
A vogul szóképzés. 
(Második közlemény.) 

Mozzanatos képzők. 

1. -m. összetételben és magában is gyakran használt képző. 
Használata a következő: 

1. A cselekvés pillanatnyi: taumi beleharap III. 120. (v. ö. 
tquti rág II. 123.). — lékémésté meglökte II. 239. K. (v. ö. m. lök). 
— püti bök: pütmésté megdöfte II. 233. K. — muri merül: jold 
mürmés lemerült II. 95. — kénéi ébred B : kiséms felébredt IV. 
348. T. — salyi köp: salámi köpint II. 259. — tq,pmés eltört I. 58. 
(v. ö. tölpi id. I. 171. K.). 

II. A cselekvés hirtelen beáll: lawi mond: l'aumi megszólal 
IV. 331. — elá-süme'im tovaszököm III. 299. (v. ö. sülintáli ira
modik III. 30.). — qwi folyik: qumdls elkezdett folyni I. 141. 

III. A képző eredeti mom. értéke néha elhomályosult: vermi 
kibír I 3. (v. ö. vériti id. II. 302.). — almi emel (v. ö. oqlénmi emel
get IV. 400. K.). 

2. -p. A leggyakrabban használt mom. képző : 
I. A cselekvés pillanatnyi: isi száll: isépasén rögtön ide szál

lottál IV. 425. — édlti bemegy: jüw saltépi betoppan II. 125. FL. 
— neili látszik : n&iléps előtermett II. 375. — masi felölt: masé-
pitd hirtelen felölti I. 119. FL. — sunsi néz: sunspi pillant I. 109. 
FL. — janimi nő : ti sgM ti janimapés abban az órában felnőtt IV. 
293. — sqgri vág: sopi sqorépénté ketté szelte IV. 379. K. — neili 
látszik: nokhwé netlépi felbukkan IV. 412. K. — rayi esik B: raupi 
hull I. 5., repi id. Sz. 108. AL., repes lerogyott IV. 374. K. — 
tunéi áll: jél-tunspét megállnak IV. 416. KL. — tölpém leszakadt 
IV. 133. KL. (v. ö. tqlmati), iltaps leszakadt IV. 345. T. — tdpi 
leszakad III. 353. KL. — kaié kel: kún-kalapés hirtelen kilépett 
IV. 368. AT. Ide tartoznak az -tp-pel való mom. képzések, feltéve, 
hogy ez -l-ben képző nem lappang: jq,y%i forog: jüiv-jq,n%ipasém 
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hirtelen visszafordultam IV. 178. FL. — tq,li törik: tqlipi leszakad 
II. 304. — xaüpi hasad III. 211. (v. ö. yaltélti hasít I. 151.).— 
pusmi gyógyul: pusmipés rögtön meggyógyult II. 259. — va'ili száll: 
jol-va'ilipi leszállt II. 217. FL. — tóti visz: totipawém vitetem egy
szerre III. 362. — kiti kérdez: kitipawé hirtelen megkérdik I. 85. 
— yqinti figyel: ndr %($ffX& tül /nntipilém azután a lápon át szem
lélem IV. 85. FL. — arantén tatil-ké at ojipi pakív téli adósságod ha 
ezzel megfizetve nincs, czirbolyatoboz fog teremni IV. 266. (v. ö. 
oji megmenekül). 

II. A cselekvés beáll: neili látszik P . : neilépi jelentkezik III. 
525. P. — kwdli: kwalépe'it útnak erednek II. 51. — sárnéps el
szunnyadt (alapszó?) I. 171. K. -— tonsi áll AT.: pen arkhep tonsé-
pem fejem fésülni állok IV. 367. AT. — sdtépi elsötétedik (alapige ?) 
Sz. 117. P. 

3. -t. Az előbbieknél ritkábban használt mom. képző, de 
összetételben ez is gyakori. Példák: *süli ugrik (v. ö. sülintali ira
modik III. 30.) : sültem szikra I. 6. ( = szökött), sul'éti felugrik IV. 
371. K. — q,wi folyik: autné sebesen folyó I. 5. — raji esik: rdyd-
tésV lerogytak I. 26. —rautsém alázuhant III. 286. (v. ö. raupi). — 
vöné ül IV. 352. AT.: vgntés leült I. 171. K. — *rami zeng (v. ö. 
rqmiy zengő III. 518.): rgmati rezdül IV. 387. —yaáéi ismer E.: 
khanstgy felismerni IV. 368. AT. — áykwi néz: dykwdti pillant I. 
13., dykwéti id. Sz. 8. P. *sajki ébred (v. ö. sajkéli): sajkátilém fel
serkenek III. 518. — *%aji halad (v. ö. kgjgy khajds feküdni betért 
IV. 339. T.): yajti fut. — lusátém felmászom III. 351. KL. (v. ö. 
Iwpali II. 339.). Valószínűleg ez a képző van a következő igékben: 
royti felijed III. 287. — édlti belép I. 49. — sdyláts megcsendült 
IV. 180. — pojti megszűnik II. 283. Ha az -l-ben külön képző nem 
lappang, ide tartozik az -it alakú képző is: dyywi levet: dkwcmat-ért 
tiámay sawd yot ti dyywitéstd egyszerre csak rozomák bőrét ím leve
tette 1.49. — manitita letépi I. 153. (v. ö. manémti I. 41.). -— répi 
váz : nalu répititd beleveti a vízbe I. 154. — ripitit dobja III. 481. 
KL. — nari feszít, nyújt: kdtd narltés kezét kinyújtotta I. 31. — siti 
szel: silitawé felhasítják IV. 420. — nála aut tayrititd nyila hegyét 
rögtön összenyomja II. 297. (v. ö. tanrawé IV. 420. 

4. -s. A mom. -s-re kevés példa van, s ezek sem igen világo
sak : sánywi rúg: mdn sq,rt elül' sdnywásés a kis csuka odébb lódult 
I. 28. — awi sdn^wésawé az ajtót berúgják III. 405. — il-junsés 
elszenderedett IV. 348. T. (v. ö. junanti szendereg Sz. 45. AL.). — 
niri tép : nirási ránt I. 163. (L. még BUDENZ példáit: UA. 74.). 

Előfordul az -s képző még sokszor a parancsoló és óhajtó 
módban és a prseteritumban. 

a) Az imperativusban a mom. -s a parancsot mintegy sür
getővé, nyomatékossá teszi: ydyyi hág : nqny^ yanysdln eredj fel! 
I. 77. — lawi mond, rendel: vit vul alnéyum vit-yul sqtél voss lawds-
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lén, vömé minné yum vör-uj sqtél voss láwáslén ! a vízi halat fogó 
embert áldd meg vízi hal szerencséjével, az erdőbe menő embert 
áldd meg erdei vad szerencséjével I. 73. -— táráti bocsát: aiiy-ké 
Nwmi-Tq,rém ásüw kwoss-ké-pél vit-^ul voss tarátásén, vör-uj voss 
tarátásén/ Nohát Numi-Tárem atyánk, bocsáss le legalább vízi 
halat, bocsáss le legalább erdei vadat I. 73. — üntyati: törzsökö-
södik: yotál q,lné má-lqmtén yultémkém yumin tül-Ültté Hál voss 
üntyatés! bármerre levő földrészen levő embered törzsökösödjék 
meg ezentúl I. 73.—püwi fog: sqrni sérmát ti voss puwáslén mönt 
bár ide fognád az arany zabolát (MŰNK. Vog. Nyelvj. 41.). 

b) Ugyanilyen szerepe van az óhajtó mód -nü képzőjével 
kapcsolatban : páti esik : molé% patné rakw-sam qtér tV voss patsé-
nuwén mönt! mint gyorsan hulló esőszem esnél le ide ó fejedelem! 
(MŰNK. Vog. Nyelvjárások 41.). 

c) Végül előfordul a mom. -s képző a prseteritumi -s képző
vel kapcsolatban. Midőn gyorsan egymásután következő cselek
vésekről van szó, vagy oly cselekvésről, melynek valamely a jelenre 
kiható következménye van, nagyon sok esetben ott van ez a mom. 
-s képző is : lüli áll, feláll: kiténtáV qs yujés, nqy%á lülsés ; %ür-
mintáx' q,s yujés másodszorra is lefeküdt, felkelt, harmadszorra is 
lefeküdt I. 144 .— vcCili leszáll: «jqvmés pV pálné va'üsásémv. 
umanér vassénh . . . «a jeles fiúhoz leszállottam». «mit láttál?» 
— lüli: yün kaniy paul kanán kiválásén, kaniy üs kauémné lül-
sásén . . . mán ti tarátilém ha már a téres falu terére kikeltél, téres 
város terére kiálltai: . . . a földre ím lebocsátlak III. 45. — yáyyi 
hág: nam Sqrni-Kworés áéém-paltxáy%sásém». (akiáyá-ákwáyá la-
weV) «nay as manér ma'és yáyysásén, manér láy/ totséni) «én Arany-
Kworesz atyámhoz felszálltam)), (bácsija és nénije mondják) «hát 
aztán miért mentél fel, mi izenetet hoztál?» I. 35. 

Az utóbbi példákban tehát a mom. -s-nek majdnem prsete-
ritum-képzői szerepe van. Kérdés, vájjon a preeteritum -s képzője 
is nem azonos-e a mom. -s-szel. Van ugyan a vogulban egy -* kép
zős igenév, mely alakilag azonos a prseteritummal. s ez arra a fel
tevésre ad okot, hogy a prset. személyragozott igenév. Ilyenek: 
taw jömés ő ment: Jáwél jömés khürém pát-ás ördög járta három 
nyom lyuk IV. 399. K. — taw khujés ő feküdt: táruiéy khujés tan 
khujét nehéz fekvéssel fekszenek III. 483. KL. — taw piavés ő fújt: 
püwés fuvallat II. 319. Ez a fejlődés lehetséges s bele is illik a 
finnugor nyelvek időképzési rendszerébe (v. ö. SETALÁ, Zur gesch. 
der tempus- u. modusstammbildung der finnisch-ugr. sprachen), 
de nincs kizárva, hogy ez az -s praet.-képző azonos a mom. képző
vel. Általános az a jelenség, hogy az időképzök modalitást jelölő 
képzőkből fejlődtek. A latin -ba prset.-képző valószínűleg frequ., a 
-vi mom. képző volt. A vogulban is MUNKÁCSI fordítása szerint a 
-lál, 'Hal képzőnek mintha imperfectumi vagy néha plusquamper-
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fectumi jelentése volna: toy vdtiléném%alté . . . yuml'e sunsile'im : 
ta mórt és jdyk luiviy yum néildlém ! ta mortés tüjt luwiy %um joyti-
lalém ! mand sayd sdstém sctyiy yum qblildlé?n! mand vésd sdstém 
vééin yum aliidlém a mint igy szedegetek . . . ím miként nézdegé
lek : oly derék jégszín szőrű lovas tűnt elém, oly derék hószín 
szőrű lovas jött elém! Minő fürtje kifejlett fürtös férfi volt vala, 
minő szépsége kifejlett szépséges férfi volt vala! III. 135. 

Természetesen ebben az esetben is azonos lehet az igenév 
a praeteritummal. Az igealaknak olyan jelzői összeköttetésben, 
mint: jömés /um .járt ember' igeisége még egészen eleven. Később 
aztán a mondatban juthatott olyan helyzetbe, hogy igeisége többé-
kevésbbé elhomályosult. 

5. -j. A mom. -j képzőre szintén nincs sok példa, s a meg
levő példák sem mindig elég világosak: 

I. A cselekvés momentán: kéri befűz, befog, *xq,pi kap: 
jarmék-tail tajt-pdlém piyéy kwol simte jun kérejdslém; pdl jarmék-
ta'il tájt pdlém dyiy üs simté kwon kérejdslém; pdl pq,smé/-pdlplyéy 
kwol simté ju,n-yq,pejdslém; pdl pqsméy-pdl dyiy üs simté kwon yq-
pejáslém selyem ujjasom egyik fél ujját a fias háznak közepében 
húztam fel, selyem ujjasom másik fél ujját a lányos város közepé
ben künn húztam fel; egyik fél czípőmet a fias ház közepén benn 
kaptam fel, másik fél czipőmet a lányos város közepén künn kap
tam fel III. 426—427. — vq,yti dob : okw' ponghwél-poald vuj-an-
suyné kwdwé mdnétawés, wuir pujip tip-khqrkhiné ilé va%tjaus egyik 
oldalbeli lapoczkáját az állatöreg kitépi, a vörös farkú harkálynak 
oda dobja III. 523. P. — veltd akiv( l'gm-ujné-ké isépawé, yotél joy-
tém nürém-ujné yotnolujawé ha arczára egy szúnyog száll le, a 
valahonnan jött hatalmas állat összenyomja III. 456. (v. ö. nolenti 
nyomkod). 

II. A cselekvés beáll: *p$U ég (v. ö. pélémti gyújt, pélamli 
gyúlad etc.): tánkw tautél nukh-pélejau a tűzi moszat tűzzel gyúlad 
fel IV. 420. KL. — pélejis meggyúladt IV. 313. KL. — lapi emel
kedik: luwá sisen tdlés, luwd nayya lapejis lova hátára felszállt, 
lova a magasba emelkedett I. 18 .—yani függ: kdtdn yanujeit 
kezéhez ragadnak II. 116. 

III. A -j értékét nem lehet biztosan megállapítani, de a vele 
egy mondatban levő másik ige mom. képzővel van ellátva: *úeli 
nyel (v. ö. m. nyel): nilmí kwVr vqyne khulnéjú-meustil, khörém jü-
punsitmé jú-nelején vatalil nyelvét a kovácsműhelybe bedugta, a 
három fitestvért le akarja nyelni IV. 356. AT. — *voti felhúz (v. ö. 
voténti id.): josdyd votéjis, anyumitá miném Iqnyd yqsit éld jqmmétés 
hótalpait felhúzta, most ama férfinak járt útja hosszában előre sza
ladt II. 297. — A mdleji ige úgy BüDENznél, mint a MUNKÁCSI for
dításában ,tapogat'-nak van fordítva, de a szövegbe talán inkább 
illenék a ,megtapint' mom. kifejezés: vitán yami yujés, tusiy q/jkdn 
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as Hallt-ápkwátawé. tll máleji, takwi tusa is-yqrá lalt-aykwáti lefe
küdt a vízhez hasra, a szakállas öreg megint szembenézi, aztán 
megtapintja, hát a maga szakállának árnyéka tekint vele szembe 1.5. 

6. -I. Biztos példát nem találtam arra, hogy a mom. -I egy
magára is előfordulna. Talán mom. -I van a következő példában : 
kénéi felébred: sát nelmép térén-naj sajkátilém, yql úelmép térén-naj 
simán kensilém hét nyelvű vészes tűzben serkenek föl, hat nyelvű 
vészes tűzben ébredek fel III. 519. De mással összetéve a mom. -I 
gyakran fordul elő (1. az -ml képzőbokrot). 

Összetettek. 

1. -mt. Mom. -m-f-mom. -í. Használata: 
1. A cselekvés gyors lefolyását jelöli: pufi fog: nála püyém-

tamá nyilát megragadta II. 93. EL. — vuoti szél fú: vuotémtesté 
elfújta hirtelen II. 228. K. — éurti metsz, nuji nyúz : punkánl . . . 
pusén surtémtésaném, pusén nujimtésaném fejőket . . . egészben le
metszettem, egészben lenyúztam II. 172. — lépi föd: lap lépém-
téstá hirtelen letakarta I. 33. — sarti dörgöl: kwol sámné nola tü 
sartémtéstá, tül tqZrém nüpél ta tilámlés orrát hirtelen a ház szegleté
hez dörzsölte s ezután az ég felé röppent I. 2. — séyi töröl: séim-
tilém hirtelen letörlöm III. 347. KL. — peri fordít: tqu perémtésté 
odacsapta III. 523. P. 

II. A cselekvés beáll: khwarémtért ugatni kezdtek III. 325. 
(v. ö. khwqrti Sz. 31.). — l'ül'i ál l : lülémtásém megállottam III. 277. 
%asi penget: yassémti húzni kezd III. 299. — *saji tör: sajimtilém 
törni akarom III. 353. KL. 

2. -mat. Alakjai: -mat, -mát, -mét. Az -m és -t közt levő hang 
valószínűleg nem jelentős elem. Azt hiszem, hogy e képző azonos 
az -mt képzővel. Talán mindkettő alapalakja -émati vagy -éméti 
volt. Tőhöz járulva: H'ülémáti vagy Hüléméti. Mármost vagy a má
sodik, vagy a harmadik szótag hangzója veszett el. így fejlődött ki 
két külön alak: az első esetben -mat (-mat), a másodikban -mt. 
Alkalmazása is teljesen megegyezik az előbbi képzőével: 

I. A cselekvés gyors lefolyású: *poki kipukkan (v. ö.pokapi), 
pokmati felpukkad IV. 421.^— túli: l'ül'mátsém megállottam III. 
68. — oji menekül: jqmés pál sqpak-pálém jol-ojmati egyszerre 
csak jobb fél csizmám leválik II. 289. ÉL. -— töli szakad: sgpi toie-
máts ketté tört II. 232. K. — toali száll: nal-toalmáti hirtelen 
ladikba száll III. 487. KL. — oampét khwqrmétét a kutyák ugatnak 
IV. 106. P. (v. ö. %qrti). — nqyy-lülmétés felállott II. 95. 

II. A cselekvés beáll: ríawi mozog : noumáti megindul II. 99. 
— j$mi j á r : elál jámmétés ellépett II. 112. — ojili alszik: ojilmati 
elszunnyad III. 243. 
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3. -mit (-mit). Ha az I hangban nem lappang külön képző, 
ez sem más, mint harmadik változata az -mí-képzőbokornak. Pél
dák : mini megy: minmitásém elindultam IV. 39. — nüwi mozog: 
nüwmitir mozdul IV. 144. — tuti áll : ness tütmits rögtön megállt 
II. 91. EL. — uji úszik: elál ta ujmits tovább úszott I. 28. — man-
mitilém felszakítom III. 81. (v. ö. maniti III. 29.). — nori csúszik: 
kwon-normite'im kimászom III.417.xjL. — kwon-normiti id. III. 417. 

4. -ml. Mom. -m-fmom. -I. Használata: 
I. A cselekvés pillanatnyi: pasyi csepeg II. 72: passémli 

cseppen IV. 143.—poati esik: poatémlém elsikamlott IV. 116. 
FL. — muri merül: jal-mürémlés lemerült IV. 412. K. — *ttli 
repül (v. ö. Ulti repülve visz III. 349. KL.): tilámlés röppent I. 2., 
toulémliu repüljünk IV. 359. AT. — kénéi felébred: kénéamién 
ébredj fel III. 188. — / ü t i elmarad: yütémlém elmaradt IV. 5. —• 
yönti hallgat: yöntamlaln hallgasd meg II. 382. 

II. A cselekvés beáll: yajti fut: yajtémli futamodik Sz. 16. 
KL. — *pili ég: pelémli felgyúlad IV. 394. — khani függ: nuy-
khanémli fennakad Sz. 24. T. 

III. Végre az -ml képzőnek visszaható jelentése is van. Hogy 
a mom. képzőből refiL lesz, az nem ritka tünemény. Már a vogul 
mom. -í-nél találtam egy-két idevágó példát, pl. yuti elhagy: yutti 
hátramarad III. 110. Az -ml képzővel való példák gyakoribbak: 
yq,nti hall: nüp yqntamlés násznép (híre) hallatszott IV. 235. FL.— 
saykémli teremtődik I. 77. (v. ö. saykémti teremt I. 36.). — tarémii 
ereszkedik IV. 419. (v. ö. táráti ereszt). — *pénti alkot: péntémleV 
megalakulnak I. 101. FL. 

5. -It. Nagyon régi összetétel lehet, mint az -mi, -ml, mert 
mind a három képző előfordul a rokon nyelvekben is. Használatára 
nézve érdekes megjegyezni, hogy az esetek túlnyomó részében a 
cselekvés beállását jelenti: mini megy : minélte'it menni kezdenek 
IV. 179. FL. — pösi űz: pöséltáslém űzni kezdtem IV. 241. FL. — 
táji eszik: tajéltawés égni kezdett NyK. 22 : 5. — jékwi tánczol: 
jékwélti tánczolni kezd IV. 417. — *puti: putéltián locsogtatni 
kezdik IV. 416. KL.~joyti ju t : jo/télti jönni kezd IV. 417. KL. — 
töyi öklel, döf: toyéltian dobálgatni kezdik IV. 416. KL. — lakwi 
mozog: nq,y%-lakwalts felszökött I. 12. — roati ü t : akwan roqtél-
tiám összecsapom III. 349. KL. — pünsi nyit: pünsélti felnyit II. 
395. FL. — aji alszik : qjélténém-sit midőn elalszom IV. 136. KL. — 
kénéi ébred : kénsélténém-sit midőn felébredek IV. 424. 

6. -litapi (-litapi). Vagy a frequ. -Üt és a mom. -p, vagy pedig 
a frequ. -/ és a mom. -t és -p összetétele: váti szed: vatlitapi hir
telen leszedi III. 455. —yajti fut: %ajtlitápi odafut II. 125. — 
jq,mi já r : nalu ti jqmlitépasem ím alászállottam III. 277. — nq,yy-
tojlitapén haladj csak reá bótalpaiddal IV. 180. FL. (v. ö. tojánti 
II. 129.). —jünti varr E.: jotlitapi varr Sz. 44. AL. 
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7. -pal. Legtöbbnyire olyan cselekvést jelöl, mely több sza
kaszban foly le, de egy szakasza pillanatnyi (pl. vagdal). így lehet, 
hogy a mom. -p és a frequ. -al összetétele, s még mind a két elem 
megtartotta értékét. Néha azonban csak mom. jelentése van, s 
így az -al -Z-jóben a mom. -Z-et engedi sejteni. Az is lehetséges 
azonban, hogy az -ál képző sok esetben mom. -p képzős igéhez 
járult, mely gyors cselekvést jelentett, de a nyelvérzék később az 
egész -pal képző-bokornak tulajdonította ezt a mom. functiót 
(irradiatio). Példák: sálti belép: sáltépali betoppan III. 383. — 
*süli szökik: sütpali szökken II. 239. EL. — sunsi néz: pár-suns-
poqli hirtelen visszanéz IV. 161. KL. — táji eszik: tajépoqlkan 
egyetek egy keveset I. 167. K. — lusi kúszik : luspali id. II. 339. — 
lamyépali feldagad III. 531. (v. ö .lqm%ati id. III. 423.). — ja/ti 
vág: kwan jaytépoqlit szétvagdalja IV. 163. KL. — kwali kel: 
kwalépülsaj-ém rajok támadtam III. 474. — sauri vág: éaurépoqlit 
megvágja III. 481. KL. 

Visszaható képzők. 

1. -yk (~xV- —A.z -yk képző egymagára nem szerepel a 
vogul nyelvben s összetéve is ebben az alakjában csak a pass. 
-w-vel kapcsolatban találjuk a nyelvjárások némelyikében. Van 
egy pár többé-kevésbbé homályos példa, melyekben ezt a képzőt 
véljük látni, de ezek az alakok már mint nem képzett formák sze
repelnek a nyelvben. Ilyenek : náyki látszik (v. ö. finn nákee, m. 
néz stb.); — váyki vánszorog (talán összefüggésben van a va'ilép 
vonószíj [tkp. vonó] alapigéjével; olyan hangváltozás volna mint: 
vcCi lá t : vatal láthatatlan III. 208.; jelentése tehát: vonja magát). 
Kérdés, hogy a léykwéy dagadó IV. 112. FL. (v. ö. lenti dagadoz) 
és : sáykau «törnek» alakok ide tartoznak-e ? A mom. ós refl. kép
zők, ha névhez járulnak, rendesen valamivé válást, valami álla
potnak, dolognak beállását, kezdődésót jelentik (pus ép, egészséges: 
pusmi gyógyul; tuja tavasz: tüjimi beáll a tavasz). Az -yk képző
nek ilyen szerepére is van példa: jiyki sötétedik Sz. 40. KL. — 
iyghili elsötétül Sz. 61. AL. — jél-iygéls sötét lett Sz. 31. P. Ezek 
az alakok mint a ji (ji, l) «éj» névszó származékai. 

A vog. pass. -w-vel kapcsolatban használják e képzőt a közép-
lozvai, alsólozvai, kondai és tavdai nyelvjárások pass. conjunctivusi 
értékkel: jo%ti j u t : pilem, vidné ul joytqykwqu félek, hogy a víz 
eláraszt bennünket. KL. (MŰNK. Vog. Nyelvjárások 126.). — am 
pillém, ul üyghum félek, hogy meglátnak. AL. (u. o. 165.). — vly 
vesz. E . : khwol nqjérné véykwén vigyen el az ördögfejedelem. K. 
(u. o. 220.). — ali öl: áluygwén üssenek téged. T. (u. o. 292.). 

Az -yk ilyen alakban sem magára, sem más képzővel való 
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összetételben nem fordul elő a fentebb említett példákon kívül. 
De van a vogulban egy másik visszaható képző, mely alkotó részét 
képezi az összes vogul refl. képzőknek: a -y képző, s ez valószínű
leg azonos az -yk képzővel. 

BUDBNZ ezt az -yk képzőt gyakorító képzőnek veszi s a finn
ugor -yg megfelelőjének tartja. (UA. 48.). A -yt vog. refl. képzőt 
pedig úgy magyarázza, hogy ez a vog. pass. -w (finnugor refl. -v) 
és a mom. -t összetétele. A vogul refl. -yat képzőt pedig (tujtyati 
rejtőzik) úgy elemzi, hogy ez a mom. finnugor -fc-nak és a frequ. 
finnugor -nd-nek az összetétele. Ezeket a magyarázatokat azonban 
több okból nehéz elfogadni. Először is nem valószínű, hogy a szen
vedő-visszaható -w a -í előtt y-vá lett volna, mivel ez a w nem a y 
hang helyett áll, s a vogulban csak olyan esetben látszik, hogy a 
w-nek t előtt / felel meg, midőn az eredeti hang y és nem w. Má
sodszor, hogyan magyarázzuk meg azokat az eseteket, midőn a -y 
visszaható jelentéssel előfordul olyan esetekben, midőn a w > y 
hangváltozás különös volna: sllüV dwi süéylali az ajtó szilánkokká 
törik szét III. 529. — süéylali III. 407. 

Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a -yt és a -%at képzők
ben levő -/, tekintve a képzők egyenlő szerepét is, egy és ugyanaz. 
A -yt és a -yat képző közt csak annyi külömbséget látok, mint az 
-mt és a -mat mom. képző közt. Tehát alapalakok a következők 
volnának: Hüjtéyati, *tüjtéyáti, Hüjtéyéii. Ezekből fejlődött aztán 
a két stereotyp alak: tüjtayti és tujtyati. Ugyanez a -y szerepel az 
összes refl. képzőkben, s ez valószínűleg nem más, mint a refl. -yk 
változata. 

Az yk> y hangváltozást a következő esetekben találjuk a 
vogulban: 

1. Mássalhangzó előtt szótag végén: yáyyi (yayyh kháykhi 
KL. stb.) hág: khaymil hágcsó KL. Sz. 16. — khayti hágat KL. 
Sz. 16. — ayywi levet II. 299: aywti hánt II. 77. oyti id. AL. Sz. 
82. — jöykhi forog K.: jqyné körülforgó II. 360. K. — 2. Szó végén: 
láyy beszéd : lay I. 79. —poyghwél lapoczka P. III. 523.: poy, pay 
oldal E. — sayk hőség: say a nap heve Sz. 100. KL. — Különben 
is a nasalis nem csak a y és a k hang előtt, hanem az összes fedett 
mássalhangzók előtt ki szokott esni, bár nem mindig és nem sza
bályszerűen. 

2. -yt (-kt, -kht). — A refl. -yt képző ezek szerint a refl. -yk 
és a mom. -t összetétele volna. Gyakori képző, különösen más 
képzővel kapcsolatban. Használata: 

I. A cselekvés visszahat a cselekvő alanyra: néyi köt: neikhti 
hozzáköti magát Sz. 75. AL. — kholi á s : jqlé khelékhtayw magát 
aláásni II. 224. — tatéytáli támaszkodik IV. 122. FL. tótéyti id. 
Sz. 143. K. (v. ö. tatsayii II. 329. totémtayti Sz. 143. KL.). — mqyi 
dug: ta méné mqkhtés minek bujtatok óda I. 169. K. 
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II. A cselekvés kölcsönös: sunsi néz É . : $gs$é%ti egymást 
nézi Sz. 129. K. —- vai lát É . : vékhti egymást látja Sz. 152. P. — 
püwi fog: ti püytésmm egybefogózkodtunk III. 460. 

III. Mástól eredő cselekvés az alanyra ha t : vá'i lát E . : ükti 
látszik Sz. 147 KL. — pünsi nyit E.: pusséyti kinyílik Sz. 104. KL. 
-— voj- vesz : latyén ness ati vojé%time szavad semmibe van véve. 

3. -yat. — - Alakjai: -yat, -yclt E., -kJiqt, -kai, -yqt, -PcétK.; 
-yat, -keit, -khept KL. AL. -ket, -kit, -khat, -khot T. AT. — -kat, 
-keit, -khqt, -yat P. 

A -yat a leggyakoribb ren. képző s eredetére, mint fentebb 
jeleztük, valószínűleg azonos a -/í képzővel, s így ez is a refl. -% 
(-yk) és a mom. -t összetétele. Használata a következő: 

I. A cselekvés a cselekvőre visszahat: lauti mos: lautyati 
mosdik II. 106. — masi ölt: masyati öltözködik III. 415. EL. — 
néyi köt: tü voss neilyatnün bár oda kötnéd magad II. 3 6 1 . — 
maskati öltözködik IV. 104. P. — tüjti rejt E.: tnitkhqts elrejtőz
ködött II. 238. K. — vqyti dob: kweiné ti vq,/tékets kiugrott II. 
225. K. — kharti von, húz : khqrtyepts bevonta magát IV. 397. K. 
— maj ad E.: mékétém megadom magam IV. 354. AT. — jál-tar-
kítem alábocsátkozom IV. 358. AT. (taráti alábocsát). — il-töjt-
khdtén rejtőzzél el IV. 363. AT. — lotkhátcpl mosdik IV. 402. T. — 
tasti készít É.: tastkiti felszereli magát Sz. 135. T. 

II. A cselekvés kölcsönös : ali öl: kit yum alyateV két ember 
verekszik I. 25. — khönti talál: khönkheti találkozik II. 234. K. — 
tüsti állít: tüsyatimén egymással szembe helyezkedünk II. 195. — 
püwi fog: pükhátoy összefogózkodni IV. 352. AT. — yöji érint, ér: 
yöjyateyét egymás mellé érnek II. 73. — locpti mond: loatyata ketten 
beszélgetnek I. 166. K. — latti beszél: lattéyatiji beszélgetnek egy
mással IV. 163. KL. —jqmi jár : Halt jam/ati kit yajim kwáréy 
egymással szembe szaladgáló két kakas ÍV. 84. FL. 

III. Mástól eredő cselekvés az alanyra hat : pünsi nyit: üs 
awi pösyats a várkapu kinyílott I. 31. — penti cserél: pentyats fel
cserélődött IV. 425. — alti hozzácsatol: cjltyatili megtoldódik II. 
427. — va'i lát É . : vay-qtyl látszik IV. 376! rL — khqU hall: khql-
khátql hallatszik IV. 360. AT. — mayi dug E . : mguketil dugódik 
IV. 403. T.— jerri énekel: jerrákáti éneklődik Sz. 39. AL.— 
érykiti id. Sz. 14. T. — keti köt: kotkítim meg vannak kötve IV. 
401. T. 

IV. A cselekvés a cselekvő körében marad, egyenes tárgya 
nincs ; a képző jelentése ilyenkor közeledik a frequ. képzőkéhez: 
leiéi leskelődik: laé^atei'' leselkednek IV. 142. — üri vár: üryeite'it 
várakoznak III. 204. — vöri őriz: vörkhdtql dajkáskodik IV. 368. 
— yili ás : -yü^atuykwé pats áskálni kezdett I. 6. — kinsi keres: 
kisyatén keresgélj II. 291. EL. — t.epwli fut: naulkJwté nyargalózik 
IV. 365. AT. — jüntsi varrogat: jünts%atiinata varrogatás közben 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 15 
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IV. 104. P. — Tárgyatlan igénél: páti esik: juilpatyatés hátra ke
rült IV. 307. — joyti ju t : joyfryati id. III. 193. — lakivi szökik, 
suhan: lakwyate'im lopózom IV. 171. 

A következő mondatok világosan mutatják, hogy utóbbi kép
zős használata az igének miben külömbözik attól, hogyha képző 
nélkül használják: kéri befog: keryatuykwé-ké pate'im, ayya sip 
yürém yqpt kereim ha befogni akarok, hófajd nyakú rénökröt fogok 
be IV. 42. — saliáná puyésaná, kéryats rénjeit megfogta, befogott 
IV. 81. — Tehát a -yat képzős ige tárgyatlan, azaz egyszerűen ki
jelenti a cselekvést, a nélkül hogy annak a tárgyával való kapcso
latát formailag kifejezésre juttatná, ellentétben azzal az esettel, 
mikor az ige e képző nélkül áll. Ezt a szabályt azonban az analógia 
néha megzavarja s a -khat, -yat képzős ige is vesz fel egyenes tár
gyat ; ilyenkor a képzőnek teljesen gyakontó jelentése van: ili 
hord: khom latéy ilkhati az ember szenet hordoz IV. 399. Ez az 
eset azonban ritka. Olyan esetet, hogy határozott tárgya volna, s 
a képzős ige tárgyasán ragoztatnék, nem találtam. 

V. A képző a cselekvésnek megengedését, tűrését jelenti: 
ali öl: at alyatili nem engedi magát megöletni II. 202. 

VI. A képző jelentése inchoat.-mom.: yqnti talál: man yánt-
yatsém földre bukkantam III. 300. — loqsi les: loqskats lesbe állott 
III. 523. P. — sa'iti örvend E.: íl-ceutketst megörvendtek IV. 356. 
AT. —yili á s : yilyatileim turkálni kezdek II. 164. —páti esik: 
am num-palém ul voss patyati én felem ne kerekedjék II. 159. 

4. -tayt. — Keletkezését egyrészt az olyan példák magyaráz
zák meg, mint: tarétayti alábocsátkozik (taráti alábocsát) tehát a 
caus. -í-hez a refl. -yt járult. De sok esetben járulhatott ez a refl. 
-yt a mom. -í-hez is. Igen gyakori képző, használata: 

I. Visszaható : sqpitayti készülődik III. 415. EL. (v. ö. sqpili 
rendezkedik). — *aykwi néz (v. ö. aykwáti pillant) E. : qylátqytql 
szemlélgeti magát IV. 402. T. — ne'ili látszik E.: nokhwé néltqyts 
felbukkant IV. 412. K. —jolál'-lewétaytés lefelé huzakodott II. 14 
(lewáti húz). — jéltqpti feléleszt: jéltqptq,ytoy magát gyógyítni IV. 
380. K. — peri göngyöl: lép-perútéytim karikába tekerőzve IV. 402. 
T. — Gyakran -itayt alakja van a képzőnek: repi dob: yjini répi-
tayti hanyatt vágódik III. 423. ÉL. ripitayti felveti magát IV. 161. 
KL. — nari tol, taszít: naritayti emelkedik II. 291. EL. 

II. Kölcsönös cselekvés: kharátaytlet nézik egymást IV. 403. 
T. (v. ö. khq,rq,ulaté őrködik Sz. 25. T.). — soritaytá veszekednek 
IV. 253. K. (alapszó ?). — vuji üldöz: táujqtlát vujtaytgy te pömtes 
vele kergetőzni kezdett II. 233. — sinitayti ölelkezik II. 265. (v. ö. 
sineli csókol Sz. 120. P.). 

III. A cselekvés mástól indul ki s az alanyt éri: pünsi nyit 
E.: ow pali punsitqyts az ajtó kinyílott IV. 376. K. — khqrti húz, 
vonszol: khqrtatqyts vonszolódott IV. 401. T. 
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IV. Megengedés: áli öl: oqt dléptayti nem engedi magát meg
ölni IV. 252. K. 

V. Tárgyatlan igék mellett frequ. jelentéssel: poyéri gurul: 
poyértayts hengergőzött IV. 328. — lünéi sír: lonctaytql sírdogál 
IV. 367. AT. — qwi folyik: autayti folydogál IV. 388. L. 

VI. Inchoat.-mom.: pogji fő : pajta%ti felforr IV. 152. FL. 
5. -layt.—E képző szintén kétféle úton is jöhetett létre: 

a) a caus. 4-hez járult a refl. -yt: tqwi folyik, tq>wíi kiont, tqwlayts 
kiömlött IV. 242. — b) a frequ. -Z-hez járult a refl. -yt: usi pihen, 
usli pihenget, uslayti id. II. 302. Használata: 

I. vgtti helyez: vottélaytoy pömtsét kezdtek elhelyezkedni IV. 
377. K. •— ölti hozzácsatol: öltilaytés egybe illeszkedett IV. 379. 
K. — jqválqytst összeszedték magokat IV. 359. AT. (alapszó ?). 

II. anilaytast csókolóztak I. 20. — nowi mozgat, bánt Sz. 79. 
KL.: tiqwélaytseV birkóznak III. 523. P. — sujdíéytéy szeretkezni 
IV. 364.° AT. (alapszó ?). — tatúlaytlét viaskodnak IV. 353. AL. 

IIL khwqt jq,rilaytsém megfelejtkeztem IV. 315. KL. — ili 
hord: ilélaytéltésuw hurczolkodni kezdünk IV. 241. FL. — ropil 
roplayti repüléssel repdes IV. 211. — kiti kérd: kitúléytál kérde
zősködik IV. 367. AT. — kitilayti id. I. 74. — sunsi néz: Iqywé 
sunsilayti maga körül tekint IV. 377. K. — sunsilayte'im nézelő
döm IL 285. 

6. -Itayt (-eltart, -iltayt). — Gyakori képző. Valószínűleg a 
mom. vagy caus. -It és a refl. -yt összetétele. Használata: 

I. Visszaható : kénsi ébred: késéltaytildsén ébresztgetted ma
gad IH. 321. — rati ü t : rátéltayti himbálózik II. 71. — repi ráz : 
repéltd%ti megrázkódik Sz. 107. A L . — p á n t i fed: il-pantéltéytéls 
elfedte magát Sz. 91. T. 

II. Kölcsönös cselekvés : penti cserél: námel pinteltéytiu cse
réljünk nevet IV. 347. T. — ^^wíi talál: yqntéltaytékán találkozza
tok ti is III. 166. 

III. A cselekvés a cselekvő körében marad: pisyéltayti sipog 
III. 124. (alapszó ?).—kantmi haragszik: kantméltaytuykwé mérge
lődni I. 58. — soqti igéz : soqtéltaytsém jóslatot kérdeztem a ma
gam részére III. 347. KL. 

IV. Inchoat.-mom.: tanéi sír: elaX l'ünéélta%U elsírta magát 
I. 33. — sáryi fáj: sima ti éaryéltaytés szive megesett II. 99. — 
rqyyi kiált: rqyyéltayti kiáltásba tör ki III. 456. — rakwi esik az 
eső : rakwéltayti megered az eső Sz. 106. •— sáy%wi rúg: sdy%wél-
tayti rugdosódni kezd IV. 153. FL. — siéyi sikít, üvölt: éisyéltaytés 
el kezdett ordítani IV. 241. FL. — lákwi szökik: lakwélta%ti indul 
Sz. 55. AL. 

7. -mayt. — Elemei: mom. -m -\- refl. -yt: tarmeyts leeresz
kedett IV. 349. T. (v. ö. tayát'% lebocsát). — teuméyti fönnakad Sz. 
143. T. (v. ö. tayati felakaszt). — *vönli ül KL.: jel völmayts elte

lő* 
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rült IV. 317. KL. — ul taumayti am paltém hozzám ne kapjon a 
fogával I. 49. (v. ö. tauti rág). 

8. -mtayt. — A mom. vagy caus. -mt és a refl. -yt összetétele: 
I. Visszaható: peri fordít: jüiv-perémtaytasém visszafordultam 

IV. 39. — natémtayts eltolta magát IV. 108. KL. (alapszó?).— 
mayi dug, töm: mqumtayts belebújt II. 225. — yasi penget, húz : 
nqyy-yassémtayte'im felragadom magam III. 431. ÉL. 

II. A cselekvés a cselekvő körében marad: jqlémtaytdl kéredz
kedik IV. 354. AT. (v. ö. jolésayti könyörög II. 240.). — püyi fog: 
püyémtayti fogódzkodik IV. 154. — napi fiigtf: jol-nqpémtayti alá
függ IV. 154. FL .— Az igének tárgya van: nari tol, taszít: ptoráta 
nalu narémtayti tutaját a vízre tolja IV. 214. 

III. Inchoat.-mom.: pili fél: pilémtaytés megrémült IV. 254. 
— lökwi szökik: lökwémtayti suhan I. 170. K. 

9. -payt. — A mom. -p és a refl. -yt összetétele : tüjti rejt: 
élé tuitpaytés elrejtőzött IV. 378. K. — pánti fed : pantépaytsém 
betakarództam IV. 24. — kwáli kel: kwalépaytei felkerekednek II. 
219. FL. 

10. -sayt. — Elemei: frequ. vagy mom. -s -f refl. -yt. Példák: 
ay^wi levet E . : elé eykhwsqytést levetkőztek IV. 377. K. •—tqtsay-
te'im támaszkodom IV. 261. FL. (v. ö. tötéyti id. Sz. 143.). — répi 
ráz E . : il ripd'séyts megrázkódott IV. 345. T. — vq,yti dob E . : 
vqnyhásaytét levágódnak IV. 363. AT. — vari tesz E.: vará'seytst 
változtak IV. 364. AT. — lakwi szökik, lép: lakwsayti lopózik 
IV. 304. 

11. -slayt (-éélayt, -islayt). — Valószínűleg a frequ. -él ós a 
refl. -yt összetétele: ali öl: aliélayteHt öldösik egymást IV. 410. — 
nami gondolkozik: nqméélayti id. III. 119. —naki tapos: nakés-
layti taposgat IV. 179. FL. — sánywi rúg: sánywéslayte'im lépde
lek IV. 61. FL. 

Szenvedő igeképzés. 

A -w képző. — A -w, mint BUDENZ kimutatta, eredetileg re
flexív képző, de a vogulban a szenvedő alak egyedüli képzője. Min
denik nyelvjárásban megvan; az északiban e -w előtt néha e, ren
desen pedig a van. Néha u is van : joyti: joytuwasém IV. 256. — 
*titti: tittuwés I. 25. — kutéuwés I. 69. Ez az it, valamint az a és 
é valószínűleg nem jelentős elemek. E hangok külömben más eset
ben is váltakoznak egymással (pl. a deverb. -I előtt: lepel fedett 
IV. 235. FI. satel idéző ige II. 379. kastul idéző ige II. 402.). A -w 
képző használata a következő : 

I. Szenvedő: püyenti fog: ajüij yum plkanémné ti püyenta-
v)dsém apród legényeim megfognak II. 28. —janmálti nevel: Susay-



A VOGUL SZÓKÉPZÉS. 229 

ansuyné jánmáltawé a jávor öreg neveli IV. 175. PL. —purli meg
vendégel : mémné purlilau a népség megvendégli IV. 416. KL. — 
üyti etet: nainén oat téytwésém ha te nem etetnél II. 376. K. — 
manéti kitép: poyghwél-poqlá vuj ansuyné kwáné manétawés egyik 
oldali lapoczkája az öregtől kitépetett III. 523. P. — áp-pun kún-
mánémtus a kutyán elragadta IV. 322. T. — *inkáli legyőz : misá)(-
püné asráil il-iykálaliu a macskáimtól a sárkány legyőzetik IV. 
353. AT. — A tárgyatlan ige is felveheti a szenvedő képzőt: pelémli 
gyulád: najin pelémlawán meg fogtok gyúlni a tűztől I. 8. — yuji 
fekszik: akw'pálá kasm qXatné %ujawé egyik felét sárga szín fekszi 
III. 69. 

II. De nemcsak akkor állhat a vogulban szenvedő alak, midőn 
az alany tényleg pass. alanya az ige cselekvésének (mint a fentebbi 
példákban), hanem azt is kifejezheti a szenvedő alak, hogy egy 
bizonyos cselekvés a személyrag által jelölt alanynyal bármely 
más távolabbi vonatkozásban van. Az ide tartozó eseteket két cso
portra lehet osztani. 

a) A szenvedő képző intrans. igéhez járul s ennek az intrans. 
igének cselekvése a személyrag által kifejezett alanynyal valami 
vonatkozásban van : joyti jő : lotáné an té joytqu a ló utána jő III. 
130. K.— tou l i evezget: toulqus eveznek feléje IV. 251. K .— 
kwali kel: amki voipilém vayiyné talt-kwálwasém magam fajtájú 
erős jött velem szembe IV. 260. FL. — rqyyi kiált: rcLyywásém 
kurjantottak nekem III. 279. — sumli zúg, hallik: sumlawém zajjal 
hallik nekem IV. 228. FL. — jonyi játszik: jamés joyyil joyyawén 
jó játékot játszanak neked III. 313. 

(3) A szenvedő képző trans. igéhez járul, az ige cselekvésének 
valódi szenvedő alanya instr. raggal van ellátva, a szenvedő alak
hoz járuló személyrag az érdekelt személyt jelöli: jamés turél var-
wásém jó hangot idéznek hozzám III. 274. — tóti hoz: tül nétan 
ten-utél ti totwés azután neje ételt hozott neki I. 11. — lakwésépti 
elétől: kwal'-vdtél lákwéséptaivés nyírhéj bödönt toltak eléje IV. 
253. K. 

III. A következő eseteket álszenvedőknek mondhatjuk: yalti 
hasít: pötém nánk jar yaltalawé mint a megfagyott veresfenyő, 
midőn megreped II. 67. — luntili : luntiláné kátém luntilawé izmo
sodó kezem izmosodik II. 289. EL. — *vöjti zsirosít: vöjtawásém 
megzsirosodtam III. 287. 

IV. A képző az alany általánosságát jelenti: tewé, ajawé esz
nek, isznak IV. 327. (té'i, aji). 

V. A -w a cselekvés beállását jelenti: qji alszik: jol-ajwés 
elaludt II. 83. K.—jol-qjilmatwés id. I. 7. (ojilmatné alvó III. 
243.). — marsémawásém meguntam magam I. 131. (marsémané 
unatkozó II. 207.). — taini cseng: tainéjawé megcsendül III. 260. 

VI. Néha a pass. alak egyenlő értékű a cselekvővel: jiw jő : 
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ness ti kwoss jáy/e'im, ülmém at-pél jiwwé habár csak úgy forgok, 
álmám még sem jön meg II. 162. 

VII. A páti, jemti, pömti «kezd» igék, midőn szenvedő alak
ban állanak infinitivus mellett, az infinitivusban kifejezett cselek
vést teszik szenvedővé *) : japyti fordít: yul-atér ulsáyd kittV ti 
jqyytuykwé patwéset' az ördögfejedelem állkapcsai kifordíttatni 
kezdtek I. 162. — pupi-khworné jálentáyw pgmtwdn, táunqnél téné-
khq/rél tq,tild%w pömtwan a kígyó él fog kezdeni járni hozzátok, ő 
el fog kezdeni ételt hordani nektek I. 167. K. 

VIII. Érdekes jelenség, de csak két-három esetben találtam, 
hogy a pass. alak jelzőül van használva: jakti vág: supi'-sis ják-
tawé ossá sujrisát tokhát módjára átszelt vékony ligetecskéjében 
IIL 368. — táti tesz: nqlénné sodr tdtawé sodr odt lapi orrodra 
egy fölteendő lószőr nem emelkedik III. 130. K. — Ilyen alkalma
zása a pass. conj.-nak is van: nqlénné sodr tdtdykwé soár vél lapé, 
pom tatdykwé pgm vél lapé orrodra egy felteendő lószőr se emel
kedjék fel, egy felteendő fűszál se emelkedjék fel III. 129. K. 

I g e k é p z é s n é v s z ó b ó l . 
A denom. igeképzők közt ugyanolyan hangalakúakat talá

lunk, mint a deverb. képzésnél: -t, -l, -j, -y, -m. Az összetett kép
zők közt sincs külömbség: -It, -ml, -%t, -%at stb. Említettem már, 
hogy ez az alaki egyezőség eredeti azonosságra utal. A causativ 
képző szerepe itt is ugyanaz: vminek létrehozását, vmivé változ
tatást, vmilyenné tevést, vmivel ellátást, vmivel bánást jelöl. Ha 
frequ. képző járul a névhez, rendesen vmiül való szereplést, vmivé 
válást, vmivel bánást jelöl. A mom. és refl. képző a névszó után 
vminek előállását, vmi állapot kezdetét, vmivé válást jelöl. Ter
mészetes, hogy figyelembe véve a képzők jelentésének folytonos 
fejlődését, ezt csak általánosságban lehet megállapítani, s egyes 
esetekben nem lehet mindig biztosan megmondani a képző eredeti 
értékét. 

Az összetett képzők megállapításánál szintén van egy kis 
nehézség. Van pl. egy ige : tatl-émti kiüresít Sz. 136. (tatel üres). 
Ha van egy tatéimi «üressé lesz» ige (v. ö. pus egészséges: pusmi 
meggyógyul), akkor itt csak a -t deverb. képzővel van dolgunk, és 
nem az -mt denom. képzöbokorral. Bár még ekkor is valószínű, 
hogy a püy-émti, éált-émti-féle alakok analógiájára a nyelvérzék 
előtt ez is tatl-émti. Hogy tehát a valóságnak teljesen megfelelő 
képet adjunk, ismernünk kellene a teljes vog. szókincset és min
denek előtt vog. nyelvérzékkel kellene bírnunk. így az osztályozás 
kedvéért néhol önkényesen kell eljárnunk. 

*) Pass. infinitivus nincs a vogulban. 
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Egyszerű Mpzők. 
1. -t. — A vog. denom. -í eredetére nézve valószínűleg két

féle. Az első négy pontban felhozott példákban valószínűleg az a 
-t van, mely azonos a caus. -í-vel, az ötödik pontban felhozott pél
dák -í-je a mom. -í-vel azonos : 

I. A képzett ige cselekvése létrehozza az alapszóban levő 
dolgot: yqtél nap : gátoltén deríts napot fel I. 129. —yqtáltés nap
világot hozott létre I. 129. — sömjéy éléskamra: elém~%qlés söm-
jaytem . . . sömjéy ember építette . . . éléskamra III. 80. — potér be
széd: potérti beszél I. 156. — sor per: éoritayw perlekedni I. 168. 
K. — tal'éy csúcs, hegy: tal'éyti hegyez II. 93. ÉL. — pis réteg: 
pistawé sodortatik IV. 394. — qntés segítség: qntésti segít II. 146. 
— aul vég, kezdet: aula aultáslém kezdetét elkezdtem IV. 23. — 
pqs jegy: pqste'im rárovok IV. 86. FL. — Ha az r-ben külön képző 
nem lappang, ide tartoznak az -it alakú képzők is : yül betegség: 
yuUti kórt támaszt I. 158. — nak íz : nakiti ízekre vág, szabdal 
IV. 235. FL. 

II. A képző vmivé, vmilyenné tevést jelöl: tás kész E. : td's-
tén készíts IV. 359. — suti bőség, gazdagság: suntawém boldogít

anak engem III. 211. — kanémtawé puhul IV. 419. (v. ö. kamnámi 
meglágyul II. 401. — kámint puha, lágy I. 164.). — ta'%1 tele: 
taHlti teljesít II. 323. — korépti hegyez, kiélesít Sz. 51. T. (v. ö. 
korpkis élesen u. o.). — lom darab: lomti darabokra vagdal Sz. 60. 
K. — süli ősz: sulitimé megőszülve II. 299. 

III. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze, módja az ige 
cselekvésének : sol' nyárs: solél soltawéV fatűvel áttűzik őket IV. 
418. —poqrtuy párálni (alapszó: poqr?). — lény szeg II. 198.: 
léyti szegez Sz. 58. P. — null eskü: sári úuli nultém né igaz esküt 
esküvő nő III. 421. EL. — noltoy esküdni IV. 413. K. — vanriti 
horgász II. 68 (v. ö. vánkariy horgas III. 379. — kwons köröm: 
kwonski körme közé fog I. 15. II. 44. (Utóbbi lehet deverb. ige
képzés is kwonsi «körmöl*) igétől.) 

IV. A -t vmivel ellátást jelent: atak fegyver: aiakti felfegy
verez III. 209. — toyt hajó tatfája: taytti feltatfáz III. 293. — sáy 
só Sz. 115. T.: sáytawé megsózzák IV. 420. K. — nam név: námti 
nevez, szid Sz. 74. T. — namtsaná nevezte őket II. 54. — vöj zsír: 
vöjtawasém megzsirosodtam III. 125. — nawél' hús: nqwéttawés 
megizmosodott III. 103. — sunstaus moszattal bevonódott Sz. 129. 
P. (v. ö. sünsén mohos III. 231.). — qyy gyanta: qnytimét be van
nak gyantázva III. 123.—yasli moha II. 31 . ; tankw tűzmoha: 
táywitém, yaslitém lüpi moszatos, mohos fatörzs III. 219. 

V. A -í vmivé levest, vminek beállását jelöli: pos fény: 
jiinú pos pgstúls nagy fényesség fénylett IV. 345. T. — suj zaj: 
sujti zajlik^ I. 96. sujits III. 525. P. — sojti id. IV. 250. K. — arV 
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felesleges: ariti feleslegessé válik I. 34. — driti megmarad IV. 
164. KL. — kapérti ügyeskedik II. 162. (alapszó: kapér?). — qs 
harag: il-astés megharagudott IV. 346. T. — qsti haragszik II. 81. 

2. -I. — Az itt felhozott példák -l-jei szintén külömböző 
eredetűek s jelentésük szerint a caus., mom. vagy frequ. -/-lel azo
nosíthatók : 

I. Az ige cselekvése létrehozza az alapszóban kifejezett dol
got : art mód: ártá at ártele'im módját ki nem eszelem II. 488. — 
püri ételáldozat: pürli ételáldozatot hoz I. 37. — möjt rege : möj-
tém oss möjttlawé hadd regélje az én regém II. 278. (utóbbi lehet 
deverb. képezés is möjti «mesél» igéből). 

II. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze, módja az ige cse
lekvésének: sokhivér marok: sokhwérli markolász IV. 412. K. — 
éayén ököl: éayénli ököllel ver II. 205. — sip nyak: sipilésta meg
ölelte IV. 71. — Alapszavok nincs meg, de talán idetartoznak: 
tumranli tamburázik III. 379. — kásérlapkwé kártyázni I. 22. — 
sakmétlaykwé sakkozni I. 22. 

III. Vmiül működik, vmivel foglalkozik, vmi állapotban van: 
tolmés tolmács: tolmésli tolmácsol Sz. 140. — tönt vendég: töntli 
vendégeskedik II. 7. — muj vendég: mujli vendégeskedik II. 7. — 
ápér ügyes : apérlés ügyeskedett II. 61. — osmar ügyes: osmarle'it 
ügyeskednek I. 7.—/al'ém mámor: khal'émle'it vigadnak IV. 99. 
KL. — saw inség: sawéli kínlódik III. 80. — *vsér lusta: nsérli 
lustálkodik Sz. 86. KL. — nüp násznép II. 238.; nüpi nász II. 
223. K.: nöplúy nászolni IV. 348. T. — ydnt had: yántli hadako
zik II. 131. 

IV. Vmivé, vmilyenné lesz: viksém tisztátalan: viksémli szeny-
nyessé lesz IV. 416. — sakw darab : saj-anit akwHqwrit sakwalást 
a teáscsészék izzé-porrá törtek össze I. 15. — yump hab: yumpléy 
habzó III. 337. FL.—jarém inség: jármllémü Ínségbe estünk II. 349. 

3. -j. — I. Vmit létrehoz: üs üsejem várost alapítok IV. 138. 
KL. —poél pqilejém isblnt alapítok IV. 138. KL. — pos fény: Sq,rt-
posjén-tit csukára világító víztő IV. 430. KL. — sij zaj, hir: sijé-
jawé híresztelik II. 1. sujejawé id. 243. P. 

II. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze az ige cselekvésé
nek: tal öl: taliji E., tdlji AL. öllel felmér Sz. 134. — yülp háló : 
yulpjiméten a mint halásztak II. 118. — at illat: atejéstá megsza
golta III. 208. 

III. A képző vmiűl való működést, vmi állapotban levest 
jelent: Iont lúd: lontijép lúdvadászó IV. 251. K. — ülém álom: 
ülmeji álmodik I. 7. — khqr harag: khqrji haragszik IV. 417. KL. 
— vör erdő : vöreji erdészik III. 460. 

IV. A cselekvés v. állapot beáll: seyyw mámor, köd : seygh-
wéjamén ámulatba jöttél III. 207. — khom férfi, férj: khomiji férj
hez megy Sz. 382. K. 

4. -y (•%). — Nagyon kevés példa van rá : ap lehellet, ? köd: 
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ápyi ködlik IV. 148. FL. — sip nyak: sip%iten ölelgetik I. 137. 
Talán e képző azonos az előbbivel, s annak eredetibb alakja. (Bu-
DENZ : UA.: denom. -j [-y].) 

5. -m. — Valaminek beálltát, vmivé vagy vmilyenné levest 
jelent: éti este II. 258.: éiimés beesteledett I. 2. — ií éj: lűmi 
beéjjeledik II. 102. — tuj nyár, tujim tujmqus nyaram elérkezett 
III. 347. KL. — tgjrni beáll a nyár: Sz. 144. K. — tel tél : télmi 
tél áll be Sz. 138. K. —pus ép, egészséges: pusmi meggyógyul II. 
431. —pánt lapos II. 188 : pantmi elsimul II. 283. — nanrá ha
talmas II. 4 : nanrámés megerősödött IV. 333. —jánV nagy: ja
niim nő I. 34. — nouré erős II. 232. K. ngkh-nourémi megerősödik 
K. Sz. 79. — nat kor: nqtmém megkorosodott I. 149. — kant ha
rag: kantmawé megharagszik II. 291. ÉL. — *kámén lágy (v. ö. 
kámint puha I. 164. — kqmVémi meglágyul Sz. 46. P.): kámnámés 
meglágyult II. 401. FL. — A képzőnek -im alakja van : tujimi nyár 
áll be IV. 389. L. — tslimi tél áll be IV. 389. L. 

Összetettek. 

1. -It. — I. tiss sík III. 523. P . : tissélti síkká tesz II. 337. — 
sím bőség, boldogság: sunilti boldogít III. 165. 

II. ás dolog: ásélti dolgozik Sz. 13. K. — esélti id. Sz. 15. 
KL. •—jés ész : jesélti észrevesz Sz. 39. AL. — sáns térd : il-sánsílts 
térdre esett IV. T. 

2. -ml. —piti fészek: pitémli fészkel Sz. 97. K. — soyt egyenes 
(v. ö. sokht q,lpá becsületesen élő Sz. 69. AL.): soytémli lecsillapo
dik II. 13. 

3. -mt. — tatéi üres: tatlémti kiüresít Sz. 136. — lül rossz 
É. : lülémti szid Sz. 62. K. — nouré erős K.: nürémti megerősít 
Sz. 81. P. (de lehet a nurém «hatalom» szótól képezve a -t képző
vel). — tuja tavasz : tujimti eltölti a tavaszt Sz. 144. K. — takwés 
ősz : táywsémti eltölti az Őszt Sz. 136. K. — tel tél: telémti eltölti 
a telet Sz. 138. K. 

4. -mélt. — nur boszúok: nurmaltém utém alilém boszúm 
okozóját megölöm II. 72. — ták erős : takmélti erősít I. 36. —pánt 
sima: pántmaltén egyengesd II. 352. — pus ép, egészséges: pus-
mélti gyógyít I. 8. — art mód: at ártméltilén ki nem eszelem II. 419. 

5. -£í. —piti fészek: piiayti fészket rak IV. 211. — pora ti 
poraytéslémen. tutajt ütöttünk össze II. 94. — pat fenék: paiéyti 
fenekét megtölti III. 485. — nair nyereg: na'iréyti felnyergel 
Sz. 70. P. 

6. -yat. — j ir áldozat: jiryatuykwé áldozni IV. 142. 
7. -la%t. — I. pán korom T.: pánléyti bekormoz Sz. 91. T. — 

pasa üdvözlet: paéélaytunkwé egymást üdvözölni IV. 142. — páée-
laytsét üdvözölték egymást IV. 377. K. 
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I I . küsáj gazda I I . 112. : küséjlaytuykwé gazda módjára bánni 
IV. 32. — váta-yum kereskedő: vatalaytuykwé kereskedni IV. 324.—-
ruvia b a r á t : rumalayti barátkozik Sz. 110. — kasm s á r g á i . 3 3 . : 
kásémlaytés sárgállott IV. 292. K. 

II I . sam szem : sámléytaum engem észrevesz IV. 111. — süp 
száj É. : söplaytsét nyájaskodtak IV. 377. K. 

8. -tayt. — I. voétayti bemázol Sz. 25 . P . (v. ö. vosiy mocs
kos I I I . 194". vasé/ s á r Sz." 158. P.). — vautayti : ordít IV. 139. — 
II . tawri d a r a b : tawrita/ti szétmállik Sz. 136. 
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ciété Finno-ougrienne.) XXH. PAASONEN H. Mordvinische Laiitlehre. 

Suomi. Kolmas jakso. XX. Kannisto A. Lauseopillisia havaintoja 
lántisen Etelá-Hámeen kielimurteesta. — (Ebben a kötetben megvan 
az első három sorozat tartalomjegyzéke). — Neljás jakso. I. AIMA Fr. 
üánneopillinen tutkimus Tytarsaaren murteesta. — YRJŐ-KOSKINEN E. S. 
Suomenkielen synonyymeja). 

WIKLUND K B. En finsk metates i lánord. (Nordiska Studier). 




