelésóre szol
gálnak. 

29. §. Deverbalis névszóképzők: 1. ugor -b. 

Vogul: -p, nomen agentis (különösen nom. instrumenti) 
képzője; néha vogB. ragozatlan alakban is megőrizte végvocalisát: 
-pá, -pe, -pi; pl. vogB. juontep nadel (juont- náhen) | sairep hacke, 
axt (pum s. sense, sichel: sair- hauen, hacken) | kajtep brücke 
(kajt- laufen) | kangeltep treppe, leiter (kaiig- steigen, hinaufst., 
*kangelt- hinaufführen) | kiutáláp schleifstein (kiutál-: kiút- schlei-
fen) j nqutep hobel (L. nqutp-kér h.-eisen: nqut- hobeln) | pütep 
stechgabel (püt- stechen, stossen) | entep gürtel (Int- gürten) [ 
megjegyzendő : tép speise, futter, getreide (te- essen) \\pelp v. pelpá 
scharf, schnell (pel- stechen) | minpá gehend (menő: min- gehen; 
lajlál minpá lajlin uj, taulál m. tqulifi ujj | vipá nehmender (vevő: 
né vipá kum): ví- \ sauetpi qual, marter (sauvet- quálen) | alp v. 
qlpe: ák qlpe /v . qlp] vuq/r «ununterbrochener wald» (egyre való : 
ol-, ql- sein, lében, wohnen); meg alpi: no%s-q. zobelnest | sqatpá: 
s. kum der betende mann (sq,at- beten, zaubern; sqatmel gebét). 
— vogK. alp, alep, Ahl. álip tödtender (a. %ar mörder) | kisp 
suchender (kul-k. yar fischer: kis- suchen) | %ojtep, Ahl. kujtip lie-
gender: %. yar aBgrotus (%ojt-, kujt-) \ yontlap audiens (yontl-) \ 
loventap, Ahl. lountap legens (l. yar: lovent-) \ tusp (tuspet stan-
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tes): tuns-y tus- j vip, Ahl. vip- nehmender (vi-) \ vovep verlangen-
der, rufender (vov-J \ iagrep axt (sagr- =s B. sair-); juntep nadel 
(júnt-) ; tep = B. tep \ cagtelp, Ahl. sagtilp freude (cagtel-: cagt-
gaudere) | pimetpe, Ahl. p.imitpe befehl, gebot (piment- befehlen) || 
megj. yolp mortuus (Máté 22, 31. yolp-yaret mortui, MepTBLie; de 
Ahl. kiadásában kujp-karet, tkp. «fekvők». 

Dimin. -fi, -n végképzővel: -J)67b, -pen; vogB. kujpeft 
aurora, k. sau lucifer (MUgSz. 102. 1.) | pelpin : p. kul hecht (v. ö. 
pelp seharf, schnell: pel- stechen) | vogK. tajpen, Ahl. tajpin pas-
send, tauglich (taj- taugen, zu etwas gut sein, gestattet sein). 

Osztják: -J), főleg nom. agentis (n. instrumenti) képzője, 
úgy mint a vogulban; pl. osztB. tugrep (Ahl. tuyrip) riegel: 
tügor-, tuyr- verschliessen | noyrip messer: nögor-, noyr- hobeln, 
schnitzeln | lankip deckel: lank- bedecken | lankisip decke (lövi l. 
pferde-decke): lankis-, frequ. lank- | jourtip windelband: jourt-
wickeln | senkep verő (v. s. sup schlágel): senk- schlagen | jontlp, 
jintip náhnadel: jont- \ pelip stachel, dorn (v. ö. vog. pelp seharf) | 
jamaltip, jimaltip heilmittel: jamalta- heilen | nerip farbe: ner-
schmieren, reiben | ántip gürtel (= vog. entep) \ vnnip fischhaken 
( = vog. vanep, vonp angel: MUgSz. 594) || m e g j . notip zulage, 
zugabe: not- zulegen, helfen | amtip freude: amit- sich freuen 
(caus. amtilt- erfreuen) \jimazip versöhnung: jimas- sich versöhnen || 
megmaradt végvocalissal (-pd, -pi): umpa, umpi (Volog. umbi) 
schöpfkelle: um- schöpfen; — osztlrt. jindep nadel, enclep gürtel, 
nögolgep stütze (nögolg-), kungep kamm (kunfí- kámmen), tütyaep 
störstange (tütya-), ji§ep einschnitt (ji$-; S. jersep : jers-); yan-
dep (S. kandep, B. yontep, yowytip) treppe, leiter (S. künd- klet-
tern; v. ö. vog. kangeltep) || megj. umba schöpfkelle (? umba = 
B. umpa, umpi). 

-pi% Z=L -p-\-n ( = vog. -pen, -pen) : osztB. peltpin stechend, 
szúrós (KOJIKÍH: pelt- stechen, Ahl. pelpin-vangi kiette, distel: 
vangi gras) | an-jimaltipin unheilbar (v. ö. jimaltip heilmittel) j 
parpin, parbifi bős, bittér, streng, grausam (por- beissen). 

-psd, teljes tő -psaje (nom. plur. -psajetj = -p-\-sa (saje), 
rendes «nom. actionis» -képző (melynek utórészében saje, mint
hogy csak az osztják, sőt jóformán csak az osztB. alkalmazta, az 
«idő» fogalom kifejezésére alkalmas egész szó sejthető; v. ö.sagat? 
Obd.sajit «szerint, -on által*) névutót, pl. öltem sagat «mein lében 

L 
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hindurch, im verlauf [in der zeit] meines lebensw): osztB. tugripsa 
•das verschliessen, zárás (v. ö. tugrep), jontípsa das náhen, varrás 
(v. ö. jontip varró [tű]), senkipsa das schlagen, verés (senkep 
verő) | stb. 

-pas (nom. plur. -paset), ezekben: osztB. velpas fang, jagd-
beute; waffe (v. velpas-ulám) (v. ö. velpasla unbewaffnet, velpasta-, 
velpasla- mit gerát fangen): vei- tödten, fangen, erlegen (wild) | 
levipas nahrung, speise: le- essen (levipsa evés, levim evett) | vol-
pas (Volog. volpas, volbh) lében (jim v. jóélet, boldogság). — 
E képző (= -p-\-as) nyilván nem lehet egyazon a -psa (-psaje)-
val, a mint Hunfal vy veszi Ny Közi. XI, 6 1 . ; utórésze as a vogK. 
as «sache (dolog, %bjio)» szónak felel meg, mely -ne végű nom. 
verbale-hoz járul szintén az «actio» kifejezésére, pl. alne-as ölés. 
varne-as die tat, %osgene-as gebét, das heten (Ahl. kiadásában ác: 
alná-, várna-, kosgená-ác). 

Finn : a) -ba, -bei a finnVp. és finnL.-ben, mig a többi dia-
lectusokban ezen eredetibb alak rendesen -V(L, -vci-vé gyengült, 
s csak kivételesen (egytagú igetőkön) tartotta még a labiális explo-
sivát (jelesen a finnS.-ben p-vé erősbülve : -pa, -pci) — «nomen 
agentis (participium prses.)» képzője: Vp. andab (tő andaba) ge-
bend: anda- \ tegeb (tegeba) machend: tege- \ salptab schliessend : 
salbada-, salpta- \ eláb lebend, lebendig (elában, essivus = S. elá-
vdna : Lönnrot, Nord-tschud. 10) | liikub kivi sich bewegender 
stein (ib. 24); — L. imb, imbé Baugend (imbé lapé = S. imevd lapsi): 
ime- | jelab (plur. j eláb ed) lebend, lebendig ( = S. elává) \ tulb 
kommend (tuleva), vuolb seiend (— oleva). — E. tulev (tő tideva : 
tule- kommen) | ndgev (tő ndgeva: náge- sehen) | pidav (pida- hal
tén) | stb. | m e g j . keb (tő keba, gen. keva) heiss, kochend: ke-
kocheu, heiss sein; — V. -va, -vd: jöva trinkend, alkava anfangend, 
nülcevd schindend, nittává máhend | stb. — K. palava brennend, 
elává lebend | stb. | m e g j . lugova lesend (lage-) ndgövá sehend 
(náge-) \ m e g j . voipa, ebben: voipase (n. -ani) vermögend, reich 
(voi-) ; — S. antava gebend, tuleva, elává, itkevá weinend | stb. | 
suopa v. suova wünschend (hyván s. bene cupiens, favens), syöpü 
(-vd) edens | káypá gehend, gangbar (k. raha kelendő pénz) || 
régibben többtagú igetőktől is -pa, -pa-vel: pl. Agricolánál (1. Kie-
letár I, 1. füzet, 14. 1.) kumartapa, ymmártápü, kiitettdpá, poltet-
tapa; — passiv igetőtől: pl. annettava dandus, náhtává was gese-
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ben wird, was zu seben ist, syötává edendus [cibus], juotava 
bibendus [potus], kdytdvá eundus [locus euntium, ambulacrum] 
(E. kdidav te benutzter weg; náhtavale sdma zum gesehenwerden 
bekommen, zu gesicbteb.); — m e g j . jelentésre nézve: E. vib 
(gen. víva — S. viepáj «geleit, fübrung* | E. minev (~ S. menevd) 
«vorig, vergangeno. 

S. -vaise, -VÜise (— -va - j- dim. -ise e b. -kse, nom. -vainen ; 
tartós tulajdonság, megszokott cselekvés értelmével): auttavaise 
gern helfend, bilfreicb | itkevdise immer weinend, leicbt w. (i. lapsi 
sírós gyermek; ellenben itkevd lapsi [esetleg] síró gy.) | tottelevaise 
obsequens, dicto audíens, geborsam; varovaise vorsicbtig; mat-
kustavaise reisender; — v. ö. K. voipase vermögend, reicb. 

b) <io, il v. <o, Ö és -kse végképzővel (v. ö. mord. -/ és 
-fks, -vks) <uhse, ilhse v. <okse, ölese rendesen «nomen 
actionis, n. acti» értékével: S. nauru, nauro das lacben, nevetés 
(naura-); maksu, makso bezablung (maksa-); itku das weinen, 
sírás (itke-J, kdsky befebl (kdske-) ; kuolo tod (kuole-) ; lahtö abitus 
(Idhte-J ; teko opus, factum (työn t. arbeit, das arbeiten); etso das 
sucben (etsi-); tulo adventus; proventus (ertrag, einkommen) 
(tule-J ; vastuu [e b. vastau, v. ö. vastaukse] verantwortung (vas-
taa-) • suosio consensus, assensus (suosi-) \ stb. || tulokse (nom. 
tulosj ertrag, einkommen (v. ö. tulo) ; tappelukse fn. -us) és tap-
pelu prügelei, scblacbt (tappele-J; palvelukse dienst (palvele-); 
asetukse verordnung, satzung (asetta-); hdvitykse- verwüstung 
(hdvittd-); kehrdykse das spinnen (kehrdd-) ; kddnökse das wen-
den, übersetzung; kynnökse gepflügte stelle; te'okse (n. te'os) opus, 
factum (v. ö. teko) ; kiitokse dank (kiitta-); petokse és petto fraus 
(pettd- betrügen) stb. | megj.: pyydykse «fangwerkzeug, falleo 
(pyytd-). — E. naeru (nom. naer, S. nauru) (naera-) ; leidu fund 
(leida-; S. löytö); tegu, tego (tege-; S. teko); maksu, makso 
(maksa-); stb. || te'us (tő: teukse ; gen. teukse, teuse) arbeit, macbe 
(on teuses ist in der macbe) = S. teokse \ lidus (g. -ukse, -use) füge 
(lita-) | magadus das scblafen (maga- e b. magada- = S. makaa-) | 
leidus fund (v. ö. leidu) \ kitus lob ( = S. kiitokse) stb. — Vp. algu 
(n. alg) anfang; nagro (n. nagr; = S. nauru) ; jauho mehl (jauha-
mablen) || salptus (tő -use) verscbluss, damm (salpta); lujendus 
befestigung (lujenda-); püdus fanggerát (püda-); — K. laulu 
gesang (laula-), kuulo gebör (kuule-), kdskü befebl (kdske-), ndg'ó 
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aussehen (ncige) \ magavo e h. magado das Hegen, schlafen ( = S. 
makuu: magoa-, S. makaa-) || kirjutus (tő -tukse) schrift (= S. fcir-
joitukse ; kirjutta-, kirjoitta-) • künnös (-bkée) = S. kynnókse ; muu-
tos (-okse) veránderung (S. muutokse; muutta-) stb. — J e g y z e t . 
Az <u, o nom. verb. képzőt eredetibb <a-va, a-ba-ból elrövi-
dültnek kell tartanunk (<au diphthonguson át), a mivel egy
szersmind a mostani -va, -ba (illetőleg <ava, aha) n. agentis-
képzővel egyazon eredetűnek állítjuk, pl. tulo = tuleva (tuleha) 
maksu = maksava (maksába). Még pedig úgy látszik, hogy az 
< u, o változat még olyan korban keletkezett, mikor az igető vég- • 
vocalisa (a, e) még mélyebb színezetű volt (o: v. ö. mordE. 
makso- = maksa-, cserE. toló- == tule-; meg. hogy a finnK.-ban a 
v hatása alatt e mélyebb vocalis-színezet meg is maradt: lugova, 
nágövá). Hasonló alakrövidülést mutat az <w-féle reflexív igető, 
a teljesebb mordvin <.avo ellenében (fent 18. §.) pl. finn murtu-
(murta-töl) és mordE. kadovo- (kado-töl); meg viszont a mordE. 
<pv, mordM. <wnom. possessoris-képző a finn <ava ellenében, 
pl. undov,undu odvas = finn onteva*) A jelentésre nézve is meglehet 
jegyezni, hogy finnE. viba (viepá) nom. actionis «geleit, führung» 
s viszont <u, o alakok ónom. agentis» értelemmel mutatkoznak, 
pl. S. mato serpens (mata- repere, serpere); itku sírás ebben : 
itku-silmin síró szemmel; nauru nevetés: nauru-suin nevető szájjal. 
— J e g y z e t . Ahlqvist, Kakennus 42. §. az -avo végű karjalai ala
kokban (a milyen magavo) a képzőnek eredetibb alakját sejti. Ennek 
ellenében áll Genetz fölfogása (Ven. Kar. kiél. 175), hogy az ilyen 
-avo csak -ado helyett való, vagyis a v tkp. az igetőhöz tartozó; 
mert egyéb esetekben is áll be o, ö előtt v, elgyengült -t (d) helyébe: 
pl. kavotta- (kadotta-) verlieren, mavon, gen. ettől: mado (Genetz, 
Kar. Lautl. 43. 1.). 

J e g y z e t . A finnben az < u képzéshez tartozik még a pas-
siv (-tta, -ta-iéle) igető mellett mint «nom. acti» a -ttu, -tu végű 
participium praet. pass., pl. S. sano- dicere (pass. tő : sanotta-): 

*) A finnE.-ben vau Mrjav, kirjuv ( tő : kirjava, -juva) «bunt» mel
lett kirju is (gen. kirju, transl. kirjuks, plur. n. kirjud) ; s ez látnivalólag 
azonos a kirjav {= S. kirjava, K. kirjova) alakkal. Szintígy <C o a nom. 
possessoris-féle -va he lyet t : S. sanko, E . sangw vas ansatum, milclieimer 
(sanka, sanga bügel, henkel). 
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sanottu dictus | anta-, annetta-: annettu datus | teke-, tehtd-: tehty 
factus | náke-, nahtá: ndhty visus | tule- jönni: tultu (on tultu man 
ist gekommen, tultuani von meinem gekommensein = nachdem 
ich gekommen). — Némely dialectusban ez alak még -d (-de) vég
képzővel jelentkezik: E. -tud, -dud (tehtud, antud, pandud — még 
pedig jelzőül is használatos); Vp. -tud (többnyire állítmányban: 
ei dumaitud es wurde nicht bedacht, kaik rikotud alles ist getödtet | 
•de -tu is fordul elé, a Genetz közölte nyelvmutatványokban, Kiele-
tár I, 5, 24. duotettu, süötettü [se. on] es ist gespeist, getránkt wor
den) ; Déli Pohjanmaa-ban -w-ragos preedicativ alak, -tuen e h. 
-tuden : se sanoo otettuen, pantuen er sagt dass genommen worden, 
gesetzt worden); v. ö. Genetz, Kar. Lautl. 71. 1. Ugyané végképzőt 
megtaláljuk á IpS. sitiid (situ-d) «voluntas» szóban: site- «velle» 
és a mordE.-nak néhány < ov-t, ev-t végű nom. acti-jában: sudovt 
verflucht (sudo-, míg a mordM. csak suduf, sudif van), sajevt 
genommen (saje-), maksovt gégében (makso-). 

Lapp. <0 (<uo) «nomen actionis, acti», egészen a finn 
< o, u alakjához csatlakozik, részint egyező példákban: IpS. jakko 
glaube: jakke- glauben (Hal. jahkkuo: jahkkie-) \ algo anfang: alge-
anfangen (Hal. dlqkuo, alkuq,: álekie-, alke-) = f. alku (algu) \ 
makso bezahlung: makse- (Hal. maksuo: maksie-J = f. maksu j 
takko factum, opus: takke- facere (H. tahkuo: tahka-) = f. teko 
(tego) | adno quo utimur (a. karvo alltagskleid): adne- habere, uti | 
tobdo cognitio, sensus: tobde-, = f. tunto (tundo) \ palló timor : 
palle- (H. palluo: palla-) ;— lpF. jakko, algo, makso v. mafso, 
•dakko, adno (adno-biktasak), dovddo, ballo; manno gang (f. menő): 
manne-. 

<USSd, US (<.os, es) = finn <ukse : lpF. vastadussa, 
-dus antwort (f. vastaukse): vastade- antworten | mujtalus erzáh-
lüng: mujtale- \ balvalus dienst (f. palvelukse) : balvale- \ arvalussa, 
-lus gedanke, meinung: arvale- \ stb. — IpS. jaskatus trost, trö-
stung (állat, -tussai Hal.): jaskete- trösten | oppetus, oppetes lehre 
(H. oqhpatus, állat, -tussai; oqhpetes: oqhpetes-olmdj schülerjünger, 
v. ö. finn opetus-lapsi) : oppete- lehren | pakkatus, -tes strafe: pak-
kete- | stb.; mannos iter: manne- ire (v. ö. lpF. manno). — Első 
tekintetre idevalónak látszik néhány -vas képzős tő, úgy hogy a -va 
még az <w-nak eredetibb alakját tüntetné föl: IpS. jukkelvas 
compotatio (jukke-, jukkele-); puocelvas (puoce- &grot&re,*puocele-); 

17* 
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rokkolvas gebét, bitté (rokkele-). De látván, hogy a IpS. jukkelvas-
nak a lpF.-ben juyalmas felel meg, ezen ras-ban általában a -mas 
t= finn -mise-nék változatát kell fölismernünk (v. ö. IpS. jukkemas 
tfank, getránk: f. juomise). — Még -fcs-vel: IpS. kaudnoks reper-
tus, inventus (k. mtina findelkind). — J e g y z e t . Néhány < o * 
végű adjectivuni mégsem vehető biztosan az <ws-nak csupa vál
tozatának (mint pl. S. mannos) ; vuojdnos (F. oajdnos) visibilis r 
vuojdne-, oajdne- videre | tobdos, dovdos notus, cognitus | pallos 
timendus (palle-). Érezhető a passiv értelem, s vuojdne-, tobde-
mellett van vuojdno- videri, tobdo- sentiri, miszerint itt az <.o» 
inkább olyan származék mint a finnben <uisa (pl. kuuluisa cele-
ber: kuulu- audiri; kuuluisa pedig ebből való: *kuuluja-sa, úgy mint 
kuoliasa: kuole-ja-sa). 

<oJc (= <o + dim. -k végképző): IpS. kaukok lubens: 
kauke- velle | palok fossa: pale- fodere | adnok (és adno: adnok 
pardne filius adoptatus: adne- habere | tobdok notus. — Ide valók 
még az <et (ad)-íé\e adjectivumok <ofc-végü mellékalakja (pl. 
IpS. veiket, F . vielggad mellett velkok, F. vielgok), a mennyiben 
ezek alapszava rendszerint igeszónak mutatkozik (lásd alább a 
-d képzőt). 

Mordvin: mordM. -f, rendes «nomen acti, actionis» kép
zője, a melynek ellenében mordE. egykét esetben még a -v (-ve) 
alakot mutatja, vagy pedig a finn <u, o-hoz hasonló <o alakot; 
ezen kivűl még -t végképzővel fordul elé mordE. -vt (<ovt, evt)* 
Példák: M. kantf last, bürde: kandi- tragen | lazf, lazuf ritze, 
spalte: lázi- spalten | sudif, suduf verflucht, arm, beklagenswert: 
sudi- verfluchen | maraf last, fuder: mára- auflegen, beladen [ 
rastaf braten, gebratenes : rdsta- \ erdf lében : era- \ jakaf gang: 
ja ka- | sarátf krankheit: sárdde- \ kenerf reif (maturus): kenere-
r< ifen | kaskimf heiser: kaskim- heiser werden | sodaf bekannt, 
soda- wissen, kennen | palf gefroren: pali- frieren | stb. | megj. 
tev handlung, tat, sache: tije-, E. teje- (f. tege-) tun, machen || 
E. tev, teve ta t : teje- \ nil've schluck: nile- | pivsev dreschflegel : 
pivse- dreschen || E. kando- last, bürde (M. kantf): kando- tragen [ 
kalado verfallen: kalado-, M. kaladi- verfallen, einstürzen, sprin-
gen || E. sudovt verflucht, arm (M. sudif): sudo- (Skazki 14. sudovt 
orto der arme bár, Ö ^ H H M Me^Bt^b; Pésni 186. si sudovt Litova 

. es kommt die verfluchte L., npoKJiaTaa JlnTOBa) | sajevt genom-
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men, maksovt gégében : saje-, makso- (Pésni 104. isen sajevt odirva, 
ulkon maksovt od-tejter die gestern genommene junge frau, die 
neulich gegebene junge maid — B3HTaa MOJio^yniKa, — BH^aHaa 
MOJio^aa AtByniKa) | E. kajavt abgabe: kaja- werfen, hinwerfen, 
ablegen. 

b) mordM. -fhs, -vhs (= -v + dim. -k$f mely -j képzős 
nom. verb.-hoz is csatlakozik: eráj lebend: erájks láng lebend, 
E. sodavi és sodaviks bekannt; v. ö. finn <u-kse) több értékű 
nomen verb. képzője: M. ponafks haarflechte: pona- flechten | 
stafks saum: sta- náhen | jomafks untergang, verderben: joma-, 
ima- perire || E. ponavks haarflechte: pona- \ mnjevks fund: mvje- \ 
p>andovks bezahlung: pando- \ cndevks bach: cude- fliessen | simevks 
trunk: sime- trinken. — Rövid (i, e : o, e) végvocalisú igetőktől 
való ilyen képzésben az alapképző, consonans-torlódás miatt, 
egészen ki is marad: M. sotks bánd: sodi- binden | ilatks 
iiberbleibsel: Hadi- | E. puromks versammlung: puromo- sich 
sammeln. 

J e g y z e t . A mordvinnak van olyan szóközépi v-je is, mely 
régibb g helyébe lépett (kivált mélyhangú szókban: pl. luvi-, lovo-
= f. luge- olvasni, javi-, javo- osztani = f. jaga- • a prolativus rag 

ga- és -va). Hogy az itt bemutatott -/, -v képző azomban az ugor 
-fc-hez tartozik, onnan tetszik meg, hogy az a másik ugor nom. 
verbale-képző, mely még szóba jöhetne, a -j (eredetileg -g) képző, 
szintén megvan a mordvinban az -/, -?>től külömböző alakkal 
(-j, < i, i) és különvált jelentéssel (nom. agentis). — Más kérdés 
az, hogy honnan való a mordM.-ban az / kemény spiráns, míg 
más hasonló alakú képző (pl. a finn. -va, -va nom. poss.-nak meg
felelő mordE. -v) < w-vá vált. Az -/A;s-beli -/-nek már a következő 
kemény consonansban van a magyarázata; de a magára való - / is 
{pl. maraf, éudif), minthogy nem magyarázható előző £-ből (v. ö. 
postuf: or. pastuy ; gref, grey = or. rptxT>) szintén utána megvolt 
kemény consonansra utal, s így nagyon hihető, hogy a mordM. 
képzőnek ezen alakja (-f) csak maradványa a mordE.-ban meg 
cléforduló üí-nek, vagyis hogy pl. éudif e h. éudift eredetileg telje
sen megegyezett az E. s'udoyí-val. A mordM. ft-nek ilyen gyengü
lését (-/-vé) megtaláljuk pl. a kafinek «mi ketten», kafinest «ők 
ketten» szókban (kafta-\(A, = E. kavtonek, kavtonesk); v. ö. 
sifende- szitálni és siftim, siftema «szita», miszerint az alapigének 
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teljes alakja nem sife-, hanem sijte-; v. ö. még M. pocf «liszt» 
ellenében E. poct; M. pulf «kéve» és E. pulht v. szintén kopással 
pul. Az e szerint hangkopással támadt -/ellenében (suclif, maraf) 
föltünteti az egyszerű -v ( = ug. -b) képzőt: M. tev == E. tev, teve 
(e h. *tegve = finn tego és tegevá). S ehhez csatolhatok még az E. 
kando példához hasonló kopással, csak hogy az < o helyett a 
M. dialectus a (i)-t kíván (v. ö. M. toza == E. tozov «oda»): sapa 
kerbe (E. capo): sápi- kerben J kula (n. plur. kulit) todt, halott r 
kuli- sterben. — Még megjegyezhető, hogy a mordE.-ban közön
ségesen használt a tagadó szócskának Wiedemann meg egy at 
mellékalakját is jegyezte föl, a mely ugyancsak a mordM. af-ot 
deríti föl (v. ö. finn epá, az e- tagadosító igétől). 

Zürjén-votják: a) votj. <on, zürj. <an (*=• <o, a + n 
végképző, v. ö. vog. oszt. -p-n, -p-n) több értékű nom. verbale 
(a votj.-ban főleg «nom. actionis») rendes képzője; v. ö. az < o, a 
végű nom. possessorist = f. -va, va, pl. votj. sinmo, zürj. sinma = 
f. silmdva, m. szemű, vog. semp. Példák: votj. kulon tod, mors: 
kid- sterben | bordón das weinen, sírás: börd- | búdon wuchs: 
bud- wachsen | biron ende, untergang: Ur- \ diseton lehre, tanítás 
(d. jurt lehrhaus, schule): diset- | körtem binde : kört- \ l'ogon stufe: 
Xog- schreiten, treten (l'ogal- zertréten) | nilon gurgel, schlund: nil~ 
schlingen, schlucken | púkon stuhl: puk- sitzen j sión speise, juon 
trank, getránk: si-, ju- \ suralton quirl, mischholz (s. boái): 
súrolt- | uston schlüssel: ust- öffnen | vetlon gang, pfad: vetli-
gehen, wandeln J vordiékon geburt, leibesfrucht: vordisk- nasci || 
luckan diebstahl (e h. luckalon): luckal- stehlen | malpan gedanke: 
malpal- || <on-o: luono möglich (v. ö. luontem unmöglich): lu-
werden, geschehen) | cigono fragilis : cig- j todono bekannt (todontem 
unbekannt): tod- \ abdirano mirabilis: abdiral- mirari; — zürj . 
kulan sterblich; tocl, sterben (doj-k. beulenseuche, pest; kulan-tor 
gift): kul- sterben | kijan falle (sir-k. mausfalle): kij- fangen | 
sojan speise, futter (sojan-tor speise; sojan-in weideplatz): éoj-
essen \juan trank (juan-tor getránk): ju- trinken | kilan wachsam, 
gute witterung habend: kii- fühlen, hören, merken, wittern | pilsan 
bad: pilsi- sich baden | silan, silan gesang (v. s. kii sing-wort): 
ül; sil- singen | soroltán mischholz, rührholz: sorolt- \ piran-in 
öffnung, eingang (eingangs-ort): pir- intrare | vundan ernte, 
schnitt: vund- secare | vostan schlüssel: vost- öífnen | vartan schlá-



29. §. DEVERBALIS NÉVSZÓKÉPZŐK : 1.-6. 263 

gel, dreschflegel: vart- schlagen, dreschen | hután zange: kut- hal
tén, ergreifen, fassen | stb. 

b) Votj. <0S, zürj. <as ( = < o, a + *; v. ö. finn 
< ukse, okse) : votj. vordos brut, gezücht: vord- ernáhren, auf-
ziehen (vordiék geboren werden) | voMos wechsel: vozt- tauschen, 
wechseln; — zürj. dömas lappén, flick: döm- flicken | gebas ver-
steck: geb- verstecken | 'kiás gewebe, netz: ki- weben, ílechten j 
nöbas (v. nöban) einkauf, eingekauftes: nöb- \ körtas bánd, gebun-
denes, bündel: kört- | listás gemelktes, milch von einem melken: 
list- | piras eingang, mündung: pír- \ cegas bruch, bruchstück: 
ceg- | stb. — Megjegyzendő, hogy a zürj. <Las alakkal néha még 
< ös-féle váltakozik, s ebben lehet meg tovább megmaradt Kos
nak másféle elváltozását látni, az ö-re'való hangemeléssel, mely
nek külömben is sok példája van a zürjénben (pl. göröd város = 
or. górod, völöút = or. voloét)': pl. kutas, kutos bánd, fessel: kut-
haltén | vuras, vurös naht, vur- náhen | puktas, puktös satz, geBetz-
tes : pukt-; de a votjákban is mutatkozik már (a zürj. ö-nek meg-
felelőleg) e, sőt az egészen színetlen i i s : tialtes stück, bissen: 
tialt- abbrechen | vuris (z. vurös) naht. 

c) A végképző nélkül való egyszerű < 0, o^-nak is van né
hány kevés példája: votj. usto öffnung, loch (v. ö. uéton schlüssel) i 
ust-1 suro gemischt (súrol-, zürj. sor-, sorai- mischen) | kuo, ebben: 
kuo-mucko haarflechte: ka- ílechten, weben; — zürj. pesa (és 
pesan) lichthalter, leuchter: pes- licht anzünden | sora gemischt 
(== votj. suro), v. ö. soras gemisch | vosta ( = votj. usto). 

J e g y z e t . A votj. idep «lebendig» (id- lében), a mint első 
tekintetre látszik, az ug. -b nom. verb. képzőt még vogul-osztjákos 
alakban mutatja föl. Szintilyen: votj. selep span (v, ö. zürj. suHal-
spalten, aufschlitzen, és m. szel- MUgSz. 289. 1.). Néhány hasonló 
zűrjén példa a Wiedemann, Gramm. Syrj. 57.1. fölhozta < öb, öp-ös 
szók közt található: kucköb leichter schlag: htok- schlagen | turöb> 
P. turöp schneegestöber: *tur- (turzi- stöbern) j vizlöb strom, strö-
mung: *vizl- (vizlal- fliessen, strömen). De nem hihető, hogy az; 
erősen végkoptató zürj.-votják nyelv igy tisztán a képzőnek explo
siv consonansát tartotta fönn. Jóformán itt is egy már elkopott 
végképző okozta az explosiv labiális megmaradását, olyformán a 
mint ezt fentebb a mordvin M. -/ (e h. -ft) alakról fejtegettük. 
Sőt nem lehetetlen, hogy ugyancsak -pt volt az előző teljesebb 
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alak : v. ö. hogy a zürj. votj. sep «áhre» szónak teljesb tője némely 
casusban és származékban éeptc illat, septö, elat. septié, adj. p. 
iepa, sepja és septa). 

Magyar: <ó, ő és <ú, íl (<u, ü) — több értékű nom. 
verbale, főleg «nom. agentis (nom. instrumenti)» képzője, pl. 
tanuló schüler (discens): tanúi- discere | tanító lehrer (docens): 
tanít- | szántó-vető ackersmann, feldbauer (arator-sátor): szánt-, 
vet- | ivó trinker, evő esser (bor-ivó, hús-evő): iv-, év- \ cséplő dre-
scher: csépéi- \ arató schnitter: arat- \ gyártó verfertiger (kerék-gy. 
radmacher, wagner, kötél-gy. seiler, stb.): gyárt- \ lopó dieb : lop-
stehlen | vezető führend, führer: vezet- \jövő kommend, zukünftig: 
jöv- | stb. || adó «dator, dans» és «vectigal, tributumw (id quod 
•datur, quod dandum est); el-adó venditor; venalis (eladó leány 
puella nubilis); el-adó szándék propositum vendendi | emésztő ver-
zehrend: könnyen emésztő hús leicht verdauliches íleisch | megvető 
verachtend; veráchtlicb, zu verachten (nem megvető dolog) \ félő 
fürchtend (isten-félö gottesfürchtig); timendus, zu fürchten (félő, 
hogy... es ist zu fürchten, dass . . . ) | féltő um etwas besorgt (fele-
ség-féltő zelotypus, feleségét félti); um was man besorgt ist (féltő 
kincs) | szerető amans, amatőr; amatus, dilectus (geliebter, ge-
liebte): sz. atyámfia • nincs szeretője \ viselő gestator: viselő ruha 
vestis gestatoria | vivő portans: malomba vivő búza in die mühle 
geführter weizen (w., den man íührt) || vető (magvető samen-wer-
frr, sámann): vető-mag saatkorn | ivó (1. fent): ivó víz trinkwasser 
(w. zum trinken); ivó pohár trink-becher | szántó (1. f.): sz. föld 
geackertes féld, acker | evő (1. f.): evő kanál esslöffel (zum essen, 
womit man isst) | háló pernoctans: h. szoba dormitorium, schlaf-
zimmer (zum schlafen, wo man schláft) | író-toll schreibfeder, 
emelő rúd hebestange, fejő-dézsa melk-kübel, mosdó-tál v. csak 
mosdó malluvium, wasch-schüssel, temető-hely v. temető begrábniss-
platz, friedhof | stb. || fúró,furu bohrer, terebra (fúr- bohren) | 
koppantó, koppantyú lichtputze (koppant-) \ szén-vonó ofenkrücke 
(von- ziehen) | véső meissel, cselum (vés-) \ kendő ein tuch, nyak-k. 
halstuch (tkp. «wisch-tuch»: kend- sich abwischen) | lepedő lein-
tuch, bettlaken (leped- tegere) | legelő [hely, mező] pascuum | stb. || 
eső pluvia (es-, esik pluit) | fogó: kéz-fogó verlobung (hand-fas-
sung) | keresztelő táufer; taufe, taufschmaus | térő: megtérői fújni 
rückzug (zum r.) blasen | űző: űzőbe venni (ins treiben nehmen) 
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verfolgen | gondolkozó-ba esni in nachdenken verfallen (nachdenk-
lich werden) | kérdőbe (v. kérdésbe) jönni in frage kommen | stb.*) 
— Ezekhez csatlakoznak még az <and (<ánd) frequ. igetőtől 
valók, melyek «rendesen, szokás szerint, akármely korban törté
nőt)) jelentenek: halandó mortalis, kelendő gangbar. stb. (fent 5. §. 
végén); vagy pedig, úgy mint az egyszerű alapigétől valók is, 
passiv értelemmel («getan werdend v. getan werden sollend») for
dulnak elé: megvetendő contemptibilis, contemnendus (v. ö. meg
vető), bocsánandó verzeihlich, venialis (b. bűn peccatum veniale), 
szánandó miserandus ; vagy végre futurumra vonatkozással: jövendő 
venturus, futurus; leendő futurus (levő exsistens: jelen l. prsesens). 

<ÓS, ŐS (= < ó , ő + s, v. ö. finn -vaise): tudós gnarus, 
scitus, peritus, doctus (tudó sciens) | ismerős notus, familiáris 
(ismerő kennend, kenner) | adós schuldig, schuldner (der zu gebén 
hat) | viselős pregnáns, gravida (tkp. porfans, gestans) | várandós 
id. (tkp. in erwartung beündlich) j stb. I| vagy elrövidült vocalis-
sal : <.os: harapós és harapós bissig, mordax | lakó és lakos ein-
wohner | tilos verboten, vetitus (til- prohibere; v. ö. til-t-, tilalm). 

J e g y z e t . Bizonyos ugyan, hogy a m. < ó-nak közvetetlen 
előzője <ava (pl. <.ovo, avo) volt; de az ilyen szövegbeli v a 
régibb -b-n kivűl még más hangokból is válhatott: jelesen m-ből 
-és <jr-ből, sőt /-bői is. Ha tehát kétségtelen is, hogy az ugor -b 
(<aba) nom. verb. képző, mely a vög. oszt.-ban -p s a finnben 
-va és -ba, a magyarban csak az < ó alakban lehet meg, még sem 
állitható, hogy minden egyes esetben épen ez volt az <ó-nak 
eredeti alakja. Más szóval meg kell engednünk, hogy az egy <ó 
alakban több külön képző rendes magyar hangfejlődés szerint 
egybeolvadhatott s jóformán innen is van az <ó-nak a fentebbi 
példákból kivehető több-értékűsége: pl. lehet hogy az ivóf-víz], 
háló [-szoba]-félék eredeti m-képzéssel alakultak, a melynek ugyan-
ily alkalmazását látjuk több ugor nyelvben (mord. udim í-vasta], 
udomo [-tarka] alvóhely; finn juoma [-astia] ivó edény, trink-
gefáss; syntymd [-paikka] születő-hely). Lásd alább az -m, -g, -d 
nom. verb. képzők §-aiban. 

Cseremisz. Eendes alak, a melyben a b (-v) nom. verbale 

*) Az < ó , ő nom. verb.-nak kivált a régibb magyar nyelvben való 
használatáról bővebb kimutatást ad Könnye N. (Budenz-Album 194—203). 
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képzőnek nyomát találjuk, csak az < aé infinitivus-vég, mely a-val 
van mind a két dialectusban (csak cserM. Castrénnál ti-vei) s így 
a lativ (illativ) s (e h. ék, vagy akár = mord. finn -ks translativus-
rag) elhagyásával (<.a) a finn < o , u-félével azonosítható nomen 
actionist tüntet föl; v. ö. a cser. a értékére nézve nézve jolas, 
jolaké «lábravaló» — finn jalukse (fent 18. §. cserem. < alt alatt). 
Pl. cserS. tolás kommen (teljes t ő : toló-), poktas treiben (pokto-), 
iiaiwerden (U-, lie-), mias gehen (mi-, mie-), vidas führen (vide-) 
stb. | cserM. szintígy tolás, poktas; meg: Has v. lids, mias v. mias, 
vidas v. vidas, stb. — J e g y z e t . A cser. -aé infinitivusnak imitt 
adott magyarázata egyszerűbb s a finn-cser. hangviszonyoknak 
jobban megfelel, mint annak a finn -dakse-ié\e infinitivussal való 
egyeztetése (1. NyK. ü l , 84.). 

30. §. Deverbalis névszóképzők: 2. ugor -j (-g). 

Finn: -ja, -jel mint «nom. agentis (actoris)» valamennyi 
dialectusban rendes divatú; itt-ott még participialis jellemű: pl. 
S.-ben : antaja geber (dator): anta- j laulaja sánger : laula- \ asuja, 
bewohner, einwohner: asn- \ lukia (é h. lukeja) leser (lector) : 
luké- | kuulia auditor ; obediens: kuule- \ olia qui est (lasná oliat 
praesentes) | keittdja qui coquit, coquus | tekid, tekijd macher, ver-
fertiger, táter: teke- \ stb. || — partic. (tulevaista eldmdtddn tiedus-
tajat die nach ihrem zukünftigem lében forschenden; maan meren 
kulkija laiva das zu land u. wasser fahrende schiff; jumalata vihaa-
jat die gott hassenden: Ahlqvist, Eakennus 7.L);'—E.-ben: lugija, 
ndgija, tegija; külja zuhörer; leikaja: l. nuga schneidendes (schar-
fes) messer | stb. — Vp.-ben: eldja (nom. eldj) einwohner; itkja 
(n. itkej) weinend; o.mblia (n. omblí) náhter (&. ompelija) ; kündlia 
(n. -ll) gehorsam; (%. kuuntelija) stb. — Jelentésre nézve meg
jegyzendő : S. kuolia «mortuus» (lyödd kuoliaksi todtschlagen), 
E. kölja, Vp. kolia (n. koll) «leiche»: kuole- móri. 

-jaise, -jcLise (= -ja + dim. -kse; nom. -jainen; v. ö. -va 
mellett -vaise) : kuuliaise obediens, gehorsam (kuulia: kuule-) \ 
polttajaise, polttiaise urtica urens (poltta- urere) | alkajaise anfánger 
(alka-) • — a többesszámi alakban (-jaiset) gyakran szinte «nom. 
actionis» értékű e képzés, t. i. a cselekvéssel összekötött ünnep-
tartást jelent: tappajaiset festum mactationis (disznó-tor; tappa-) \ 
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vuoden-alkajaiset festum növi anni (jahres-anfang) | hautajaiset v. 
maahan-panijaiset bégrábniss, bestattung | laksidiset abschieds-mahl 
(lahte- weggehen, abreisen) | ristiáiset taufe, tauf-fest (risti-J || 
másféle ráértéssel: tekidiset merces operis, macherlohn (teke-) \ 
odottajaiset wartegeld (odotta- warten) | jakajaiset dona distri-
baenda) | antiaiset munera (antaja, anta-) ; — megj. E> ristjatsé* 
tauffest ( = S. ristiáiset). 

-jCbSCb,- jcLsct- (<.iasa, idsd, most: <iaha, idhd, <iaa, 
idd, n. < ias, ids) ; a -jaise-hez hasonló használatú; kivált frequ. 
igéktől való, a «tenni szeretőt» kifejező képzés: 8. anteliaha 
(n. -Has) qui facile dat, liberális (anta-, antele-) \puheliaha loquax 
(puhele-) | tappeliaha pugnax (tappele-) \ hdvelidhd verecundus 
(hdpeile-); — E. jöksja (n. -jas) gicht (jökse- laufen) | kölja 
(n. -jas) és kölja (n. -ja) leiche | paenja (n. -jas) alpdrücken 
(paena-; S. painajaise); — V. ndcijds zeuge (S. ndkijd: ndke-
sehen). 

-jame, -jctme és <ime (= -ja, i + dim. -m végképzö), 
kivált «nom. instrumenti» képzője (1. NyK. VI, 177. és Ahlq. Ea-
kennus 11. 61. §§.): S. asujame (n. -jan, -jain; v. ö. -ttoma: n . 
-ton, -tóin) = asuja einwohner (asu-) \ kulkiame peregrinator, vaga-
bundus (kulke-) \ kasvajame, kasvaime (n. -ain) auswuchs (kasva-) \ 
sarkiamé (n. -idin) ulcus dolens (sdrke- dolere) \juoksiame cursor 
(juokse-) || survoime (n. -oin) stampfstössel (survo- stampfen); sur-
vime id. | avaime (n. avain) schlüssel (avaa- öffnen) | istuime sitz, 
stuhl (istu- sitzen) | astuime, astume, astime gradus scalarum (astin-
lauta trittbrett; astu- treten) | nostime hebestange (nosta- heben) \ 
pistime stimulus (pistd- pungere) | ndkime (n. nd'inj sehwerkzeug, 
auge (ndke-) \ stb. — megj. S. eldime animál és elime (elin-aika 
lebens-zeit, aetas) | asujame ós asuime (asuin-paikka wohnort) | 
kutime strickarbeit, strickzeug (kuto-); — Vp. avadime fn. -in) 
schlüssel (avaida-) \ tappme (n. tappin) hanfbreche (tappa-) ; — 
E. istme (n. iste) = S. istuime \ pideme (n. pide) griíf, handhabe 
(pida- haltén; = S. pitimé : pitd-) \ veimé (n. -ti) schlüssel (vota-
nehmen, ergreifen). 

J e g y z e t . A -ja-nak, illetőleg <aja-nak i-vé való -össze-
szorulása (nost-i-me e h. nost-aja-me) végképző nélkül is fordul 
elé: S. anti (és antime) donum (anta-) \ maltti temperantia (ei ole 
malttia ; maltta- se temperare, se cohibere posse) | vddnti (és vddn-
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time) bohrer (váántá-) \ syötti futter (syöttd- füttern | paisti braten, 
caro ássa (paista-; v. ö. paistime assandi instrumentum) | kasvatti 
pflegekind (kasvatta- educare); — v. ö. Ahl. Eak. 41. §, 

b) Úgy mint a finn (S.) -va nom. verb. képző eredetibb -ba-
ból változott el, még a -ja képzőnek is eredetibb, explosiv guttura-
lissal való alakja -gci (S. -ka) ismerhető föl ezekben: S. kauka 
(ebből: kauga; E. -kauge) longinquum, locus remotus (kaukana 
procul, kau'aksi aikaa in longum tempus, diu; E. kaugele weithin): 
*kau- fluere, currere (ebben: kau-te, n. kauti zeitdauer, spatium 
temporis, pl. páiva-kausi totus dies, journée): 1. MUgSz. 117. 1. | 
mátka (ebből: mad-ga) iter, motus: mata- serpere (e h. mada-; 
v. ö. E. mademe fuss-steg über einen bach); MUg. 632. 1. 

c) A -ja-nak ilyen eredetibb -ga alakjából külön változatnak 
mutatkozik a legtöbb finn dialectusban divatozó -he képző »nom. 
actionis (acti)», de sokszor «nom. agentis» (jelesen «nom. instru-
menti») értékkel; eredetibb -ge alakja még megmaradt a fVp.-ben. 
Előtte-az igető rövid végvocalisa tzintén e-vé válik (<ahe, ohe, uhe 
helyett: <ehe ; v. ö. fent 4. §. finn <.ale h. <ele; -nuhe h. -nehe); 
nominativus-alak: <eh, <<?', de egyik-másik dial.-ban még <ek, 
vagy helyette < et. V. ö. Ahlqvist, Eak. 46. §. — Példák: finnS. 
kastehe (n. kaste1, kastet) benetzung, taufe: kasta- benetzen, tau-
fen | satehe (n. sade') pluvia: sata- pluere | pistehe stich: pistá-
stechen | kokehe (n. ko'e) versuch : koké- versuchen | puhehe (pu
fié') rede : puhu- reden, sprechen | lahtehe (lákde') quelle: láhte-
abire, exire | liikkehe (lüké') bewégung (on liikkeellá est in motu): 
liikku- moveri | valvehe das wachsein (on valveella): valvo- wa-
chen || kattehe (kate') tegumen : katta- tegere | pitehe (pidé) retina-
culum, vinculum: pitd- tenere | sitehe íside') ligámén: sito- ligare | 
voitehe (voide9) unguentum : voita- \ katehe (kade') invidus: katu-
poenitere, stb. — FinnVp. sidege (n. sideh, g. sidegen) = sitehe | 
pu'.ege = S. puhehe \ lahtege (n. lahteh, g. láhtken) = S. lahtehe \ 
kastege (n. kasteh, g. kastken) = kastehe. — Megjegyzendő, hogy 
fE. (Dorp.) pistjd stich — S. pistehe ; hogy S. pitehe mellett van 
piti-me id.; antehe (anne') «donum» mellett: anti, anti-me. 

Mordvin: -j, meg <.i, i rendes használatú «nom. agentis 
(actoris)» -képző; a külön váló -;' alak még a mordM.-ban fordul 
elé, a, a-végtí igetőkön: <aj, áj, de a mordE.-ban ezen <aj is 
összevonódott < I, i-vé; pl. mordM. moraj sánger: mora- singen | 
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eráj einwohner: era- lében, wohnen | salaj dieb : sala- stehlen | 
kuli sterbender, todter: kuli- sterben (v. ö. finn kuolia : kuole-) | 
ozadi sedens : ozadi- \ laskendi cursor: laskende- \jotafni fáhrmann : 
JQtafne- oft überführen | tii (=• f. tekijd, tekia) macher, verfertiger, 
pl. keden-tii gerber: tije- machen, tun | tonafti lehrer: tonafti- \ peli 
timens, timidus : pele- timere; — mordE. eri lebend: era- \ sodi 
kennend, kundig: soda- \ peli timidus: pele- J kámi confidens, cre-
dens: káme- j menevi biegsam : meneve- sich biegen | teji (pl. keden-
teji gerber): teje-; — a szorosabb nom. «actoris»-féle jelentést a 
mordE. rendesen meg -ca végképzővel külömbözteti meg (hihető
leg összevonva ebből: éora «fiú, fiatal ember»): morica sánger 
(móri- = M. moraj) : mora- j erica einwohner (M. eráj) \ tejica 
táter (v. ö. keden-teji) \ tonavtica lehrer (M. tonafti) : tonavto-
lehren. 

-jlcs, <iks (— -j + d i m . -ks; v. ö. finn -jaise): mordM. 
erájks langlebig; — mordE. sodaviks (és sodavi) bekannt: sodavo-
gekannt werden | eraviks gehörig, gebührend (eravi nötig): eravo-
nötig sein, gebühren | soviks eingehend, eingehen werdend: sova-
(1. NyK. XIX, 129.) | tujiks elmenő (ads t. lomatne pokolba menő 
v. menendő emberek): tűje-. 

<lrna, eina, ima «nom. instrumenti» képzője (=• -j + 
dim. -m) úgy mint a finn <.ime: mordM. vanima (sama- v. Spie
gel, tkp. gesicht-schauer): vani- schauen | pang ima, (Reg.) pangema 
schlüssel (öffner): pan^i- \ váskema pfeife, síp: vaske- pfeifen | 
siftema, siftim sieb : sifte- (v. ö. sifende- e h. siftende-, és E. suvtne-
sieben); •— mordE. ledima, led'ema schiessgewehr, flinte (tikse-l. 
sense, tkp. fű-vágó, heu-schláger): ledé- schlagen (máhen), schies-
sen | kustima treppe, leiter: kust'e- hinaufführen | lisima brunnen; 
lise- ausgehen, hervorkommen (ellemben: lisme ausgang, aufgang : 
v. ö. finn lahtehe «quelle» ós lahte- abire). — E képzőnek alap
része (-j) néha már annyira ellappangott, hogy a «nom. instr.» 
szó az egyszerű -m képzős nom. verbale (actionis)-tól már alig is 
megkülömböztethető: M. mordma, E. moramo musikalisches instru-
ment: mora- \ E. cama-nardamo handtuch (gesicht-wischer): nar-
da- | M. kundama, E. kundamo handhabe, griff: kunda- fassen | 
E. suleme korn-sieb: sule- sichten, durchsieben. 

L a p p : -je (erősbítve -gje, azaz -d'd'e) rendes «nom. agentis»-
képző : IpS. takkeje faciens, qui facit (f. tekijd): takke- facere | 
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kaskeje mordens: kaske- \ kolkeje fluens (f. kulkija) : kolke- \ caimeje 
ridens: caime- | karveteje: bereiter (piabmo-k. ételkészítő) | stb. 
{Halász közlése szerint: Lule-lp. tahkie tevő: tahka-1 mannie menő : 
manna- | iellie élő: iellie- \ porrie evő: porro- \ kastated'd'ie keresz
telő : kastdte- \ oahpated'd'ie tanító: oahpate- \ poqhtejed, poqhtiejd 
jövő, jövendő: poqhtie- || Jemtl.-lp. vuocije lövő, vadász: vuoci- \ 
nomoje szopó: nomo- \ kodrije szabó (varró): kodri- \ vuojetejja v. 
vuéjehtejjd hajtó, treiber: vui'ti- \ mátatéjja evő: mdtate-). — 
IpF. oapatagje lehrer: oapate- \ sivneddgje schöpfer: sivnede- \ 
balvaldgje diener (i.palvelija): -le || dakke (= S. takkeje): dákká- \ 
lokke leser (f. lukija) : lokka- \ adde (S. vaddeje) geber: adde- \ ija-
gocce (S. ija-koceje) nachtwáchter olmus-godde ember-ölő: 
godde- \ stb. 

-jes (<.ies) = finn -ja-sa, <iasa (nom. -jas, <.ias) : 
IpS. vaddejes liberális (v. ö. finn antelias) : vadde- dare | kierdejes, 
kierdies toleráns, patiens: kierde-. — Ez alaknak rövidülése,mely
ben az alapképző már föl sem ismerhető : < es, iphlpS.pargales la-
boriosus (IpF. barggales) : parge-, frequ. pargale- \pdlkales rixosus : 
pálke-1 IpF. addalas liberális: addale- || sőt néha az egész képző is 
elkopott: tobdeles és tobdel facile agnoscens (IpF. dovddelis, dovd-
del) : tobde (dovdda-J || meg <i§: F. jakié credulus (jakke-). 

A szerint, hogy a finn antehe (ebben: anteheksi [anteeksij 
antaa «condonare») a lappban még #-vel való (andagassi, adde-
gaksi), a finn. -he (fVp. -ge) képzőalaknak is hasonló mását vár
hatjuk még, a mely csakugyan fölismerhető néhány -k végű nom. 
verbalében, meg az -Itak (-Idák, gen. -Idaya), -stak (-taya), -tak 
(-taya) előző igeképzővel szerkesztett nom. verbale-képzőkben 
(v. ö. Halász: NyK. XVI, 81.): IpS. jabmek mortuus, defunctus: 
jabme- móri | ablek acquisitum: able- acquirere | jatek (és jato, 
jatem) promissum: jate- || IpS. vaddaltak (F. addaldak, g. -daya) 
donum: vadde-, adde- \ cagneltak (Hal. canaltahk) introitus : 
cagne- \ F. gacaldak (-daya) quaestio: gaccd-1| F . gdskastak (-taya) 
morsus: gaske- | S. jukkastak potus, potio : jukke- (mom. jukkeste-) 
bibére || F. dapatak (-taya) alvi durities, verstopfung: dappa- oc-
cludere | suoppetak bivium, válasz út : suoppe- (kdinost s. de via 
deflectere). — Gyakori az <ak (-tak, -dak) adj. poss.-féle vég
képzővel való <akes (akkes : -takes, -dakkes) alakban, «vmi-te-
vésre hajlandó» kifejezésére (v. ö. finn -jaise, mord. <iks):, 
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S. anotakes (F. anotakkes) propensus ad mendicandum: anote- \ 
F. gasaidakkes gern echreiend: gasaide-, gassa- vociferari | S. topo-
takes (F.doppedakkes) furax: topó-, dopi- sumeré, prehendere. 

Zürjén-votják. A magára való -j képzésnek még megvan a 
nyoma néhány nom. verbale (agentis)-értelmű névszótőnek állandó 
vég < i, i-jében, mely mellett ragozott vagy továbbképzett alak
ban esetleg még a lappangó -j föl is merül (v. ö. hogy zürj. öksi = 
votj. eksej fürst, herr): votj. sundi sonne: sund- (sundg- leuchten, 
sundisk- sich wármen) = zürj. sondi (adj. p. sondi ja) | votj. geri 
pflug, zürj. gbr (teljes tő : görje, pl. instr. gorjen) : gör- ackern (votj. 
geral- id.) | votj. tödi weiss: *töd- (v. ö. zürj. tidal- apparere, tidas 
gesicht, ansehen: MUgSz. 213.1.) | votj. piri krume, brocken: v. ö. 
zürj. pur- beissen, pirikti- zerkrümeln, kleinschneiden (MUgSz. 
444. 1., és fent 16. §. votj. -kt-vől). 

<ié, is, rendes «nom. agentis»-képző; megjegyzendő,hogy 
az i, i vocalis soha ki .nem szorul (v. ö. finn -jaise e h. -jakse, és 
mordv. < iks): zürj. dórié schmiedend, schmied: dor- schmieden | 
korié bittend: kor- \ korúi suchend : koré- | velödié lehrer: velőd- \ 
viié mörder: vi- \ stb. — votj. valtié führer: vált- \ valektis, disetis 
lehrer: valekt-, diset- | juié trinker: ju- \ vuriékié schneider: vuriék-, 
vur- náhen || aráé schnitter (e h. aralié): arai- \ kurclaé furchtsam: 
kurdal- \ stb. 

Vogul: -y, -j (<ej), meg a tőszó végvocalisával <i, vagy 
szintén jellemzetes vocalis-szinezettel: <CL, 6. Példák: vogB. 
tolmqy dieb, tolvaj (K. tulme*/ verborgen, heimlich): *tqlm- (== oszt. 
lolm-), s ettől frequ. tolmant- (K. tulment-) stehlen | L. QIQ"/ : nest, 
láger (no'/s-qlg^ zobelnest): *ql- ( = vog. aj-, oszt. ol- schlafen, 
liegen : olda-taga láger), MUgSz. 720. 738. 1. | vogK. ure% wáchter, 
hüter: ur- || vogL. erej lieb (== B. erna, a rendes -ne nom. ag. kép
zővel) : er- genehm sein (kelleni), piacere | B. sáli weiss, glánzend, 
K. sáli blitz (így is : salne yar) : MUgSz. 368. 1. | K. siri schwert: 
ib. 235. 1. | kuli gasse (uos-k.) : ib. 82. 1. || vogB. kajtá boté (tkp. 
«láufer»): kajt- laufen | kaid todter, leiche (v. ö. finn kuolija) :. kql-
sterben. — J e g y z e t : Nagyobb szerepe van a -j képzésnek a 
vogulban mint indicat praes.-tőnek: lásd alább a «modus» fejezetét. 

Osztják: -y, - / (<aj, s ebből <a) meg <i, néhány ke
vés szóban (rendes nom. ag. -ta, 1. 32. §.): osztB. joura krumm, 
schief, schrág (jouraj-a in die quere Ahlq.); Irt. jouraj, joura, S. 
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jogra'/ : jour-,jourt- drehen | lolmay dieb ( = vog. tolmqy) : lolm-
stehlen || B. yala (%alá) todt, verstorben (=s vog. kcLlá): yal- ster-
ben | tupa,tuba (k.toba), plur. tubajet pferdehuf: MUgSz. 180. 1. j[ 
B. ovi strömung: ov-, ou- íhessen, strömen (vog. au-) \ sevi haar-
flechte (Ahl. sev, seu), Irt. seu, S. seuy (*sev-y): sev-, sev-, sevi-
flechten (MUgSz. 311.1.). 

Magyar, a) A magnra való deverb. j - képzés <aj, ej alak
ban csak néhány kevés szóban maradt meg: tolvaj dieb ( = vog. 
tolmqy): *tolva- MUgSz. 223.1. | *mes!éj (*«ruha, indumentum») 
ebben: mezej-telen, most mezítelen, meztelen «nudus» : *mez-
( = vog. más-, más- induere) j szilaj epetulans : wild, ausgelassen», 
eredetileg «rasch» (pl. szilajon írni: gyorsan í. Nyelvőr III, 232.): 
* szila- (v. ö. szalad- currere: MUgsz. 297.) | * tulaj, ebben: tulajdon 
proprius (tkp. «zukommend»): v. ö. finn tule- venire (MUgSz. 239). 
— Nyoma van még a -;' képzőnek az ágy «lectus, cubile» szóban, 
mely *álgy, ál-js h. való (v. ö. négy = f. neljá) : al- (ol-) «dor-
mire» (v. ö. álom somnus) MUgSz. 720. 738. (e szerint ágy a vog. 
alqy-nak s a finn vuotehe e h. vödehe, vödege-nék felel meg). — 
Gyakoribb az összevont < i alak, mint nom. agentis, mélyhangú 
igetőktől is (mert ha csak magashangú ilyen nom. agentis volna, 
az < i - t bár a rendes < ö , ő-ből elváltozottnak vélhetnök): pl. 
lóti-futi hinundherlaufend: lót-és fut- (lótni-fütni, lót-fut) \ táti: 
száj-táti maul-aufsperrend, gaífend, maulaífe : iát- \ habari schnell-
redend (Széki.): habar- querlen; kauderwálschen |facsari geizig 
(Dtúl): facsar- torquere, premere | kapsi, kapzsi habgierig: kap-
bekommen, packen, *kapos- frequ. | kíváncsi neugierig: kivan- ver-
langen, *kivános- frequ. (több példát gyűjtött össze Simonyi, 
Nyelvőr V, 147., megjegyezvén, hogy ezen szók különösen a 
«játsziság ós fitymálási) mellékértelmóvel használatosak). — 
J e g y z e t . Néhány, -t végű igető mellett eléforduló -tyú, tyű-féle 
eszköznevet (fogantyú griff: fogant-, fogont- \ forgattyú: forgat- \ 
feszittyü feszítő eszköz) talán úgy szabad magyaráznunk, hogy az 
igetőhöz első képzőül a nom. verbale -j képző járult, s ehhez még 
(úgy mint a finn <.i-me, -ja-me-nál) v-vé vált m denominalis vég
képző, vagyis hogy -tyú ebből való : -t-j0mB, -t-jsvs. — Lehet, hogy 
ugyanezen -ni végképzőnek köszöni eredetét, előző -j képző mel
lett, a hoszjú (most hoszszú) «longus»-beli ú (miszerint hoszjú 
ebből: hoszaje-mo ; *hoszgjs pedig = vog. kosa: 1. MUgSz. 118. 1.) | 
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szintígy aszjú, aszjó (most aszszú) aridus, siccus: asz- arescere. — 
Megjegyzendő még fogaté, melynek teljesb alakja, fog atély, s ez bár 
*fogatény h. való lehet (m-ve\ váltakozó -n végképzővel). 

2. J e g y z e t . Hogy a -j képzővel alakúit <aj szóvég a ma
gyarban <á-vá is vált (ragtalan töalakban < a), habár talán 
csak előző <.é után a mélyhangusághoz jobban illeszkedve, leg
jobban a török bogdaj-ból való búza (nom. búza) szó mutatja; még 
egyenesebben természetesen < ej-ből is < é (ragtalan tőben < e). 
Nem kell tehát okvetetlenül Balassa J. nézete szerint (NyK. XIX, 
148.) néhány <á, é (nom <a, e)-fé\e nomen verbalét (pl. huza
vona, kerge, csiza-kő) az < ó , ó'-f éléből olyformán származtatni, 
hogy az <<5, ö a ragtalan tő (vagyis nominativus)-alakban o, 
ö-vé rövidülvén s egyúttal nyiltabbhangú <a, e-\é válván, csak 
analógia útján a ragos tőalakokban <á, é-vel cserélődött föl 
(noha egyáltalán nem tagadható, hogy az ó szóvég néha csak
ugyan így a-vá, illetőleg á-ra vált: pl. a régi és általános dió mel
lett az ormánsági dia [dia]). Sőt úgy látszik, hogy ellenkezőleg 
nem is minden < ó, ó'-féle nom. verb. csakugyan az ugor -&-ből 
való v-\el alakúit, s hogy némely esetben az ilyen ó eredetibb oj 
[ojo, illetőleg oho = <ogo] helyett való, midőn t. i. vocalis-
rövidülés nélkül az ó mellett á lép föl (pl. bíró mellett: plur. 
bírák, pedig nincs is bíra; forró és le-f orrázni). V. ö. fent 29. §. 
(265. 1.) a jegyzetet. 

b) Végképzőkkel való alakok: 
< é-kony: hajlékony biegsam, geneigt zu etw. (hajla-) \ fele

dékeny vergesslich (feled-) j félékeny timidus MA. (fél-) \ aluszé-
kony somniculosus MA. — Megjegyzendő á-val: Széki, hizákony 
zum fettwerden geneigt (sp hizékony). 

< é-k: maradék residuus,reliquus,reliquiae (marad- manere) | 
hasadék rima, fissura (hasad-) \ akadék impedimentum, remora, obex 
(akadékos intricatus, impeditus: akad-) \ boríték, buríték velamen, 
operimentum (borít-) \ fösték tinctura, color (főst-) \ rejtek latibu-
lum (rejt-) || töredék fragmentum (tör-, *töred-) \ nyomdék vesti-
gium (nyom- premere, nyomod- calcare) | szándék propositum, 
intentio animi (szán-, * szánod-) || érték valor (vires, facultates): 
ér- valere, ért-: 1. MUgSz. 796.) | mérték mensura: mér-. — A né
mely példában változatképen < ék helyett mutatkozó < ok, ök [ék] 
mellékalak (szándok, nyomdok, rejtők) régibb < ojk, öjk [< ohk, 

NYELVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XX. * ® 
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öhk]-ve utal. — Megjegyzendő még á-val: szunyák schláfrig, tráge 
(v. ö. szunnyad-). 

< 6-t és é-d, csak ezekben: sötét dunkel, finster (*söt-: 
MUgSz. 351. 1.) | segéd juvamen, adjutorium (segít- juvare, seg-: 
MügSz. 336.1.). 

< d-nk, é-nk: nyalánk naschhaft, leckermaul (nyal- leckén) | 
félénk timidus (fél-) [fúlánk (éafúlák) aculeus, spiculum :/«£-,/«'</--
MUg. 543 | szilánk span, spleisse: szil- (v. ö. szivó-kés e h. sziló-
kés schnitzmesser). 

< d-ny, 6-ny : szilány span (1. szilánk) \ foszlány lacinia 
(foszla-) || serény alacer, agilis (v. ö. serken- expergisci MUg. 340.). 

<d-ly, é-ly : akadály obstaculum, impedinientum (akad- ; 
v. ö. akadék) \ veszély tempestas, periculum, pernicies MA. (vesz-) | 
aszály siccitas, dürre (asz-) \ osztály divisio (egyenlő o.; osztály -
levél; osztályos atyafiak) (oszt-) \ szegély saum, besatz (tkp. bruch, 
einbiegung MUgSz. 284.: szeg-, be-szegni). — Ezen <ély-t, mely
nek á-je tájejtés szerint <i-nek hangzik, meg lehet külömböztetni 
az e-vé rövidülő é (é)-vei való <á/-től (pl. ebben : kötél (kötél: kö
telet), a melyet alább (32. §.) másképen magyarázunk. A mély
hangú <ály-n&k voltaképen nem lehet minden esetét biztosan 
megitélni, hogy vájjon nem szintén az idézett §-ban tárgyalt <.ál-
fólékhez tartozik-e. Maga az -ly mint végképző esetleg csak az -ny 
meg másrészt az -r változatának látszik (v. ö. devályos és deványos ; 
koyály és kopár. 

<d-r, é-r: fehér, fejér (-ír) albus: *feh-, fej- (— ug. pag-, f. 
pdj- splendere) MUgSz. 500 | búvár mergus, urinator (vízben búvó) 
MA.: huj-, buv~ \ vezér dux, ductor MA.: veze-t-nek alapigéje veze-
= f. vedd ducere | csiszár machaeropoeus, armorum faber, politor 
MA.: *csiszo-, a csiszol- igében (v. ö. csisza-kö) | kajtár stöberer 
(mindent fölkutató, pl. macska, kutya Nyőr IV, 427): v. ö. kajtat-, 
kutat- | tündér praestigiator, qui se in varias species transformat 
MA.: *tünd- = tüned- frequ. igető tűn- mellett | csapodár, csapon-
dár flatterhaft: csapod- (régibb * csapond-) frequ. csap- mellett. — 
Az r-re, mint végképzőre nézve : v. ö. m. kesére (keserű-ben), f. 
katkera ; cser. koco mellett MUg8z. 24. | cser. mogur, mongir, votj. 
mugor corpus: msngB MUgSz. 597. | zürj. vugir angel: finn onge 
id. | oszt. undir bauch, inneres: unt id. (f. onde, mord. undo) ,• v. ö. 
m. odor, odros MUgSz. 832. 
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< d-s, é-s rendes használatú «nom. actionis» (néha «nom. 
acti») képzője: adás das gebén (ad-), vetés das werfen, saen; die 
saat (vet-) \ írás das schreiben, die schrift (ír-, íro-); ülés das 
sitsen, sitzung, der sitz | stb. stb. — Alkotó részekre és közeljáró 
jelentésre nézve találkozik a m. < ás, és-vél a finn -jaise (pl. -jai-
set, pl. tappajaiset, laksiáiset). — Megjegyzendő, hogy a magash. 
alak némely vidéken < ís-nek hangzik. — Azonos változatnak 
látszik még <.ács, ebben: forgács, fargács «span, splitterw a farag-
«schnitzen« ige mellett (v. ö. -cs mint diminutiv képzőt: kövecs; 
meg hogy némely régi emlékben < áss-féle írás fordul elé: vallass, 
kérdéss, ragozva is : vallássom, kérdéssed Nyelvőr I, 37.); de az is 
lehet, hogy előző < áncs-ból gyengült el az < ács, v. ö. szilács 
«span» mellett szilány és a sziláncsol- denom. igét (Kriza). 

Cseremisz. A magára való -j nom. verb. képzésnek alig talál
juk biztos nyomát a cser.-ben. Ilyennek látszik cserS. sokte «sieb», 
mint nomen instrumenti (v. ö. finn -ja-me, i-me) a sokto- (prses. 1, 
soktam) «sieben (szitálni)* mellett (v. ö. mord. sifte-ma, sifti-m 
<(sieb»; a sokte-heli végvocalis értékére nézve: cser. ceri és cire 
«facies» = tat. [kaz.] ciraj) | jóformán ez is: pise «scharf»: v. ö. 
mordE. sci «scharf» (e h. pisci = finn pistdjci «stechend» : oszt. 
pesté scharf; 1. MUgSz. 547—548.). — Egyébiránt az ind. pree-
sens-ragozásnak egy részében szereplő < e tő, úgy mint a mordvin
ban a prses. 3. szem. alak) ugyanezen -j-féle nom. verb. képzésnek 
mutatkozik (pl. pokto- igétől: sing. 1. pöktem, 2. pökted e h. *pok-
toj-m, poktoj-d). 

Eendes használatú nom. agentis a cser.-ben a -SO, -sö, -se 
(M. -sa, -se) alak, mely gyakran nom. prseteriti értekével is bír : 
pl. poktoso treibend, pürdüsö drechsler, tornator (pürd- drehen), 
tolso kommend v. gekommen, kise liegend (kisejing segrotus, ein 
kranker), őrse wütend (őrse pi veszett kutya), kodso geblieben, über-
bleibsel (1. NyK. III, 430). Hogy ezen -so régibb -hso helyett való, 
mutatja a koloso «mortuus» mellett fönnmaradt kolokso teljesebb 
alak (cserM. kolsa, kolasa és kolaksa). Ez erősen a finn kuoliasa 
(kuolijasa, *kuoleja-sa)-m emlékeztet ugyan, miszerint azt vélhet
jük, hogy a -Mo-beli /c-ban van meg a -j képző, illetőleg eredetibb 
-g alakja. E mellett azomban föl kell vennünk, hogy a cser. -kso 
régibb -kkso h. való, mert maga az -s végképző is a cseremiszben 
régibben csak -ks lehetett (v. ö. mord. erdjks, és egyéb < iks-íélé-

18* 
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ket; meg cser. jolaks, jolas lábra való = finn jalukse) vagyis hogy 
pl. kolokéo régibb *kolokkéo-hó\ vált, melyben a j képzőt, illetőleg 
annak eredetibb -g alakját az első k tükrözi. — J e g y z e t , Nem 
állhat meg azon nézet, melyet egykor (NyK. III, 431.) odavetett 
sejtelemképen kimondtam, hogy a cser. -so, -kso-hoz köze lehet a 
török < u-ci, oszm. < utfu, í§i stb. nom. agentis képzőnek, habár 
ez < gu-ci, vagy akár < uk-ci-ból ered. Ilyen török nom. agentis 
ugyanis valóban találkozik a cser.-ben, de külömböző alakkal: 
kütücö «pásztor» (cserM. kitözd) = kaz.-tat. kötöüce \ ilice (kovaét-
ilice) gerber = kaz. ilciüce (tire-iláüce) id. (igék: köt-, ile-, melyek 
a cser.-be is átkerültek); a cserM. kifőzd meg csuvasos alakú 
(csuv. küdüze, küdüvze, küdüé). 

A cser. -so, -kso előtt rövid vocalis (igető végvocalisa) levén, 
mely gyakran ki is szorul (kod-éo, or-ée), a képzőbeli vocalis elkop-
tával támadt az < oá, öé, es fM. < is), melynek jelentésében túl
nyomó a nom. agentis és nom. acti érték: cserM. orugoé naht 
(varrás, sutura: orug-J \ levédés dach, decke (fedél, takaró: levéd-) \ 
cevaldeé tropfen (cevald- einmal tropfen, cseppenni) j módos spiel 
(játék: mod-) \ siirgüétöé handtuch, azaz: éürgö-üétöé gesicht-wi-
scher | kócos, M. kackis speise (kock-, kack- edere) || s előző -t, -d 
igeképzővel: numaldes, M. numaltis onus (numal- ferre, portare) | 
toskaltes schritt, treppenstufe, M. -tas, -tis (v. ö. task- ingredi, cal-
cure) | puldos bissen (falat: MUgSz. 492. 1.) | suldos ein schnitt, 
stück (szelet: sul- secare, scindere). Megjegyzendő ilis ós iliks «vita» 
(v. ö. cserM. iliksa pu baum [élő fa]). — Ezen rövidebb < os (is) 
képzésbe néhány kölcsönszónál fogva, csakugyan belejátszik a 
tör. -s nom. verbale (de csak «nom. actionis» értékkel); érdekes 
hogy a cser. suliié, sülié, éül'eé atem (spiritus), mely a csuv. sivlié, 
sutié nek felel meg, a suliiké alakot is fölvette. 

31 . §. Deverbalis névszóképzők: 3. ugor -m. 

Finn: -ind, -TWCÍ «nomen actionis, nom. acti» értékkel: 
egyszersmind participialis jellemű, mint gerundiumok alapjául 
való nom. verbale. Példák: finnS. kuolema mors: kuole- móri | 
elámá vita: eld- vivere \paisuma geschwulst (paisu-), sanoma nach-
richt (dictum: sano-), lyöma das schlagen, der scblag (lyö-), voima 
kraft (vermögen: voi-J || antama dátum, datus (isan antama veitsi 
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a patre datus culter, tkp. patris-datum culter) | tekema factum 
(minun tekemdni pöytci der von mir gemachte tisch: teke-) \ saama 
bekommenes (sinun saamasi dein bekommenes = was du bekom-
men) | stb. || syntymd-maa geburtsland (synty- nasci) | juoma-raha 
trinkgeld (g. zum trinken: juo-) \ syömd-aika essens-zeit (syö-) \ 
haukkuma-nimi schimpfname (tkp. ugató név; haukku- bélien) | 
stb. || saama-han, -maan zu bekommen (pl. túli s. leipdd er kam 
um brod zu b.) | kutsuma-ssa rufend, im rufen, im einladen [be-
griffen], (on vieraita kutsumassa er ist darán gáste einzuladen) | 
kysymd-ttd ohne zu fragen (túlin tdnne lupaa kysymdttd ich kam 
her ohne um erlaubniss zu fragen) | stb. (lásd: Finn nyelvtan, 
69. §.) || Megjegyzendő, hogy a -ma- képzős nom. verbale «nom. 
prseteriti»-féle értékkel mutatkozik, ezen példában: Kaleva 4, 
475—78. kasvoipa jokea kolme itkemistánsá vesistá, lápi páánsá 
Idhtemistd, alta kulman kulkemista «es wuchsen drei flüsse aus 
den von ihr geweinten wassern [tránen], den durch ihr haupt her-
vorgekommenen, den unter den augenbrauen hervor geflossenen» 
(itt: lahtemd hervorgekommen, kulkema geflossen). — Megvan a 
•ma nom. verb. valamennyi finn dial.-ban, rendesen legalább az 
illativus-gerundiumban (infmitivus); pl. finnK. -mah, -mdh, E. -ma, 
Vp. -maha (= S. -maan, -maan); Vp. E. -mas ( = S. -massa. 
•mdssd) ; -mata ('= S. -mattá, -mattá). 

Mordvin: M. -ma, -ma, E. -mo, -me, vagy végvocalis 
nélkül -m; «nom. actionis, nom. acti» értékkel; gerundiumok 
alapjául való. Példák: mordM. udima, udoma, udim schlaf (udi-
schlafen; udhn-vasta schlafstatt, alvóhely) | vid'md saat, aussaat, 
vetőmag (vide- sáen, vetni) | salama diebstahl (sala- stehlen); 
avardem das weinen (avarde-), suskim bissen (harapás, falat: 
saski-), valguma das niedersteigen (si-v. sonnenuntergang: valgi-) | 
vanima, vanoma gehütet, geschützt (vani-, vano-: ocu azirhi va-
nom-an ich bin des grossen königs geschützter = ich werde vom 
gr. k. geschützt) || gerundiumokban: vanima zu besehen (jakaj 
neékd v. er geht die bienenkörbe zu besehen) | savims nehmen (s. stirt 
ervaks das mádchen zur frau n.) | maksimda vom gebén (pelin 
m. sormattnen tet ich fürchtete mich dir deine schriften zu gebén) | 
tumista im fortgehen (tumistinza indem er fortgeht, als er f., el
mentében) | tumda (tumdist méla nachdem sie fortgegangen, elmen
tük után) | stb. — mordE. udomo schlaf, kisceme tanz (kisce-), 
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lisme (ci-l. sonnenaufgang: lise- hervorkommen), oznomo gebét 
(ozno- beten), eramo lében, vita (era-), suskomo bissen | stb. || 
sajems nehmen (kosto s. kse woher brod nehmen) | murdamodo 
(murdamodonzo mejle nachdem er sich gewendet, umgekehrt) [ 
cijemede lotkin ich hörte auf zu laufen (vom laufen) | molemste 
(molemsíesí wáhrend sie gehen, mentükben). 

Cseremisz: S. -mo, -mö, -wie (M. -ma, -ma), -m, rendes 
képzés «nom. acti, nom. actioniso értékkel. Példák: cserS. rumo 
gehauen, gehackt, (r. pu gehacktes holz : ru- egedére) | jomdarmo 
verlust (jomdar-J \ süvalme sputum (köpedék: süvdl-J \ südiinnö 
gespinnst (südür-J \ cocmo geburt (c. avaj születő anya: leibliche 
mutter [von der einer geboren ist]; cocmem godsek seit meiner 
geburt) | maleme (m. ver schlafstátte); tolmo (t. kornena unser 
gekommener weg [den wir gekommen]; koskomo (k. ver trocken-
platz [wo etwas trocknetj || tolmo (tolmed sues-mo gelangt dein 
kommen = willst du k.) | poktumo (ménem poktumost kódom als sie 
mich verfolgten [zur zeit ihres mich-verfolgen] | kolomo (kolomes-
ke£e holtáig, bis zu seinem tode) | stb. — cserM. vazalma (keca v. 
sonnenuntergang); puma gégében, tememd gesáttigt, ndlemd genom-
men, üdemd gesát, jaratema geliebt | amalma (-gic kinilen vom 
scblafe aufstehend) | karma das essen (karm son das essen ist an-
gekommen = es hungert ihn) | jüm das trinken (mlanem jü?n son 
mich dürstet). — Ugyancsak ezen -m képzős nom. actionis van a 
-meg (-meke, -mengd stb.) végű gerundiumban is alapúi (e h. -m-
-meg), pl. tolmeg nach dem kommen [nachdem er gekommen]: 
lásd NyK. IV, 92. 

Zürjén-votják: -ni (< öm, em), rendes képzés «nom. actio
nis, nom. acti»; egyszersmind activ értelmű nom. prüeteriti (főleg 
a votjákban: indicat. pröet. 3. szem.). Példák: zürj. mun'cm das 
gehen, der gang (mun-) ; gi£öm das schreiben, schrift, geschrieben, 
vijem das tödten (ölés : vi-, vij-) ; velödöm lehre, das lehren (taní
tás); keröm tat (bur k. woltat), jó tett, jótétemény); cíi£öm geburt; 
nöböm gekauft (n. tor etwas gekauftes) | kulöm (sar kulömög bis 
der könig gestorben); mintám (unajasös m. ponda um viele zu er-
lösen); omol'töm (lolös o. das den geist lástern [1. des heil. geistes] | 
stb. — Votj. budem wuchs, erwachsen (bud-J; kulem gestorben, 
kizem gesát, éotem gégében, potem hervorgegangen | goztem schrift, 
bnef(go£t-J, veram rede (veralem h.: veral-); pogram fali (pogral-) || 
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küem (taá k. bora nachdem er dies gehört [nach dem dies hören]); 
kurem (kuremdUes aüo bevor ihr bittet [vor eurem bitten]) || in 
ustiskem der himmel öffnete sich; sojosli Jisus minini kosem intid 
miniljam (ettől: miniljal-) sie gingen an den von Jesus zu gehen 
befohlenen ort [wohin zu gehen J. ihnen befohlen]. Lásd: Wiede-
mann, Gramm, der syrj. Sprache (1884) §. 112. 

Osztják: -TVb, rendes használatú «nom. acti, n. actionis» 
képzés; intransitiv igéktől való ezen alak lehet activ értelemmel 
nom. prseteriti; locativus (-n, -na) raggal, mely előtt esetleg sze
mélyragok állanak, gerundiumul szolgál: Példák: osztB. yalim 
todt, gestorben (yal-J / kaurim gekocht, heiss (kavir- kochen, sie-
den, coqui), lljim, llm verfault, fául (U-) ; verim gemacht, fertig ; 
tuyrim geschlossen (tügor-); sörim trocken (sör- trocknen); levim 
gegessen; senkim geschlagen \juvim (aj yo j . taga stelle, wohin der 
jüngere mann gekommen Ahl. 4.) | stb. || ölim, ülim schlaf (olmin 
schláfrig):\ol- sich legén, Hegen, schlafen | ulim das sein, lében 
(ulim-yatlet lebenstage, -zeit) | manim (manjnel-jupina nachdem er 
[sie] gegangen: elmente, elmentük után) | lonim (la yop libija lon-
melna als er in das schiff eintrat) || noyolman laufend (n. mantse-
nen laufend gingen sie beidé Ahl. 5) | kertman in die rundé (tkp. 
drehend: kert-) \ loriman rollend (l. manta r. gehen, dahinrollen) | 
roypiman lügend (r. voyta lügend rufen, herauslocken) | mugolt-
man um herum, rings herum (mugolt- um herumgehehen, umge-
ben). — osztlrt. tagaméin geworfen (tagam-) ; panem gelegt; mé
nem gegangen | stb. || menmen gehend (im gehen; vermen machend; 
uimen sehend, im sehen (ma uimemna indem ich séhe). 

Vogul: -m, úgy mint az osztjákban; megjegyzendő, hogy 
az oszt. -man v. -men gerundiumnak csak -ma, -me, -m kopott végű 
alak felel meg. Példák: vogB. totem gebracht (tat- bringen); 
astem fertig (ást- endigen, vollenden); tqsem getrocknet, trocken 
(tas- száradni); uosem todt, gestorben (nősem vit) ; pol'em gefroren 
(p. vuoj): pol- (polau-); isim heiss, warm (is-: isii- melegedni, 
isit- melegíteni); jánmeltem erzogen v. erzogen habend (j. jágáum-
angvaum mein vater+meine mutter, die [ihr mich] erzogen habt); 
minem gegangen, begangen (kum minem sam von mánnern b. ge-
gend) || ulm, ulom schlaf (ulmem joyts mein schlaf ist gekommen, 
ich bin schláfrig; aj- schlafen: 1. MUgSz. 737) | qlem, qlom das 
sein, lében (ol-) | kujem (et kujemá jujpoalt nachdem er eine nacht 
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gelegen) | minem (tá kum minem jujpoalt nachdem der mann ge-
gangen) J| tistimá trauernd (ákmos t. oli er ist in einemfort trau-
rig) | rqngimá rufend (nan r. brod rufend, bettelnd [bringt er sich 
fórt]) | multimd, multim um herum ( = oszt. mugoltman; kvolá 
multitná um sein haus herum [ist schrittbreites land]; ma multim 
um die erde herum [zog er seinen gürtel]: múlt- circumire. — 
VogK. tujtem verborgen (t, yar verborgenes, geheimniss); mim 
datus ; vovem vocatus; telem ma geburtsort | stb. || kit yotel mulem 
jejpalt nach verlauf von zwei tagén || yolem (y. at yolganel hörend, 
hören sie nicht); unlem sitzend [am wege begannen sie zu rufen] ; 
punsem öffnend [ihre augen, sahen sie]. 

Lapp : -ni (-me, -mie v. -ma némely casusban) «nom. actio-
nis» értékkel; tőle való locativus-gerundium -men (-mién, -min). 
Példák: IpS. jabmem tod, das sterben (Halász közlése szerint, 
Lule-lappm. japmiem, acc. japmiemau): jabme-,japmie- móri | 
odem schlaf, das schlafen (odemesne im schlaf; Hal. Lul. oqtiem : 
oqtiem-sad'd'e schlafstelle): ode-, oqtie- schlafen | puoranem das bes-
ser-werden, genesung (H. Lul.puorraneymie) : puorane-, puorráne-1 
tobdem cognitio, sensus (H. Lul. tobőtom): tobde-, toböte- \ vuobdem 
venditio: vuobde- \ mannem das gehen, reise (H. Lul. mannám): 
manne-, manna- ire | viesom vita (H. Lul. viessuom, víessum: v. 
paihkie wohnort): vieso-, viessuo- | orrom mansio, habitatio (H. 
orruom, orrom) : orro-, orruo- \ s tb .—lpF. jabmem ( = S.), oadőern 
{oaddemen la ist im schlafen, schláft), buorranebme, dovddam 
(dovdda-), vuovdem (la vuovdemest ist zu verkaufeu), mannám, 
orrom (o.-baikke wohnort) | boattem das kommen (oajdnam olbmuid 
boattemen ich sehe leute kommen); jukkám das trinken (S.jiúikem, 
juhkem : j.-lihtie trinkgeschirr Hal.) | stb. 

Ugyanezen nom. verbale, de csak a kopott végű -m alakban, 
szerepel mint «nom. prasteritiw a la-, leá- «esse» segédige mellett 
a körülírt perfectumban; csakhogy az e-végü igetőktől rendesen 
< am végű a nom. prseteriti (az < em, iem, illetőleg < eme, epmie, 
ebme végű nom. actionis ellenében): pl. jabmam v. japmam gestor-
ben, piioranam genesen, lei vuovdam hat verkauft stb. Tekintve, 
hogy más végű töknél a nom. prseteriti semmi ilyen eltérést nem 
mutat, az < em és aw-ban is csak az a : e vocalisok közönséges 
váltakozását láthatjuk; az < am onnan eredhet, hogy a képző
nek végvocalisa korábban elkopott volt (v. ö. hogy az ind. l.praes.-
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ben szintén a-val mutatkozik az e-végű igető). Mert hiszen a 
nom. prasteriti-ben is találkozik még néha < em (IpS., Malái textu
sokban : puöllem mana das verbrannte kind, cajanem olbma der 
verirrte man), s másrészt a nom. actionisban is < am (sőt < am, 
Halász Lule-lpm.: vaddam v. vaddám gabe, almosén [vaddie- = 
vadde- gebén]; v. ö. oatie-tő\: oatdm geschlafen). — Megjegyzendő, 
hogy a IpS. jemtlandi dial.-ban még a nom. prseteriti-nek végvoca-
lisa sem kopott el: oqccomq e h. oqccom (monna lietnjuo oqccomq 
ich habé schon bekommen, püvuma getödtet [püvé-J, nqhkqma zu 
ende gegangen, jamoma gestorben (mana j . das kind ist g.). — 
A nom. praet. passivi-nek ugyancsak a passiv képzéssel való igető 
van alapúi: pl. S. vaiviete- quálen: pass. vaivietuvve-: n. prset. 
vaivietuvvum v. vaivietum | F. ojdnvjuvvum visus (oajdne , pass. 
ojdnujuvvu-: n. act. ojdnujubme) \ goddum interfectus (goddu-
interfici, godde- interficere). 

Magyar: -m (-mo, -ma, -me) «nom. actionis» értékkel; 
álom (acc. álmo-t, adj.p. almo-s) schlaf: al-, ol- (aluv-, alusz- schla-
fen, altat- einschláfern, ol-t- exstinguere; 1. MUgSz. 737.); — de 
ezen kivűl már alig van egyszerű rövid alapigétől való példa; 
hihető azomban, hogy ide valók még: nyom (acc. nyomo-t) vesti-
gium (e h. *nyol-mo MUgSz. 422. 232) | *czirmo, *szurmo (czirmos, 
szurmos schmutzig, russig, schwárzlich: v. 07 szur-to-s, szirtos 
MUgSz. 381. 321). — Nagyobb számmal vannak még az -m-vel 
mint végképzővel, előző frequ. igeképzés mellett, alakult < alm, 
< dalm vegyes ige + névszóképzésnek példái: hatalom (acc. hatal-
ma-t), Kég. hotolm potestas (hat- posse) | nyugalom, Eég. nyugulm 
quies, requies | jelelem, feleim timor (fel-) \ szerelém, szereim amor 
(*szer-: szeret-) \ sérelem laesio (sér-, sért-) \ szidalom opprobrium, 
convicium (szid-) j ártalom (ártalmas nocens, nocivus: árt-) \ 
alkalom pactum, conventio; occasio (*alk-: alku, alkot- MUgSz. 
735.) | kegyelém gratia, clementia (kegy- MUgSz. 10.) | stb. || biro
dalom (acc. bírodalma-t) potestas, impérium (bír- valere, posse, 
possidere) | veszedelem pernicies, strages, periculum (vesz-) \ nyugo
dalom (és nyugalom); győzedelem victoria (győz-), bizodalom fiducia, 
türödelém patientia | stb. — A némely < alom, <alma-íéle tő mel
lett az -s-es nom. possessoris származékban mutatkozó hosszabb 
< almát, almato alakot (szerelmes és szerelmetes; szidalmas és 
-matos; alkalmas és -matos aptus, commodus), a melyben az -m 
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igeképzőnek látszik, irreguláris új-alakulásnak kell tekintenünk, 
melyre egyrészt az < atos végű melléknevek (csodálatos, ismére* 
tés stb.) gyakorisága, másrészt -mai-végű deverb. névszók (folya
mat, futamat hatottak közre. 

b) -71 (-no, -ne) v. -Tiy, mint az -m-nek változata: a) néhány 
egyes igétől származtatható -n végű névszótőben: haszon (acc. 
haszno-t, adj. hasznos) utilitas, commodum, emolumentum (tkp. 
«incrementum» : *hasz- = f. kasva-, mord. hasi-, kaso- crescere; 
1. MUgSz. 91.) | szilony gespaltene rute zum fassbinden (Széki.: 
szil- ezekben: szilánk, szilány, szilács, szilag MUgSz. 297; v. ö. 
vog. salom holzspleisse) | szirony, szilony (és szirom) schneekruste 
(szirmos v. szirnyos hó nives crustatíe; v. ö. zürj. caröm MUgSz. 
299.) \fény splendor (v. ö. fém-l- és fény-l- splendere) | szégyen 
pudor, dedecus (v. ? szengyön Góry-cod.); 1. MUgSz. 351. — 
b) -no, -ne képzős nom. verbale van a -ni végű czélhatározó gerun
diumban (infinitivusban) alapúi, csak úgy mint több ugor nyelvben 
ilyen gerundium az -m-féle nom. actionistól való (f. -mohán, mord. 
-ma, -mo, -ms) s a zürjén-votjákban épen -ni az infinitivus végzete. 

J e g y z e t . Már fent 29. §. (265.1.) érintettem, hogy az -m nom. 
verb. képzésnek, mely ugorság szerte annyira közönséges haszná
latú, aránylag csekély szereplése a magyarban jóformán onnan 
van, hogy e képzés m: v-hangváltozás útján nagyobbrészt az < 6, ő 
alakot vette föl, s ebben más nom. verbale-képzóstöl már meg 
sem külömböztethető. 

32. §. Deverbalis névszóképzők: 4. ugor -d. 

Finn. a) -da, -dd vagy egyaránt mély- és magashangú -de, 
rendes használatú gerundium-alakokban az alapúi való «nomen 
actionisw képzője,afinnS. dial.-ban erősbülve -ta (-tá, -te: 1. Finn 
Nyelvt. 11. §., b), melynek consonansa azomban a ragok hozzá-
járultával szabály szerint gyengül, sőt egészen ki is szorul; de 
megmarad e consonans (-t), midőn az igetőnek bizonyos végcon-
sonansaival érintkezik. Példák: fínnS. juo- trinken: juota, -kse 
translativusraggal: juodakse (I. infinitivus, FNyelvt. §. 30, 4.): juo-
dakse-ni dass ich trinke [zu meinem trinken j ; meg juote iness. 
raggal: juodessa trinkend [ím trinken], instr. raggal: juoden trin-
kend [mit tr., durch t r . j ; juodakse helyett, midőn további személy-
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rag nincsen, kopott végű alak: juoda' \ syö- essen: syötd, syöte (syo-
ddkseni, syöda', syödessa, syöden) \ sano- sagen: sanota, sanote 
(sano'akseni, sano'a', sano'essa, sano'en) \ tule- kommen: tulta 
(tullakseni, tulla', tullessa, tullen) \ mene- gebén: menta (mennd', 
mennessá) \ juokse- laufen: juosta (juosta', juostessa) | rupea- an-
fangen: ruvetta (ruvetakseni, ruvetessa) \ seiso- steben: seisota 
(seiso'akseni, seiso'a'), seiso'essa; adess. állat, ablat. ragokkal: 
pysyy seiso'álla manet stans; nousi seiso'allé in statum stantis se 
erexit; kaatui seiso'alta stans cecidit, tkp. elesett állásról) | stb. — 
finnK. juo-: juuva, juuven (= S. juoda', juoden) \ luó~ scblagen : 
lüüvá, lüüven ( = 8. lüödá, -den) j mdne- gehen: manna, mdnnen 
(= mennd, mennen) | ná'ge- seben: náhá, náhen ( = S. ndhdd, 
nahden) | anda- gebén: andoa, andoassa ( = S. antaa, anta'essa) \ 
stb. (1. Genetz, Ven. Karj. 179. §.); — finnE. jö-: jüa, jües (== S. 
juoda,juodessa) | tule-: tulla, tulles | náge- : náha, nahes \ ela- lében : 
elada, elades ( = S. elad', eld'essd) j maksa- bezahlen: maksta, 
makstes (=• S. maksa'a', maisa'essa) \ stb. — finnVp. anda- ge
bén: andta, andtes (= S. antaa, anta'essa) \ sanu-: sanuda ( = S. 
sano'a) | tule-: tulda (*== tulla) \ mdne-: mdnda (= mennd) \ ela-': 
elada (= elad, E. elada) | maksa-: maksta (= S. maksaa, E . 
maksta) | stb. 

b) Jó számmal vannak meg a finnben -edd, -eclcL végű 
névszók (főleg adjectivumok), melyeknek egy része elavult igetők
től való nom. verbalénak mutatható ki («nom. agentis, nom. acti» 
értékkel); az -eda szóvégből az első vocalis még az igéhez tartozik 
(<. edd), magának a -da, -dá képzőnek consonansa egyes dia
lektusok hangsajátsága szerint elenyészett (<. ea, ed v. < ia, ia ; 
ez meg néhutt < ie, ii, ee-vé változott, vagy < e-vé rövidült). 
Példák: finnS. valkea albus (Vp. valged, tő : valgeda, gen. valktan). 
*valge- splendere, lucere (v. Ö. fS. valkene-, E. valgene- lucescere; 
lásd a -ne képzős igékről, < eda-íéle melléknevek mellett, fent 
23. §.; v. ö. való, valu lux [e h. valgo], mint < o, u képzős nom. 
verbale; E. valev [valeva] weiss, hell; 1. a *valge- igének egyéb 
alapját más ugor nyelvekben: MUgSz. 582. 1.) | S. selkea (Vp. sel-
ged) clarus, perspicuus; seled, heled id.: selge- (S. selkene- clares-
cere, perspicuum fieri; selko klarheit; helevd = heled, E. hele 
[heleda]: MUgSz. 368.) | S. aukea apertus: *auge- (S. auko- weit 
aufmachen, aukaise- subito aperire) | S. surkea miser, dolendus: 
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surge-, sure- (S. surkene- flaccescere, sure- dolore mentis affici; 
surku-, suru- id. | S. oikea, E. o'ige [g. oigeda], Vp. oiged [g. oiktan]: 
E. oige-, eigene- grad werden, sich strecken (S. oikene- id.; caus. 
oijenta- strecken; 1. MUgSz. 810.) | S. kupea tumidus, E. köbe 
[kobeda] stark, füllig, kráítig: kgb- tumere MUgSz. 107. | hcipea 
dedecus (tkp. «obscurus, nigeri)): ssb- tegere ib. 350. | sokea (Vp. 
soged) csecus: tag- verbergen ib. 220. | tarkea gravis (e h. tárgedá, 
tágreda) : t6gr- trahere ib. 201. | tyrmeá rigidus: ib. 249. | hopea, 
E. hőbe [g. hobeda] argentum: ib. 189. | sirkea rectus, procerus, 
E. sirge, sire [g. sireda] grade ausgestreckt, schlank: v. ö. E. sirge-
debnen, strecken, sirgu- sicb strecken, wachsen. — Hogy így az 
< eda végű névszókat általán véve igeféle alapból való -da képzés
nek tekintsük, ajánlja a rendesen mellettük eléforduló < ene végű 
azzá-válást jelentő ige meg az elégszer található < o, u-féle nomen 
abstractum, mely nom. actiomsnak beválik; melléknévi jellemük 
amúgyis az alapjelentésnek igeszerűségét foglalja magában (pl. 
vilea frigidus: vilu frigus | korkea altus: korko altitudo | sakea 
spissus, densus: sako spissum quid, sedimentum | stb.). — Néhány 
S. -pea, -mea végű ilyen névszókban mutatja ki a -p, -ra-vel való 
igeféle alaprészt Steuer János (NyK. XIX, 307.): pl. suopea «wohl-
wollend, mild»: suo- «gönnen» mellett; kalpea paliidus, vűpea sub-
frigidus, virmeá celer, alacer. 

Az < eda-félékhez csatlakoznak még összébbvont alakkal 
egyes -da (-ta) végű névszók, melyeknek igei alapjuk kifejthető: 
musta niger (e h. museda,- v. ö. museva dunkel, schwárzlich: 
MUgSz. 627.) | kohia directio viöe, kohte id. (instr. kohden versus, 
gegen zu, wárts), tkp. «cursus»: kBg- MUgSz. 74. 1. | S. kaute 
[n. kausi] «verlauf [einer zeit: pl. páiva-k. ein ganzer tag], E. kaud 
[tő : kauda] richtung, weg: kag- ib. | S. suhta wegrichtung, stb. : 
sgg- ib. 275. | S. niite (n. niisi), E. riide (n. nié, g. nl'e) licium 
textorum, weberschaft: nÉg- (vog. ne-, nej-, neg-) binden ib. 430. | 
tcihte (n. -ti) signum, stella: teg- splendere ib. 212. | S . hauta, K.E. 
hauda fossa: sev-, sög- aperire, fodere | E. peide (n. poiz, g. poVe) 
blase: psg- (bsg-J tumere ib. 442. | S. Hete (n. liesi), E. ledé 
(g. IVe) berd, brandstátte : lég-} rsg- splendere, calere : ib. 686. | 
E. telidé (n. teht, g. tehe) tat, das tun (hea-t. woltat) = S. tehte 
(ezekben: tehden, tehdessa). 

Lapp. a) -d képzős nom. verbale szolgál alapúi a lpF. -din 
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gerundiumban, mely a finn -dessa és -den-ié\ének felel meg; elibe 
járul néha még -de (-dedin), mely tkp. az igéhez tartozó frequ. 
képző ( = -nd, fent 5. §.): pl. vastededin antwortend, indem er 
(stb.) antwortet: vastede- antworten | bagadedin: bagade- unterwei-
sen | lassanedin: lassdne- augeri || cierodedin weinend: cierro-
(frequ. cierode-); gavdnim su cierodedines ich fand ihn weinend 
[indem er weinte] | girdededin: girde- fliegen; bacim lodde girde-
dedines ich schoss einen vogel im fluge [in seinem fluge] J dlede-
din : allé- lében; dlededines wáhrend er lebt, bei seinen lebzeiten 
(éltében) | boadededin: boatte- kommen | loyadedin : lokka- lesen [ 
guladedin: gulla- hören; buok olbmui guladedin indem alles volk 
es hörte (omnium audiendo = omnibus audientibus) | stb. — 
A IpS.-ban a megfelelő gerundium-alak -ten v. -tin, meg -titen 
( = lpF. -dedin): pl. odeten schlafend [im schlafe], vuoidneten 
sehend; vaggetin: vuolos vaggetines indem er hinabging; viesotin : 
ko sodn le takkam viesotines wie er getan, wáhrend er lebte [in sei
nem lében]; sija aktén orrotiten als sie zusammen waren. De csupa 
•n-vé összerántott alak is fordul elé : ceron weinend, rokkolen be-
tend. Lásd: Halász, Svéd-lapp nyelvt. (NyK. XVI, 61.). Megjegy
zendő, hogy a IpS.-ban használatosabb a -men-íéle gerundium. 

Ugyanezen -d képzős nom. verbaléhoz tartozik azomban a 
-í-végű lativus-gerundium (infinitivus), melyről a kellő lativus-
féle casusrag csak úgy kopott el, mint némely postpositióról (pl. 
kojk -hoz, e h. kojkos: kojkosan hozzám; vagyis olyan ez az infi
nitivus mint a finn -da' (e h. -dakse) pl. lokkat olvasni: fS. lukea' 
e h. lukeda1; mannet, mannát menni: f. mennii e h. mendd\ menedá\ 
Megjegyzendő, hogy a lpE.-ben, meg a lpK. dial.-ban az infiniti-
vusnak -d, -d i lakja is eléfordúl. 

b) -ŐL, -t képzős névszók (adjectivumok), mint a finn < e f 
féléknek másai: pl. lpF. cappad (E. capped, S. cappet, cahpat) 
niger = f. hdpeí (habedd) dedecus: MUgSz. 350. | F. vielgad 
(8. veiket, vielákat) albus = f. valkea (valgeda) \ siilgad (S. c'dget) 
klar, rein = f. selkea (selgedá) \ suohkad (S. suoket) spissús, den-
sus sa= f. sakea (sageda) \ stb. — Lásd ezeknek < ok végű mellék
alakjáról, fent 29. §. 

Mordvin, a) -d képzős nom. verbale, a csonka végű -da, -do 
gerundium alak alapjául (v. ö. ala, alo «alatti) kapott végű locati-
vus alakot): mordM. komada gebückt, in gebückter stellung (pl. k. 
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mol'an ich gehe gebüokt): koma- sich niederbeugen | steada stehend 
(st. ascan ich bin stehend) | ozada sitzend: oza- sitzen; — mordE. 
komado, st'ado, ozado; puléado knieend (puléa-J; panzado offen, 
geöffnet (panzo-J. 

b) M. -da, -da, E . -do, -de (= finn < eda)-féle névszók (ad-
jectivumok): valda, E. valdo licht, hell ( = f. valgeda) \ sobda, 
E. copoda, copudo dunkel, finster: MUgSz. 352. | E. sejede, M. sida 
dicht ( = finn sageda) | E. viede, M. vida grade, recht ( = f. oigeda, 
lp. vuojgad) \ vacida, E. vacodo hungrig: vaco-, váci- hungern 
(vacomo das hungern) | tusta, E. tusto dick, geronnen (tkp. «einge-
trocknet»): v. ö. vog. tas- trocknen, száradni, aszni (meg finnE.: 
taheda trocken) | naksada, naksado fául, gefault: v. ö. naksafti-
faulen lassen. — Megjegyzendő: mordM. tástá, E. tesce, teste 
stella — finn táhte (tástá ebből: *táyta MügSz. 213.) | M. mastá, 
E. mesce pectus: MUg. 610. 

Cseremisz. Tisztán föltünteti még a -rá-féle nom. verb. kép
zést néhány -do, -dö (-da, -da, -de) végű névszó (melléknévi): 
cserS. volgodo lucidus, splendidus: *volgo- (v. ö. volgoS- lucescere, 
volgald- splendere) = finn valgeda \ jükstö, M. jiista frigidus: jüks-
refrigerari, hűlni (jüksiikt- hűteni) | M. peckedá, pickedá obscurus: 
v. ö. peckemes id. (és peckem- finster werden; caus. peckemd- ver-
finstern) | nugudo, M. nuguda crassus, spissus: MUgSz. 403. | pus-
kudo, M. puskoda mollis: ib. 447. — Egyéb ilyen névszók: cüc-
küd'ó, cuckudo densus, creber; tögede, M. taguda minutus, parvus; 
pengédé, M. pingada, pingádá firmus; viskede tenuis, liquidus (híg); 
M. raskada firmus, constans (raskadan clara voce [loqui]); loskudo 
debilis, infirmus. — Kopott végűnek látszik vik rectus = f. oigeda 
(oikea). 

Tekintve hogy, további ragozás mellett, az < odo stb. szóvég 
a d hang kiszorulásával össze is rántódik, pl. az -n modalisraggal 
való raskadan, raskatan h. eléfordúl raskan, ugyancsak a -d kép
zős nom. verbalét vehetjük föl alapúi az -n (< en) végű módha
tározó gerundiumban: pl. on£en sehend, schauend (onzo-), lüden 
fürchtend (lüdö-), pokten treibend (pokto-), tolón kommend, viden 
sáend (vide-), stb. (v. ö. jol [tő: jolo] «láb»-tói: jolen pedibus, zu 
fuss (gehen), puro : puron bene; v. ö. cser. vem mark = f. ildime, 
étim herz = f. südáme). E szerint pl. viden e h. volna: videden 
(míg a mordvin -da é h. -d„n), pokten e h. poktodon (az e vocalis-
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színezet úgy mint jolen-ben; de sejthető, hogy a d-nek előző vál
tozása is közrehatott). 

Zürjén-votják. A finn < eda-íéléknek megfelelő adjectivu-
mok -d, illetőleg a zürjP.-ben és votj.-ban rendesen -t képzővel: 
zürj. jugid, votjj. jugit hell, klar: jug- (ebben jugist- erglánzen, 
MUgSz. 766.,) | sonid. votj. sünit- warm: v. ö. sonal-, sunal- warm 
werden | nebid v. nebit weich: neb-zi- weich werden (MUgSz. 803.) 
lösid passend: Vasal- passend sein, taugen, sich schicken |j pemid, 
vokj. penmit finster =5 f. pimea (pimcdd) \ kipid, leicht (f. kepéd) \ 
görd, v. górd rot = f. korea schön | silid glatt = f. siled \ söd, v. söd 
schwarz = f. hdped (hdbedd), lp. cappad MUgSz. 352 | v. cukit 
rein == f. selked \ kelid blass (f. kalpea, kalvea) \ riskid, liskid libe
rális (f. rohkea) || irkid kühl, frisch; söhid, v. sökit sehwer; zelid 
stark, straff; molid, motid glatt; stb. — Megjegyzendő, hogy a d-t 
előző vocalis (%), kiszorulhat, pl. a -di;-dal végű származék igék
ben (1. fent 25. §., C), míg a 2. személyragféle < id-nak a voca-
lisa állandóan megmarad (mert ezen -d eredetibb -nd h. való). — 
Kopott végű alakok: dubid «süss, fade» mellett dub id. | suk dicht 
= f. sakea (sageda). — J e g y z e t . Más természetű az < öd (ed) 
végű nom. actionis, pl. gizöd schrift: lásd alább, a vegyes ige+név
szóképzések között. — Szintígy nem ide valóknak tartom egyes 
< öl végű zürj. mellékneveket, a jellemző ö vocalis miatt; noha 
az l amúgy beillenék az eredetibb d-nek zürj.-votj. elváltozásának, 
pl. dubid mellett van: duböl id. — Egy másik, a zürjP.-ben diva
tos öZ-végű alakról, mely a kérni «facere» igével szerkesztve az 
igefogalom diminutiv határozására szolgál (pl. ju-: juöl-kemi ein 
wenig trinken, bisweilen trinken, nonHTb, nirt-: nirtöl-kerni riOTe-
peTt, ein wenig reiben), még az sem tudható, hogy csakugyan szó
tő-féle, s nem mint valamely külömben elavult casus-alak < ö [o] 
végű tőtől való. 

Vogul és osztják. Azzal egyezőleg, a mint fent 21. §-ban a 
d : l-változásnak ezen ugor fönyelvben constatálható mibenvoltáról 
megjegyeztünk, a -d nom. verbale-képzőnek is kétféle, ú. m. ere
detibb -d (illetőleg -t) meg egy gyengült -l alakját találjuk meg. 

a) -d (-t) képzőalak még rendes divatú az o s z t j a k b a n : 
mint nom. agentis képzője (végvocalissal: -ta, -ti v. -da, -di) ; a 
-ta (-da)-íéle nomen az osztB.-ban egyszersmind infinitivus, a 
kellő lativusi casusrag elkoptával (ez meglátszik még az Irt. -ta], 
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-tej v. -daj, -dej s még jobban a Surg. -daga, -taga infinitivus-vég-
ben; a -na ragos locativusi gerundiumban a -t (-d) képzős nomen 
rendesen személyragokkal is jár. Példák: osztB. ver- facere : verta 
pl. verta yo verfertiger, tkp. csináló ember); Ahl. 3. verti das ma-
chen \ jany-, jay-: jaytayo tánzer |por- beissen : porta-voj, pordi-voj 
wolf (beissendes tier) | kéri- fallen: kerita kazi fallende krankheit | 
lolmi- steblen: lolimda dieb (Ahl. lölimta-yo) \ öl- schlafen: olta-
yir polster (schlaf-sack) | stb. | osztlrt. menda, S. mende gehend 
(men-) | Irt. unttada yajat lehrer (tanító ember) || gerundialis hasz
nálat : osztB. manta gehen, zu gehen (pl. manta pitset sie fingén an 
zu gehen) (Irt. mendaj, Surg. mendaga id.) | mantelna indem er geht 
[in seinem gehen]. — A finn < eda-íéle adjectivumokhoz csatla
kozik : osztlrt. tagért, B. lavirt, lairt gravis (v. ö. finn tárkeá e h. 
targedd MUgSz. 200.) | lepit, lebit mollis == zürj. nebid. 

A v o g u l b a n már nincsen rendes használatú-í-féle notn. 
verb.-képzés; de vannak egyes példái, köztük (f. < eda-íéle) ad-
jectivumok is: vogB. tant, L. tquti schneeschuhe: tojj- és frequ. 
taent-, tqint-, L. tael- mit schneeschuhen laufen (v. ö. tag : tqgomt-
rutschen; tqut- e h. tqg-t-J \ tűit schnee: tüj-, tujj- schneien, ningere 
(tujji es schneit) | nqmt, nqmet, K. numt gedáchtniss, sinn (adj. p. 
nqmtin, numten verstándig): nqm- sich erinnern, gedenken (frequ. 
nqmes-, nums- id.) (nqmt = votj. nod, zürj. nőd, ebben: nodo, 
nodes «weise, klug», nodtem unklug) | net bund (unbereiteter sehne) : 
ne- binden || vout'i dünn ( = finn ohea e h. oheda: MUgSz. 570.) { 
lozit geraumig; pangvit breit; palit, L. pdlt lángé | tárut, K. tarvit 
onus ( = oszt. tagért, lavirt). 

b) -l képzőalak; ez a vogulban valamivel közönségesebb, 
mintsem az osztjákban. V o g u l : lepil dach: lep- tegere | uosil, 
L. uosl schritt: uos- (— zürj. vos- ebben: voslal- schreiten, treten; 
MUgSz. 858.) | janii spiel, tanz (Hrpa): jqng- sich drehen) | pogol 
(lajlp. wade): pgg- tumere (MUgSz. 442.) | nqul, K. noul fleisch: 
MUgSz. 403. | majl pectus: MUgSz. 610. | L. mőyul knoten: m^ng-
MUgSz. 463. | porntul schatten, spáne (von der axt): por-, pqr-
behauen (pornt- frequ.) MUgSz. 4f^.\K.yolentid (Máté 2i , 7. : 
Ahlq. kolintul) sterben, seuche, Mopi>: yol-, frequ. yolent- sterben | 
K. justel lohn, belohnung: just- belohnen. — Ide való még a ve
gyes (ige -f névszó) képző -mel, -mii: lásd alább. 

Az o s z t j á k ban: osztB. lanil dach, deckel (Ahl. langil, lan-
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gal): lank-, láng- tegere j jourtil femerstangenband (Ahl.): jourt-
drehen, winden | vöntil span Ahl. (vontl Volog.): *volintil: v. ö. 
volt- hobeln, volsam span, hobelspan (hasonló végű a vog. porn-
tul) | muftii (Ahl. mungil, mungali), Irt. mufiol knoten, bündel = 
vog. möyul j unil (Ahl. unnil, ungil) mund: ang- aperire MUgSz. 
725. | mell (Ahl. mell, mevil, megil), Irt. meget pectus = vog. majl \ 
agl (Volog.), Irt. vágat dünn (v. ö. Ahl. ügil: ügil-tayta leinwand) 
== vog. voutá [ lásel geráumig Ahl. = vog. loiit || m e g j . osztB. 
noga, nogij, Irt. nogo, noga, S. nogoj fleisch = vog. nqul MUgSz. 
403. — OsztB. sümil «kerbe» (MUgSz. 263.) a vog. -mel, -mii-félék
hez, csatlakozik. 

Magyar. -I (úgy mint a denom. igeképző -l is ered. d-ből 
vált); kevés esetben megmaradt nom. verbale-képző: lepel (acc.. 
leple-t MA., lepelé ejus tegmen Káldi, leple Pázm.) tegmen: lep-
tegere | ly-\el: jogoly (acc. foglyo-t) captivus (v. ö.foglyos : f.-eszű 
jó fölfogása Nyelvőr II, 325.) | szupoly, szupoj ebben: szupolyka, 
szupojkó gracilis, tenuis, schmal verlaufend: v. ö. finn suppea 
(*supeda) compressus, angustus MUgSz. 317. \\mell (melle-i) pectus 
= vog> majl, oszt. mell, megil MUgSz. 610. || 4, -ly-bő\ gyengült 
-/-vei: nyáj (nyája-t) grex: v. ö. vog. nqul, cser. nugudo (MUgSz. 
403. szerint) | áj, aj (aja-t) crena, sulcus (v. ö. ájas, ájaz- és ajaz-) 
= oszt. ufál, ungil «mund» MUgSz. 722. | lehet, hogy ilyen j-vel 
való nom. verb. ez i s : kaczaj cachinnus MA. (kacz-: kaczag-); 
egyéb példák (moraj, robaj, zörej) újabb keltüeknek látszanak. 

1. J e g y z e t . Külön valók azon <ál, él (illetőleg <él végű 
nom. verbalék, melyekben az l-t előző vocalis vagy állandóan 
hosszú, vagy ha rövidül is, soha ki nem esik: halál mors (halálos ; 
halálu-t HB.): hal- móri | valál, volál possessio:. val-, vol-, tkp. 
vall- habere (MUgSz. 562.) \\ fonál (acc. fonál-t, fonala-t) filum: 
fon- nere | kötél (kötél, acc. kötele-t) funis, vinculum: köt- ligare | 
födél (födél-t, fódele-t) tectum, operculum : föd- tegere | MUgSz. 4. 
szerint: kanál (kanala-t) cochlear: v. ö. vog. kön- haurire. Bizo
nyos, hogy ily helyzetben (hangsúlytalan szótagban) a hosszú 
vocalis nem a rövidet követte, hanem megfordítva, vagyis hogy 
eredetibb fonala, kötele-féle tőalakokból kell kiindulnunk, mint
hogy másrészt csakis halálo, valálo tőalak van meg. De magának az 
<.ala, éle képzőnek hogyan keletkeztére nézve többféle lehetőséget 
kell megengednünk: jelesen hogy az á, e-ben meg igeképzés rejlik 
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a az -Z a tulaj donképi deverbalis névszóképző (mely csakugyan 
nem más, mint az itt tárgyalt ugor -eZ-nek magyar mása), vagy 
pedig hogy már a hosszú vocalisban van meg a deverb. névszó
képzés, a melyhez az -Z csak mint nominális végképző csatlako
zott (miszerint az egész képző a fent 30. §.-ban tárgyalt < ány, 
ály, ás képzőkhez csatlakoznék). Az elsőnek fölvétele mellett, a 
7. §.-beli frequ. -j igeképzőn kivül, akár még az -m mom. igeképző 
is alkalmas, s ajánlja is ezt azon körülmény, hogy a vogulban 
épen ebből és -Z = ug. -d deverb. névszóképzőből álló vegyes képző 
(-mel, -mii) tényleg használatban van (lásd alább 33. §.), melynek 
a magyarban az m elváltoztával -val, -vei alakja mutatható ki. 
E szerint pl. fonal (ebből: fono-mj,, fono-val) képzésre nézve ösz-
sze volna vethető a vog. siiumil «flechte»-vel (sau-, ság- igétől). 

2. J e g y z e t . Ugyancsak -Z (=ug . -d) deverb. névszóképzővel 
magyaráztuk eddig a -tol, -tel (illet. <atal, étel) végű nom. ver-
balékat is, a t-t még a folytatott igei alaphoz számítván (momen
tán, illetőleg intensiv értékkel). E magyarázat különösen arra 
támaszkodott, hogy egy-két esetben í-képzős igető más névszói 
származékban is szolgál alapúi: pl. tétel (téte-l) és tétemény (t'ete-
-mény), étel és étök, étek. Most már jobban tetszik egy másik ma
gyarázat, a mióta az «egészet» («das volle, ganze») jelentő vogul 
tajl összetételes használatának a magyarban is egy biztos nyomát 
megtaláltuk (a -s-túl, -s-tííl comitativus ragban: NyK.XVIII, 158.). 
Számbaveendő mindenek előtt, hogy a m. -íaZ-fóle nom. verbale 
főképen nom. actionis jellemű: menetel das gehen (be-m. introitus, 
által-m. transitio, transitus; elö-m. profectus, das fortschreiten); 
jövetel das kommen (adventus, reditus: meg-j., vissza-j.) ; hivatal 
vocatio (innen: hivatalos vocatus, invitatus), officium; létei existen-
tia; vétel das nehmen (bucsü-v. das abschied-nehmen, meg-v. 
emptio, occupatio, vissza-v. recuperatio, haszon-v. usus fructus, 
benützung); vitel vectura, portatio, ductus (be-v., ki-v., végbe-v.) ; 
hitel fides, actus credendi (hiteles fide dignus, hitelbe adni commo-
dare, creditiren); étel most leginkább «cibus» ugyan, de MA. meg 
(icomestio, esio»-val is fordítja (étel közben intra comedendum 
Pázm.); ital most rendesen «potus» (der trank, das getránke), de 
víz-ital «potus aquae, das wassertrinken» (víz-italtól nád terem 
orrodban Közm.). Teljesen alkalmas fölfogásnak látszik, hogy a 
-tol ilyenekben mint menetel, jövetel, létei eredetileg az actio «egé-
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szénekw (egész tartamának = dauer, wáhrung = zeit) kiemelésére 
szolgált, s mint ilyen régibb -tel (= tel-e = vog. tajl) alakban 
megfelelő jelentésű összetételes utószó volt, melyből azután az 
illeszkedő utóképző vált. E szerint már a -tal-t előző részben (ménét, 
jőve-, hiva-), melynek végét bátran eredetibb hosszú vocalissal ve
hetjük föl (mene-, hiva-), találjuk meg az egyszerű alapigétől való 
nom. verbalét, melynek képzőjét azomban biztosan meg nem hatá
rozhatjuk. Meglehet, hogy itt az -ra képző szerepelt (melynek kü-
lömben is annyira a m.-ban elveszett a világos alakja), vagyis: 
jövetel e h . jövem-tél,jöventel,jövettel, tkp. «dauer, wáhrung (zeit
dauer, zeit) des kommens» ; étel e h. émtel, éntel, éttel «das essen» 
(tkp. m a h l z e i t , melyben szintén már a «zeit» szónak alig van 
érteke). Megjegyzendő, hogy a vog. tajl is időbeli tartamra vonat
kozik: kosát tajl «seit lange her» (Reg.), és kositetl «Bcer^;a, min
dég)) (kosit «lang hin»); v. ö. osztB.-ben yuntsitelna «mindig»; 
meg hogy a zürj.-votj. dir «zeit (zeitdauer)» szó aligha más mint 
változata a tir «plenus, plénum, totum»-nak (hiszen votj. tiris = 
«seit, von . . . an»; bid tirze «überhaupt, immer»). — A magyar
ban is találkozik még a -tal mint képzőfóle elem, úgy mint vogul-
ban tajl: fia-tal «jung», tkp. «grösse, altér eines^m (sohnes, kna-
ben) [habend]» = vog. man-tajl kis-kor[ú]: NyK. XIX, 328. 

b) Az ugor -d nom verb. képzéshez számíthatók még, a meg
felelő -i-nek további elváltoztával (-j'-vé vagy -v-vé) s a szóvég ösz-
szevonásával keletkezett alakokúi, egyes < a, é meg másrészt 
< ó, ő (ú, ü) végű névszótők is, habár más eredetiből alakúit 
szintilyen végüektől biztosan meg nem külömböztethetők (lásd 
fent 30. §. a 2. jegyzetet); a -d:Z-képzésnek fölvételében segíthet 
ugyanis a finn < eda-féle melléknevekre való tekintet, a melyek 
ugorság szerte el vannak terjedve, de a magyarban külömben igen 
kevés nyomot hagytak volna. Ilyenek lehetnek a következők: kese 
(a teljesb alakú kesely mellett) «varii coloris» (v. ö. mint -d képzős 
«szín»-neveket: finn valgeda, cser. volgodo fehér; f. pimedá, zürj. 
pemid sötét; f. musta fekete, ruskea barna; zürj. görd vörös; söd, 
lp. cappad fekete) | vézna, véznya mager, schmáchtig: v. ö. zürj. 
vösnid dünn, fein, hager | renyhe (e h. rehnye) piger: v. ö. finn 
röhmed (röhmedá MUgSz. 655.) | kora (ezekben : akkora, ekkora tan
ús, mekkora quantus): v. ö. finn korgeda altus (MUgSz. 37.). |j 

lassú tardus, segnis: v. ö. lp. lossed gravis, cser. loskudo debilis, 
19* 
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infirmu8 (MUgSz. 684, 711.) | könnyű levis: v. ö. (vog. kigne, oszt. 
kéne mellett) zürj. koknid id. 

c) A m. teher «onus» szó, melynek tője terhe (acc. terhe-tr 

adj. p. terhes) jóformán egykor mindenestűi felelt meg az oszt. 
tagért, lavirt, vog. tarvit, tarut, finn targedá (tárkeá) -d képzős 
szóknak (MUgSz. 200.) — még pedig úgy hogy a terhe tő e h. 
tehre, régibben tehre, s továbbá tehrel (tehrele) volt. 

J e g y z e t . Kérdés, vájjon a magyarban az eredeti d-nek jt-vé 
változása nem érte-e a -d nom. verb. képzőt is, miszerint jelesen 
az igaz (igaza-t) «rectus» szót a finn oigeda-nsik teljes másának 
lehetne tartani (MUgSz. 811. az alapigét m. iga- •-= f. oige-, ug* 
vanga-n&k fejtegeti). Ilyen alakú még: száraz- siccus (szárad- sic-
cari, trocken werden; száraszt- siccare; v. ö. oszt. vog. sör-, sur-
száradni; MUgSz. 280. a száraz-t még a f. surgeda-v&\ azonosítja) f 
nehéz (nehéz, acc. neheze-t) gravis, ponderosus (MUgSz. 395.). De 
föltetsző az igaz, száraz-ban az a-nak állandó volta, mely régibb 
hosszú a-ra utal, úgy mint van is e a nehéz (nehézj-ben. Számba 
véve, hogy a magyarban a d: z-változás külömben rendesen a 2-dik 
szótag elején fordul elé (pl. ház, víz, kéz [háza, vize, keze] stb.), 
alkalmasabbnak látszik az igaza, száraza, neheze (illetőleg igaza, 
száraza, neheze) tőket úgy magyaráznunk, hogy a z-t előző részben 
valamelyik nom. verb. képzés rejlik, melyhez a •* mint nominális 
végképző hozzájárult. Mint ilyen ez jóformán nem egyéb mint a 
kopasz-béli sz, vagyis az ugorság szerte divó dim. -ks vógképzőnek 
egyik változata (v. ö. hogy borzad- mellett van s = i-vel borzas 
hirsutus, úgy mint szárad- mellett száraz). 

33. §. Deverbalis nóvszóképzők: Vegyes (ige+névszó-) képzők. 

Az egyes ugor nyelvekben még olyan nom. verbale-képzők 
is találhatók, a melyeknek utórészük az illető nyelvben külömben. 
is használt egyszerű (vagy végképzővel megtoldott) nom. verbale-
képzővel egyezőnek mutatkozik, míg előrészüket a deverbalis ige
képzők közt találjuk meg. Ilyen vegyes képzőbokor, melynek elő
része is akár megint lehet eredete szerint képzőbokor (melyet csak 
az egyes nyelv szóképzési analógiája veszi egységes képzőnek) — 
úgy keletkezik, hogy az egyszerű alapige mellett a származott ige 
történetesen elavulván, ez utóbbinak valamely nom. verbale alakja 
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marad meg, mely azután az alapigével áll szemben. Példája ennek 
lehet a mai magy. lepedő, melynek a lep- ige mellett • dó,-dő látszik 
a képzőjének, pedig tudva van, hogy közvetetten igéje a régibb 
nyelvben rendes divatú frequ. leped- ige. Nem egyszer az ilyen 
vegyes képzők tartottak fönn az egyes nyelvben a külömben nem 
nagyon divatos deverbalis igeképzőt (pl. a finn -mukse a mom. -m 
képzőt, az észt -ngu a frequ. -ng = m. -g képzőt), a miket jobbadán 
már fent az igeképzés szakaszának illető helyein fejtegettünk; de 
néha egy-egy nomen verbale-képző is jórészt csak ilyen kapcso
latban maradt meg (pl. -m a magy. -l-m-ben, a hatalm-féle nom. 
verbalékban). 

A) Vegyes nom.verbale-képzők eredetileg f r e q u e n t a t i v 
értékű előképzővel : 

1. Frequ. -I képzővel: Magy. -L-m, illetőleg <al-m, el-m: 
hátaim (hatalom, HB. hotolm), feleim (•lém), szereim (-lém) stb.; 
lásd 4. §. és az -m nom. verb. képzőt 31. §. 

2. Frequ. -nd képzővel (5. §.): Finn -ndu (S. -Tito, -ntö), 
vagyis -nd + <u, o (29. §.): finnS. asunto habitatio (a.-paikka 
wohnort): asu- habitare | sovinto concordia, consensus (sopi- con-
venire, conciliari) | liikunto motus, das sich-bewegen (liikku) \ 
kaivanto fossa longior, aquaeductio (kaivá- fodere; megj. kaivo 
puteus fossus) | tutkinto exploratio, scrutatio (tutki-) | huudanto 
das rufen (huuta-; huuto ruf) | vedantö ós vető tractus, ductus 
(hengen vedantö: veid-) \ elanto, eldntö vita, vivendi modus, ali-
mentum (elo ; ela-) || egytagú igetők mellett rendesen <o, u he
lyett -wío-féle nom. actionis használatos: saanto das bekommen, 
captura, captum, fructus agri (saa-) \ puinto das dreschen (pui-) \ 
kaynt'ó itio, ambulatio (k.-paikka locus ambulandi) | syöntö das 
essen (syá-) \juonto das trinken (veden-j. wassertrinken: juo-) | 
luonto natura (luo- creare) | myyntö venditio (myy-); — finnE. 
kaevandu [nom. kaevand] graben, canal (ve'e k. wasserleitung) | 
löndu [m. lönd, g. lönu] natúr, beschaffenheit; — finnK. sovinto 
( = S. sovinto) | avando (S. avanto) apertúra (in glacie: avaa-). — 
Még -kse végképzővel, vagyis < o, u helyett < okse, ukse-val: 
finnS. kaivannokse fossum quid, fossa (v. kaivokse), E. kaevandus 
[g. -nduze]: ma'e-k. bergwerk \jáannökse [n. -nnös] reliquise, rudera 
(jaii- remanere) | syönnökse, syönnykse das essen (v. ö. syöntö) j 
E . vazindus ermüdung (viizi-, S. vásy-) \ peksandus gedroschenes 
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getreide, geschlagenes (peksa-) \ vajundus das niedersinken (páe-
va-v. sonnenuntergang: vaju-). 

-Ildi, -Jldehe, vagyis -nd + <i, ehe (30. §.): finnS. -nti 
váltakozik -wío-val, különösen az egytagú igetők mellett, pl. saanti 
(z= saanto : saa-) ; puinti, syönti, juonti; lyönti ictus, verberatio 
(lyö-) || E. kasvandi anwuchs, schössling (kasva-) = S. kasvantehe 
[n. -nnes] incrementum (arboris annuum) | painantehe [n. -nnes], 
K. painandehe [n. -nneh] locus depressus, vallis (paina-) \ valan-
tehe [n. -nne'] profusio (sanguinis, aquse: vala- fundere) | K. eliin-
dehe [n. -nneh] «elo, omaisuus» (elei-) \ sulandehe [n. -nneh] «auki 
sulanut kohta jáássá» (sula-, sulaa- liquescere). — J e g y z e t . 
A keleti fmnségben (K. Vp.) a finnS. -nti, -nto képzésnek a, á vég-
vocalissal való -nda, -ndd alak felei meg, mely egyszersmind igen 
közönséges használatú (jelesen gyakori a Kalevala nyelvében): 
K. ammunda das schiessen (ámha-), ecinda das suchen (ecci-, S. 
etsi-), ossanda das kaufen (osta-), neanda das sehen «nákeminen» 
(náge-), vidnddá&B ziehen,führen, «vetáminen» (vedd-), leikkoanda 
das schneiden, ernten (leikkoa-) \ Vp. andanda [n. andand] das 
gebén (anda-), sidonda das binden (sido-), püdanda das fangen 
(püda-) | stb. Ezen wáa-nak mivoltára egyszeriben világot vet a 
finnK.-ban eléforduló <ise képzős származékának -ndahize alakja 
(Genetz, Ven. Karj. 174. 1.), pl. leikkoandahize [n. -ndahine] etwas 
geschnittenes (schneid-wunde: «veitsen tai kirveen haava»), a 
melyben a közbevetett h még az nda képzőhez tartozónak látszik, 
miszerint -nda e h. -ndahe voltaképen az -ndehe (S. -ntehe) alak
nak teljes megfelelője. 

Zűrjén: <Öd (zürjP. Köt), több értékű nom. verbale-alak, 
mely amúgy (a jellemzően színezett vocalisával is) teljesen az -nd 
frequ. képző zürj. változatával egyező (5. §.); a róla elkopott tulaj
donképi nom. verb.-képző alkalmasint az ugor -j (-g) volt> úgy 
hogy legközelebbről előző alakúi <ödi vehető föl (30. §. söndi ; 
gór = votj. geri). Példák: giz"ód schrift (giz- schreiben); kortöd, 
P. kortöt bánd (kört-, körtal- binden; más képzővel kortas bánd); 
otsöd, P. otsöt hülfe (ots-: otsal- és otsöd- helfen); piköd, P. piköt 
stütze (pik- és piköd- stützen) | stb. — Votj. szabályosan megfe
lelő < et: juket teil, stück (jak- teilen), vandet stück, lappén 
(vand- abhauen), lipet dach (lip- decken), duret fessel (dur-
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schmieden: zu.YJ.dor-, dórod-), ustet klinke (ust- öffnen); 1. Wiede-
mann, Syrj. Gr. 32. §. 

Magy. -dculm, -delin- (<adalm,odalm) [acc. dalma-t, mai 
nom. -dalom] vagyis -dcd + m, pl. birodalom, veszedelem; 1. fent 5. §. 
és 31. §. 

3. Frequ. -sJc képzővel: Cseremisz -sas, vagyis -s frequ. 
(6. §. + <as ( = finn <,ukse, 29. §.); vele alakúi «nom. actionis», 
melynek jelentésében egyszersmind futurumra utalás is benne 
foglaltatik («nomen futuri» NyK. III, 431): tolsaé das kommen, 
ankunft (zu erwartende a.: tolsaslan kódos er Hess es bis zu [seiner] 
ankunft) | tolsasem kö sinza das kommende (was kommen wird) 
wer weiss es | poktesas das treiben (azam skal poktesas-gec nal 
nimm das kind vom kuh-treiben weg = von der stelle, wo man die 
kühe treiben wird) | kaesas das gehen [bevorstehendes, notwendi-
ges] (olas kaesasem ido ich habé in die stadt zu gehen, tkp. mein 
gehen ist). Gyakran még a török eredetű -luk képzővel, főleg mint 
nom. agendi: kinilsasluk auferstehung, tolsasluk ankuft (meg: der 
kommen soll: t. uno ein kommen sollender gast); rusasluk caeden-
dus (r. pu zu hackendes holz); estesasluk zu machendes (e. mo ulo 
zu machen was gibt es; e. ter ein zu machender schlitten): NyK. 
III, 427. 

4. Frequ. -Jig képzővel: finnE. -gu [n. -ng], nom. actio-
nis vagyis -ng + <u (29. §.); pl. touzengu [n. teuzeng] das auf-
steigen; palangu brand, das brennen: lásd fent a 8. §.-ban.— 
A finnS.-ben, szintén ritkán eléforduló : -nko, -nkö, -kko, pl. etsinko 
v. etsinko, v. etsikko das suchen. 

Zürj. <Ög (<eg) nom. actionis képzője = frequ. -g, mely 
után a tképi nom. verb. képző csak úgy kopott el, mint a hasonló 
zürj. <öcZ-ben: polög furcht (pol-J, sólseg spucke (sölé-). Ugyanez 
van alapúi az <igön, igön végű gerundiumban, a melynek meg 
mása a zürjP. <ikö, és a votj. -ku,-ki (<iku) gerundium-alak: 
lásd fent a 8. §.-ban. 

B) Vegyes nom. verbale-képzők, m o m e n t á n ( i n t e n s i v ) 
értékű előképzővel: 

1. Mom. -rvb képzővel: Finn -mwkse, -mükse, vagyis 
-m (10. §.) + <ukse (29. §.), rendszerint «egyszeri cselekvésre* 
vonatkozó «nomen actionis» képzője: finnS. lankeamukse [n. -mus] 
fali (lapsus, casus, delictum: syntiin l. sündenfall, bűnbe esés; — 
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ellenben «das fallen» lankeaminen): lankea- fallen | kysymykse 
[n. - mys] frege, qusestio, kérdés (nem : das fragen, kérdezés): kysy- \ 
suostumukse consensus, einwilligung: suostu- einwilligen | sattu-
mukie begebenheit, zufálligkeit: sattu- accidere | vdsymykse ermü-
dung, anomukse bitte, aikomukse absicht, kokemukse- erfahrung 
(koké- tentare), ylös-nousemukse auferstehung, kantamukse onus 
(kanta- portare) stb. — fínnE. -mus (gen. -muze, tő : -mukse, 
-mutse, -muse), pl. küzimus forderung, juhtumus zufállige begeben
heit (juhtu- evenire), vázimus ermüdung, tegemus tun, verrichtung, 
tundmus gefühl, empfindung | stb. 1. Wied., Gr. 208. 1.; — K. -mm 
(tö: -mukse): ussalmus (meg: ussalmo) versprechen: ussalda- j 
keánnalmüs biegung: keánnáldii- \ küsümüs frage. 

Cseremisz: -más, «nomen actionis» képzője (-m + <Cas = 
finn -m -f- <ukse, Y.ö.jolas,jolaks = i.jalukse, fent §. 18.): cserS. 
cocmas geburt (coc- nasci), sörmas Ígéret, lekmas: kece- l. sonnen-
aufgang (lekt- egredi: kece lektes sol oritur); secmas: kece-s. son-
nenuntergang (siné-, sec- considere); kustomas tanz; kolmas tod, 
halál; jumuldomas gebét, preces (jumuld- beten, preces facere). 
Lásd:NyK. 111,429. 

Magy. -más, -més (-m + <ás 30. §.), néhány ónom. actio-
nis v. actii)-ban: áldomás benedictio, epulas sacrificiales, merci-
potus (áld-) | hallomás auditio (hallomásból von hörensagen): 
hall- | látomás anblick (l. tanúja augenzeuge; szem-látomást augen-
scheinlicb, zusehends) | ezek analógiájára újabb keltűek: vallomás 
gestándniss, tudomás kenntniss, kunde (tudomásomra ; tudomásovi 
van róla); állomás station | Pázm. kéremés petitum, obsecratio 
(k. szerint precario); de Erdy cod.-ben így: kérelmés : kér- rogare, 
petére. — Az -m-nek ezekben változatlanul megmaradtára nézve, 
számba vehetők az ugyancsak mom. -m képzővel való futam-, 
folyam-, félem- igetők, meg az m (n) előtt o-val valók: alkom-
(alkony-), terem-, gyohon-, köszön- fent 10. §. — De megvan az 
m: v-íéle szokott változással -más helyett -vds is, ilyen í-ragos 
gerundiumokban (-vast, v. ö. szem-látomást): folyvást continuo, 
incessanter (foly- fluere), bízvást confidenter MA. | futvást laufend, 
lépvést schreitend, schrittweise, nézvést = nézve. 

Magy. -rviány, -meny és -vány, -vény (-m, -v + 
<.ány, 30. §.) «nom. acti» : tudomány das wissen, wissenschaft 
(tud-) ; gyűjtemény sammlung (das gesammelte), sütemény gebáck, 
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adomány gabe, schenkung; vetemény satum (legumen : veteményes 
kert gemüsegarten); tétemény actio, factum (jó-t. benefactum: tév-, 
tét- §.11. végén); szőtemény gewebe (szöv-, szöt- §. 11.); — kele
vény ulcus, tuber, tumor (máskép kelés : kel-) ; irtovány, ortovány, 
orotvány (v. irtás, orotás) rodung, rodland; oltovány gepfropfter 
stamm, pfropfreis (o.-ág); tanítvány discipulus (tanít- docere, 
instruere) | megj.: jövevény advena, peregrinus (jöv-) ; szökevény 
profugus, desertor. — J e g y z e t . Aligha ide való eleven nvivus, 
vividus, vegetus» e h. *elevén. Azt sejtem, hogy ebben az eleve e h. 
eleme -m képzős nom. actionis (v. ö. finn eláma), a melyhez adj. 
poss. értékkel hozzájárult -n = vog. oszt. -n, -n, miszerint eleve-n 
tkp. «élettel biró». A Dugonicsnál eléfordulo elevente adverbium 
(=• elevenen: elevente elragad az 'ördög Nyőr V, 460.) nagyon em
lékeztet a NyK. XVIII, 160. ismertetett vog. lilin-tajl-ra, (eleven-te 
e h. -tél). 

Vogul: -mel, -mii (-m •+• -l = ug. -d, 32. §.) «nomen 
acti» : varmel gescháft, sache, flfcjio (vár-, voar- tun, machen) | 
saumil geflecht (scig- flechten) | kuotmil bug, gelenk (kuot- sich bie-
gen) | juntmil (L. juotmel) die naht (juont-, junt- náhen) | L. soart-
mel saum (soart- sáumen, einsáumen) | sqatmel gebét (sát, sqat-
zaubern, besprechen, beten). — V. ö. osztB. sümil kerbe, ein-
schnitt (MügSz. 270.); — v. ö. finn tyrmea (türmeda) rigidus 
<ib. 249.). 

Magy. -val, -vei (-v = ug. -m, 10. §. + -Z = ug. -d, 32. §. ; 
egészben = vog. -mel) «nom. actionis», mely alapúi szolgál a 
-ván, -vén-íéle módhatározó gerundiumnak, tekintve hogy ennek 
mainap a népnyelvben divó -va, -ve kopott végű alakja Dunántúl 
még -VObl, -vel-nek hangzik (rakval, rákkal = rakva, kérvel: kérve) 
fi hogy ennek alapján a teljesebb -ván alak hajdani *-valon-höl 
alkalmasan megmagyarázható. 

2. Mom. -t képzővel (11. §.): Magy. -ték és -tok, -tök, -ték 
(-t + <ék 30. §.): érték valor, facultates (ér- pertingere, valere; 
v. ö. ért- «intelligere» [tkp. assequi, se. mente, MUgSz. 796.) | 
mérték mensura (mér- metiri) || birtok possessio, potestas (bír- ver-
mögen, beberrschen, besitzen). — J e g y z e t . Nem ide való étek, 
étök «cibus» (év- edere), melynek nincs állandó vocalisa a k előtt: 
acc. étke-t, adj. étke-s. 

Magy. -t, illetőleg <at, et (néha <ot), végvocalissal: -to, 
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-tö, (-té), régibben -tu, -tü (vagyis -t + <u = ug. -b, 29. §.) = 
rendes használatú «nom. actionis, nom. acti» : járat gang, reise 
(adj. járatos: jár- ambulare, incedere) | kelet aufgang (nap-k. son-
nenaufgang: kel-) \ nyugat, nyugot (nap-ny. sonnenuntergang, 
nincs nyugta er hat keine ruhe : nyűg- quiescere : nyugosz-, nyug
tat-) | bánat tristitia, dolor (bán- schmerzlich empfinden, bereuen) | 
élet vita (összevonva élt: mind-éltig perpetuo [per totam vitám] ; 
éltes grandaevus) | gondolat gedanke (gondol-), cselekédet actum opus, 
factum | stb. || összébb vont alakkal: ét das essen, it das trinken 
(évet, ivat h.; se éte se ita er mag nicht essen noch trinken): év-, iv- \ 
vét sumtio (húsvét sumtio carnis, pascha: vév-) \ lét existentia (jelen
lét prsesentia: lév-) \ hit v. hüt fides, jusjurandum (adj. hitös, hites 
fidelis,juratus; meg: hitves,hitvös: h.-társ conjux):hiv-eredére.— 
Megjegyzendők még, a képzőnek eredetibb alakjára nézve, az imént 
fölhozott hitves (hit-ve-s = hit-ö-s) szón kivűl: -tus e h. -íos-féle 
adj. alakok az Érdy cod.-ben, pl. csodálatus, választatus; meg a 
HBeszédből; kínzotu (pucul kinzotviatwl: olv. kínzotujátúl), intetii 
(urdung intetvinec: olv. intetvínek), ildetü (ildelvitvl: olv. ildet-
vítiíl). — Hogy az < a í képzőalaknak, legalább a példáknak bizo
nyos részében, hosszú volt a vocalisa (<át), miszerint a szint
ilyen mom. igeképzéshez csatlakozik (bocsát- mellett: sirat-, vezet-, 
szeret- 11. §.), bizonyítják még egyes példák a régibb nyelvből és 
a mai népnyelvből: fuját (hó/uját = fúvat Ny. III, 183. X, 475) | 
szakadat (szántónak neve: Ny. II, 45. I, 427.) || Sándor-cod. szer
zet (zerzeetös), nemzet (nemzeeth), jelönét (yelöneet). 

Zürjén-votják -t, nomen actionis képzője, mely a zürjénben 
sem lágyul <i-vé ( = mom. -t + lekopott nom. verbale-kópző, v. ö. 
fent A. alatt: zürj. <öd, <ög): zürj. -tötf consecutiv ragos ge
rundium (-t-\-ög consec. rag, pl. ritöj estig, vaö$ vízig): kultö$ 
zum tode, bis zum tode (völi setön írod kultö$ lakott ott Heródes 
holtáig, bis H. starb): kid- sterben | kortöj bis zum bitten, vor 
dem b. (tijan kortö$ kérésiekig, kerestek előtt, bevor ihr bittet) ( 
oltös bis, od. vor dem lében: ol- \ jugditög bis od. bevor es hell 
wird: jugdi- | zürjP. cegtötf (vasötö jur c. er fáhrt bis zum kopf-bre-
chen, roHHTT> ,a;o cjiOMy TOJIOBH) : ceg- brechen | kotfitötf (k.juktavis 
er liess ihn trinken bis er berauscht wurde, részegedésig itatta): 
ko$i- sich berauschen | votög (me votög völi keröma bis ich kam 
[jöttömig] war es gemacht): vo- kommen || zürjP. -töfl instrumen-
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talis-raggal való gerundium: muntön (mun- gehen), öltön (ol- lében, 
wohnen), pukaltön (pukal- sitzen): pl. pukaltönam sunali indem ich 
sass [ülvérn, f. istuessani] schlummerte ich. — Votj. -toz — 
zürj. - íö j ; minitoz (mon m. solange v. wáhrend ich gehe [mente
mig, a míg megyek]: min- \ potitoéadi bis ihr hinausgeht: pot- \ 
piritoz als dass er eingehe [tkp. bemenésig]: pir-. *) 

3. Mom. -k képzővel (13. §.): FinnE. -ku, -ki (e h. -kii), 
«nom. actionis» (-k-{-<u 29. §.): mineku [n. minek] dergang: 
mine- \ paneku das setzen, legén, pane- \ löki schlag: Vö- | stb. Lásd 
fent 13. §. elején. 

Magy. -k, vógvocalissal -ko, -kö, -ke (-k-\-<o, e h. <ó, ú 
29. §.; v. ö. finnE. -ku) : titko [n. titolt] secretum : *tit- (vog. tujt-) \ 
szitko e h. szidko [n. szitok] maledictum: szid- \ átok, sík, nyak, 
burok, lék: fent 13. §. magy. szakasz: a) | vétek (acc. vétke-t) erra-
tum, peccatum, delictum: vét- | étek, étök (acc. étke-t) cibus, esca, 
ferculum: év-, mom. í-vel *ét- vagy akár az eléforduló caus. ét-. — 
Lehet, hogy inkább idevaló ez i s : birtok (birtoko-t), tekintve hogy 
nincs meg a *birték változat, úgy mint szándok mellett szándék. 

34. §. Deverbalis névszóképzők: Még hátralevő néhány 
képző, mely egyik-másik ugor nyelvben rendes használatú. 

1. Magy. -tt, az igető végvocalisával <ott, Ött v. étt (ösz-
szevont alakban -t) «nomen acti» (nom. prseteriti, activ és passiv 
értelemmel): halott mortuus, todter, leiche [n. plur. halottak; adj. 
halottas, pl. h. ház leichenhaus, trauerhaus]; holt id., todt, leblos 
(h. test cadaver, h. szén todte kohle): hal- móri J maradott, maradt 
geblieben: marad- || adott datus (meg: «dedit», tkp. «qui dedit», 
f. «antanut», mint ind. perfectum egy. 3. szem.) | mondott dictus 
(dixit) | szedött, szedett collectus (collegit), gyűjtött collectus | ivott 
(itt-am): iv- bibére | evett, évött (étt-em): év- edere \jött gekom-
men: jöv- \ járt gegangen (j. út), vert geschlagen | stb. Az össze
vont alak gyakran egybevág az <aí-féle nom. verb. rövidebb alak
jával : holt mortuus és holt e h. holat (ebben: holtig, holtomig) \ 

*) Wiedemann, Syrj. Gr. 124. §. «Das permische adverb 
[-tön / sieht aus wie der instrum. eines nomens auf -ű, von wel-
chem das folgende adverb f-tög] der terminativ sein könnte.» 
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ment gegangen és menet, ment (mentében) stb. De külömbözik pl. 
étt (évéit) és ét (e h. évet). — A -tt előtt való vocalisnak mélyebb 
színezete o (ö), mely hajdan épen u volt (HBeszéd: odút) az egész 
<oíí-ban lappangó v consonans elemre utal, s így e képzőt leg-
alkalmasabban ugyanazon alkotó részekből magyarázhatjuk, me
lyek a mordvinE. -vt (-ft) szintén nom. prasteriti képzőben még 
világosan szembetűnnek: -v (= ug. -b) nom. verb. képző -f- t 
nominális végképző (lásd fent 29. §.-ban a mordvin szakaszt): pl. 
halott ilyen előző alakokból: *halovo-t, halov-t (v. ö. mordE. éu-
dov-t). A HB.-beli tiluvt ma tilott-n&k hangzanék (igéje: til- prohi-
bere, v. ö. tiiód, tilalm), s a képzőnek elemeit teljesebben őrizte 
meg, habár ezt nem is tiluvt (tiluft) -nak, hanem tilüt-nak kellene 
olvasnunk. — A i-re mint végkópzőre nézve, v. ö. sötét (fent 30. §.). 

2. Vogul -ne, -ricL rendes «nom. agentis» és egyszersmind 
«nom. actionis» (néha futurumra, illetőleg még végbe nem ment 
cselekvésre utalással): vogB. dlne tödtend, auf der jagd fangend 
(vit-kul dlne kum wasserfisch-fangender mann) | gnsne habend, be-
sitzend (aj qúsne kum töchter habender mann) | tend kar etwas 
zum essen (evő holmi, enni való) | djnd trinkend (djnd vit wasser 
zum trinken, ivó víz) | kualne weggehend (kualne nomt absicht zum 
weggehen, elmenő szándék) | uosne (uosneni elipoalt vor meinem 
sterben, bevor ich sterbe, uosnem jujpoalt nach meinem tode : 
wenn ich gestorben sein werde) \ mdsnd (m. uldm zeug zum an-
ziehen, kleidung) | stb. — vogK. kujne, kujnd Ahl. liegend (k. ma 
ort zum liegen, láger, bett) | yanctaytne lernend, lernen (%. ma ort 
zum lernen, schule) | tene yar ( = B. ténd kar) \ yolne sterbend, 
sterben (y. as das sterben, Ahl. kolnd-ds) j masne, Ahl. masnd klei
dung | novne, Ahl. nound (ma-n. erdbeben, terrae motus) | stb. — 
E képzőnek vocalisa sokkal ritkábban maradt el (pl. vogB. ten-djn 
pora zeit zum essen-trinken) mint a -p nom. verb. képzőnek vég-
vocalisa, mely csak kivételesen mutatkozik (fent 29. §.). Az e sze
rint jelentős -e, -a-ben pedig fölismerhető a -j nom. verb. képzőnek 
vogul <á alakja (30. §., pl. kajtd, kq,la); előrészében, az -w-ben 
meg azután igeképzőt kell látnunk: vagyis-na vegyes ige+név-
szóképző. Az -n mint igeképző lehet bár a mom. -m-nek változata, 
tekintve hogy mom. értékű -n, a közönségesen divó -m mellett, 
legalább az osztjákban, kimutatható. 

3. Finn -nud, -Jlüd (S. -nut, -nyt, tő : -nehe e h. -nuhé, 
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-nyhe, finnE. -nud) «nomen prseteritii) (activ értelemmel): S. anta
nut qui dedit (ölen antanut dedi, ich bin gegeben-habend), eldnyt 
qui vixit, kuollut (kuolnut) gestorben, mennyt gegangen (mene-) \ 
stb. — A -nuhe-íéle képzőtő, a -nud nominativus-alak mellett, 
nyilván -nude-böl vált (valamint pl. az <uhe, nom. <ud, ut dimi-
nutiv képző is a finnVp.-ben még az <ude tőalakot megőrizte: 
vedud, gen. veduden). Számba véve, hogy a nomen praet. passivi-
nek is fölmerül a hasonló vége -uhe (-u'e), rövidítve -vd (finnE. 
-tud fent 29. §.; Déli Pohjanmaa-ban: pl. otettu'e-n, pl. se sanoo 
otettu'en heinia = ettá on otettu heiniá Suomi IX, 283), alkalmas
nak látszik a -nuhe (-nude), rövidítve -nud képzőnek < ude, ud 
részét ugyanazon elemekkel alakultnak vennünk (<u nom. verb. 
+<£ végképző, v. ö. mord. -v-t, 29. §.); az -n előrész pedig a mom. 
-m igeképzőnek a finnben úgyis szokott változatának (10. §.) ma
gyarázható. E szerint a -nuhe (-nude), -nud szakasztott olyan 
vegyes ige-fnévszóképzö mint a finn -mukse, csakhogy más vég
képzővel. 

A cseremisz-ben is van -7b képzővel «nomen prasteritio (activ 
értelemmel), mely egyszersmind létigével szerkesztett prseteritum 
ragozásban szerepel (tolón-am e h. tolon-ulam «veni», úgy mint a 
finnben ölen antanut «dedi»): pl. cserS. kün érett, maturus (kü-
maturescere, coqui) | Un geworden, lett (li- werden) | tolón gekom-
men, jött (toló-) \ pokten (pokto- treiben) | cocon natus (coc-) \ 
pückün (pück- schneiden) | kuskon gewachsen, kosken trocken ge
worden, mién hin gegangen | nalen (nal- nehmen) | stb. — cserM.-
ben -n és <.en végű ez alak: jün f. .juonut' (jü- trinken), son hin-
gelangt (so-: f. sanut) j Un geworden (li-) \ tolen gekommen, 
sacen geboren, silen gelaufen, isten fecit | stb. Azt látjuk, hogy az 
-n képző közvetetlenül az igetöhöz járul (kün, jün, ion), a melynek 
a cserS.-ben előző mélyebb színezetű vocalis után is a hasonló 
tővég-vocalis megmarad (tolón, cocon, kuskon, pückün) ; az e mel
lett cserS.-ben mutatkozó <en-nek (pokten e h. pokton, kosken) az 
<?-je nem tartható jelentősnek, mert igen rövid és hangsúlytalan 
(v. ö. Eeg. tólon-am és toln-am). A mien-ben is tkp. mie- az igető 
( = f. mene-). így bátran fölvehető, hogy a cser. -n nom. prset. 
képző csakugyan a finn -wwö?-hoz csatlakozik, s ezzel eredetibb tel
jesebb alakja még jobban egyezett, habár talán a -d végképző 
nélkül is. Lásd még: NyK. IV, 77. 1. 

t 
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Érdekes, hogy a harmadik déli-ugor nyelvben, a mordvin
ban is akad még nyoma egy n-es nom. praeteriti-nek. Az ujabban 
megjelent mordE. népnyelvi textusokban (Skazki és Pésni) talál
ható egy -7b képzővel való «nom. acti» (transitiv igéktől passiv 
értelemmel) ilyen példákban: pekstan verschlossen, (p. kardso im 
verschlossenen stalle : peksta-J | cukan, skan gestampft (ska-), tar-
gaií gezogen (targa-), kandon getragen, gebracht (kando-), kádon 
verlassen (k. kudosom in meinem verlassenen hause), sajen genom-
men (s. pola ehefrau, [annak rendé szerint] elvett feleség, hites f.), 
videú gesát (viden éurozo vetett gabonája) : lásd NyK. XIX, 129. 
Az -rí-nek jésitett voltára nézve, a végéről lekopott nom. verb.-
képző alkalmasint -j (30. §.) volt, s előző alakúi -ni vehető föl. 

4. Mordvin: E. -z «nomen praeteriti» (activi, passivi), pl. 
kuloé gestorben, halott (kulo-J, jomaz verloren, veszett (joma-J, 
promoz versammelt (promo-, puromo- sich versammeln), sodoé 
gebunden, ligatus (sodo-J, kenerez reif, érett (kenere-), videz 
das gesáte, die saat, seredez der kranke (n. agentis: serede-
aegrotare), iredez betrunken (irede- sich berauschen) | stb. E nő
mén verb. egyszersmind mint gerundium használatos, pl. uso-
doé anfangend (indem er anfangt v. anfing), kezdve; maraz ten 
dies hörend [verwunderten sie sich], slaz nardaz gewaschen und 
abgetrocknet habend (BbiMbiBiun H BbiTepmn). A mordM.-ban a 
megfelelő alak -z (Ahlqvistnál z, de a-végű igéktől < ajz = Eeg. 
meg Máté-ford. <.az) : madiz fekve, im Hegen (m. luvi fekve olvas), 
avardez weinend, sírva, laskiz laufend (l. tus elment futva, elfutott), 
morajz v. moraz singend, dalolva. Megjegyzendő, hogy ezen nomen 
verb. az s végű prset. egy. 3. szem. alaktól abban is külömbözik, 
hogy az igetőnek bár rövid végvocalisát el nem ejti, pl. mordE. 
nejez sehend v. gesehen habend: nejé er sah; tejevez sich machend, 
sich verwandelt habend, oŐpaTHBimicb: tejévé er verwandelte sich; 
peverez peveré széthullva széthullott; tujez elmenvén és tué elment. 
Ebből azt lehet sejteni, hogy a -i-nek olyan teljesebb alakja volt, 
mely az illető végvocalis kiesését megakasztotta. Az Ahlqvist-féle 
<.ajz nyomán azt vélhetjük, hogy a mord. -z e h. -j-z a finn -jasa 
(<iasa, most <iaha [nom. <ias] 30. §.) végképzős nom. verb. 
alaknak felel meg, pl. kuloz e h. kulojz, kulojozo. Számba lehet 
venni, hogy pl. mordE. seredéi (segrotus) ellenében mordM. saradij 
áll, azaz -;' nom. verb. képzővel való, de megtoldatlan alak. 
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35. §. Deverbalis névszóképzők: Tagadólagos nomen verbale. 

A m. Katlan, etlen-íé\e tagadólagos nomen verbale (több
nyire nom. agentis és nom. acti) az ugor nyelvek egy részében 
egészen világos denominalis képzéssel alakúi, az illető nyelvben 
szokott caritiv (fosztó) képzővel, mely valamely kész nom. verbale-
hoz (rendesen nom. actionis-hoz) mint alapszóhoz még hozzájárul. 
Ilyenek: 

Finn : S. -mattoma, -máttömá [n. -maton, -matön v. -matoin, 
-matöin], a -ttoma rendes adj. caritivum-képzövel: pl. tuntemattoma 
((ungekánnt, ismeretlen» és «nicht kennend, nem ismerő» (hullu 
huolensa puhuupi huolen tuntemattomalle bolond beszélli a gondját 
annak a ki a gondot nem ismeri): tuntema n. aetionis «das ken
nem | tietámattöma unwissend, nicht wissend, tudatlan | kuolemat-
toma unsterblich: kuolema das sterben, tod | jarjestamáttöma unge-
ordnet: -ma das ordnen | stb. — Innen, mint kölcsönvétel, a 
lappF.-ban : -mattom (míg a külömben használt cárit, képző -tabme, 
-tiime) pl. dovddamáttom unkenntlich (dovdda-) \ lokkamattom un-
záhlbar (lokka-) \ jabmemattom unsterblich (jabme-). 

Votják: <.ontem (<.antem) és -mtem, -mta (v. ö. <Con és -m 
nom. verb. 29. 31. §. és cárit, -tem): pl. hulontem unsterblich 
(kul-; kulon tod) | luontem unmöglich, lehetetlen (tkp. létlen; lu~: 
v. Ö. luono möglich) | jarantem unlieb, untauglich (jaral-: jarano 
angenehm, lieb) || kilimtem nicht hörender (kilimtemjos a nem hal
lók : kii-) | luemta nicht geworden, das nicht-werden (lu-) j vor-
memtd unbezwingbar, megbírhatatlan (v. nupiet m. teher) (vormi-) \ 
vozmamtii unerwartet (v. nunalá nem várt napon : voémal-), oskemtá 
nicht geglaubt, nicht glaubend, unglaube (osk-) j stb. 

De már csak félig világos a magy. <Latlan, étlen végű tagad, 
nomen verb. képzése (tudatlan unwissend: tud-, ismeretlen unbe-
kannt: ismer-, véletlen unverhofft: vél-, váratlan unerwartet: vár-, 
mondhatatlan unságlich: mondhat- sagen können, stb.), a mennyi
ben névszók mellett is van <aíZaw-féle cárit. adj. alak (pl. lábat
lan: láb, fejetlen kopflosr/ej^). Hogy mindazonáltal nem maga az 
igető, hanem kész nomen verbale szolgál a caritiv képzésnek ala
púi, mutatják még párhuzamos állítólagos adj.possessoris alakok: 
ismeretlen mellett: ismeretes bekannt, járatlan unbewandert: jára
tos, állhatatlan unbestándig : állhatatos. Ezek szerint az igetőhöz 
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járuló <Catlan ebből való: <Cat-tlan, at-talan, pl. ismeretlen = 
ismeret-telen «ismeret nélkül való». V. ö. votj. luonten unroöglich 
f« Z wore-talán») és luono möglich («luon-08»). — Megjegyzendő étlen 
jejunuB, itlan sitiens (nicht gegessen, nicht getrunken habend) mel
lett a nom. verb. ét, it (se éte se ita). 

Néha azomban még határozottabban látszik a tagadólagos 
nomen verbale csakis a caritiv képzővel egyenesen az igetötől ala-
kultnak : 

Zürj. kertöm csinálatlan, ungemacht (ker- machen; •tőm 
rendes adj. cárit, képző), poztöm unmöglich (poz- möglich sein), 
miskitöm ungewaschen, mosatlan, kastöm és kuslitöm nicht erlö-
schend (kus-, frequ. kusil- erlöschen), poltöm furchtlos (pol-
fürchten). 

Cserem. S. koldomo surdus (non audiens: kol- audire; -domo, 
-dömö, -deme, v. -tomo, -teme rendes cárit, képző) | küdömö unreif, 
éretlen (kii- érni, reifen) | temdene unersáttlich (tem- impleri, 
satiari) | voZaldomo impudens, nem szégyenlő (vo£l-, voáol- pudore 
affici) | joraltedeme non amatus (joralt-, jorat- amare) | küldömó 
incommodus, kelletlen, nem kellő (kül-: kiiles kell, opust est); — 
cserM. mustema mosatlan, ungewaschen (musk-, mosk- lavare) | 
keltema kelletlen | pudurgedema unzerbrochen (pudurg- frangi) | stb. 

Vogul: tétal hungrig, étlen (te- enni; -tol rendes cárit, képző) \ 
ajtai durstig, itlan (aj- inni) | lautal ungesagt, unbefohlen (lau-
sagen); — vogK. tajtal untauglich, nem érő, semmire kellő (taj-
wert sein) | lovttal, louttal ungewaschen, mosatlan (lovt- mosni) | 
tetal hungrig, étlen | agttal ungláubig, hitetlen (agt- glauben). 

Osztják: B. lela v. lelli hungrig, étlen (Ahl. lélla, lélli) : lé-
(lev-, lév- enni; -la rendes cárit, képző : veila erőtlen, imila nőtlen). 

Nehezen lehet hinni, hogy ezekben, első alakuláskor, a csupa 
igető szolgált alapúi mint nom. verbale a caritiv végképzés előtt. 
Nyilván ezeket is kell, úgy mint a m. <aíZan-féléket, elenyészett 
nom. verb. képzés fölvételével magyaráznunk, csakhogy e képző
nek melyik voltát nem lehet már biztosan eldönteni. A zürj. ker-
töm-ben lehet bár az amúgyis eléforduló -t képző (33. §.): kertöm 
e h. kert-töm, miskitöm tkp. miékit-töm ; a cser. koldomo megfelel
het bár egy finn külo-toma-nsik. 

Különös alakú tagadólagos nom. verbale, melyben a caritiv 
képző rész sem válik ki tisztán, van a lappS.-ben : porrok (Hal. 



3 5 . §. DEVEEBALIS NÉVSZÓKÉPZŐK. 3 0 5 

porolik) jejunus, étlen (porro- enni) | takkak (tahkohk Malá) unge-
macht (takke-J j korrok (korrohk) ungenáht (korro-) | odek wach, 
non dormiens (ode-J; lásd Halász, Svéd-lp. nyelvt. (NyK. XVI, 82). 
Ez alak némi megfejtésére vezet a porohkehta alak, melyet Halász 
a Lule-lappmarki nyelvből poröhk mellett közöl (NyK. XIX. Svéd
lapp nyelv, I.) «étlen» és «étlenűl» jelentéssel. Ebben fölismerszik 
a lappF. -kattai rendes használatú tagadólagos gerundium (pl. 
borakdttai «ohne zu essen», de mint névszó is : borrakdttai-vuotta 
étlenség, jejunium); mellette a tagad. nom. agentis-alak rendesen 
-s képzővel: -kdttes (pl. borakdttes jejunus). Látni való, hogy a 
caritiv functio tkp. a -Mai- (IpS. -htá)-m jut, mely a poröhk-félék-
ben már egészen elkopott. A -kattai, -kdttes-nek előrészében pedig 
fölismerhető bár a -j, -g (finn Kehe, ege) nom.. verb. képzőnek fent 
30. §. kimutatott lapp változata. E szerint pl. a lappF. dovdakdttai, 
dovdakdttes «ungekannt, ungefühlto szónak, nem tekintve a cárit, 
képzőnek némi eltérését, megfelelne a finnS.-ben tunteettoma e h. 
tuntehettoma (tundegetoma). 

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK XX. m 


