
A vogul szóképzés. 
(Első közlemény.) 

A képző is a mondatban keletkezik és fejlődik. Midőn tehát 
egy képző történetének, alkalmazásának hű képét akarjuk adni, 
vizsgálnunk kell, hogy milyen szerepük lehet a mondatban az 
illető képzővel ellátott szavaknak. Szükséges ez az igeképzőknél 
is, de még inkább a névszóképzőknél. Ezért igyekeztem a névszó
képzők alkalmazásának lehetőleg minden esetét vizsgálat alá venni, 
s e vizsgálat nem egy esetben világot vetett a képző eredeti értékére. 

A vogul képzők száma meglepően nagy. Feltűnő azonban az 
a dolog, a mit külömben a többi finnugor nyelvekben is tapasztal
hatunk, hogy egyenlő hangalakú képzők különféle, sokszor ellen
tétes szerepet töltenek be. Csaknem lehetetlennek tartom, hogy a 
képzők e rendkívüli nagy száma bármely finnugor nyelvben is az 
eredeti állapot megőrzése volna. Éppen ezért azt hiszem, hogy 
azon esetek nagy részében, midőn egyenlő hangtestű képző külön
féle functiót tölt be, a jelentés-változás tüneményével van dolgunk. 
E jelentés-változás esetei különféle irányúak lehetnek. A legközön
ségesebb esetek közé tartozik az, midőn a reflexív képzőnek inchoa-
tiv vagy pedig passiv értéke van. Ilyen jelentés-változáson ment át 
a vogul passivum képzője, a -w, a melynek eredeti értéke más rokon 
nyelvek tanúsága szerint reflexív volt. De nem egy esetben meg
tartotta reflexív értékét, pl. maráémaivásém meguntam magam. 
I. 131.*) Különösen a műveltető -t képzővel van ilyen szerepe: vöj-

*) A számok MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményének kötet
es lapszámai. Az északi nyelvjárást külön nem jelzem, a többi nyelv
já rás ra a szokásos jegyeket alkalmazom. Tehá t : K. = kondai, KL. = 
középlozvai, AL. ~ alsólozvai, P . = pelimi, T. == t avda i ; — Sz. = SZILASI 
MÓRICZ, Vogul szójegyzék. 
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tawásém megzsírosodtam. III. 287. Végül néha inchoat. jelentése is 
lehet e képzőnek : jol-q,jiués elaludt. II. 83. K. (aji alszik). Atalában 
azonban pass. értéke van : ekwatan tdrmataiué az asszonytól elbo-
csáttatik. I. 137. — mémné purlilau a népségtől megvendégeltetik. 
IV. 416. KL. 

De még sokkal ellentétesebb két szerepet is betölthet egy 
képző. Egy és ugyanazon képzőnek vagy képzőcsoportnak lehet 
néha durativ, néha momentán értékű alkalmazása. Az átmenetet 
azonban itt sem nehéz megtalálni. Vannak olyan frequ. cselek
vések és folyamatok, melyeknek egy-egy szakasza momentán megy 
végbe (így pl. szökdécsel, villog, reszket). Az ilyen esetek alkalmat 
adnak arra, hogy a momentán képző frequentativ, vagy pedig a 
frequ. képző momentán árnyalatot nyerjen. Ha pedig egyszer egy 
mom. képző frequ. jelentéshez jut, meg van adva a lehetőség, hogy 
durativ cselekvést vagy folyamatot is jelöljön. Példákat majd csak 
az illető eseteknél fogok felhozni, itt csak azért tettem említést e 
dologról, hogy meg legyen okolva, ha néha a képzőket inkább alak
juk, mint jelentésük szerint tárgyalom ós osztályozom. 

De a jelentés-változáson kívül még sok más jelensége van a 
képzők keletkezésének és fejlődésének. Megtörténhetik, hogy ragok 
lassanként képzői szerepet nyernek, képzővé lesznek (1. a -né és az 
•i képzőt). Bár ebben az esetben is van jelentés-változás, e folya
matnak mégis leginkább mondattani jelentősége van. 

A képzők torlódása igen gyakori tünemény a vogulban s 
nagyban növeli a képzők számát. 

Egy másik jelenség az, midőn a képzés elvonás által történik. 
Ennek a jelenségnek vizsgálata azonban lehetetlen a vogul nyelv
nek oly ismeretével, melyet a rendelkezésemre álló közleményekből 
merítni lehet. Lehetséges utóvégre, hogy egy pár olyan esetnél, 
mint jékw —jékwi (táncz — tánczol), vöt — vöti (szél — fú a szél) 
(1. alább) az elvonás jelenségével van dolgunk, de ezt olyan nyelv
nél, melynek története nincs szemünk előtt, s a mely nem anya
nyelvünk, lehetetlen meghatározni. Vagy két esetet azonban mégis 
találtam, melyekben kétségkívül ilyen elvonással van dolgunk: 

yaiti fut: /ajt-porktoé futó jószágocska. IV. 394. — nári taszít: 
nar-jiwém toló rudam. IV. 83. — itmi szökik (alapszó: *it-): it-no%s 
szökő nyuszt. II. 345. — it-lein szökő evet. II. 345. 

Látni fogjuk, hogy a deverb. igeképzők jó része alakilag 
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azonos a denom. igeképzőkkel. Tüzetesen e jelenséggel a denom. 
képzők tárgyalásánál fogok foglalkozni; ide csak annyiban tartozik, 
a mennyiben a képzők életére vet érdekes világot. Kétségtelen 
ugyanis, hogy e képzők általában (kivételek lehetnek) nemcsak 
alakilag, hanem eredetüket tekintve is azonosak. 

Ez az azonosság a denom. és deverb. képzők jó része közt nem
csak a vogulban, hanem a többi finnugor nyelvekben is feltalálható. 
De hogy egy képző igéhez és névszóhoz egyaránt járulhat, abban 
nincs is semmi különös. A személyragozásnál teljesen analóg eset 
van. A személyrag hozzájárul az igetőhöz, hogy kifejezzen egy meg
határozott viszonyt az igében jelölt cselekvés és az illető személy 
között (v. ö. vog. imperat). Ep úgy járul a személyrag egy névszóhoz, 
hogy az illető személynek egy a névszóban kifejezett dologhoz való 
viszonyát megjelölje. Sőt azt hiszem, hogy ha e jelenséget akkor 
tekintjük, midőn az alapnyelvben a személynévmások személyra
gokká fejlődtek, az «ige» és «névszó» kifejezések anachronizmus-
nak vehetők. Nem volt ekkor még sem ige, sem névszó: voltak 
szavak, melyeknek bizonyos'képzetek feleltek meg. Ezen szavak
nak igei vagy névszói értéke az általuk jelölt tüneményben volt. 
így jelenthette pl. kant «harag» magát a cselekvést vagy az ab-
stractumot. Az utána járuló névmás, melyből később személyrag 
lett, az mondta meg, hogy a kant szó által felébresztett képzeteket 
melyik személylyel hozzam kapcsolatba, a helyzet pedig, a mely
ben a szót használtam, megmutatta, hogy e képzetek által jelölt 
tünemény a jelenben lefolyó cselekvésbe vagy abstractum. így jelent
hette adott helyzetben a köv. mondat: *kant am jani (szórói-szóra: 
harag én nagy) azt, hogy «haragszom nagyon'» és azt is, hogy: 
«haragom nagy» (általában nagy szokott lenni). így tehát az igei-
ség vagy néviség nem a szóban vagy annak formájában, hanem a 
helyzetben volt. 

Nem minden esetben ilyen világos a dolog, de azért mindenütt 
ki lehet mutatni a fennebb leírt alapjelenséget. Lássunk pl. egy 
olyan esetet, mint: *kwons am «körmöm» és «kormölök». Itt két 
eset lehetséges: 1. a kwons eredeti neve a körömnek, 2. a kwons 
esetleges vagy jelzői neve a körömnek. 

1. Az első eset alatt értem azt, ha a kivons szónak más jelen
tése mint ('köröm» nem volt soha', s eredete másra, mint a köröm 
appercipiálására nem vezethető vissza. Ebben az esetben a kwons 
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szó és a köröm szemlélete által nyert benyomás közt közvetien, 
szoros, de általunk meg nem magyarázható kapcsolat volna. Ebben 
az esetben is olyan mondatban, mint pl. *kwons am nay a helyzet 
a kwons etm-nak ige értéket adna. 

2. A második eset az, hogy a kwons szónak eredetileg más 
jelentése van. Mondjuk például, hogy eredetileg e szóhoz a kar-
molás képzete van kapcsolva, s így adott helyzetben jelenthetett 
«karczol», «karczolás» és «karczoló»-t. Utolsó jelentésében a fej
lődés folyamán már csak a körömre vonatkozott, s ez magával 
vonta a másik két jelentés körének megszorítását is, úgyhogy ez
után *kwons am mint cselekvés is csak azt jelenthette, hogy «a kö
römmel karczoloki). 

Ezt a dolgot azért fejtegettem bővebben, hogy megokoljam 
azt, hogy a közös finnugor deverb. és denom. képzők nagyrészét 
azonosnak tartom. Azt ugyanis, hogy egy szó, mely egy előttevaló 
szó jelentésót módosította, ahhoz a szóhoz járulhasson és képzővé 
fejlődhessék, elsősorban e hozzájáruló, módosító szó jelentése és 
nem a módosítandó szó igei vagy névszói helyzete határozta meg. 
így pl. ha a magyar -ít képző eredetileg valamivé tevést jelentő 
ige volt, egyaránt lehetett mondani: áll-ít — «állóvá tesz, állani 
tesz, állat* és : nagy-ít = «nagygyá tesz». Természetesen azt nem 
állítom, hogy az ilyenfajta esetek mind az igei és névszói kategó
riák ős egységére vihetők vissza, mert a fejlődés folyamán, midőn 
az ige a névszótól már elkülönödött, az analógia sok idetartozó 
esetet hozott létre (1. különösen a mordvin nyelvet). 

A deverb. és denom. képzők azonossága még szembetűnőbb 
a névképzőknél (-p, -s, -tol stb.). Itt is teljesen kizártnak tartom, 
hogy e képzőknek külön eredetet tulajdonítsunk, vagy elveszett 
képzőket tegyünk fel. 

A fentebbi fejtegetés, mely az igei és névszói kategóriák ere
deti állapotáról szól, adja meg a magyarázatot azon esetre, midőn 
ragból deverb. névképző lett (-né, -l ?). 

Ennek az eredeti állapotnak nyomait látom az oly esetekben 
is, midőn a névszó- és az igető közt semmi különbség nincs, midőn 
tehát a szó alakját igei használatban külön denom. igeképző nem 
külömbözteti meg. Természetesen ezek közt az esetek közt sok 
újabb fejlődés is lehet, de hogy egy meglevő képző elveszésének 
eredményei volnának ezek az esetek, valószínűtlennek tartom. 
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Az alapszóban kifejezett dolog s az igeileg használt alakban 
kifejezett cselekvés (v. állapot) közt a viszony különféle lehet: 

I. Az alapszóban kifejezett dolog alanya az ige cselekvésének: 
vöt szél: vöt-ké vöti ha a szél fú. II. 104. — rakív eső: rakw-ké 
rakwé ha az eső esik. II. 104. — «öZ'dér: sotél sot'imé dérrel van 
bevonva(tkp. bedérelve). II. 95. — §at sal'an dér hull. III.489.KL.— 
au, qw folyó árja futása. II. 137: q,wi folyik. II. 31. — taw ág: tq,wi< 
ágazik K. Sz. 144. 

II. Az ige cselekvése létrehozza az alapszóban kifejezett dolgot 
möjt rege: möjti regél. II. 99. — sas bog: kwqli jani' saséi ti savast 
kötél nagy bogával bogozták. II. 337. — kánt harag: ul kantén ne 
haragudj. IV. 417. K. — jekív táncz: jékwi tánczol. 

III. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze az ige cselekvésé
nek: kwons köröm: Sis-kwonsi-ja Hátvakaró folyó. IV. 437 .— 
kélp vér: kélpawé bevérződik. II. 73. 

Az összetett képzők megállapításánál volt egy kis nehézség.-
Van pl. két képzett ige: ünli (ül) és ünlUi (üldögél). Az alapszó 
fin- (ül). Kérdéses volt mármost, hogy az ünlili igét az -l egyszerű, 
vagy a -Ul összetett képző esetei közé sorozzam-e, vagyis tudnom 
kellett volna, hogy ez az alak a nyelvérzékre nézve ün-\-lil- vagy 
ünli-l-e. Számos ilyen esettel találkoztam s ilyenkor mindig egy
séges képző-bokornak vettem az összes képző-elemeket (tehát r 
ün-Ul-). Külömben is az összetett képzők közül csak a legfontosab
bakat soroltam fel, mert nem találtam érdemesnek, hogy azt a 
végtelen sokféle képző-torlódást, melyekből egy-egy esetre csak 
egy-két példa van, mind felsoroljam, hisz elemeiket úgyis részle
tesen ismertetem. 

Érdekes lett volna talán az egyes képzőknél a többi finnugor 
nyelvek megfelelő képzőit is felhozni, ezt azonban a legtöbb eset
ben nem tettem. Oka ennek egyrészt az volt, hogy a már eddig 
kimutatott egyezések nagyon jól össze vannak állítva (1. BUDENZ : 
Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana; SZINNYEI: Magyarnyelv-
hasonlítás, 2. kiad. 1902), s így felesleges lett volna dolgozatom 
terjedelmét e tények egyszerű lemásolásával növelni. Arra pedig, 
hogy önállóan új egyezéseket állapítsak meg, minden finnugor 
nyelvet legalább is úgy kellene ismernem, mint a vogult. Mert úgy 
gondolom, hogy szótári és nyelvtani ismerete a nyelveknek nem 
elég arra, hogy nekimenjünk a hasonlításnak. Nem elég különösen^ 
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a képzőknél, hol a jelentés- és alak-változásnak oly tág tere van. 
Minthogy az egyszerű képzők rendesen egy, legfeljebb két hangból 
állanak, természetes, hogy nagyon könnyű a különféle nyelvekben 
hasonló hangalakú képzőket találni. De a míg nem ismerjük a 
felvett képzőnek mindenik nyelvben lehetőleg minden szerepét, s 
a míg nem vagyunk tisztában az egyes nyelvek külön hangtörté
netével, addig csak a legnagyobb óvatossággal lehet a képzők ha
sonlításába belemenni. Ha az összes finnugor nyelvek képzése 
külön-külön fel lesz dolgozva, biztosabb alapja lesz a hasonlítás
nak is. 

Természetes, hogy dolgozatommal a kérdést nem meríthettem 
ki. Csakis MUNKÁCSI szövegeit (Vogul népköltési gyűjtemény) hasz
náltam föl, mert AHLQVIST szövegeinek (Wogulische Sprachtexte, 
herausgeg. v. Y. WICHMANN, Helsingfors 1894 és Wog. Wörterver-
zeichnis, u. o. 1891) földolgozása olyan fáradságba került volna, 
hogy az eredmény nem érte volna meg. MUNKÁCSI szövegei pedig 
mind megállapodott formája, nemzedékről nemzedékre szállott 
dolgok, 8 így a nyelvet csak egyoldalúlag lehet belőlük megismerni. 
A jelenben beszélt nyelvben bizonyára mozgalmasabb a képzők 
élete, mint ezekben az öröklött szövegekben, hol majdnem minden 
mondatnak stereotyp alakja van. Az élő nyelv bizonyára nagyon 
érdekes adatokat szolgáltatna. 

IGEKÉPZÉS. 
Igeképzés igéből. 

Műveltető képzők. 

1. A -t képző. — A -t a leggyakoribb caus. képző a vogulban. 
Érdekes s az összes vog. caus. képzőknél tapasztalt tény, hogy 
valódi műveltetésre, azaz a magyar ásat, írat-íéle alkalmazásra 
alig akad példa. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az élő nyelvben 
nem lehet gyakori a képzőnek ilyenszerü alkalmazása is. 

Alakja e képzőnek az összes nyelvjárásokban: -t. E -t előtt 
gyakran i, é, á hang áll. Nem hiszem, hogy e hangok jelentős elemek 
volnának (e hangok külömben is egy nyelvjárás határain belül is 
váltakoznak egymással). Bizonyára az olyan példák közt, mint: 
%ot pestitá «megoldja» III. 9. és: pesátáslém «megoldottam*) semmi 
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lényeges külömbség nincs. Az é, i, á hangok pedig a névszóknál is 
váltakoznak egymással: sétép czérna: sátápél czérnával; l'üíén álló : 
lulin id. etc. En tehát a -t, -ét, -it, -át alakokat egy és ugyanazon 
képzőnek veszem. 

A -í képző használata a következő: 
1. Műveltető: nap tawá ti puská-kiwért alné vitel ajtain te őt 

e hordóban levő vízzel itasd meg I. 69. 
II. Megengedés: la'ilánl at pöl'te'im (pöl'i fázik) lábukat nem 

hagyom fázni IV. 16. 
III. Valamely állapot előidézését jelenti: a) Mozgást jelentő 

igéknél: uji süllyed : ujti süllyeszt IV. 91. K. —va'i l i leszáll: 
velti leszállít IV. 416. KL. —páti esik: patti dob II. 5. — j<iyyi 
forog: jányti fordít IV. 229. — tayi ju t : takti nyújt II. 219. — 
%án%i hág: "/a/ti felvisz IV. I. — táli felszáll: tálti felszállít IV. 
88. KL. — *áméri merül (ámérawé alámerül I. 71, a szenvedő 
alakra nézve v. ö.: yuji fekszik: yujuwé III. 69, 1. a szenv. képző
nél). — ámérti merít IV. 118. FL. — káli kel: kalti felvisz IV. 
359. AT.^— tunsi ál l : tusti állít I. 3. 

(3) Általában valamely állapot v. cselekvés előidézését jelenti: 
yansi ismer: %ansti tanít I. 71. — *sqpi illik : (at éapili nem illik 
III. 217), i'qpiti készít I. 109. FL. — vawi mozog: nowiti megránt 
II. 317. -— mási öltözik: más ti öltöztet IV. 374. K. — üsi elvesz : 
üsd elveszít II. 127. FL. — yöli elpusztul, fogy: yőlti fogyaszt 
II. 37. — khöli hall: khölti mutat II. 37. — siti süt, séts sütött 
IV. 348. T. (v. ö. magy. sül) III. 525. P. - *kh8li hasad (khőlpi 
reped) khelti hasít III. 483. KL. — poq,ji fő-: pajti főz IV. 312. KL.— 
tqli olvad: tqlti olvaszt IV. 376. K. — kénéi ébred : keneti ébreszt 
IV- 155. FL. — mnéi néz: sunsti mutat III. 357. KL. — *tq.ri le
bocsátkozik ? (v. ö. tárámli I. 161.). tqrtq.iL lebocsáttatik III. 523.P.— 
*poki reped (pokli hasadoz Sz. 98): polatésán megrepesztetted III. 
457. — toli fogy, olvad: tölati koptat IV. 168. KL. — tn eszik: 
neu niijatiékén táutél táitélém a te fejedelemségedet tűzzel felégetem 
(megetetem) IV. 348. T. 

IV. A képző caus. jelentése elhomályosult: íünsi sír: qjkátá 
lünsáti, naurémayá lüúéáti öregét siratja, gyermekeit siratja I. 56. 

2. -I. — A caus. -I (-él, -il, -ál) nem gyakori képző a vogul-
ban. Az összegyűjtött példákban általában valamely állapot elő
idézését jelenti: pöli fagy, htil: pajtim asék . . . pöUawé a főtt hur
kát . . . meghütik IV. 421. — tui, tuj- bemegy (t aj mén megyünk 
IV. 95. FL. tüm belépett IV. 295. K.) tüli bevisz I. 3. — ja tolásul 
behozta IV. 368. AT. —rq,ivi illeszkedik, illik IV. 387.: kitjiw ák-
wán rqwláyéu a két fát illeszd egybe I. 151. — üni ül, van: atin 
kwoiél ünlaicém illatos házat készítenek nekem III. 103. — tüli 
rejt I. 89. (tujti id.). — tőéi szárad IV. 421. KL.: töslau szárít-
tatik IV. 420. KL. — puusé fő. T.-Sz. 99 . : it'ma'y ponslós kenyeret 
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sütött IV. 363. T. — mari szűkül II. 135 : marii szűkít II. 157. — 
sawi savanyodik : p'íl-sewlau megsavanyíttatik IV. 420. KL. sdwi 

: id.: sáwli megsavanyít KL. NyK. 22 : 34. 

Összetettek. 

1. -It (-élt, -üt). — A frequ. -I és a caus. -t összetétele: /üti 
hajlik: yütelti hajtogat IV. 222. FL. — pojü megszűnik, csillapo
dik : pojtélti csillapít I. 148. — aji alszik : qjiltitd elaltatja III. 405. 
EL. — nüwi mozog: nüweltuykwé mozgatni IV. 30. — lenti reng 
(ientén tq,rém rengedező ég II. 213.) léntelti rengedeztet II. 91. EL. — 
siiii8Í néz: susséltavjkwé megnézetni II. 138 .— üti ázik: titélti 
áztat KL. P. Sz. 139. 

2. -mi. — Meglehetős ritka képző; valószínűleg a moment. 
-m és a caus. -t összetétele. Példák: napi csüng: sipd nqpémtéstd 
nyakát lecsüggesztette I. 84. — *iíli repül (teili K. II. 224. — 
tilémli röppen I. 11.): nürém uj jelpinéu tara tilémtilém hatalmas 
állat szentedet keresztülröpítem III. 452. — sdlti belep: akwdn 
éttltémtidném egybe dobálom őket III. 142. 

3. -pt. — Szintén elég ritkán használt képző: moment. -p-\-
c.ius. -t. Példák: tunsi áll; tüsti odaáll: tüstépti állít III. 433. EL. — 
yiiji fekszik: yujépti lefektet II. 19.— ariti megmarad II. 213: 
aritdpti meghagy KL. Sz. 13. 

Gyakori tó képzők. 

A gyakorító képzőknek a vogulban is ugyanazon alkalmazá
sai vannak, mint a többi finnugor nyelvekben (1. BUDENZ, UA.). 
A vogulban azonban, különösen a költői nyelvben, sokszor elho
mályosult e képzők eredeti frequ. jelentése, s ilyenkor inkább csak 
az elbeszélés élénkítésére szolgálnak. A tavdaiban az -l és -nt 
frequ. képzők a jelenidő jegyeivó lettek. 

1. Az -l képző. — Alakjai: -l, -él, -il, -il. Az é, i, i hangok 
egy nyelvjárás határain belül is váltakoznak egymással s szintén 
nem jelentős elemek. Az -l képző használata a következő : 

I. A cselekvésnek ismétlődését fejezi ki: pdywti hajít: paywtli 
lődöz IV. 175. FL. — sqori vág: saorlayw vagdalni II. 237. K. — 
réti szed: vetli szedeget III. 128. K. — sdijywi rúg: jiwalém . . . 
Áfíyllililém koporsóm fedelét rugdosom IV. 117. FL. — kiti kérdez : 
tíánau t'j-kwoss kitilawé anyja hiába kérdezgeti őt I. 5. — kitélite 
kérdezgeti III. 523. P. — swnsi néz: sunnLidnd nézegeti őket I. 
131. — A tavdaiban az -il alaknak -ul felel meg [v. ö.j&nV E. = 
jdnú T.; tori' fenyő E. = taru T.; tdri' daru E. = táru T.j kitúldl 
kérdezget IV. 345. T. 
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II. A cselekvés húzamosságát jelenti: tqti hord: tqtüáyw 
hordozni I. 167. K. — üri őriz: üriláyw őrizgetni IV. 378. K. — 
tül'i áll: lülMdivém előttem álldogálnak III. 147. — kisi fütyöl B : 
késéli fütyörész IV. 400. K. — kanéi sorvad: kanélankwé sorva
dozni II. 312. — Hili repül (tilémli röppen): tilélasem röpködtem 
IV. 320. tőiddílet repdesnek IV. 368. AT. — ili j á r : iléli halad Sz. 
33., AL. — páti esik: jíi pátallet lefelé hullanak IV. 358. AT. — 
éaiti örvend : saitileit örvendeznek III. 376. — vari csinál: kal'na 
varili zajt csinál III. 380. — T&VX* h^g: yayyileim felfelé hágok 
III. 239.—pili fél: pililaicém félelmes vagyok II. -5. — tóti hord: 
•sijim totílaivé hírem terjesztik II. 160 — uji úszik: ujiWim úszká
lok II. 193.—yqli hal, elfogy: yqlilém elhervadt III. 11. — üli 
van, él : üliláln mulatgass III. 195. 

III. A többi frequ. képzőknél is előforduló eset az a vogul-
ban, hogy az azon igében kifejezett cselekvés, melyhez a frequ. 
képző járult, voltakép nem gyakorító; de mivel a cselekvésnek 
több alanya vagy több tárgya van, helye van a frequ. képzőnek, 
mert azt jelöli, hogy az illető cselekvésben mindenik alany külön 
részt vesz, vagy hogy mindenik tárgyra külön-külön kihat a cselek
vés: panl saw saw ne ojileit a falubeli sok sok asszony szétfuta
modik III. 361. — na) latyd yariléiié mos ta kivoss sunsi hiába nézi 
az utolsó szikra elalvásáig I. 13. — nard masili két saruját fel ölti 
III. 382. 

IV. Némely esetben a képző frequ. volta teljesen elhomályo
sult : üni ü l : ünli id. (általában az utóbbi használatos, az üni alak 
ritkán fordul elő. — ¥püyi fürdik: puli id. (püyelné kwol fürdő 
ház Sz. 102.). 

V. Van eset rá, hogy e képző is moment. jelleggel bír: *royi 
nyerít: lü leyuli, Uiürem-pis kir-kwál pal-éuláti a ló egyet nyerít, 
a háromszoros vasházat szétzúzza IV. 167. (1. a bevezetést). 

VI. A mint említettem, az -l és egyáltalában a frequ. képzők 
sokszor csupán az előadás élénkítésére szolgálnak. Sokszor a cse
lekvésnek a jelenben való lefotyását emelik ki. Nagyon természetes 
tehát az a fejlődés, melynek következtében az l és az -nt frequ. 
képzők a jelen idő jeleivó lettek a tavdai nyelvjárásban. Az -l, mint 
MUNKÁCSI kimutatja, általában a többtagú igékhez járul : núy-
kharátal felnéz IV. 403. — khq,nánti függ: khqiiántql u. o. — khq-
rátayti egymást nézi: ukin khqrdtaytlét egybe néznek u. o. Kivéte
lesen azonban egytagú tőből is képez jelen időt az -l; MUNKÁCSI a 
következő példákat hozza fel: qité haragszik : astal. — voyt'é dob : 
voyiql. — üté folyik : utal. — jnnsi szendereg: junsql. — liiyté 
mozdít: Inytlém mozdítok (Vogul Nyelvjárások 290.). 

2. -^—Alakja i : -h É. ÉL„ -ff, -it K. KL. P. -nt T, Elég 
gyakran fordul elő az az eset. hogy a -t képzőnek frequ. jelentése 
van. Nem valószínű, hogy az előtte levő f hangban és változatai-



64 SZABÓ DEZSŐ. 

ban lappangna a frequ. képző. Lehet, hogy a -t frequ. jelentéssel a 
moment. -í-ből fejlődött (1. a bevezetést), de az is lehet, hogy ere
detileg külön képző. Ebben az esetben megfelelne a magyar -z 
frequ. képzőnek. Talán a -yat refl. képzőben is ez a -t van (v. Ö. 
SZINNYEI, Magyar Nyelvhasonlítás2 63. és NyK. 31 : 468.1. Az ide
vágó példák a következők: %ojti fut: yajtiti futkos II. 1 25, FL. — 
HíLi repül (tilémli röppen): tilitat repkednek IV. 399. K — khqj-
ütés futkosott II. 238. K. — veri bir: teríti kiáll, kibír I. 36. — 
susi átgázol P.-Sz. 130: igsiti kószál K. u. o. — *col'i ragyog (vót-
yélti id. III. 98.), votiti ragyog III. 315. Ide tartozik még a követ
kező deverb. névszók -í-je is: lepi takar: lepta takaró, lepedő III. 
318. — ali él : q,ltul életmód III. 435. (1. SZINNYEI, Magv. Nyelvh.2 

63. és NyK. 31 : 468.). 
3. Az -s képző. — Az -s (-és, -is, -ás, tavdai: -qs, -ás) szin

tén elég gyakran használt képző, bár frequ. jelentése sokszor elho
mályosult. BUDENZ szerint úgy a finnugor frequ. -s/.-nak, mint a 
finnugor moment. -ks-nek a vogulban -s (é, i) felel meg. (UA. 31. 
és 74. 1.). Csakhogy azok a példák, melyeket BEGULV szövegei nyo
mán a mom. vog. -s-re felhoz, nem nagyon világosak. Ezekben a 
példákban ugyanis már a tőnek mom. jelentése van, s így lehet
séges, hogy az irradiatio esetével van dolgunk. Mivel azonban egy
két olyan jelenség van (az -s imperativusi és inchoat. alkalmazása), 
mely tényleg egy vog. mom. -s képző megvolta mellett bizonyít, itt 
csak azokat a példákat adom, melyeknek határozottan frequ. jelen
tésük van, a többi példát pedig a mom. képzők közt fogom tárgyalni. 
E példák a következők : *rq,wi esik: (raupi hull I. 5. — ráyi esik 
II. 178.) tuopá rausénát evezője buczkál IV. 91. KL. — muri me
rül : mürsiiykwé búvárkodni I. 160. — keli látszik Sz. 48. K.-KL.: 
kélsi tükrözik, tükröződik IV. 93. FL. —jali jár : jálasatjkwé jár
kálni IV. 10. — sayi liheg III. 76: sakhdsgn magát kipihegni IV. 
354. AT. — pojki imád II. 12.: pojksi könyörög II. 129. FL. — 
sujti hallszik, zajlik: jerran sujtséné khum éneke hangzó férfi IV. 
114. FL. — lawi mond : q,trin mát jqnyivé yum Ater lawsawén isten
két uraló földeket körüljáró Fejedelemhős férfinek neveznek téged 
II. 313. —jayyi forog: jayyasi forgolódik IV. 12. 

4. -j. — Csak egy-ket példa van, s kétséges, hogy az is nem 
tartozik-e a mom. -j képző példáihoz. A BuDENztől (UA. 36.) fel
hozott példák is kétségesek. 0 a következő példákat hozza fel: 
pelaj- gyúlni, v. ö. pelamli kigyúlad, f. pala- ég. — ríqluj- egyet 
nyal, v. ö. nqlent- nyalogat, m. nyal; maláj- tapogat, v. ö. malnt-
id.; nalej- nyel, v. ö. m. nyel. —pöl- fal: pöluj- felfal; tist- szo
morkodik : üstuj- id. Kivéve ez utóbbi példát, a többit mind a 
mom. -j képzőnél fogom tárgyalni. A BuDENztől felhozott példák
nál határozottabb frequ. jellegűek : kéli látszik : keléji tükröződik 
IV. 309. — sqili tördel I. 125: sqilájésté szálakra vagdalta 1.171. K. 
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(de kérdés, hogy az utóbbi nem denom. képzés-e sa'ila forgács 
névszóból). 

5. A -y képző. — E képző a vogÉ.-ban a következő alakok
ban fordul elő: 

-y és -%: yütyinte'it úszkálnak II. 95.: /üfyinte'it id. II. 118.-— 
sisyi visít II. 304: sisyi id. II. 59. —- altyéli összeró I. 67 : altyeli 
HL 116. 

•j és -k: saryi fecseg IV. 320: sarkéi) visongó III. 452. sár-
kiti fecseg IV. 117. FL. 

-y és -j: saryi ég IV. 13.: sarjim égett III. 469. sárjimé I. 72. 
A vogÉ.-ban még a következő párhuzamos alakokat lehet 

találni: %vji fekszik: yujiláli és yujyélali hever. — A y és az t' 
váltakozása közönséges jelenség a vogulban : éryém<^eri\ kwqlyém 
^ku-qW stb. Ennek az t'-nak utórésze, melyet a mellette álló ' jegy 
jelöl, redukált y-téle hang (v. ö. SZINNYEI, M. Nyelvhasonl.3 VIII. 1. 
jegyzet). Kérdés már most, hogy ez a szó belsejében mássalhangzó 
előtt nem veszhetett-e el nyomtalanul? Ha ez megtörténhetett, 
akkor a /ujilaLi-iéle alakok is a -y képző esetei közé tartoznának. 
Feltéve, hogy a szövegek jelzése helyes, találunk is ilyen eseteket: 
erV «ének» lativusa: érine (Vog. nyelvjár. 6); lei'' farok: yqsá leipci 
hosszú farkú. Mindamellett ezt a kérdést csak pontosabb hangtani 
vizsgálat után lehetne eldönteni. (Abban az esetben, ha ezen i és 
az utána következő mássalhangzó közül csakugyan a frequ. -y 
képző veszett ki, az -il és -H képzők, melyeket fentebb az egyszerű 
-l és -f-nél tárgyaltam, az összetett képzők csoportjába tartoznak.)*) 

Végre a vogÉ.-ban még az is előfordul, hogy a -y eltűnt és 
az előtte álló mássalhangzó megnyúlt: miryi dörög: mirritawé 
I. 15. saryi fáj II. 383: sarrátém megsajogtatta III. 172. — sarri-
mét megszenesedtek I. 46. 

A KL.-ban általában eltűnt a y, és az előtte levő mással
hangzó megnyúlt: Ivjyi énekel II. 291. B : lujji KL.—poryi ugrik 
III. 6. B : pqrrimét ugranak IV. 416. KL. — saryi zajog B : sárri 
III. 355. KL. — esyiy dicsekvő IV. 229 FL . : jessém dicsérő IV. 
165. KL. 

Az alsólozvai, kondai és pelimi nyelvjárás általában meg
egyezik a középlozvaival, de különösen a kondaiban a -y is elő
fordul: lojji énekel IV. 397. K. — ajji rikkant IV. 97. KL. de : 
qjyés II. 224. K. — q,ryi fésül E.: qrrqus fésültetett III. 523. P. — 
tqryi reszket IV. 143. E. : tqrri III. 523. P. A kondaiban néha -w 
alakban is előfordul: poryi ugrik: pqrwélés ugrott IV. 412. K. 

A tavdaiban leginkább -k, -kh alakban fordul elő: lotyi ropog 
Sz. 396. K.: Iqtkhé Sz. 61. T.**) 

*) A KL.-ban az -i-nek i felel meg: E. -llt, -il, -it, -Hal ~ K L . -lit, 
•il, -it, -Hál. 

**) A tavdaiban az l-nek u felel meg: -ti E. ~ -ul T. stb. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. >> • 
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BUDBNZ e képzőt a finnugor frequ. -ng-nél tárgyalja (UA. 47.). 
A nála idézett példákban e képzőnek -n és -g alakja van. Az 9-ből 
némely nyelvjárásban (pl. nap É . : naV K.) csakugyan vált V vagy 
ezzel váltakozó y (náyén téged K.); az északiban azonban erre 
biztos példát nem találtam (jani'' és janép 1. az -i, -V denom. képző
nél). Még csak azt jegyzem meg, hogy itt is sok esetben nem elég 
világos a képző frequ. jelentése. 

I. A képzett igének frequ. jelentése van : jömi lép : sqwél jöm-
yán sokat járdái III. 128. K. — *peni varázsol (v. ö. péni varázslat), 
penyéné sa'irep bűvölő fejsze IV. 411. — lenti rengedez (lentin tq,-
rém dagadó óczeán I. 61.), lentyi hullámzik I. 29. — luji énekel 
(v. ö. Iáimén éneklő II. 429): kukkuk n«-ákwa lujfi kakuk nénje-
asszony énekel II. 291. Alapszavuk hiányzik, de bizonyára ide tar
toznak : yosyi: kwol-kan yosyimé awinél kwona sáltémiawés a ház 
padlóját végig seperve az ajtón át kidobatott IV. 328. — yosyiand 
csapdossa őket II. 79. EL. —jünyuwés rugdostatott IV. 170. (v. ö. 
juniti), junyi tapos IV. 328. — "/isyeV csúszkálnak IV. 391. L. (v. ö. 
yisati szánon csúsztat III. 101., khisati csúszik Sz. 21. AL.) — saryi 
ég IV. 13. — eskén izzó IV. 401. T. — sowyi faldos IV. 400. K. 

II. Ebben a csoportban azokat a példákat sorolom fel, me
lyekben a -y olyan igékhez járult, melyek hanggal vagy mozgással 
történő cselekvést vagy folyamatot jelölnek s gyakran mom. vagy 
pedig incboat. jelentésük van. Alapszavát soknak nem sikerült 
meglelnem, s lehet, hogy némelyiknek nem is volt soha -y nélküli 
alakja. Ha a hangot vagy mozgást jelentő igék nagyobb csoportjá
hoz hozzájárult a -y képző, megtörténhetett, hogy egy hangutánzó 
szó keletkezésekor felvette e képzőt. Példák: eryi énekel E., jerri 
id. KL. — miryi morog II. 198 (mirin dörgő II. 199). — suryi 
csurog IV. 389., surri Sz. 130. — sul'yi: kwol pal-sul!yés a ház szét
hullott IV. 153. FL. (v. ö. sül'páli II. 339.). — tq,ryi rezeg IV. 
143. — tqrri id. III. 523. P. (tarma rezgése III. 374.) — laryi forog 
I. 6. —X^mTÍ nyüzsög I. 156. — karyi morog I. 49. — saryi fecseg 
IV. 320." éarri id. III. 355. KL. sérkéné fecsegő III. 284. — 
kajji huhog IV. 411. — lasyi lépeget IV. 251. K. — soryi szór IV. 
374. K.—poryeHm iramodom III. 6.—parrémét ugranak IV. 
416. KL. — kwané lanyat kiillannak IV. 399. — sisyi felsikolt II. 
59. — sisyi id. II . 303. — ajyés felkiáltott II. 224. K. ajji kiált 
IV. 97. KL. — lawi szól: layi megszólal I. 16., loayi id. IV. 159. 
KL. — kharri fölzúg IV. 105. P. — khqmyétésyé felsikoltottak IV. 
252. K. — vii rapyés a víz gyűrűket vetett II. 226. K. — awi las-
yitii az ajtót erősen bevágja III. 370. — vöt siwyi a szél sivít IV. 
400. — ponkhun fingani IV. 404. T. (pannami Sz. 91. AL.). — 
pussi elszökik (<L *pus-yi) Sz. 105. KL. 

A vogul nyelvjárásokban ki lehet mutatni egy y- praesens-
képzőt. SETALA ezt a -y-t azonosítja a finnugor nyelvek némelyiké-
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ben előforduló -k, -g praesens-képzövel, mely eredetileg nomen 
agentis-képző. Ezen föltevés mellett szólnak az olyan példák is,' 
mint : kwalti vit ragadó víz II. 395. FL. — vitte uji yar Win víz
ben úszó hím evet III. 343. — jeléi khaiti lai-pü alant futkosó kis 
fiú IV. 114. stb. De talán nincs kizárva annak a lehetősége, hogy 
e -y azonos a frequ. -y képzővel. Ebben az esetben a -y frequ. 
képző ugyanazon a functió-fejlődésen ment volna keresztül az 
egész vogulságban, mint az -l és az -nt frequ. képző a tavdaiban, 
s az -sz és -d a magyarban. A kwalti vit-íé\e példák sem bizonyít-
nának ellene. Feltéve, hogy ez az alak tényleg azonos a prsesens 
egyes 3. sz.-vel, ez igealaknak jelzői, vagyis névszói használata 
nem okozhat nehézséget a vog.-ban. Más igealaknak is van hasonló 
alkalmazása: supVsis jaktawé ossá sujrisat tokhal módjára átszelt 
vékony ligetecskéjében III. 368. — talawé soar felteendő lószőr 
III. 130. K. A fentebb tárgyalt -s képzőnek is van néha prsesens-
képző functiója: ösém vagyok IV. 103. KL. — cfsém id. II. 414. K. 
Nem lehetne-e az ülyém vagyok IV. 382.-féle alak is hasonló fej
lődés eredménye? 

Még csak azt említem meg, hogy a pél szócskával kapcsolat
ban e -y képző megmarad az északiban: joli man joyteyén-pél ha 
az alsó földre érkezel (MŰNK., V. Ny. 47.). 

6. -r. — Ez a képző, épp úgy mint a magyarban, nem élő 
képző. Egymagában nem is igen fordul elő, csak más képzőkkel 
összetéve. Sok példában, hol ez az -r előfordul, az alapszó már 
nem él, s csak más nyelvek segélyével mutathatjuk ki, hogy ez az 
-r nem tartozik a tőhöz. Az ide tartozó példák a következők: 
kwon ankwérmáts kifelé pillant II. 213. — angurmáti tekint Sz. 7 
AL., v. ö. áykwati pillant II. 299. —sakhéri perzselődik: sakhé-
rém ötén perzselés szagod IV. 123. KL., v. ö. ilsakhujus megper
zselődött Sz. 122. T. — sámam pase'mné kwasertawé szememet 
égeti a füst Sz. 53. P., v. ö. kwasémlenti gyulád Sz. 53. KL. — 
söyérmi összezsugorodik II. 364., v. ö. sayit göngyöleg II. 247. — 
söyti gömbölyít II. 111. — sayértanti vonszolja magát III. 231. — 
soyértaxti kapaszkodik I. 121., v. ö. osztj. sö%lém húz, czibál (PATK. 
137.) — vánke'rti ránczigál II. 57., v. ö. váyki mászik, csúszik I. 
9. — pdsérti kifacsar Sz. 94. P. — piskerti id. Sz. 97. AL. (v. ö. 
MÜSz. 481—482.). — napy-sqyráti felugrik Sz. 122., v. ö. osztj. 
sögom ugrás; söymép id. (PATK. 136). — vasérmatili üt Sz. 154., 
vasérpili id. u. o. AL., v. ö. voski zúz, vág II. 209. — sayrirné ha
donázva IV. 149. FL., v. ö. sakhi kalapál Sz. 122. K. sayü zúz I. 
171. K. —patárs eltűnt II. 74., patérti eltűnik I. 63. —patráli 
eltűnik IV. 242. — patérlali id. IV. 276. Eövid hangzóval: patér-
taslem elveszítettem IV. 24. — ta kém ti patrawés annyira elfogta 
ím dühe II. 70. Kérdés, hogy a felhozott példák összefüggenek-e 
a páti esik igével. Ez az ige is előfordul hosszú -a-val (ha nem 

5* 
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sajtóhiba), pl. pátnüm esném II. 74. A jelentés-eltérés nem volna 
akadály. — sumrilém gyömöszölöm III. 335. FL. — sumri id. III. 
349. KL., v. ö. osztj. suidem bedugni, zürj. svjni id. (PATK. 144.) — 
po^arém gördült II. 298., po-férali dülöngözik I. 6. — puwarim 
mini gurulva megy IV. 363. AT. — powéráli hengerőzik IV. 394., 
powari gurul II. 73.'—pa'iri id. IV. 381. K., pa'irmenti id. Sz. 
94. P., v. ö. m.: forog. Továbbá: votj. pog göröngy, rög; pogilas 
gömbölyű; pogiliék- gurul; pogilt- gurít (MŰNK. Votj. Szótár 169— 
170.); osztj. págal, pögol (PATK. 101.). (De vogul: poyrV gömbölyűvé 
Sz. 98. így pojéri, pojéráli lehetnek denom. alakok a *poyér göm
bölyű szóból.) Esetleg ez az -r van a következőkben is : majruté 
szorít Sz. 64. T. — pal-sökörti szétfeszít Sz. 127. P. — pal-söghörti 
felborzol AL. u. o. —poivárti gyúr Sz. 102. T. — sr/rin csikorgó 
II. 42. (v. ö. sixliy id. III. 316.). 

7. -nt. Alakjai: -nt, -ent, -int, -cint; a tavdaiban: -árit, -ant,-
-q,nt. Használata a következő : 

I. A cselekvés ismétlődő : ranyi kiált: rq,n%ente'it kiabálnak 
III. 229. ÉL. — sauri vág: saurenti vagdal III. 347. KL. — jömi 
lép: jömenti lépdegél IV. 379. K. — müyinti nevet I. 46., möwinti 
nevetgél IV. 339., ma inti Sz. 69. K., manti KL. u. o., v. ö. möivé-
lali mosolyog II. 129., moivélti id. III. 76. (v. ö. még: m. ncve.t, 
régi: mevet). — jali jár : khoteldtél kénsoy jalenti mindennap va
dászni jár I. 168. K. 

II. A cselekvés huzamos: minente'im mendegélek II. 169. — 
aji iszik: ajéntást iddogáltak III. 222. EL. — táji eszik: tajentast 
eddegéltek III. 223. — tanéi áll: tunsentét álldogálnak III. 347. 
KL. — táti hord: tatentit hordozza III. 489. KL. — tawi evez, 
tawenti evezget III. 374. — khqni függ: khq,nántal id. IV. 359 
AT. — khuji fekszik: khujdntql heverész IV. 462. T. — páili für
dik : pailenti id. IV. 381. K. — jáji j ő : jájenti jődögél IV. 412. K., 
jajénti IV. 106. P. — junanti szendereg Sz. 45. AL., v. ö. junsé id. 
T. u. o. — *taiti rág: taitanti rágcsál Sz. 132. AL. — lukwi kúszik: 
nunk l'okwenti felkúszik III. 523. P. 

III. A cselekvés kezdődő:. joqmi jár, megy: ámtijoqmen-
tasém én tehát útnak indultam III. 351. KL. 

IV. A tavdai nyelvjárás az -nt képzőt használja a prsesens 
kifejezésére az egytagú igéknél: mini: minantét mennek IV. 355. 
AT. •— khuji: khujdntét feküsznek IV. 351. — úöji: nöjqnt nyúz 
(MŰNK., Vog. nyelvjár. 290.). 

Összetettek. 

1. -ál. Elemei: -a+frequ. -/. Ez az -á, mint látni fogjuk, 
több összetett képzőben előfordul. Egyedül sohasem fordulván elő, 
eredeti jelentésére és alakjára a vogul nyelv nem ad magyarázatok. 
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Az -ál képzőnek a kondaiban és a lozvai nyelvjárásokban (alsó és 
közép) rendesen -oql alakja van. Példák: kwali kel: kwálali kijá
rogat II. 21. —joyti j u t : yqsajalés, vád j ülés, éarié pattén at józ
táls sokáig járt, kevés ideig járt, a tenger fenekére nem jutott el 
I; 160. — neili látszik: iiéilálmém érkeztem III. 133. — répi ráz: 
an Tomit ajka . . . ifi saV répalilém ím Tómily öreget én felvagda
lom III. 471. -r1 pop kii péykhéloqlét részegeskednek IV. 87. KL. 

2. -ÍM. — Alakjai: -lál, -elál, -Hál É. ÉL. -loál K. KL. AL. 
-lal AL. P. Vannak ezeken kívül még -ilál és -ulal alakok is, me
lyeket, feltéve, hogy ez -í-ben nem lappang a -y frequ. képző, szin
tén itt tárgyalok. 

Elemei: frequ. -Z + frequ. -al. Használata: 
I. k cselekvés ismétlődő : aji iszik: ajélále'im iddogálok IV. 

-59. EL. — püti bök : pütüálitá bökdösi III. 449. —páti esik : pati-
lali hulladoz III. 241. — sálti belép : saw yum saiv sáltilali sok 

• ember sok számmal lópdegél be III. 248. — rati ü t : tü rátüáliém 
odaverdesem III. 471. 

II. A cselekvés huzamos : jali j á r : naljalélálém lemendegél
tem III. 293. — kwali kel: qjkata takwi akw(müs at kwálélali az 
öreg maga sohasem jár ki I. 3. — yönti hal l : yöntéláli hallgatózik 
III. 152. — yili ás : yilélálan vájogassátok II. 36. — jaléloqlem jár
kálva III. 351. KL. — khwöli hall: at khicoleloqlilén nem hallot
tad III. 351. KL. — khivalt fogy, elpusztul: kwat'-khivalelqli elfo
gyatkozik Sz. 23. AL. — vgni ül, van: vonliloqli elterül III. 126. 
K. — yajti fut: yajtiláli futkos III. 450. — qli van : %ot qliláli hol 
szokott lenni III. 283. —Hűli ál l : lüliláü álldogál III. 252 .— 
kualti kivisz : punkém kwaltilalilém fejecském kifelé viszem II. 
243. P. — üli öl: khul áliloali halat fog Sz. 11. KL. — sáti igéz: 
>ft satilálilém ím igézetem mondom III. 471. 

III. Úgy látszik, hogy e képző sok esetben csak nyomaték, 
vagy az előadás élénkítése czéljából járul az igéhez: jiyin-tinin, 
ánkwén tinin amp-uj qlilalén! azt a drága apádat, azt a drága 
anyádat, eb-állat vagy! III. 467. — sijin náriqlilálém híres szablya 
volt II. 14. — yot yultém squtü tot ta yültilálém, yot yultém paipü 
tot ta yültilálém a hol bödönünk elmaradt, ott maradt el, a hol 
puttonyunk elmaradt, ott maradt el III. 468. 

IV. A cselekvés beálló: *möwi nevet (v. ö. möwélti III. 76.), 
möwélalém elmosolyogta magát II. 285. — láwi mond: láwilali 
fmegszólal III. 467. — sumi zúg: yqplin svj sumélali egyszerre ko
pogó zaj hangzik fel III. 442. — *éwéi: üpén-int éerielali nénéd 
orsója perdül IV. 263. — élül ojüáli tovább menekül II. 192. •— 
sopá yumlé punsilálitá száját ím mikép nyitja meg II. 44% 

3. -sál.— Elemei: frequ.-s+frequ.-ai. Alakjai: -sal E. EL. AL. 
— -soqX K. KL. AL. — -sql AL. P. Példák: séyi töröl: muném vita 
•séysálitá izzadtságát törölgeti I. 50. — nqmi gondolkozik: nqm-
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sáleHm gondolkozom II. 278. — *kéri: kersali fürdik II. 327. — 
pösi elhajt II. 395 : pösasáli üldözget IV. 293. — téli terem: tála 
sat, tuwá sat . . . ti yuriy pori1 at télsáli hét tele, hét nyara . . .. 
ilyen kóró nem terem I. 33. — *rawi esik (v. ö. rayi): rqusoqli 
buczkázik IV. 91. KL. — khuti hajlít: khutsoqlém hajtogatta IV. 
110. FL. 

4. -tál (-étül, -átül). Nem gyakori képzőbokor; elemei: mom. 
vagy frequ. -t+frequ. -al. Példák: partéi ismer: pusén yansétáli-
lém mind megismerem III. 147. — ánkwi néz: pusén ánkwátálitá 
mind megszemlelgeti III. 447. — siryetáli csikorog III. 415. (v. ö, 
siréyti recseg II. 70.). — rayi esik: ráyátáli kiesik III. 467. 

5. -ntál. Elemei: frequ. -nt-j-frequ. -ál. Példák: tqwi evez: 
tawentáli evezget III. 369. — láwi szól: láwentáleim mondogatok 
IV. 197. — mayi márt : tüpkwél mayintaWit az evezőcskével már
togatnak II. 30. — piinsi nyit: pünsentálemü nyitogattunk ÍV, 
274. — sálti belép: éáltentáleim belépegetek IV. 272. — lül'i áll : 
lülentali álldogálIV. 272. •—rqwi illik: rawentáli szabadIV. 272.— 
*üsi lát : poqkhwén vuor nau at khwoléloqlilén, náu at üsintoqlilén 
czirbolya-tobozos erdőt te nem hallottál, te nem láttál III. 351. 
KL. — voji vesz: Xámiy ras . . . vojentáWim zelniczés partod . . . 
elrabolom III. 442. — sasi önt: sasentáli szór II. 196. — Mom. 
jelentéssel: üsintáli egyet ásít II. 300. (v. ö. m. ásít). 

6. -yél. Elemei: frequ. -^-j-frequ. -I. Az északiban -yél, -yal, 
-/él, a többi nyelvjárásban -khél alakban is előfordul. Ide tartoz
nak: uji úszik: vjyáli úszkál I. 149. — *sölti szökken (v. ö. sultém 
szikra, sümi fut, szökik III. 299.): söltyáli ugrál I. 49. — *nünsi 
nyújt, kinyújt (v. ö. nünsli kinyújt Sz. 80. P.): nusyéli nyújtogat 
IV. 188. — üri őriz: üryélaykwé visszatart IV. 12. — nuji nyúz: 
nujyáli megnyúz I. 153. — qlti hozzácsatol: alt/éli szerkeszt III. 
116. — kwqlyél qltyéléssV lánczot csatoltak hozzá I. 67. —net i 
úszik : netyelawét úszkálnak IV. 375. K. — vasi időzik: vásyéli id. 
111. 415. — aji menekül: q.jyéWit szétfutnak III. 67. — Ide tar
toznak valószínűleg: sésyéli foldozgat I. 67. — sutyéli szökdös IV. 
396. K. 

7. -yélal. Alakjai: -yélál, -yálál, -yilál, -yélál, -piai. Elemei: 
frequ. -^+frequ. -Iái vagy: frequ. -yél-j-frequ. -ál. Példák: %uji 
fekszik: •/ujyélále'im heversz III. 413. EL. —yujjáláli id. IV. 328. 
(assimilatio). —jálijáv: jolléloalém járkálva III. 351. KL. — nuji 
nyúz: sát átér.. .ti nujyélálimé a hét fejedelem ím meg van nyúzva 
II. 192. — éiwwéloqlét süvöltöznek IV. 316. KL. (v. ö. si^lip csi
korgó III. 316. -—• yül'i elhagy : yulyiláli potyogtat, elhagyogat IV. 
276. Ide tartoznak: miryiláli dörög III. 263. — rcinyiláli kiáltok 
III. 363. 

8. -yent (-yint, -yint). — Elemei: frequ. y-\-frequ. -nt. Pél
dák: lenti reng: léntyenti dagadozik I. 61. — éiryenti zúg IV. 263, 
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FL. (v. ö. siréyti recseg II. 70.). — éiwyenti süvöltöz IV. 263. FL. 
(v. ö. éiyliy csikorgó III. 316.). — isi leszáll: issentiji leszállanak 
IV. 101. KL. — yasi penget: yaséenti id. IV. 153. FL. (assim.). — 
khuUti inog Sz. 29. AL.: yultyinteV lubiczkolnak II. 118. —%%£b~ 
yintéit id. II. 95—96. Nem élő alapszóból: poéyente'im dagasztok 
III. 327. FL. — khinnenti megtámadom IV. 314. KL. (< *khin-
yenti). — saryente'it rezegnek III. 223. — Iqsyenti vánszorog III. 
131. K. — ranyenti szállong II. 127. FL.—- portyinti lebeg II. 
215. FL. 

9. -yélant. Valószínűleg a frequ. -yél és az alább tárgyalandó 
-cint frequ. képző összetétele. Példák : uji: ujyélánte'in úszkálsz I. 
123. FL. — jal i: kwon-jalyélánti: künn járkál I. 123. FL. — susi 
gázol Sz. 130. P . : susyélánte'in gázolgatsz I. 123. FL. 

10. -yéél. A frequ. -y és az alább tárgyalandó frequ. -él össze
tétele : isi leszáll: isyésli szálldogál III. 91. — nati úszik: natyéé-
lawé úszkál IV. 395. •— vöti szél fú: porsét vötyéélawét a szemetet 
a szél elkapja IV. 389. — Nem élő alapszóból: yqmyééli zengedez 
IV. 69. FL. 

11. -ant. Összetételben már láttuk, magára ritkán fordul elő. 
Az -a bizonyára azonos az -al frequ. képzőben levő -á-val. Példák: 
táti hord: tatanti hord, visz II. 118. — neili előtűnik: yatél nei-
lánti a nap felkelőben van IV. 305. — yqntli hadakozik : yantlanti 
id. IV. 52. FL. 

12. -él. Alakjai: -él, -éél, -iél. Bizonyára a frequ. -s és a frequ. 
-I összetétele. A frequ. -s az előtte álló é, i hatása alatt lett s'-é. 
(Néha -s alakban is előfordul, ha ugyan ez az -s nem sajtóhiba, pl. 
aleslgy halat fogni; de aleéléné I. 153.) Gyakori képző; használata 
a következő: 

I. A cselekvés ismétlődő: ráti üt : awi ratéélitá az ajtót vere
geti II. 72. — puri harap: puréélimé harapdálva II. 69. — *mali 
tapint (v. ö. maleji tapint I. 5.): maléélimé tapogatva I. 130. — 
na/wi kopácsol III. 293 : naywééli orrával csipeget III. 92. —yarti 
húz, vonszol: yqrtééli vonítgat III. 429. EL. Nem élő alapszóból: 
éertééle'it szétpattognak IV. 179. FL. 

II. A cselekvés huzamos : dti gyűjt, szed : poqkhw-supét atéé-
lém a toboz-darabokat összeszedem III. 351. KL. •—ali öl: aleéléné 
yum vadászó ember I. 153. —yani csüng: %anééle\t csüngenek 
III. 91. — tauti rág: siréja . . . pul-tautéélitá kardját szétrágja I. 
125. FL. — taitéélian rágicsálja IV. 317. KL. — éryi énekel: ér-
yééWim énekelgetek IV. 59, FL. — kwonsé karmol: kwonsééli va
kar I. 131. — *yauri: yaurééli köszörül III. 429. — tqwi evez: 
tqwéélásém feléje evezgettem IV. 242. FL. — khgl aléslgy halat 
fogni IV. 351- AT. — mánéélenilém széjjel tépnélek III. 349. KL. 
(v. ö. manémti id. I. 41.). 

III. Nagy ritkán inchoat.-moment. jelentésű: uj ané ela-rqy-
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yáslés,jol ti Táyats az állat-öreg elordította magát,lerogyott III. 380. 
(rqyyi kiált). 

13. -éent (-sent). Ez a képző bokor, mely a frequ. -s, -s és a 
frequ. -nt összetétele, leginkább a -j, -w, -y tövű igékhez járult; 
az igető végmássalhangzója elveszvén, a képzőbokor kezdő s-e 
megnyúlt: jissenti, tessenti stb. (Példák e hangváltozásra: mussi 
mosolyog Sz. 70. P. < *muysi, v. ö.: müyinti nevet I. 146., möwé-
íáli II. 285. —- lasse'yati viszket Sz. 61. AL., v. ö. loysméy csiklan
dós Sz. 59. T. löksép csiklandós K. Sz. 61. — nűwé mozog T.: 
éussélti üldözőbe vesz I. 12.). Példák a -éent (-dint) képzőre: jiw-
jö : jissinti jődögél IV. 85. FL. -— tej--, tew-, taj- eszik: teésentimen 
eddegélünk II. 255. — Ily, Ily- lő : sakká lisúenüán mind lelövi 
IV. 315. KL. — vV, viy- vesz: vissentaykwé elvenni III. 382 .— 
ml-, miy-, maj ad: missentawém adott nekem II. 143. 

14. -sental (-sental). Ugyanazon igéknél előfordul a -sent 
képző megtoldva az -dl frequ. képzővel: jissentáli jődögél III. 473. 
— vá'i-, váy- lát: at %un váésintálsém sohasem láttam még III. 
303. — vissentoqlém szedegetett IV. 11. FL. —jiésentali II. 244. 
P. — misúentali ajándékoz IV. 289. 

15. -elánt (-éslant). A frequ. -él és a frequ. -aiit képzőbokrok 
összetétele. A középlozvaiban rövid az a-ja: -slant (v. ö. kát E., kat 
KL.). Példák: yajti fut: yajtéslánte'it futkosnak IV. 30. — yarti 
húz, von : yartéslanti vonszolgat III. 433. EL. — yasi penget: ya-
séélántita pengeti III. 427. — sumi zúg: suméslánts zümmögött 
IV. 118. FL. — poryi ugrik: poryéslánti ugrándozik IV. 149. FL. 

16. -slent. Az -él és a frequ. -nt képzőbokrok összetétele: 
sumi zúg: suméslentés zümmögött IV. 114. FL. — khaiti fut: khai-
tésienti sebesen vonul IV. 312. KL. — áli öl: aleélentiji fogdos 
(dual.) IV. 164. KL. 

17. -lit (-litj. A frequ. -I és a frequ. -t összetétele. Példák: 
iqivi evez: tqwliti evezget IV. 93. FL. —jqmi j á r : jqmlite'it jár
kálnak III. 209. — tauti rág : ráwV tautlitésta apró darabokra rágta 
szét I. 98. — váti szed : vátlíti szedeget III. 455. — yünti hátára 
vesz: /üntlititá czipeli III. 227. EL. — üsi lép : üsliti átlépdel III. 
231. — uri vár: urliti megvár III. 485. KL. Néha előfordul inchoat. 
jelentéssel: khajti fut: khajtliti neki iramodik IV. 167. KL. —jami 
jár, lép: kivon jqmlits félre tért II . 127. FL. 

18. -Utál. Az előbbi képző és a frequ. -ál összetétele: koji 
követ: juit koilitálalén nyomon kövessétek III. 237. EL. — jqmi: 
kwon-jqmlitáli félre té r I I . 127.—pinti tesz, helyez: til sánsiy jaut 
sansénné türuj tqulép tquliy nal tára pintlitalitén azután hajlatos 
ijhajlatukra turujsas szárnyú szárnyas nyilat raknak fel. 

19. -HL Elemei: frequ. -Z-ffrequ. -L Példák: koji követ: 
koiliii id. II. 189. — üni ü l : unlili üldögél II. 31. 

20. -lent. Elemei: frequ. -/ + frequ. -nt: nqwi mozog: úqwlenti 
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ficzkándozik Sz. 74. AL. -—uji süllyed : wuir uj ujlentené vörös állat 
szokott alábocsátkozni IV. 128. KL. — *khari kialszik (v. ö. yarili 
id. I. 13.): kharilenti eltűnik IV. 83. KL. — uni ü l : unlenti üldögél 
III. 355. K. — péywti dob : peywtlenti pattog (lődöz) IV. 92. KL. 

21. -mej. Elemei: mom. -m+frequ. -?'. Nem gyakori képző; 
használata: 

I. Gyakorító jelentés : kinsi keres : kismeje'im keresgélek III. 
297. — öli él : ölméjésyé éldegéltek I. 169. KL. —- tqsi szárad :•vita 
tasmejis vize kiszáradt I. 72. — táj- eszik : tájméjist ebédeltek IV. 
351. AT. 

II. Beálló cselekvés: qli: ta qlmejis tovább kezdett lakni 
(élni) IV. 80. — tayi jut, esik : taymeji vágya kerekedik I. 5. (A je
lentésre v. ö.: páti esik: kwaluykwé patikm ha ki akarnál kelni 
III. 217. 

22. -jál. Nem gyakori képzőbokor: frequ. -?'+frequ. -dl. Pl. 
almi emel: kaflpoalát kw&s alméfoqlité . . . katlat tarri : kezecs
kéjét a mint felemeli . . . kezecskéje remeg III. 523. P. — yayi 
kiált: ya-fijali kiáltást dörög II. 29. — *nqli nyal (v. ö. nqlenti Sz. 
71. K.): naljoqli egyet nyal Sz. 71. K. 

23. -tent. Elemei: frequ. -í +frequ. -nt. Pl. *vani von, húz 
(v. ö. vanépti vezet Sz. 153. P. — vant falka III. 163): vantenti 
vezet Sz. 153. P. —jomi lép: jomitenta járkálnak (dual.) II. 240. 
K. — lattentian beszélgetik III. 481. KL. (v. ö. loqtyati I. 166. K.). 

24. -mtal. Valószínűleg a mom. -mt ós a frequ. -al össze
tétele; pl. jünti varr: amki né-ayi jüntémtálém yanéirj tqs kitydjd 
menyecske, magam varrta bozontos szőrű két bocskor III. 413. — 
nuwi mozog: taw ness at nuwémtali ő csak meg sem mozdul II. 85. 
EL. —yasi penget: yassémtali ránt III. 473.—pusén tattémtalitm 
mind megtekintgetik III. 451. (alapszó?).—jüttémtoalém varrott 
III. 491. KL. 

25. -ni. Talán < *ntl. Példák: moyénlilém bogozom III. 173. 
(v. ö. moyelti II. 337.). — tayénli czéloz Sz. 131. (tayi? jut, esik). 
— éld kdwenlilém tovább hajtogatom III. 303. (alapszó?). — kör-
sénli búsul Sz. 51. K. (alapszó?). 

Kicsinyítő képzők mint ig-eképzők. 

1. -kwé. Egyik érdekes sajátsága a vogul nyelvnek, hogy a 
-kwé és a -fii kicsinyítő képzőket az igéknél is alkalmazza. Ennek 
magyarázatául azt szokták felhozni, hogy a jelen és az -s-képzős 
múlt eredetileg igenevek, tehát névszók levén, felvehették a demin. 
névszó-képzőket. De erre a magyarázatra nincs szükség, tekintve 
azt, hogy a vogul nyelv nagyon sok esetben nem tesz kiilömbséget 
az ige és a névszó kategóriái közt, s ezt nem lehet bizonyságul fel-
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hozni a jelen és az s-es praeteritum névszói volta mellett. Az im-
perativusban is előfordul e két képző, pedig itt csak az igetővel van 
dolgunk. A -kivé demin. képző használata az igéknél a következő: 

1. A -kivé (-ke) képző az ige alanyára vonatkozik: pili fél: 
manérái' pikkan ? miért féltek, kedvesek ? IV. 64. FL. — yajti fut: 
yajtésktuéV futottak a kedvesek IV. 16. — ímlenti üldögél: ünlen-
takéu üldögélsz kedvesem III. 227. ÉL. —jqmenti mendegél: jq,-
mentikén mendegélni fogsz te, kedves III. 218. 

II. A képző a cselekvés tárgyára vonatkozik: yailsi ismer: 
Xansihálém megismerem a kedvest IV. 1 3 . — laui mond: söl ti 
pupyV lawilénukálém akkor neveznélek én csak téged bálványkána,k, 
kedves II. 426. 

III. A képző a cselekvés módjára vonatkozik: püwili fog:. 
qxsá sorkivé tárápüwilikálém gyönge szárát gyöngéden átfogom II. 
35. —- vánti vezet: taravantikálém gyöngéden átvezetem II. 3 5 . — 
tqjépoqli eszik: tq.jépoqlkan egyetek ugyan egy keveset I. 167. K. 

IV. Sokszor a cselekvés elaprózódását jelenti e képző s ilyen
kor teljesen frequ. értéke van,*) pl. vöti szél fú: pwnk-sqwa tot 
vötkátá fejbőrét ott fújdogálja a szól II. 87. ÉL. —tqwi evez : khum 
tqwéloqkát a férfi evezget IV. 91. KL. — sunsilali nézdegél: ywmlé 
sunsUalikálém a mint nézdegélem II. 31. —/vjilali heverész: tot 
ta xujilálikwé ott heverész III. 383. 

V. Néha e képző a szánalom kifejezésére szolgál: yürem sq,up 
sqwiy tüském ilál! ta qultanukálém, úila squp sqwir} tüském elaX ta 
lüsnülém, qs juw joytnükém: hármas szavú szavas siralmacskám 
kezdeném meg (én szerencsétlen), négy szavú szavas siralmacs
kám sirdogálnám akkor, ismét visszajönnék IV. 47. Külömben az 
óhajtó mód alakjaihoz igen gyakran járul a -kwé képző, mintegy 
az óhajtás szerénységének jelölésére. 

2. -ris (-rés). Alkalmazása módja általában megegyezik az 
előbbi képzőével, bár nem fordul oly gyakran elő, mint az. Példák : 
mini megy: minerisén menj csak, kedvesem II. 245. P. — sunsi 
néz : ámpérés vosa sussnürés az ebecske csak nézné IV. 46. KL. — 
péntyati cserél: péntyatrismen cseréljünk kedvesem I. 130. —yuli 
hagy: napén %ül'érésiém téged, kedvesem, itt hagylak IV. 53. — 
minilali mendegél: minilalirisém mendegélek IV. 239. 

SZABÓ DEZSŐ. 

*) Talán a m. irkál, mászkál-féle képzéseknek hasonló demmut. 
eredetük van. 




