
A vogul szóképzés. 
(Harmadik közlemény.) 

NÉVSZÓKÉPZÉS. 
A névszóképzésnél ugyanazt tapasztaljuk, mint az igeképzés

nél. A deverb. és denom. képzők egy része kétségtelenül azonos 
(-p, -y), más részében is alakilag sok egyezés van, mely talán né
mely esetben szintén az eredeti azonosság következménye. 

Névszóképzés igéből. 

1. Az -i (-y, -%) képző. — A vogulban -i, -V, -a, -/ képzésű 
deverb. névszók vannak körülbelül egyforma jelentéssel. Ezek a 
külömböző alakok eredetileg valószínűleg azonosak, tehát itt egy 
képző különféle alakjaival van dolgunk. Az északi nyelvjárásban, 
az alakjai a következők: -i: kwalü vit ragadó víz II. 395. — -V : 
ossi'jiw gyaluforgács I. 4. — -á: %qla tetem II. 279. %: ünléy-
tul ülő félék IV. 259. — A kondaiban : -i : atenti potarén szagláló 
orrhegyed IV. 319. — -é, -é: séré-péré fari sürögve-forogva forgo
lódik IV. 400. menté göngyöleg IV. 400. a: khaita-yum kérő 
II. 95. — y: vonséy palló Sz. 156. — A közép- és alsó-lozvai nyelv
járásban : -i : khaiti futkosó IV. 102. KL. niuli te/t üldözött buvár-
madár IV. 91. AL. A pelimiben ••: jani játék Sz. 35. A tavdaiban 
•u: -janii id. Sz. 35. Az utóbbi két nyelvjárásban biztos példákat 
nem igen találtam. 

Az eredeti alak tehát valószínűleg -/, -7—féle hang volt. Ez 
már most az északiban vagy nyilt -a-vé, -í'-vé s ebből -i-vé fejlő
dött. Hasonló hangfejlődést találunk az északiban a -% lativusi 
ragnál: 

y: müsé/ szerint (mus), moléy gyorsan (v. ö. a lativus mód
határozói használatát pl. akwáV egészen MŰNK. Vog. Nyelvj. 9.). — 
-V: sisV mögé, supV ketté, tori' ellen (v. ö. tqréy T. Sz. 141.). — 
-i: yani hanyatt, yami arczczal lefelé, jeri oldalvást (jér irány), 
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tari felé, irányában.- a: tara felé, jola alá, éld előre, tava közelre. 
A y>V és y > a hangváltozást megtaláljuk a kettős számnál is : 
Imm két ló (<:Huwdy),josá hótalp (<<josdy, MŰNK. Vogul nyelv
járások 7-). 

A kondaiban a hangfejlödós hasonló volt: a -y, (y)-hól vagy 
nyiltabb hangzó: -a, vagy pedig -i,- -é, -é fejlődött. A lativusi ••/ 
fejlődése teljesen hasonló eseteket mutat fel itt is: -y: eldlay előre. 
— -i: sopi ketté, khani hanyatt, khuti mögé, lomti darabokká. — 
-é: elé előre, jalé alá. Csak az -a esetre nem találtam példát. 
A többi nyelvjárások felhozott alakjai rendes megfelelői a y hang
nak s így igazolásukra nem kell hasonló eseteket felhozni. 

A mint láttuk, tehát nagyon valószínű, hogy itt a külömböző 
alakok daczára csak egy képzővel van dolgunk. A -^-képzős jelen 
SETALA szerint nem volna más, mint ennek a -y (-y) képzős ige
névnek személyragozott alakja. E szerint tehát yaiti fut = yaiii 
futó. Ez nagyon valószínű, de az sem lehetetlen, hogy az igenév
nek semmi köze a jelenidő alakjaihoz. Van u. i. egy denom. név
képző, a melynek, mint látni fogjuk, ugyanolyan alakjai vannak, 
mint ennek a deverb. -y, -/ képzőnek. Arra a gondolatra jöhetne 
az ember, hogy talán ez a két képző azonos s egyaránt járul igé
hez és névszóhoz, mint a -p es -y képzők. De természetes, hogy 
ezt a vogul nyelvből eldönteni nem lehet. 

a) -i. — Ez a leggyakoribb alakja a képzőnek, használata a 
következő: 

I. Nomen agentis: lujji-kukuk éneklő kakuk IV. — juntép-
püyi üri naj tű fogó, tartó nő IV. 425. — Sis kwonsi-jd hátvakaró 
folyó IV. 437.—yansd jákti yqniy jdtril hímzés vágó görbe bicsak
kal II. 331. EL. — kis jay/i sdt tarém, abroncs módjára forgó hét 
ég II. 331. ÉL. —jasa peri jqmés jonyil láb csavargató jeles játék
kal III. 221. EL. — takw ünli sqssá qtérnél a magában lakó törzs
telepes fejedelemtől IV. 83. FL. — l'aVt jtimyati kit yq,jim-kwaréy 
egymással szembe-szaladgáló két kakas IV. 84. FL. — lakwsi vit 
mozgó víz II. 395. FL. — kvalti vit ragadóvíz II. 395. FL. — tüli 
jiw elrejtő fa III. 335. FL. — vitte uji%ar lein vízben úszó him 
evet III. 343. FL. —jélél khaiti lai-pü alant futkosó kis fiú IV. 114. 
— taiv takti qln-int ker az ő fonó ezüst orsó karikája I. 101. FL. 
— vör sityéli, ur sityéli yap erdőt futkosó, hegyet futkosó ladik IV. 
386. L. — khid' mási dt átér szűrt öltő öt úrigazda IV. 127. KL. — 
poqkhwá sásii poqkhwéy ulpa tobzát termő tobzos czirbolyafenyö 
III. 351. KL. — rqmi nqut duzzadó hús IV. 87. KL. — khwatél 
yulíli sayl valahonnan előtámadó zivatar IV. 90. KL. — nati dtenti 
potarén rénborjat szagláló orrhegyed IV. 319. K. — kain vetli jur 
sautdtél szedegető medve talpköcsögéve] III. 128. K. — lüri-kuri 
maiid csörgős, zengős menye IV. 223. siU-lüri maiid id. u. o. — 
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salli-voU csillogó-villogó IV. 388. L. — kérsti-vorsti %áp csörgő-
zajgó ladik IV. 386. L. 

II. Az -* képzős szóban kifejezett cselekvés vagy állapot az 
egésznek csak egy részére v. tartalmára vonatkozik, de azért az 
egészet jelentő szó mellett áll jelzőül. A részt v. tartalmat jelentő 
szó személyragozva elül áll: pq%a páti /ará sujim oldala omlós 
ritka fajú berkem IV. 68. FL. — nüma khuli nilméy uj nyelve
mozgó nyelves állat IV. 113. FL. 

III. A jelzett szó eszköze vagy módja az ige cselekvésének : 
lésé%ti qln elém szárnyragasztó ezüst enyv I. 101. FL. •— tailitayti 
nán-sikiy begombolni való kenyérnagyságú gomb IV. 113. FL. — 
nűli látéy esküforma IV. 413. — uj páti jani turél állat támadó 
nagy orditással III. 347. KL. — rqusoqli jqrné buczkálása mód
jára 91. KL. 

IV. A jelzett szó a jelzőben kifejezett cselekvés helyét vagy 
idejét fejezi, ki: uj kinsi jqmés jon állat kereső jeles ösvény III. 337. 
FL. — nqur khutti sáykw-lökhwté csikó hátrahagyó ágyék zugában 
IV. ? FL. — terén yajti sát Iqyy kor futkosó hét út II. 333. ÉL. — 
khqjéy niti . . . uskwé halászmadár . . . kölykező kis város IV. 112. 
FL. — áyi éaryi yürné joytimén leányzajgás tájékára érkezünk III. 
341. FL. — néjoqmi san-jiw nő járó lélek fa IV. 112. FL. — noys 
khayghi sqytéy jiw nyuszt hágó egyenes fa IV. 127. KL. — pat 
khaiti . . . vuol récze futkosó . . . folyó vonal IV. 102. KL. — Téri-
ajji sét jalá daru rikkantó hét terület IV. 97. KL. — tqli jqnyép 
olvadó hónap II. 48. 

V. A jelzett szó pass. alanya a képzős szó alapigéjóben kife
jezett cselekvésnek: nal niuli toyt nyiltól üldözött búvármadár IV. 
91. KL. — ne janmélti pankhwél pqsm nőtől gyarapítható váll-
lapoczka IV. 87. KL. — oqmp saykhi vuot-saj ebrágta szél megetti 
IV. 100. KL. — Kharkhei passi nolt-\-jiw harkálytól vájt kispartú fa 
IV. 90. KL. 

VI. Érdekes időhatározói alkalmazását találtam e két példá
ban : pol'ém sü khürmé tin mültian mánt . . . suorp-aiisu% khüntté 
ménem mialatt ők a befagyott legelő szélét megkerülték. . . a jávor
öreg valahogy elment IV. 315. KL. —patém tüjt tára lakwéltiánl 
at sakwali a leesett hó, midőn keresztülhatolnak rajta, nem omlik 
össze IV. 308. (v. ö. a -wé-képzős deverb. névszó hasonló alkal
mazását). 

VII. Különálló főnévként is szerepel ez az igenév külömböző 
értékkel: Alyati verekedő IV. 427. (tulajdon-név). —peni varázs
lat IV. 248.," III. 27., IV. 411. — táji merőkanál IV. 395. (ex taj 
eszik ? de v. ö. GOMBOCZ, Adalékok: Ny. K. XXXII. 208.). 

b) -£. — Inkább csak egyes izolált esetekben fordul elő: 
pupi' urtpé/ náj bálványt szétosztó nő IV. 234. — kheuse/ lengő 
IV. 396. K. (v. ö. kauséltaykwé ringatni IV. 294.). — ünléx-tul ülő 
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félék IV. 259. — ünlé%tul tailiy kwol ülőkkel tele ház IV. 207. 
FL. —voré/ sarló Sz. 157. K. (v. ö. T.: uraié arat). —puntéy 
ajándék IV* 117. FL. (expunti tesz?). — ünsa/ palló III. 218. — 
vonsé/ id. Sz. 156. K. (ünsi átgázol). — talmay, tülméy tolvaj (tüli 
rejt, *tülmi mom.). Ide tartozóknak vélem a következőket, de alap
szavukat nem ismerem: pojtéy néy-oq rima-asszony IV. 29. K. — 
sáré/ suntéy gyűjtő szekrény IV. 113. FL. — /amié/ csibor I. 40. 
(ex *yqmli domborodik, domború ? v. ö. /ami hasra I. 5. etc). — 
porté/ hirtelen haragú I. 109. FL. —polé/ takony IV. 64.—/ülté/ 
halászfelekezet III. 498. — (*/ulti halászik ; v. ö.p/Z + denom. .{y 
nortéy híd Sz. 78. K. (norti terít). —porté/ hirtelen haragú I. 109. 
(*porti megharagszik; v. ö. pori nqmt neheztelő gondolat II. 47.). 

Talán -j alakban is előfordul ez a képző: erej lieb L. ( = erna 
É.; er- genehm sein [kelleni], piacere) UA. 197. — Kaí-uréj tür 
Katerina halászó áradmány tava IV. 431. — niréj kard. 

c) -ti. — Itt sorolom fel a kondai -é, -é, -a alakokat is: /ajtd 
követ I. 107. (tkp. futó). —yaitá-yum leánykérő II. 95. — khaita-
khum id. II. 414. K. — úqusci né bosszantó nő IV. 320. K. (nqwi 
érint, bánt. frequ. képzés). — khausd né id. IV. 320. K. — mantii 
göngyöleg (mani göngyöl + frequ. -t) III. 210. mentéid.. IV. 400. K. 
-— léptá takaró IV. 66. (lépi takar+frequ. -t). —yq,ld tetem II. 279. 
— sa?ilá pálezika I. 151. — sq,ilé-jiw léczfa III. 132. K. (saili tör
del). — sildV áwi siléyldli az ajtó szilánkká megy szét III. 407. 
ÉL. —yantd rajz IV. 60.—yansa himzés III. 310., IV. 3. — séré-
péré pari sürögve, forogva forgolódik IV. 400. K.—péré-péré saijis 
fürgén forgó madárka IV. 397. K. 

d) -#•. — Nagyon kevés példa van rá, s azok sem világosak. 
A következő példát: ossi'-jiw gyaluforgács I. 4. MUNKÁCSI nomen 
verbale képzésnek nevezi az -osyi késsel gyalulni igétől. Most az 
a kérdés, hogy ez az -t' nemcsak az ige ^-jének megfelelője, s így a 
névszó vagy elvonással volna képezve, vagy azon esetek közé tar
toznék, midőn az igető egyenlő a névszótővel. Vagy pedig lehet
séges, hogy a képző -y (-V)-je előtt a tő -;'-ja elesik. (Bár ez nem 
valószínű; ellene szólnak a köv. alakok: jani' nagy transl. j&nyi\ 
kwaW kötél dual. kwdlyi . Még abban az esetben is ide tartozna ez 
a képzés, ha az osyi alaktól független képzés volna az *os tőtől. 
Ilyen esetek még: éryi énekel: erV ének, éryém énekem E. jerri, 
jerrém KL. éri K. I. 171. éru T. Sz. 14. — jonyi játszik : jonV játék, 
jonyém játékom E. jani KL. jani P. jánu T. 

2. -s (-és, -as). — A prseteritumhoz való viszonyáról szól
tam az -s mom. képzőnél. Használata : 

I. Jelzőül szerepel különféle értékkel: *voani von, vezet (v. ö. 
voanép horog tkp. vonó P.-Sz. 156. vant falka E. III. 163. voant 
KL. III. 347. vdnépti vezet Sz. 153. P.). voqnés kivallá vezető gyep
lője IV. 167. KL. —jömi jár : jáwél jömés khürém pát-ás ördög 
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járta három nyom-lyuk IV. 399. K. — morti mér: ta mqrtes aféle 
II. 15. (tkp. kimért, meghatározott). •—pösyi rak (fészket), gyúr: 
pösyés élém-yalés-yuri gyúrt emberalak I. 130. 

II. Nomen actionis : ünli ű l : tarwitéff ünlés el ünlenti nehéz 
üléssel üldögé] tovább III. 413. ÉL. — khuji fekszik: tarüt'éy khujés 
tan khujét nehéz fekvéssel feküsznek ők III. 483. KL. — üri vár É . : 
jánéy ursél ness ursqum nagy várakozással várt engem IV. 111. 
F L . — khutti elmarad: tátién khvitsél ta khul'ts teljes elmaradással 
maradt ím el IV. 108. KL. — vdntti vezet: vanUél . . . pa vánt-
tawé vezetése módjára . . . felvezettetik IV. 212. 

III. Nomen acti: qntés segítség (v. ö. antaa ad) I. 142. — 
püwi fú: püwés fuvallat II. 319. — Talán ehhez a képzőhöz tar
toznak: utas szék IV. 2. (ünli igétől?) — künás göngyöleg IV. 272. 
{alapszó ?) 

3. -t/. — Alakjai: -én, -in, -ay, a tavdaiban: -ay, -oy is. Az -y 
előtti hangzó, a mint látszik, nem jelentős elem. E képző kétség
telenül azonos a denom. -y képzővel. Eredeti jelentése talán no
men possessoris lehetett. A cselekvést vagy állapotot éppúgy az 
alany sajátjául foghatták fel, mint valamely tulajdonságot. Olyan 
mondásban, mint % umpléy puykpa, hol a névszó deverbalis, s olyan
ban mint: yumpéy puykpa, hol a névszó denominalis, a képzőnek 
körülbelül egy szerepe van. Használata a következő : 

I. A jelzett szó alanya a jelzőben kifejezett cselekvésnek, szen
vedő alanya vagy birtokosa a jelzőben kifejezett állapotnak : rqmmi 
zeng: rqmmiy suj zengő hang IV. 104. P. — kuéli zörög: kuéléy 
soj zörgő hang IV. 371. K. — eskhéy-khqr izzó IV. 401. T. (v. ö. 
esim forró Sz. 15. T. esili felforr Sz. 15. HL).—lul'ti vétkezik: 
Xultéy khum vétkes ember IV. 411. KL. —yumpli habzik : y umpléy 
puykpa habzó fejű III. 337. FL. — lül'i á l l : lüliy kéras magas 
(tkp. álló) meredély III. 242. — tunsi áll B : törísé'y ayné magas 
hegyre IV. 361. T. — ésyi dicsekszik: ésyiy %um dicsekvő ember 
IV. 229. FL. — péni varázsol: péniy né varázsló nő III. 85. — 
ölméti gyarapít: tép oltmétéy khom táplálékot gyarapító férfi II. 
379. K. — A mint a felsorolt példákból látjuk, a képzős szóban 
kifejezett cselekvés vagy állapot rendesen tartós vagy állandó jegye 
a jelzett szónak, a mi talán szintén a képző eredeti poss. értéke 
mellett szól. 

II. A jelzett szó szenvedő alanya az ige cselekvésének: vqyti 
dob : vqytéy nal kilőtt nyíl IV. 92. KL. — tüsti állít: sdt ja-yum 
pV tüstéy nála siltém sat párén hét folyóvidék fórfia állította hét 
orra hasított csikó II. 331. EL .—mant i begöngyöl: ivür várták 
mantéy poél vörös szőnyeg borította falú IV. 107. KL. 

III. A jelzett szó a helyet vagy időt fejezi ki, a hol, vagy a 
mikor a cselekvés történik: kicali kel: kwaléy vdniné járó-kelő 



422 SZABÓ DEZSŐ. 

dombos erdejébe I. 107. FL. — jonti játszadozik : jontiy %ar játszó
tér III. 5. 

IV. Nomen actionis : nori zúz : sis norayél norésta hát zúzás
sal szétzúzta II. 23. Nomen acti: latit) szó, izenet I. 137., II. 207. 
(v. ö. láwi mond). 

4. -p. — Alakjai: -ép, -ap, -ap (ragos alakban), -pa, -pi. A -pi
aiak talán csak hangátvetósből keletkezett, bár lehet összetett 
képző is. A -pi képzőben valószínűleg az -i (-j, -y) képző is benne 
van, s ezért az összetett képzők közt fogom tárgyalni. 

A -p képző kétségtelenül azonos a denom. -jp-vel, mely no
men possessoris-t képez. A mit az -y képzőről elmondottunk, az 
áll a -p képzőre is. A deverb. -p és -y közt ugyanaz a külömbség, 
a mi a denom. -p és -y közt: a -p képzős szó rendesen más szóval 
összetéve képezi a jelzőt, az -y képző egymagára. De ez a szabály 
nincs oly szigorúan megtartva a deverb. képzéseknél, mint a deno-
minalisnál. 

I. A jelzett szó alanya a képzős szóban kifejezett cselekvés
nek : ürü oszt: mol ürtpa 8akw-7iB-áyi jószágot osztó Sakw asz-
szony II. 331. EL. — khwqlt kwqlép né reggel felkelő asszony II. 
378. K. — tákw ölpa siykwél magába élő ördög III. 353. KL. — 
mini megy: jolél minpa lailéy uj lenn járó lábas állat I. 107. FL. 
— tuéép ne síró nő IV. 400. K. (tanéi sír). 

Áz utóbbi példában a képzős szó egymagára áll mint jelző. 
Ez az eset leginkább stereotyp kifejezésekben van meg: telpájqy-
%ép telő hold IV. 85. FL. — ünlép jelpiy mat az álló szent föl
dön I. 47. 

II. A jelző igenév a jelzett szóban kifejezett dolognak csak 
részére, tartalmára vonatkozik: putiy qívpa, nuliy qwpá satu ja 
jégvize omló, árvize omló sok patak III. 324. éryd lakwép ekwd 
asszony, kinek éneke könnyen megy IV. 20. 

III. A jelzett szó a képző cselekvésének helyét, idejét fejezi 
k i : vj tütép saw nol állat álló sok földfok III. 293. — Peilép-jd 
fürdő folyó (hol?). — cqyghétálép-khált tetűropogtatás közben IV. 
348. T. Utóbbi szerkezet a -p képzős igeneveknél nagyon ritka s 
valószínűleg a -né, -ém és -im képzős igenevek hasonló szerkezeté
nek analógiájára alakult. 

IV. A -p képzős névszó gyakran szerepel önálló főnévül: 
a) Nomen actionis: lontiji lúdra vadászik : lontijép lúdvadász 

IV. 251. — kinsi keres, vadász: kisp vadász (AHLQVIST : Wog. 
Wörterverz. 16.). — i&y/i körüljár, forog: jay/ép hold B., joykhép 
II. 227. K. — joaykhép hónap III. 349. KL. jamp hónap IV. 
359. AT. 

b) Nomen acti: alééli vadász : aléélép halászati zsákmány I. 
134. — Up étel I. 138. (v. ö. Uy- eszik). 

c) Eszköznevek: masti felölt: mastupél öltő ruhával IV. 41 . 
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— qryi fésül: qryép fésű IV. 397. K. — sa'iri vág: sa'irép fejsze, 
murép IV. 133. KL. — *pqsili fúr (v. ö. pasati id.), pq,siláp ár IV. 
397. K. — jünti varr: jüntép tű II. 46. K. — va'ilép vonó szíj IV. 
428. (alapszó ?) — kerutdpél jukerútm reteszszel beretesznlték IV. 
355. AT. — *tayi akad (v. ö. tayápi id.): la'il tayép lábakadály II. 
266.—%untép lapát II. 300. (alapszó?) — nautapél %ot nautawé 
kaparó vassal lekaparják IV. 429. — táti hord : tatep láda I. 69. — 
%%n%i hág: yáyyéltép hágcsó II. 23. khtiyghéltáp id. IV. 401. T. — 
*])ö%li gombol: pöylép gomb IV. 428. — vqyép kalapács (v. ö. vöy%i 
üt Sz. 156. K. -- vty/ti dob III. 498. K.: vqynéjiw csép Sz. 155. T.) 
II. 298. — voanép horog Sz. 156. P. — vqntép id. AL. u. o. (v. ö. 
m. : von; vog. vqnépii vezet etc.) — éntép öv, intap id. IV. 401. T. 
(alapszó ?) — jotlapel jotéltawé nyomkodó vassal nyomkodják IV. 
419. —yarti húz, von E . : khörtpel lapáttal IV. 109. K. Ide tarto
zik valószínűleg: tüp B., tuop KL.: evező (v. ö. tq,wi evez). 

5. K-né képző. — A -ne igenévi képző, melynek a tavdai vo-
gulban magashangú szók mellett -ni alakja van, azonos a vog. -né 
lativusi raggal. Azok után, a miket az ige és a névszó kategóriái
nak eredeti egységéről mondtunk, nem lephet meg, hogy az igető 
után rag járul. Ez épp oly természetes, mint a következő alakok : 
kwol ház, kwoltal ház nélkül: vá lát, vátal látatlanul; át szag, átép 
szagú: sáryi fáj, sáryép fájó; kwoléy házas: khaiti fut, khaitéy 
futó; kiüolé-n házad: miné-n menj. 

Nagyon valószínű, hogy ez az egység nem valamely későbbi 
analógia fejleménye. A zürj.-votj. -ni. a magyar -ni infinitivusi vég
zet, a magyar -ni lativusi rag valószínűleg azonos ezzel a vog. -né 
képzővel. Hogy azután ez a -né egységes rag-e eredetileg, vagy pe
dig két elemnek f-n + lativusi -y, -%) az összetétele, annak meg
állapítása nem ide tartozik. 

I. A -ne képzős igenévnek eredeti szerepét tehát az olyan 
mondatokban találjuk meg, hol a -né lativusi értéke még lehetőleg 
tisztán látható : áném tené mater tótén : nekem enni (v. evésre) va
lamit hozz I. 11. khwoji fekszik: íti khwojné jol mdjin este feküdni 
helyet adj II. 377. K. — viy vesz E. : >n vuní pq,sé joyts nőt venni 
ideje eljött IV. 369. T. — télti teremt: ma telt éné tumai kinsuykwé 
jikén-ért ha a fold megteremtésére tanácsot kérni jöttél I. 139. —• 
masi felölt: tqsém váj masné köm manaun qtrü májén száraz haris
nya öltésére adj egy kis időt nekünk, ó fejedelmünk II. 190. — 
tiní-ajní més ámá'n Tcirém enni, inni adott nekünk isten IV. 358. 
T. — Ezekben a mondatokban tehát a -ne-vei ellátott ige lativus 
s a mondat állítmányában kifejezett cselekvésnek irányát, czélját, 
rendeltetését fejezi ki. A mint a példák fordításán láttuk, a magyar 
•ni képzős igenévnek teljesen hasonló alkalmazása van. 

II. A fennebb idézett mondatokban a téne matér-íéle kifeje
zések könnyen képezhettek olyan egységet, mely akkor is meg-
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maradt, ha az ige elmaradt mellőle (v. ö. m.: tejbe-kása). Az ilyen 
téné mater, ajné ut-féle kifejezések többé nem úgy voltak a nyelv
tudatban, mint egy igének irányhatározója és tárgya (illetőleg ala
nya : ni vuni pqsé joyts), hanem mint jelző és jelzett névszó. így 
fejlődött ki a -we'-képzős igenévnek jelzői használata, midőn a -né 
már nem lévén az ige cselekvésének határozója, képzővé lett, lati-
vusi értéke elhomályosult, de annyiban még megőrzi eredeti jelle
gét, hogy a jelzett szónak czélját, rendeltetését "fejezi ki. A -né kép
zős igenév egyéb használatai osztályozásának megkönnyebbítésére 
megkülömböztetem azokat az eseteket, midőn I. az igenév helyet 
jelentő, II. időt jelentő, III. valamely más névszónak a jelzője. 

I. A -né képzős igenév helyet jelentő szó jelzője s annak ren
deltetését, czélját határozza meg: puli fürdik: püléné kiuol fürdő 
szoba I. 76. (tkp. fürdeni v. fürdésre szoba) aji iszik: ájtaytné tür 
itató tó IV. 434. P. — sa'iri vág: sip sairéné má nyakvágó hely 
IV. 344. - - vöyyi üt K.: kwlr-vqyné khul kovácsműhely (tkp. vas 
ütő ház IV. 355*. AT. 

I. Ez a használat a -né képzős igenév egy másik alkalmazá
sának is megadja a magyarázatát: yujné ma háló hely, vagyis hely, 
a hol hálnak; qlné kwol I. 142. lakó ház, vagyis ház, a hol laknak. 
A nyelv ezeknek az analógiájára olyan esetekben is használhatta 
az igenevet, midőn a jelzett szóban jelölt helynek nem állandó 
jegye, rendeltetése az igenévben kifejezett cselekvés, hanem csak 
esetlegesen történik ott. Ilyen esetben az igenévben kifejezett cse
lekvés idejét a mondat igéje határozza meg, s így lehet múlt, jelen, 
jövő egyaránt. Ilyen esetek: nqnyá-ké l'üti, l'üüné mán at yani ha 
föláll, álló helyén nincs maradása I. 82. — Jq.més lg tusné met jiw 
at túriéi, pum at tunsi jó ló álló helyén fa nem áll, fü nem áll IV. 
395. K. —joyti ju t : kJwt jit-joytné mém mqs jit kwajilém hadd kö
vessem addig a helyig, míg utói nem érem IV. 397. K. 

II. Az igenév egy időpontnak rendeltetését határozza meg: 
yuji fekszik: yujné qrémt lefekvés idején (lefekvésre [való] időben). 
ati gyűjt: atné pos a gyűjtés ideje (AHLQVIST: Vog. Wörterverz. 1.). 
postili hajnalodik : postiléné jjorát-nank-tqiuétné jatrit issét hajna-
lodás idején a vörösfenyő ágaira fajdok szállanak II. 20. 

1. Az igenév jelentésköre itt éppen úgy kibővült, mint az 
előző esetben. A nyelvérzék olyan esetben is használta az igenevet, 
midőn az igenév cselekvése csak esetlegesen törtónt a jelzett szó
ban jelölt időben: yassémti megránt: váyén-jaut yassémténé porát 
nqmélmqti váll íjját midőn megrántja, gondolja II. 23. — qrísi van 
neki, szŰl: nawrémá qnséné porát gyermeke megszületésének ide
jén IV. 405. — lapi emelkedik: lapné arémté midőn felemelkedett 
II. 291. ÉL. 

Az igenév alanyát az igenéven kitett személyrag jelölheti, s 
innen is látszik, hogy a -né lativusi értéke itt már teljesen fele-
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désbe ment: jül'é jo/tnén porát midőn visszaérkezel I. 7. — jáli 
já r : tokho jalném sout míg így járok IV. 267. K. — kmsélti fel
ébred: kensélténém-éit midőn felébredek IV. 136. KL. —jánumi 
nő, jánnumní pq,st növésének idején IV. 356. AT. — Az igenév 
cselekvése és a személyraggal jelölt alany közt a viszony lehet 
szenvedő is : tüli hoz : jalé tülmém éöut midőn alá bocsátanak IV. 
109. K. 

Ezen kifejezések analógiájára egész sereg összetett kifejezés 
állt elé, melyekben a -né képzős igenóv egy határozó-szóval kap
csolatban időhatározó jelentéssel bír (e szavak némelyike már 
majdnem képzővé fejlődött, eredetileg túlnyomó többsége helyet 
jelentő BÉÓ)?%§ntlí hadakozik: toy yantléném /alté a mint így ha
dakozom II. 43. — jáli jár : jálnén mantél míg oda jártál II. 240. 
K. — khbntlqynát vuil hadakozása közben II. 232. K. — üri vár: 
ürwém-palt midőn várom IV. 101. KL. — il-vönti leül: khátél il-
vöntné palú napleszállta tájt IV. 356. AT. — punélti helyez: 
punélténát palitél mialatt rárak IV. 148. FL. — pajtayti forr : püt 
pajtaytnát palit mialatt az üst felforrt IV. 152. FL. — alna %qsitél 
élete hosszáig IV. 74. — jálnát-Hs mialatt jár I. 69. — yili ás: 
yilnátá jui-pált miután ásott I. 43. ünt/ati előáll: ma üntyatné eli-
pqalt mielőtt a föld megteremtődött I. 160. — asti kész lesz (v. Ö. 
ástés kész lett): ástnátá mos míg el nem készül IV. 419. — joynát-
mus a mint körüljárja II. 291. EL. — vqyyáti verekszik: vq/yátné-
mis a verekedés alatt IV. 350. T. 

2. Mivel e határozó szócskák mellett oly gyakran fordul elő 
a -né képzős igenóv, határozói értéket tulajdoníthattak az igenév
nek akkor is, midőn e határozó szócskák elmaradtak: qli van: 
tintái qlnatá am joutilém minthogy olcsó, én megveszem IV. 342. — 
Véumati levet: sawá Itumatné lüli bőrét levetve áll II. 295. —y&lti 
elfogy és elfogyaszt: et yaltné, /q.tél yqltné . . . .vitnél ti %utili egy 
ej elmúltával, egy nap elmúltával. . . . a vízből kiemelkedik II. 429. 
— E példák némelyikében az igenév már nem tisztán időhatározó, 
de az időhatározónak ilyen jelentésfejlődését minden nyelvben lát
hatjuk. 

3. A B . 1. pont alatti példák, hol a személyragozott igenév 
jelző gyanánt járul egy időt jelentő névszóhoz, alkalmat adhattak 
arra, hogy a -né képzős igenév nomen actionis-sá fejlődjék. A jülé 
joyjnén porát ((visszaérkezésed idején»-fé!e mondásokból az igenév 
könnyen önállóvá lehetett s a főnév minden szerepét betöltve az 
esetragokat is felvehette. 

a.) Az igenév alany a mondatban: yárésti ropog: mater yá 
résténé sujti valami ropogás hallszik IV. 254. — lentili rengedezik: 
tqrém Uatilénát sujti az ég rengedezése hallszik II. 213. FL. — jiw 
jő : sgnét jináté sümeli szánkák jövetelének zaja hallik IV. 377. K. 
— átér jinátá nayki ím egy úrnak jövetele látszik I. 63. — ünli 
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ül : Ték-atér taw unlénát nayki Ték hős, ő ül ottan, látszik 
II. 11. 

P) Az igenóv tárgy a mondatban: alyati verekedik: téntén 
alyatnátén úqpiténuwáyém rendbe hozom az ő verekedésüket I. 26. 
— nultili esküszik: né-nuli nultiléné yöntélali női eskü esküvését 
hallgatja III. 152. — iümi esteledik: yqtálém itimané at váyém 
nappalom esteledni nem látom IV. 139. — püyi fog: püynátá ness 
sussentilem csak úgy nézdegélem, hogy fogja IV. 303. FL. 

Y) AZ igenév esetragokkal van ellátva s határozó a mondat
ban : Locativusi raggal: kéti küld: élál' kétnémt midőn (ha) a tá
volba küldenek IV. 76. — Terminativusi raggal: toytili felserdül: 
toytilénái' at qswásém felserdültömig nem tartott el IV. 71. — *posi 
fő: tara posnáV pajtawé főzik, míg fel nem fő IV. 419. — kdlenáV 
kellőleg IV. 118. FL. (alapszó káli? v. ö. m. kell). — Ablativusi 
raggal: joyti jut : muj máyéni joytnánél a vendégsereg megérkezte 
óta II. 300. 

4. Mint főnév kifejezheti az igenév a fogalmat minden vonat
kozás nélkül: uy puylatéytni léy más az egy bezárkózni szó miatt 
IV. 362. AT. (v. ö. a magyar infinitivus hasonló használatát). 

III. Az I. pont alá soroztam azokat az eseteket, midőn a -né 
képzős igenév helyet jelentő szó mellé, a II. pont alá azokat, mi
dőn időt jelentő szó mellé járul. A harmadik csoportba sorozom 
mindazon eseteket, midőn az igenév bármely konkrét vagy ab
sztrakt névszót határoz meg. Itt megint több esetet lehet megkü-
lömböztetni: 

1. Az igenév a jelzett szóban kifejezett személy vagy dolog 
czélját, rendeltetését mondja meg: pmyélti bűvöltet: pény élténé 
yatpá joyti-ké ha bűvöltetni v. a bűvöltetésre valaki jön IV. 411. — 
tülmenti lop : tülmenténé yqtpa joyti valaki lopni jön IV. 324. — 
viy vesz : jir viné jirin pupyi véráldozat fogadására (való) véráldo
zatos istenkévé II. 14. 

a) Az előbbi példákból megérthetjük azokat az eseteket, mi
dőn a -né képzős igenévnek nomen agentis értéke van. A jir viné 
jirin pupyV-féle mondatok analógiájára az igenevet akkor is hasz
nálhatták, midőn az alapige nem czélját, rendeltetését, állandó 
jegyét fejezte ki a jelzett szónak, hanem csak esetleges cselekvését: 
mini megy, yajti fut: minné tul, yajtné tul menő felhő, futó felhő 
I. 6. — qwéti omlik: qwétné vit omló víz II. 386. — toli olvad: 
tolné jánk olvadó jég IV. 183. — nati úszik: nátné jánk úszó jeg 
IV. 183. — Sqrt posjen1, üt csukára világító víztő IV. 430. KL. 
(posji világít)— qli van, él: jqlóy inat qlní.... awit alvilágban 
lakó . . . . lányok IV. 358. AT. • 

(3) A nomen ageniis már most állhat állítmányul a mondat
ban (v. ö. f. juoksevat, esetleg: vog. mini etc), az alanyt személy
rag jelöli az igeneven: ITdi áll: nánk tot l'ül'inétá vörösfenyö áll ím 
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ottan II. 185. — ali van: sunsita: yardpaal qlnata, yard üs qlnata 
nézi: egy tágas falú van, egy tágas város van II. 19. — nanki lát
szik : paul nüyknata falú látszik IV. 214. — rqusi buczkál: tuopa 
rausénat evezőié buczkál IV. 91. KL. —jissenti jődögél: jisseraé-
nat id. IV. 85. FL. 

2. A -né képzős jelző szintén a jelzett szó czélját, rendelteté
sét fejezi ki, de míg az 1. pontban a jelzett szóban kifejezett dolog 
v. személy alanya volt az igenév cselekvésének, most tárgya: dji 
iszik: ajné vit ivóvíz I. 38. (inni v. ivásra [való] víz) — tei eszik: 
ten-ut étel I. 11. — qnsi bír, visel: qsn-ut viselő ruha IV. 18. — 
masi ölt: másné-khqr öltözék I. 169. K. — ajné khqr innivaló I. 
166. K. — tiní-kharán ennivalójuk IV. 351. AT. — ayi tené püri 
leánynak enni való lakodalmi étel II. 293. EL. — nqny-masépané 
vaj-sup felölteni való csizma darab IV. 58. FL. 

a) A tén-ut, tené matér-iéle kifejezések természetes megrövi
dítése, midőn az igenév mint önálló anyagnév áll: tené táplálék 
II. 376. K. — mdsnét ruhák IV. 374. K. — tini, ájní étel, ital IV. 
358. AT. — téném ételem IV. 106. P. — mesníán öltözetük IV. 
363. AT. — ájném italom IV. 106. P. 

3. Harmadik esetben az igenóv cselekvésének eszközül szol
gál a jelzett szóban kifejezett dolog: Iqutyati mosdik : Iautyatné vit 
mosdóvíz II. 106. (— mosdani v. mosdásra [való] víz) — ajné ani 
ivócsésze (AHLQVIST: Wog. Wörterverz. 3.) —pényi bűvöl: pényéné 
sd'irép bűvölő fejsze IV. 41. — néyi köt: yar nemé tak kwályél 
rénbikát kötni való erős kötéllel II. 16. — üntti állít: kwol üntténé 
qsin yasli házépítéshez való vastag moha II. 32. — vari csinál: 
vámé sis-jqr alkotásra való háterő I. 140. — ali él, khuji fekszik, 
megvan: nün qlne-khujné khqr él moúlém olyant adok neked, a mi
ből megélhetsz, meglehetsz IV. 361. AT.— séyi töröl: poléy-séyné-
tqr zsebkendő IV. 60. (tkp. takony-törlő kendő) — kiutkdti köszö
rül : kiutkatné öytwés köszörűkő II. 223. — püyi fog: yars-yars 
puyéné osmar harisfogás furfangja IV. 414. — voqrné ura készítés 
módja IV. 422. KL. — nönkhwé jiné oqméldn oqt'i feljönni módjok 
nincs IV. 377. K. 

a) Az előbbi mondatok magyarázzák meg azokat az eseteket, 
midőn a -né képzős igenév egymagára is eszköznév: rami á s : 
ramné ásó III. 380. 

4. Végül az igenév a jelzett szóban kifejezett dolognak v. sze
mélynek czélját, rendeltetését mondja meg, a nélkül hogy ez az 
igenév cselekvésének alanya, tárgya vagy eszköze volna: vd'ilti le
szállít : Tqrém-pV va'ilténé éri' ének az ég fiának leszállíttatására 
III. 133. — entépti övez: ma entéptané möjt rege a föld körülöve-
zésóre I. 33. — öli ól: oqtém ölné soqt vor az ember életére való 
hét szerencse II. 377. K. — yajtiti futkos: %ajtiténé jánitV jemfs 
futásra való nagyságúvá lett I. 137.— jqmi jár: m yum jqmné 
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payywit má-lqmt egy ember járására való szélességű földdarab 1. 
135. Az utóbbi két példában a né-s igenévnek n értékhatározói 
értéke van, mint a magyar -nyi képzőnek, mely képző valószínű
leg nem más, mint a -ni képzőnek külön jelentéssel izolálódott 
alakja. 

IV. A -né képzős igenév eredeti czélhatározói functiójából ma
gyarázhatjuk meg azokat az eseteket is, midőn az igenév a) lehe
tőséget, b) szükségességet fejez ki. 

1. Arrn, hogy ez az igenév lehetőséget is fejez ki, megkapjuk 
a magyarázatot az olyan mondatokban, mint: téné nqul enni való 
hús v. ehető hús III. 85. — jüw-téné nir-sqiv megenni való v. ehető 
vesszőbimbó I. 87. — Az idevágó példák elég számosak: tqsili ki
szárít : t(isiiéné tqivén jiw tqwá ta tqnlawé kiszárítható ágas fa ágát 
kiszárítják II. 132. —passémli csepeg: passémlané kélp-samá atim 
csepeghető vércseppje nincs IV. 143.— naicli üldöz, leüt: sipa 
naivléné sári ulém tot ti yujilémén hogy a nyakunkat le lehet ütni, 
olyan igaz álmot aluszunk mi ottan II. 38. — II. 61. — péli fúr: 
ú9lpélné mé nyíltól áthatható hely IV. 252. K. — ti/ti etet: nan 
tiytné jámés tené jó étel, melylyel téged etethetnélek IV. 162.— 
-/(inéi ismer: yasséné vita-jera felismerhető vize, vidéke III. 134. 

2. A cselekvés végrehajtásának szükségességét fejezi ki a kö
vetkező mondatokban : pori jiné moqré oql-khun öls rég volt ideje, 
hogy vissza kellett volna jönnie (azaz: visszajönni v. a visszajövésre 
ideje rég volt) I. 167. K. •— páti esik: né pattié éayléij ma hova 
nőnek kellene leesnie, oly halmos föld II. 237. EL. — ayi qsné 
/um mari urél ayi qnsi? annak az embernek, kinek leányának kell 
lenni, mi módon lesz leánya? I. 155. — láwi mond: nayén launé 
vqmtin latin neked mondandó okos szó I. 137. 

V. Már az eddigi példákban is sok esetben a ne-képzős ige
névnek passivi participium értéke volt. Teljesen pass. particip. ér
teke van pl. a következő mondatban: tarinéi yusátané pöl! fenyőből 
hasított forgács II. 291. ÉL. — Könnyű megtalálni a fejlődési kap
csot az igenév eredeti értéke és ezen használata közt: yolit aéné 
ta'iláyot ariti másnap viselésre való ruhája feleslegessé válik v. 
másnap viselt ruhája II. 102. — nap jálné marit mater ti várséri? 
a te járásodra való úton v. az úton, melyet bejártál, mit tettél ? 
I. 3. Ezekben a példákban, melyekben az átmenet még látszik, 
pass. értéke van az igenévnek. Ilyenek még: yasti ír: tot yastné 
népek ott írott levél IV. 389. L. — lij ló É. : möt yum liné kérén 
nal más ember lőtte vasas nyíl II. 217. EL. —yqji érint: quyqjné 
qwin nol víz sebje mosta sebes földfok II. 156. — vöwi h í : éti 
vowné jir este kért áldozat IV. 204. — dli öl: il-alén khgm-palén 
megölt manó IV. 368. AT. — jünti varr: am jüntné jüntmilém tő
lem varrott varrás IV. 18. 

VI. Érdekes s a magyar -ni képzős igenév használatával is 
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megegyezők a következő kifejezések : %ujti felbújt: yumin %ujtné ti 
yujtdslém férjed felbujtani felbujtottam II. 81. EL. — péntémli 
megalakul: péntémlané ti péntémlésmén megalakulni ím megalakul
tunk I. 101. FL. -— sdykdmti megteremt: sdnkamténé ti sankdm-
tdslém megteremteni ím megteremtettem I. 132. — tóti hoz: láti?j 
totné kwoss totsém izenetet hozni ugyan hoztam II. 296. — taráti 
lebocsát: taráténé kwoss tardtiléni lebocsátani ha le is bocsátlak 
III. 75. — éntépti övez: entéptané ti éntéptdslém körülövezni ím 
körülöveztem 1. 82. 

Azt hiszem, hogy ezeknek a kifejezéseknek magyarázatát az 
olyan mondatokban találjuk meg mint: vpnléné söu vgnlés ülni 
való ideig ült I. 167. K. — rütmi szaporodik : éld rütméné pljii éld 
voss rütmi elszaporodó fia hadd szaporodjék el I. 73. — Az ilyen
féle mondatokból könnyen állhatott elő rövidített kifejezés: vpn
léné vgnlés ülni valóját leülte v. ülni ült. Vagy a második mondat
ban, ha ^plyd alanyt, mint már ismertet kihagyták, így is mond
hatták: éld rütméné éld voss rütmi elszaporodni hadd szaporodjék 
el. Az ilyen kifejezések azután annyira egybeforrtak, hogy az eset
leg kimondott alany vagy tárgy nem választhatta többé el őket, s 
így nem az igenév és ige közé, hanem az egységes kifejezés elé ke
rültek, így a helyett, hogy: totné latin kwoss totsém (a hozásra való 
hírt ugyan elhoztam) azt mondták hogy: latin totné kwoss totsém 
hírt hozni ugyan hoztam. Ezekben a kifejezésekben is érezhető 
tehát a -né képző lativusi értéke.*) 

6. -m>. — Alakjai: -m, -ém, -dm, -am (ragos alakokban), -am I. 
Az -m előtti vocalis valószínűleg nem jelentős elem. 

A következő pont alatt tárgyalni fogok egy -im képzős ige
nevet. E képző alkalmazása sok esetben megegyezik az -m képző 
használatával, s tekintve azt, hogy az é és i gyakran váltakozik 
egymással, a két képzőt eredetileg azonosnak tekinthetnők. De a 
transitiv igéknél a kétféle képző szerepe éppen ellentétes, s az ösz-
szes adatok átvizsgálása után kimondhatjuk, hogy az -m (-ém) 
cselekvő, az -im szenvedő értékű. Azon esetek, midőn a két képző
nek alkalmazása azonos, két csoportba oszthatók: 1. A transitiv 
igéknél, hol vagy a két alak összezavarása miatt történik, a mi két 
ennyire hasonló képzőnél természetes; vagy azért, hogy a cselekvő 
igenév egy minden nyelvben előforduló jelentés-változás következ
tében pass. jelentést vesz fel (de szerkezeti külömbségek ilyenkor 
is vannak). — 2. Az intransitiv igéknél, hol az előforduló példák, 
mint látni fogjuk, mindkét igenév természetének megfelelnek. 

I. Az -ém képző befejezett cselekvést jelent, jelzője egy név
szónak, a jelzett szó cselekvő alanya a befejezett cselekvésnek: 

*) A -ni képző eredetéről már SZVORÉNYI is hasonlóan vélekedett 
(1. SIMONYI, Névragozás 43. 1.). 



430 SZABÓ DEZSŐ. 

raupi esik : jol-ranpém lü-kwjl ledőlt istálló I. 6. — énti övez: kit 
éntép éntém yum két övet övezett férfi I. 115. — yjuji fekszik : ara 
tal %ujém yumrés én telet áthevert férficska III. 293. — mási ölt: 
khSr-jakh másém khpm rénbikabőr subát öltött férfi II. 235. K. — 
yölti eltölt: tal yöltém uj-ayi telet eltöltött állat-lány III. 296. — 
puni tesz: kent puném saw sis sapkát föltett sok ifjú IV. 119. FL. — 
nawli üldöz: aném nawlém %q>réysi engem üldözött rabló IV. 5. — 
tösi szárad: tösém pum száradt fű II. 224. K. — pöl'i fagy: pöl'ém 
nürp jdyk fagyott sima jég IV. 20. 

a) A fennebbi pont utolsó példáiban a képző egy állapotot 
jelentő igéhez járult és azt jelentette, hogy az állapotot előidéző 
folyamat v. cseJekvés megszűnt, de az előidézett állapot még tart 
s állandó tulajdonsága a jelzőben kifejezett dolognak. E példák 
analógiájára lehetővé vált, hogy e képzőt akkor is használják, mi
dőn a cselekvés v. folyamat még nincs befejezve, hanem a jelen
ben is tartó állandó tulajdonsága a jelzett dolognak: vorti vereslik: 
vortém nild sajV vereslő négy medve szemfog I. 125. FL. — mini 
megy: miném törém menő ég III. 345. KL. — sdsti termeszt: 
poqkhwá sástém poqhhwéy vitor tobozát termesztő tobzos vidék III. 
349. KL. — kanéi sorvad : kansém lu sorvadó csont III. 26. — say-
jémli teremt: sdyrémlém Tarém asén teremtő Tqrém vagy II. 414. 
K. — JQy/i forog: kis jayyém sat tqrém abroncskerék módjára 
forgó hét ég II. 341. EL. — esem kaidé forró kalács IV. 364. AT. 

(3) A vogulban a jelző a hangalak minden változása nélkül 
szolgálhat határozó gyanánt is. így tehát egy miném tarém-iéle ki
fejezés mellett előfordulhat a miném külön is mint idő- v. állapot
határozó. Ezekben az esetekben az igenév idejét a mondat igéje 
határozza meg : jálléloali sétál: tokh jdlléloqlém nukh sunsem így 
járkálván felnézek III. 351. KL. — kénsi keres: loydnl kémem 
khajtités lovait keresve futkosott II. 238. K. — hwali kel: pá-kwá-
lém yujenti felkelvén heverészik IV. 241. FL. — vöykhi ü t : kit 

pis-pöy vöpkhém ti khaiti két czombját ütve fut II. 228. — sayi 
liheg: sayém q,lpá élém-yqlés lihegve élő ember III. 87. 

Érdekes idevágó példák a következők : jáyghi játszik : pajtin 
jáyghém szűnjetek meg játszani IV. 359. AT. — lőnétayti siránko
zik: lőnétqytém pajti megszün sírni IV. 367. AT. — p&ywtilő: 
péywtém jalé pansá megszűnnek lövöldözni IV. 252. K. — soritayti 
veszekedik: soritaytém jalé pqnséseV megszűntek veszekedni IV. 
353. K. — Sőt még czélhaiározó gyanánt is állhat ez az igenév, 
ha e határozó múlt cselekvésre vonatkozik: vari tesz: noyór varem 
jílsén mit csinálni jártál IV. 322. T. (tkp. mit csinálva jártál). 

7) Az -ra-képzős igenév állhat állítmányúl is (v. ö. a m. adott 
perfectumot). Az alany személyét az első és második személyben 
személyrag fejezi ki. A 3. sz.-ben is áll néha személyragos alak, de 
gyakoribb, hogy a nélkül van az igenév: télimi tél lesz: tal télimém 
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tél állott be II. 189. — joytiláli közeledik: am nüpélém joytildlmét 
felém jöttek II. 190. — %dnti talál: sirejim ti yqntmém kardom 
megtaláltam II. 164. —yül'émli elmarad: yüléml'em elmaradt IV. 
5. —- puyémti megragad : nalá puyémtamá nyilát megragadta II. 
93. ÉL. — üntti állít: kivol ünttemV ketten házat építettek I. 67. — 
isiláli leszáll: isildlém leszállott II. 244. P. — vortkáti támaszko
dik : vüs jiwét Jat- Törém jalé vortkátém a város gerendái az alsó 
éghez alól támaszkodtak II. 223. K. (az alany többes, az állítmány 
egyes!). 

II. Az -m képzőnek az előbbiekkel ellentétes alkalmazása az, 
midőn a vele képzett igenévnek szenvedő szerepe van. Nagy kü-
lömbség van azonban itt is az -ém és az -im alkalmazása közt. 
Míg az -ém képző mellett a cselekvő alany is nominativusban áll. 
pl.: tcltali teremt: taw téltálém ur-löptatá az ő teremtette hegyi 
levele III. 271, addig az -im képző mellett, mint látni fogjuk, a 
cselekvő alany, mint a pass. ige mellett, -né, -n raggal áll (pl. 
taivné téltalim ur-L). Hogy a cselekvő igenév szenvedő jelentést 
vesz fel, arra talán minden nyelvben van analógia. De az átmenet 
nagyon is egyszerű. Láttuk, hogy számos példában az -m képző 
azt fejezte ki, hogy a jelzett szóban kifejezett dolog az igenév cse
lekvése által létrehozott állapotban van (tíisém pum száradt fű, 
pölém jdyk fagyott jég). E példák analógiájára könnyen előállhat -
tak olyan kifejezések, mint: anytém la'ilép mézgás lábú (tkp. méz-
gázott) III. 572, bár alapigéje ayyti nem «mézgásodik», hanem 
«mézgásít».— Példák pass. jelentésre: saurépoali vagdal: tákw 
saurepoqlém jamés kwcil maga ácsolta jó ház III. 355. KL. — alti 
hozzátesz, csatol: kit jiw altém pora két fából összetett tutaj II. 
207. FL. — vari készít: vqrém jéri szerzett éneke IV. 104. P. — 
kiti küld: hitem áncuy; száműzött öreg IV. 360. AT. 

a) Itt most ugyanazon jelentésváltozási csoportokat fogjuk 
találni, mint cselekvő alkalmazásában. Ebben az esetben is ki
fejezheti a jelző igenév a jelzett dolognak, mint szenvedő alanynak 
valami állandó, a jelenben is tartó állapotát: ati gyűjt: atém pil 
gyűjthető bogyó III. 49. — vati szed: vdtém pil szedhető bogyó 
III. 41. — II. 6. 

(3) Itt említem meg azokat az eseteket, midőn egy egésznek a 
részére v. tartalmára vonatkozó igenév az egészet jelentő szó mellé 
járul jelzőnek, s maga a részt jelentő szó személyragozva elül ke
rül : jákti vág : puynitd jáktém yum köldöke vágott férfi I. 163. — 
asti elkészít: pora astém yum tutaja elkészült ember I. 163. — Bár 
ezek a kifejezések gyakoribbak az intrans. igéknél: *silli feldagad: 
sorya sillém ari hasa feldagadt leány IV. 297. — tquli megtelik: 
kwonsa tqulém nürém-vj körme megtellett hatalmas állat III. 266. 
— yoli fogy: puma yölém yard édres füve fogyott széles tenger II. 
407. — pq,d (SziLASinál pasi befejez, de v. ö. pqnsá megszűnnek 
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IV. 252. K. pqnséseV IV. 353. K.) megszűnik: ti sapka yqsém yqsd 
tüw ezen hősége-csillapodott hosszú nyár II. 395. EL. 

-() Az -m képző szenvedő értékkel szintén lehet határozó : áli 
öl: jqlé-além khwoltém soát khom, leölve hagyott hét férfi II. 234. 
K. — torti zár: üs-out tortám ölat a város kapui zárva vannak IV. 
346. T. — jú ütté'm qlét be vannak zárva IV. 346. T. 

ö) Az -m-képzős igenév szenvedő állítmány: votintayti fel
csatol: kit joiá votintaytémV két hótalpam fel van csatolva II. 113. 
— Itt nagy ritkán előfordul az az eset, hogy az igenév cselekvő 
alanya -né raggal van ellátva: yqji érint: maná tqlin nqul tqiné 
yqjéman, marta mosin lu mosné yqjémdn? minő kóros hús kórjától 
érintettetek, minő sorvadó csont sorvadásától érintettetek? 11.416. 
Ez a pár eset bizonyára az -im képző hasonló szerkezetének ana
lógiájára alakult. 

s) Talán a szenvedő használat adja meg azoknak az esetek
nek a magyarázatát, midőn az igenév egy helyet jelentő szó jelzője 
s azt fejezi ki, hogy az igenóv cselekvése a jelzett helyen történik. 
A következő mondatokban még egyszerű szenvedő szerkezetnek 
foghatjuk fel a jelző és a jelzett szó közti viszonyt: jömi jár : jal-
wéljömém khürém pat ás ördög járta három nyom-lyuk IV. 396. K. 
— meni megy: ménéin motét dkwéps pari at jiw ment útján egy 
hamar vissza nem tér I. 166. K. — Már most a hogy mondhatták: 
ménem metét a helyen, a hol járt, mondták a következő kifejezése
ket is : tey eszik: tém matat soryd sillawés a helyen, a hol evett, 
gyomra feldagadt IV. 297. — khqnti talál: ail lü khantém pqilém 
a falu, hol az első lovat találtam IV. 127. KL. — latkati süllyed : 
siikém-pdlém latkatém asné hova félczipőm süllyedt, abba a lyukba 
III. 74. — joyti ju t : jit-joytém mötént a hol egymást utóiértek II. 
223. K. — öli van: am-mdnt ölem ur-nala a hegyfok, melynél az 
imént volt IV. 161. KL. Ezekben a példákban semmikép sem tudom 
főnévnek nézni az igenevet és bizonyára nem birtokos jelzői vi
szony van a jelző igenév s a jelzett szó közt. 

Az időt jelentő szóknál hasonló szerkezetet találunk, s ez 
valószínűleg az előbbi esetek analógiájára jött létre. Ez annál 
könnyebb volt, mivel a vog. helyet jelentő szók nagy része időt is 
jelent. Példák : yajti fut: taw tü yajtém qrémté a mint ő odafutott 
II. 20. — Hdjdti elalél; tájátém khoqpetté abban a pillanatban, 
midőn elalélt IV. 161. KL. — lapi emelkedik: lapsém ért mikor 
felkerekedett II. 393. FL. 

Ide sorolom mindazon eseteket, midőn az igenév valamely 
időt v. helyet jelentő szócskával (yalt, jui-pált stb.) az igenév cse
lekvésének egy más cselekvéshez való viszonyát határozza meg. 

III. A következőkben az igenév főnévi alkalmazásait fogjuk 
látni. Itt kétféle esetet kell megkülömböztetnünk : 1. Az igenóv 
esetlegesen valamelyik alakjában főnévi szerepet tölt be a mondat-



A VOGUL SZÓKÉPZÉS. 433 

ban (mindig nomen actionis), a nélkül hogy más alakban és más 
esetben főnévként szerepelne. A nyelvérzókre nézve ezek talán nem 
is annyira névszók, hanem inkább cselekvésszók idői vonatkozás
sal. Egy olyan mondatban, mint: pölém taw tqlmatd sujti fagyos 
ág töredezése hallik III. 97. — vagy: khwqsé ménmát oqt khansi 
sokáig megy, nem tudja IV. 371. Kv éppen olyan igei értéke van 
az igenévnek, mint ha ugyanazt így fejezik ki: sujti: pölém jiw 
tqlmati vagy: khivqsé menés, oat khansi. 2. A második eset az, mi
dőn az igenév elvesztette igenévi értékét, az alapigóvel sokkal 
lazább összefüggésben van, mint az előbbi esetben, s önállóan 
szereplő névszó. 

1. Példák az első esetre : Az igenév alany : tqici evez : %qúpci 
tqwmat nankés valakinek evezése látszott II. 89. EL. — saiti törik 
(saili tördel) jiw-man Iqmt yotté-s allémat sujti kemény fa kis da
rabjának töredezése hallik III. 143. — Az igenév tárgy: kivali kel: 
nqyy kivalmá at va'ilén felkeltét nem látod III. 190. —páti esik: 
kasát pdtmcit khölésté öcscsének elestét hallotta II. 239. K. •— Az 
igenév jelző : teli terem: ma télém möjt föld teremtési rege (v. a 
föld teremtésének regéje) I. 1 .— sakhéri perzselődik: sqkhérém 
ötén perzselés szaga IV. 132. KL. — kwoalém namtém elmenési 
tervem IV. 92. KL. — Az igenév határozó esetraggal ellátva: yolit 
kwalment reggel felkeltükkör I. 2. — roytémi megretten: royté-
mdmtél ijedtemben IV. 242. FL. 

2. Példák a második esetre: kwdli kel B. : kaltém lepény IV. 
420. KL. — ülém álom (v. ö. m. al-) — sőrém halál (v. ö. jel-sór-
layti lesoványodik Sz. 125. P.) — sültéin szikra (süli szökik + mom. 
t) — mari szűkül: marém szorultság, szükség I. 155. 

7. -im, -imé.— Említettem már, hogy e képzőnek az előbbi
vel ellentétben pass. értéke van. Kérdés, hogy az -i hang jelentős 
elem-e ? Az sincs kizárva, hogy csak az -e-nek változata, s hogy a 
két képző eredetileg egy volt, de később a kétféle hangalakkal a 
jelentés is két irányba fejlődött. De számba véve a két alakkal járó 
szerkezetek külömbségét (-né ragos cselekvő alany és ragnélküli) 
ez a feltevés nem látszik valószínűnek. 

Gyakran fordul elő e képző -imé alakban, a nélkül, hogy a 
jelentése változnék. Ez az adat minden szabályosság nélkül válta
kozik az -im alakkal. 

A két képző közt levő jelentésbeli külömbségeket már emlí
tettem, s e képző alkalmazásait most úgy csoportosítom, hogy az 
előbbi képző használatával párhuzamba lehessen állítani. 

I. Vegyük először az olyan eseteket (ezek a leggyakoribbak), 
midőn az -im képzős név állítmányi kiegészítő v. szélesebb érte
lemben vett állapothatározó. Itt a következő csoportokat állapít
hatjuk meg: 

a) A képző transitiv igéhez járul, az igenévnek szenvedő ér-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 
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teke van : paltili tűzbe vet, taj- eszik : au yumitd ker vámé kwolté 
kürné paltilimé, najté tájimé, kér-kátéi pa vojwés az egyik férfi egy 
kovácsműhelyben a kohóba vetve, a tűzben megemésztve, vas fogó
val felemeltetett II. 298. —pajti főz; say pajtimé ul vom pokmati 
a hurka főzetvén fel ne pukkadjon IV. 421. — nujyéláli nyúz : sat 
átér mat-kem ti nu.jjélálimé akw' átér qs éldl ojiláli a hét fejedelem 
hős a mennyire meg van nyúzva egy mégis tovább menekül II. 
192. •— Gyakori ez az alak a tavdaiban oly cselekvés jelölésére. 
mely a múltban történt, de eredménye a jelenben is megvan. Az 
igenév mellett az áli ige van : tumlanti lop : calkhdn qs tumlántim 
ál a répa megint el van lopva IV. 344. T. — keié köt: ketkítim 
álét megvannak kötve IV. 401. T. — póni tesz: pgnim ql be van 
téve IV. 361. AT. — khqnsi jegyez: l'qpdi khqt khqnsim ql az osz
lopon írás van feljegyezve IV. 351. AT. — Vagy az qnéi ige pass. 
alakja mellett: pénti cserél: il-péntim áncium el vagyok adva IV. 
363. AT. — nqrti terít: khalté'rém nqrtím duciit híd van vetve IV. 
352. AT. — máj- ad : májím ánciu oda van adva IV. 362. AT. 

P) Az idetartozó esetek második csoportjánál a képző intran-
sitiv igékhez járul. Ebben a pontban az -im képző alkalmazása 
találkozik az -ém. képzőével: t'okh jálléloqlém nvkh ittnietn így jár 
kálván felnézek III. 351. de: yqsá ünliiné jotél láwés sokáig ülve 
később ezt mondta I. 107. FL. 

Hogy az -ém képző természetével ez az alkalmazás meg
egyez, az világos: az igenév cselekvő, az -ém képző is cselekvő. 
De az -im képző pass. természetével éppen ellenkező szerepet lát
szik vinni. Itt azonban valószínűleg még sem a két alak összezava-
rásával van dolgunk. A jelentés fejlődés a következő lehetett: jemii 
lesz : yulay semélV jemtimé ué ti joytés a holló feketére válva egy
szerre csak megjött I. 3. — varkiti változik: loutú várkítim lúddá 
változva IV. 368. AT. — páti esik : voygél pont tojt pátím ql a fa-
tuskón hó van lehullva IV. 402. T. 

Ezekben és számos más hasonló példában az igenévben ki
fejezett állapotnak a hozzátartozó névszó tényleg pass. alanya: 
Xula% éppen olyan pass. alanya a jemtimé igenévnek, mint a say 
pajtimé pokmati mondatban a say pass. alanya a pajtimé igenév
nek. Már most ezeknek a szenvedő jellegű intrans. igéknek az ana
lógiájára az -im képző akkor is hozzájárulhatott az intrans. igék
hez, midőn a hozzátartozó szó cselekvő alanya volt az igenév cse
lekvésének: Hunéi sír, sisyi sivít: Hunsimé, sis-ftmé ta qjrele'it sírva, 
visítva szétfutnak III. 67. — sqyri hadonáz: sqyrimé kwon por-
•féilánti hadonázva kiugrik IV. 149. F L . — ér fi énekel: érrimé 
jinsayti énekelve szabdal IV. 321. — - vönti leül: jdl-vöntím vojldtql 
leülvén gondolja IV. 361. AT. 

Sokszor a személyi vonatkozást személyraggal fejezi ki : yuji 
fekszik: toy yujimém yöntWim a mint így fekszem, hallom III. 97. 
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— sálti belép : jü sáltimátá láivi belépvén szól I. 3. — yulpji ba
lász : yulpjiméten a mint halásztak II. 118. 

f) Végre az -im transitiv igéhez járulva cselekvő értékű ige
nevet képez. Az ide tartozó esetek száma nem nagy, s valószínűleg 
itt már az -ém képző hatásával van dolgunk: malésli tapint (tapo
gat?) : puyká male'slimé ünli fejét tapogatva ül I. 130. — tdrdti le
bocsát : puyk tarátimé ness ünleV fejőket leeresztve csak ülnek I. 
30. — I. 139. — drit nawlimé jiw leányát üldözve jő II. 268. — 
vari csinál: Numi-Tarém kér-ydp várim j din át sis mialatt N. T. 
baját csinálva jár I. 69. 

II. A második főcsoportba azokat az eseteket sorozom, midőn 
az igenév állítmány. Itt ugyanazon alcsoportokat külömbözte-
tem meg: 

a) Az -im transitiv igéhez járul, az igenév pass. értékű; ha a 
cselekvő alany is ki van téve, felveszi a pass. szerkezetnek meg
felelő -né ragot: tóti hord: yul-nájérné sát pim ta totimé az ördög
fejedelem ím elvitte hét magzatom IV. 22. — yulili elborít: uláy 
vitén yutilimé a tüzes víztől el van borítva I. 45. — yariti elolt: 
alá suítmém ti yaritimé tűz szikrám ím el van oltva IV. 417. — titti 
etet: asérmán ti-ttimei' a hidegtől megemésztettek I. 57. — kwon-
siti megmarkol, püyinti megragad: ponsiyakémné sirejakém tü 
kwonsitime, sirejakém, tü püfintimé drága fényességemtől márkol
tatott meg kardocskám, ragadtatott meg kardocskám II. 44. —%áji 
érint: kwol aulikü terén-kemplin saka yq/jimé házunk vége a kór 
ruhaszárnyától nagyon érintetik II. 424. 

A vog. szenvedő képző, mint láttuk, gyakran járul intrans. 
igéhez is, hogy ez ige cselekvésének valamely viszonyát a személy
ragban kifejezett személyhez jelölje: jonyawém tánczolnak körülöt
tem. Ennek a szerkezetnek is megvan a megfelelője az -ün-képzős 
igenévnél: yünté %antné %ün joytimé valamikép had érkezik rajok 
II. 83. — Szenvedő inf.: ujné püwunkwé jémtimé az állat őt meg
ragadni kezdi II. 120. 

(3) Az ige intransitiv, az igenév befejezett jelen értékével bír: 
kanéi sorvad: luivá tetal ta kandim lova étlenül elsorvadt I. 27. — 
pokati felfakad : akw' pal sam-pálánl palV pokatimét egyik félsze-
mök kifolyt I. 8. — páti esik: nájiy sdns aulné %üúté patimém úri
asszony térdfejére estem valahogy III. 209. 

f) A harmadik esetre, hogy az -im igenév mint állítmány, 
transitiv igétől képezve cselekvő jelentésű legyen, az általam össze
gyűjtött példák közt egy esetet sem találtam. 

III. A harmadik főcsoportba tartoznak a jelzői esetek, ugyan
azokkal az alcsoportokkal: 

a) A képző transitiv igéhez járul, az igenév szenvedő: yq,ji 
érint: votné yajim jiwét széltől ért fák IV. 386. L. (de vöt /ajém 
jiwét szél érte fák) — maj- ad: asémné majim sqwdyém atyám adta 

28* 
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két bőröm I. 140. — laj- lő : lájim nal kilőtt nyíl II. 71. —pajti 
főz : pajtim ásék megfőzött vérsavó IV. 421. —póni helyez : künél 
pgním vös kőből rakott város IV. 370. T. — kéri befog: kit lüwél 
kérimé kivolén tujt két lóval befogott úri szán IV. 328. 

Egyetlen egy eset van a gyűjtött példák közt, midőn a jelzői 
pass. igenév mellett a cselekvő alanyhoz nincs kitéve a -né rag: 
vit-mis na] vaníyijim . . . sa ikén vízi tündér simogatta fürtöcskéd 
II. 315. Ez valószínűleg összezavarása e képzőnek az -érn képzővel. 
A következő példákban nem ez az eset van: an Tarém taiván tárá-
talim man telem naj-aji hát Tarémwok valami számára lebocsátott 
gyönyörűséges fejedelemasszonyi lány I. 11. — Taréin türatiw, 
jelpin kénta T. lebocsátott szent sapkája I. 62. Mindkét esetben a 
Tq,rém inkább birtokos jelzőnek fogható fel s ezért nincs a né rag
gal ellátva. 

A partitiv jelzői esetek is ide tartoznak : süti hasít: nold ul
tim sdt pár orra hasított hét táltos csikó II. 331. EL. — manémti 
ránt : sámá manémtimé japák szöglete szakadt selyem III. 211. — 
jákti vág: puynit jaktim élém-yqlés köldöke vágott ember I. 36. 

p) A képző intransitiv igéhez járul: yuji fekszik: tál /ujim-
yumréú telet áthevert férficska III. 335. FL. — kanéi sorvad: kaú-
éim lu sorvadó csont III. 29. 

A jelző partitiv: vöti őszül: pun ka vötim ajka feje őszült öreg 
II. 259. — tanrémi erősödik : luwd nawld tayrémém ne csontja, húsa 
kifejlett nő IV. 177. 

Y) Vagy főnévnek, vagy jelző igenévnek foghatjuk fel az -im 
igenevet azon esetekben, midőn egy helyet v. időt jelentő szót ha
tároz meg: 

1. Az ige transitiv, az igenév szenvedő : tárd tinién-porát le-
bocsáttatásod idején III. 86. —yartiláli vonszol: kwondl yartilá-
limém jui-palt miután kifelé vonszoltak III. 144. — yölti eltölt r 
tq,rem~posin nilá etem yöltawé, iárém posin úilá étem yoltimé jui-
palt istennek kiszabott négy éjjelem eltöltik, istennek kiszabott 
négy éjjelem eltöltése után III. 281. KL. 

2. Az ige intransitiv: khwojim metánéi fekvő helyéből II. 229. 
K. — khuji: khürém tal khujim ivanném erdőm, hol három telet 
feküdtem III. 345. K. L. — vordti törekszik : jolá vorátimén porát 
aláfelé törekvésed idején III. 86. — saweli nyomorog: toy sawéli-
mém /alt a mint így kínlódom III. 80. 

IV. Néha az -im-képzős név nomen actionis. A transitiv igék
nél ekkor is pass. jelentésű : 

Az igenév alany: tóti hoz: porán yotdl ta totimát sujti úgy 
hallod, hogy tutajod valahová elhordódott III. 143. —patili esik: 
nal joli-palmé saka ti patilimém sujti nyíl alá való estem nagyon 
érzik II. 149. Az igenév jelző : Tarém pV numél tárátim éryá az ég 
fia lebocsáttatásának éneke II. 100. Eagos határozó: ajmélti űz ; 
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kankénné molál kivon-ajméltimenté midőn bátyád minap kiűzött 
IV. 327. 

8. -utfówé, — Alakjai: -unkwé, -önkivé B., -u%, -u/w KL. — 
-ír/ AL. — -oyw, -gy, -dyw K. — -11%, -gyw P. — -gn, -un, -én. 

Használata: 
I. Mozgást jelentő ige czél- v. irányhatározója: kinsi keres: 

kinsunkwé jaleuw keresni megyünk I. 95. — pojkéi könyörög: 
pojksunkwé jisén könyörögni jöttél I. 144. — sunsi néz : mira sun-
sunkivé Jiivals kiment a népét megnézni I. 156. — ünttili leül: 
penrunkivé ti unttileit bűvölni leülnek II. 282. — louti megmos: 
nari loutunkwé ta totwés a szablyát elvitték megmosni II. 4. — var 
lát B . : ukhtayw jálsém látogatni jöttem I. 167. K. — ajo% . . . . 
tqtéslén inni vittél IV. 108. K. — poqrti párol: poqrtuy nal-uttau 
leteszik párolni IV. 120. KL. — taiti etet: tditén ktűs etetni ment 
IV. 368. AT. — khqrti: khartón jílsém darálni jöttem IV. 322. T. 

a) Ide tartoznak azon esetek is, midőn az infinitivus kezdést 
jelentő ige határozója: yjlyati áskál: yilyatunkwé pats áskálni kez
dett I. 6. (páti esik) — v&ti szed: vetgy pgmtés szedegetni kezdett 
III. 129. K, — ]oyti : joytunkwé tijémtés utolérni kezdte I. 12. — 
sqorli vagdal: sqorlayw nqosté vagdalni kezdte II. 237. K. — ajwn 
ngukhótst inni kezdtek IV. 346. T. 

p) Az inf. mozgást előidéző ige határozója: vöwi h í : ojtunkwé 
vöwés fizetni hívta IV. 425. — ürili őriz; ürilayw ketité őrizni küldi 
IV. 378. K. 

II. A lelki folyamatokat jelentő igék irányhatározója szintén 
infinitivus. Az «akar, igyekszik, tud, képes vmire, valamire gondol» 
stb. igék mellett inf. áll: qli: qlunkwé-ké tanre'in ha lenni akarsz 
I. 22. — téyti etet: téytgy vértésné-ké ha meg akartok vendégelni 
I. 166. K.—• ter eszik: téyiv ugrom enni akarok II. 226. K.— 
lakwélti ugrik: lakwéltáyw vardti igyekszik kiugrani II. 239. K. — 
kinsi keres B. : kiskaign xdtlén keresgélni akarsz IV. 353. AT. — 
kwali : kwond kiválunkwé ti drteléyrteHm kimenni kerekedik vágyam 
III . 60. — mir ad B . : kasi péy tkém ü-métj nagyon nincs kedvem 
odaadni IV. 362. AT. — üntti teremt: ma ünttankwé qs-ti nqmsi 
megint azon gondolkozik, hogy földet teremt I. 162. -— mini: jú-
minéy vojlátal haza menésre gondol IV. 361. AT. — rnürsi leme-
rülget: mursunkwé yase'in búvárkodni tudsz I. 160. — ünli: ün-
lunkwé vajéin at joyti megélni nincs erőm I. 103. — vdssV minuy-
kwé at pasápi tovább már nem hatolhatunk I. 16. — leüli repül: 
touldlun silántém repülni tudok IV. 361. AT. — lawi mond B . : 
ngn-leun pilont megmondani fél IV. 358. AT. 

a) A fennebbi lelki folyamatokat előidéző igék («tanít, un-
szol» stb.) mellett is inf. a határozó: alésli vadász : aléslankwé 
yanstéstd vadászni megtanította I. 153. — vtt-yul aléslankwé yolti-
iawés megmutatták, hogy kell halat fogni I. 165. — voqri tesz: 
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manér voqruykwé paritawén a minek tevésére kényszerítnek téged 
I. 165. — ténkwé pojtéltawém evésre unszolnak IV. 5. — jo/ti : 
ju-jo/to"/ tar etán hazaérni engedjetek II. 240. K. — tinéli elad : 
áném tinelaykivé yün mitá hogy én eláruljam, ugyan hogy engedné 
IV. 9. — kharti húz : khartvy at mikti ráhúzni nem engedi IV. 
161. KL. 

B) Kellést jelentő ige mellett: viy \eszB.: viykwé eri venni 
kell II. 6. — ráüti szór: ráutpy koqréy ülés szórni kellett IV. 381. 
K. — miney kéray menni kell IV. 363. AT. 

f) «Mond, parancsol, tilt» : sat tömil sat pawél lawés tara-
taykwé hét jávorünőt, hét jávortulkot, mondta hogy alábocsát I. 
91. — joqmi jár : alá at loarit joqmuy mondja, hogy közel ne men
jenek IV. 417. KL. -—• nauyati bánt: nauyatuykwé at láuwáséii 
megtiltotta, hogy téged bántsanak I l i . 87. — tq,ti hoz: tqtúy lant 
parancsolja, hogy hozzák IV. 346. T. 

8) Infinitivus áll a: «van, elég, telik, szép, jó, nincs, kevés. 
rossz» stb. jelentésű szók határozójául: jüw-téykivé taul/ate'it elég, 
hogy megegyem IV. 44. — at téliris varn' ut váruykwé nem telik 
tőlük, hogy valami munkát készítsenek IV. 58. FL. — am mana 
nqmél qnée'im nayén miykwé micsoda tanácsom van, melyet neked 
adhassak I. 145. — qluykwé, jqmuykwé mana jqmés makwé élni. 
járkálni minő szép földecske III. 69. — tulatéy akhcdt íkém fizetni 
pénze nincs IV. 369. T. — nun jü a tiy ámanmi engem meg nem 
ehetsz IV. 353. AT. 

III. Mennyiséghatározó: mütélaytén nay akw* üs yal jaluykwé 
szegődj bérbe egy város köznyi járásra IV. 331. 

IV. Az inf. személyragozva felszólítást fejez k i : ürtsi oszto
gat: móljára' ürtpél tot ürtsaykwá jószágbeli nagy osztályrészeket 
osszon ott szét II. 331. — sastli egyenget: sastlaykwá egyengesse 
simára II. 331. — E mondatok magyarázatát a következő mon
datban láthatjuk: ta por akw( aulén sáli voj votá tü iinttuykivá, 
nilá sámá-musyél nilá votá ünttuykwé éri ama tutaj egyik végire 
egy kártyus tiszta halzsírt kell odaállítani, négy szöglete szerint 
négy kártyust kell odaállítani I. 70. — E mondatban az az infini
tivus, a mely mellett nincs ott az éri, személyragozva van. Való
színű tehát, hogy ezek a szerkezetek az éri elmaradása folytán áll
tak elő, tehát: kinsuykwém ebből: dném kinsuykwé éri. 

a) Kérdő mondatban: étyélané simául man ürél pojtuykwá 
éhező szívok mimódon csillapodjék I. 149. — ti mir man ürel 
qluykwá, man ürél janimuykwé ez az emberiség mi módon éljen, 
mi módon gyarapodjék I. 154. 

(3) Óhajtást fejez ki : sastéltaykwá bár egyengetné II. 237. EL. 
V. A következő mondatokban szenvedő értéke van a ragozott 

inf.-nak: yarti húz : rétéy nuli q,ulén ul yartuykwém hamis eskü vé
gett ne vonszoljanak engem I. 127. FL. — jqnytankwét forgassák 
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őket II. 341. ÉL. — Ezek az alakok azonban nem tartoznak ide, 
hanem azonosak a többi nyelvjárásokban előforduló pass. conjunc-
tivusi alakokkal. 

9. -I (-él, -il). — I. Nagyon gyakoriak a vogulban a következő 
kifejezések: jonyi játszik : joiiyil jun jonyén játékod benn játszódd 
III. 37. — tüjt jonyil jonyawémén hó-játékkal játszik nekünk III. 
317. —pum jonyil jonyimé füves játékot játszva II. 162. — moyli 
bogoz : moylil moylawé csomóba átkötik IV. 405. — mi lép : üsil 
üsuliánl lépéssel lépnek IV. 308. — *ropi repül: ropil roplayti 
röptével repül IV. 211. — poryi ugrik: yat poryíl elei ta porimasém 
hat ugrással előre ugrottam III. 136. —jekivi tánezol: jékwéljék-
wilawém tánczczal tánczolnak előttem III. 147. — ajyi kiált: goqt 
qjyél qjyél tén te ajyésyé hét kiáltást, kiáltást kiáltottak IV. 254. K. 
— vdyki csúszik : sas vaijkil vanknuivüiv térd csúszással csúsznánk 
II. 366. — peri göngyöl, ferdít: péril . . . pérélti kacskaringásával 
. . . kacskaringózik IV. 218. FL. — Néha az igének csak jelentése 
azonos az l-es alakkal: sat pfytil éld ti tarmatséin hét szökéssel ira
modtam ím tova III. 135. — yürém patil éld sümilém három lépés
sel előugrom III. 300. 

Láttuk, hogy nz első példákban egy cselekvés ugyanazon szó
val két alakban van kifejezve. Ilyen példák még MUNKÁCSI nyelv
tanában (Vog. Nyelvjárások) /ajtél yajti futva fut. — lüw sültél 
sülinti a ló nagyot szökik (tkp. szökéssel szökik). — yamim sis-pdl 
diné taxiin yülél ta yülaslém férjemet egész hátralevő életre való 
teljes elhagyással elhagytam. — Világos, hogy ezekben a kifejezé
sekben az első alak nem más, mint a szótő -\- instr. rag, ós a cse
lekvés módját, tartalmát fejezi ki; a második, személyragozott alak 
pedig e cselekvésnek személyhez, esetleg tárgyhoz való viszonyát 
jelöli. Mivel azonban ezek az instrumentalisi alakok elkülönödve 
álltak, a mennyiben alapszavok más esetben ós más viszonyban 
nem fordult elő, könnyen megtörténhetett, hogy a nyelvérzék ebben 
az instr. -Z-ben nem érezte többé a ragot s az egész alakot nomi-
nativusnak vette. így azután, ha valamely viszonyt akart kifejezni 
az illető szón, a viszonyragot az -l után tette, sőt az -l-es alakot 
külön nominativusként is használta: páti esik : yürém pátélem por-
y'üém három szökésemmel ugrom III. 171. — üsi lép: yürém üsilné 
üsulirné három lépésre elő lépve IV. 142. — saiti örvend : nq,mtém 
émtilél jdktawé elmém öröm hatja át III. 253. — am üsélém nan 
yotel vilán lépésemet honnan veszitek IV. 139. — rdn%i kiált: 
uj at rdnyil'quléni rdnyawé állatot illető öt kurjantásom kurjantják 
III. 261. — vdti usilakwél apró léptekkel II. 35. —jdtel éhség IV. 
351. AT. (v. ö. étyélawé éhezik). 

II. Az eddigi összes példákban az -Z-képzős név nomen actio-
nis. Jelző gyanánt áll a következő mondatokban : lépi fed : vat yal 
lepel ndj harmincz nyírfától fedett, úrinő IV. 235. FL. — sairi 



440 SZABÓ DEZSŐ. 

vág: kal-noys sairil naj nőstény nyuszt nyoma jegyes asszony IV. 
51. FL. 

III. Nomen acti: sdti igéz : sátil igézet III. 16. — potil zsák
mány balom III. 23. (alapszó?) — I. még: josti jutalmaz: jostél 
jutalom — *pörénti farag (pori vájó fejszével váj), pöréntul for
gács, — *pokU hasít (v. ö. pokli hasadozik), poktul hasadék (1. 
SZENNYEI Magy. Nyelvhasonlítás2 83.). 

IV. Eszköznév: saii igéz: sátél idéző ige II. 379. K. — pánti 
fed : pantil fedél (SZENNYEI M. Nyelvb.2 83.). 

Néha az -l előtt, mint már egy-két példában előfordult, é és 
i helyett u áll: *sawti hánt: sawtulán hántásaitok IV. 1 20. FL. — 
pöréntvlt forgácsok IV. 389. L. (lásd fennebb) — áli van: altuldnl 
bánásmódjuk IV. 58. FL. — altul birtok III. 192. — I. 184. -
kusti kdstuld idéző igéje II. 402. — vari csinál: yujné rus yum 
vártaién yumrié alvó orosz ember csinálta emberke IV. 49. FL. 

BUDENZ ezt a képzőt, valamint a következő -t képzőt is a 
finnugor deverbalis -d megfelelői közt hozza fel. Az osztjákból is 
több -l-es alakot idéz (de SZENNYEI ezek közül csak egyet vesz át). 
Végül ezzel egy képzőnek tartja a magyar lepel, fedél, kandi 
szók l-jét. 

Ez természetesen ellenkezik az -l képzőnek azzal a leszár-
mazt.atásával, a melyet én adtam. De kérdés, hogy a finnugor rí
nék -Mé és -í-vé való kettős fejlődése a vogulban lehetséges-e? 
Kérdés továbbá, hogy az osztj. -I nem a -í-nek változata-e, s így 
csak a vogul -t képzőnek (1. a köv. pontot) felel meg. A magyar 
lepel-ié\e példák már inkább felötlők s azt sejtetik, hogy talán a 
vog. -i-fele képzésekben kétféle képzővel van dolgunk: egy ősrégi 
-/ képzővel, mely egy-két példában fennmaradt (lepel, pantil), s 
azzal az újabbkori -Mel, melynek fejlődési képét fennebb adtam, 
s mely a felhozott példák nagy részében található. 

lO.-t(-étyit). — I. Igéből képez különféle értékű főneveket: 
nqmi gondolkozik: namét gondolat I. 145. — nqmt id. I. 5. — qlti 
hozzácsatol: öltmét gyarapodás II. 379. K.— sanlát szendergés 
III. 152. (alapszó?) —vant sereg IV. 23. FL. - - lo-voant lófalka 
IV. 375. K. — (v. ö. voqnés vezető; vdnépti vezet; magyar: von) — 
q,wi folyik: qwét-nol a folyó foka II. 320. — táut folyó IV. 351. 
AT. — tüji havaz : tüjt a hó Sz. 145. —part deszka (v. ö. MUSz.) 
— müji nevet: jani' müyiiél nagy nevetéssel III. 501. — Talán 
ide tartoznak : toqt tűz IV. 421. KL. — tdut id. IV. 355. AT. (v. ö. 
taj- eszik és ég, Piut É. III. 480. KL. taut II. 229. K. — tat Sz. 
136. AL. — lomét lány IV. 397. K. 

II. Az igenév jelző, a jelzett szó legtöbbször alanya az igenév 
cselekvésének: sol'i dér esik: yulay-nol sol'it-^ol holló orrát deresitő 
reggel III. 94. — *müii elmegy (v. ö. muli múlik : mülnaV multáig 
Sz. 70. E.) soq,t soqr mülét khgm hét vidéket körüljáró férfi III. 
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376. K. —Xu^a7. 'r'l°l félit %&l holló orrát dermesztő reggel III. 81. 
(v. ö. osztj. jelig hidegség, hideg PATK. 42.) — tuti áll: ulás tutit 
szék magasságú IV. 2. — tanéi áll: törés tanéit arasznyi magasságú 
IV. 87. KL. — őrsén tanéit arasz mélységű II. 228. K. — *tUi re
pül (v. ö. táali id. Sz. 137. tllémli id. I, 11. etc.) uj tilát joréy mám 
állatrepeső büszke helyem III. 419. ÉL. — *tüli: nay áném tült 
üniij sátánén ul cinéaln! te csak engem valami hozzáférhető nagy 
szerencsének ne tarts II. 188. 

III. Az igenév határozó: túlit titkon I. 69. (vájjon nem tüli 
+ íoc. m 

11. -s. — Egynehány -s'-képzős igenév is van, de nagyon 
lehetséges, hogy ez nem más, mint a már tárgyalt -s képzőnek vál
tozata. Igaz ugyan, hogy a denom. képzők közt is fogunk találni 
-s és -é képzőket. Kevés példa van rá : ali öl, vadász: ulá-aléé rén-
fogó IV. 389. L. — vit-aléém vízi fogó szerszámom IV. 238. — üni 
ü l : ünié far IV. 425. — ünéim farom IV. 61. — potié rágalom 
(alapszó ?) — pili fél: piléé ti tqrétésté félelemmel kibocsátotta III. 
523. P. —Utóbbi keletkezhetett a névszók analógiájára a határozói 
-éé, -ié raggal (v. ö. ták erős: takés erősen stb.). 

12. -r? — Nem bizonyos képző. Egyedüli példa: posér ámp 
üzekedő eb IV. 426. De alapszavát ennek sem találtam. Eleinte 
idetartozónak véltem az anéér vagyon I. 121. szót is (az ansi ((ha
bét » igétől. De a hangbeli eltérés miatt valóbbszínűnek tartom 
MUNKÁCSI magyarázatát, mely szerint ez a szó azonos az anéér 
« agyar» szóval. 

13. -tál (-tül, -tél), — A -tal tagadó képző is azon képzők 
egyike, melyek igéhez és névszóhoz egyaránt hozzájárulnak. Hasz
nálata a következő: 

I. A. képzett igenév jelzőül áll, a jelzett dolog tárgya (illetőleg 
szenvedő alanya) az igenévben tagadott cselekvésnek: rqwi közele
dik, közelít: ne rqwtal lülV-pitü nőnek érinthetetlen szent fészek 
II. 205. PL. — sansi néz : né susstal jelpiy yqn nőnek láthatatlan 
szent király II. 362. — pili fúr : yum-nol pÚtal pat-ar férfi orra át 
nem hatolt sűrű hegyvidék III. 94. — *másiláti felölt (mási): 
khgm másilattál khatiy tqut férfitól soha fel nem öltött posztóruha 
IV. 252. K. — áriéi bír, szül: qnétal éiéém szűz magzatom III. 44. 
— *taHntéti megtölt (tciinti megtelik): ta-intettal sqwétkén telhetet
len bödönyöd III. 18. —yanéi ismer: yastal yam ismeretlen férfi 
III . 172. 

Itt említem meg a következő partitiv jelzői kifejezéseket: 
patitá martai jelpiy éárié feneke mérhetetlen szent tenger (v. ö. 
morti mér) I. 140. — joyti jut, elér: qplé joyttal pöul vége érhetet
len falu I. 171. K. — %§mti talál: áwitá yqnttal, surmá pánttal 
aywtés kwol ajtaja láthatatlan, tetőnyílása láthatatlan kőház 
IÍL 352. 
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II. A jelzett szó a helyet jelenti, hol a cselekvés meg nem 
történik: vay- lá t : yqtél vátal sarmiy kwol tetőnyílásos ház, hon
nan a napot nem lehet látni III. 208. 

III. A jelzett szóban kifejezett dolog v. személy cselekvő ala
nya a tagadott cselekvésnek : tq,pi eltörik: tqptal kérkér-puyk el 
nem törő vasfej II. 339. EL. —yáli fogy: '/által sus-vitkwé ki nem 
fogyó ragyogó vizecske II. 395. — miy ad E.: métal-khar a ki nem 
ad IV. 265. K. 

Itt is találunk partitiv jelzői kifejezéseket: üsi fárad : koq,td 
üstal khum fáradhatatlan kezű ember IV. 116. FL. — khwqli fogy: 
poqkJuvátél khwqltdl vuor tobza ki nem fogyó erdő IV. 251. K. — 
ndyki látszik; dlém-pald ndyktal yard jdykélmá bal fele nem látszó 
széles mocsár III. 303. 

IV. Az igenév határozó a mondatban: Méaritayti füstöl: sári-
tayttal mini-ké ha füstölés nélkül megy el IV. 416. — yanéi ismer: 
yastal ((/, a matá méykwét valami ismeretlen manók III. 223. ÉL. 
— jiw jö : ülmá jital ti patwés álma elenyészni kezdett I. 52. — 
yJLli elfogy : yaltal ta'iléy elpusztíthatatlanul tele III. 284. — *ojtdti 
kiereszt: am úal ojtáttal úal ul ojtáln míg én nyilam ki nem eresz
tettem, nyilat ki ne eresszetek I. 95. — lapi elfér: láptól ti patmét 
kezdtek el nem férni I. 156. — Ilyen esetben néha személyragozva 
fordul elő : lawi mond: man laivtalüw, q,uld vdtal üs üntéyats a mi 
rendeletünk nélkül vége láthatatlan város támadt II. 291. EL. 

Összetett képzők, 

I. -m itj (-mérj, -mar/). — Úgy keletkezett, hogy az -m cse
lekvő igenévi képzőhöz hozzájárult az -y képző. Gyakori képző, 
rendesen jelző, s azt fejezi ki, hogy az alapigéjében jelölt cselekvés 
vagy állapot állandó jegye a jelzett szónak: yölti fogyaszt: püri 
yöltmiy pürip ma'ilép %ürém tqrmikém ételáldozatot fogyasztó há
rom istenkém II. 419. —jdyyi forog: jay%mdy yq,n forgó király II. 
276. — jdli jár : tqy-yal jdlmiy man tcLrmi1 lombleveles galyak közt 
bujkáló kis istenné II. 416. 

II. A fennebbi példákban a jelzett szó alanya volt az igenév 
cselekvésének. Lehet másféle viszony is e cselekvés és a jelzett 
szóban jelölt dolog v. személy közt, de minden esetben a cselekvés 
v. állapot állandóságát jelenti a képző: napi süllyed, alámerül E. : 
vas ncipmiy sat sdjimén réczebukdácsoló hét patakod III. 189. — 
*iti szökik (v. ö. it-noys szökő nyuszt, it-Win szökő evet II. 345.) : 
noys-pun itmiy jol nyusztszőr szökdécselő hely IV. 228. FL. - luji 
énekel: lujméy tur énekes torok IV. 20. — taj eszik: yulay tajmiy 
kan holló táplálkozó tér IV. 129. FL. — norti terít: viyir áVdt 
nortmdy malacé veres színnel borított foldecske III. 7. — tóti hoz : 
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man ne totmin %qtél lakodalom napja (tkp. fiatal nőt hozó nap) 
(MŰNK. Vog. Nyelvj. 45.). 

2. -mii (-mél). — A cselekvő igenévi -m és az -l képző össze
tétele. Nem gyakori képző : jünti varr: jüntmil kásiy né varrásban 
kedvet lelő nő IV. 18. — vári tesz : sát/atné vármii istenidézés 
dolga II. 375. — jüntem jüntmil yotél móri tqlmati varrott varrása 
hogyan szakadhatna fel-olyan könnyen II. 60. — sdti igéz: sátmilü 
büvigéje II. 311. — jas iró: jasmil vonal (AHLQVJST : Wog. Wör-
terv. 8.) — surti mintáz : yqrém úurtmil surtawé ékes mintát min
táznak IV. 418. —• mani göngyöl: manmil nap maíiitáláln a gön
gyöleget göngyöld be IV. 249. — yán%i hág: %áyinilt hágón IV. 1. 
-— k&ti köt: kotmél kötés T. 51. íáz. — sáyi fon: sáimél fonadék 
(SZINNYEI : Magy. Nyelvh.2 88.). 

3. -pi, — A deverbalis -p és a denom. -i összetétele. Eitka 
képző, a cselekvés v. állapot állandóságát fejezi ki (v. ö. m. futás 
stb.). — üti ugat: Utpi Ugató (tulajdonnév) II. 289. — vöpi: mát 
vöpi jelpiy uj földeket bejáró szent állat (alapszó?) II. 323. — *poki 
fakad (v. ö. pokapi id.): jolél pokpi . . . nár jintáy alant sarjadzó 
. . . zsenge fű III, 335. — lenti takar (v. ö. léntpiji id. II. 424.) uj 
pun léntpi jolkwé medveszőr takaros helyecske II. 424. 

4. -pirj (-pérj). — Keletkezése deverb. -p-\-y. Kendesen a 
cselekvés v. állapot állandóságát fejezi k i : qnsi habét: qspin yum 
tehetős ember (Vog. Nyelvj. 44.) — taj- alkalmas : an késéytéué 
tajpéy rqn most vadászatra alkalmas idő jár u. o. 224. K. — lotyi 
ropog: koqt-tgl'é lötéypén ölenti keze újjá ropogós u. o. 224. -— 
aumél'ti fájdalmat okoz: quméUpir) f. okozó u. o. 252. 

Névszóképzés névszóból. 

1. "i (-y9 -%). — A vogÉ.-ban e képzőnek következő alakjai 
vannak: -i: talcwés ősz : takicsi tqul őszi bőr III. 365. — •*'; iiári1 

gyöngéd, zsenge II. 425. (v. ö. osztj. nara kopasz, nyers, EO. nar 
id. PATKANOV 91. és m. nyers). á: man (v. ö. man sawit: mily 
sok Sz. 64.): maná yum minő ember IV. 85. — -y : man : maney 
kém mennyi. (Ebben a pontban az idézet helyét sokszor nem te
szem ki. Az ilyen adatok mind MUNKÁCSI Vog. Nyelvjárások ez. 
munkájában a határozókról és névmásokról szóló részeiből van
nak véve.) 

A közép-és alsólozvai nyelvjárások alakjai: -i: nari gyöngéd 
III. 345. KL. (É. nari) — m&m-khalmi mém-khalém népvigadó nép
vigasság IV. 99. KL. á : ássa vékony IV. 88. KL. (v. ö. qsit 
vastagságú) k, -hé : üké kwál előszoba KL. (ild előre) — lóiké 
pél alsó falu AL. (loi-pql a falu alvidéke felől) — -y : man-max 
minő AL. (v. ö. man és mat). 
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A kondaiban: i: fon az, amaz: toni poalt azután IV. 412. 
K. é : mát valami: mdté pupi-tör valami bálványhang. yé: 
taryé pöul-me lakwémtayti mindenfelé levő helyen átsuhan (v. ö. 
tqré% T. tori' E. stb.) I. 170. — •/: tat az: taté-/ kuril ama ház. — 
•jé: asjé keskeny IV. 398. — IV. 436. (v. ö. ássd, qsit) k: ál: 
(dl vot alszél) álek-öl alsó vég IV. 108. 

A pelimiben : -i: kani ansvy: ernyős öreg III. 539. (v. ö. kdn-
türéy ernyős süvegű III. 257.) — -é: khwqse hosszú (É.: yqsá, m.: 
hosz-jú) — •'( '• kiüiin künn: kicünéy kwdl külső ház. 

Végül a tavdaiban a következő alakok vannak: -i: kun : 
kuní-pal külső fél IV. 362. AT. o; numo-pdl felső fél (num). 

i : numi'pal id. u: áld közel: dldu pgul közeli falu. — -y : 
in most: iné/ khör mostani kor. 

A képző alakjai tehát: - j (-y), -i\ -i, -é, -á, -o, -i, -u, -kh, -k. 
Alapalakja ezen alakoknak egy gutturalis spiráns vagy explosiva 
lehetett, mely eredetileg'azonos a vog. lativusi -i (-/, -;-)-vel (osztj. 
•ga, -%a AHLQVIST, -%, -w, -a PATKANOV). 

Ezt az azonosságot a hangalak és a jelentés szempontjából 
kell bebizonyítanunk. Hangtanilag be lesz bizonyítva, ha a lativusi 
ragnak az egyes nyelvjárásokban ugyanazon alakjait találjuk, mint 
az -i képzőnél; jelentéstani bizonyságul egyes eseteken kell kimu
tatni, hogyan lett a lativusi ragos szóból jelző, s így később a lati
vusi ragból denominalis adjectivum-képző. 

A vogE.-ban a képző alakjai: -/, -i' (-y), -i, -á. Ugyanilyen 
hangváltozást láttunk az -i deverb. nevszóképzőnél, s a - ^ ~ -V és 
-y «N) -d hangváltakozásokat a kettős szám képzőjénél is megtalál
juk (1. ott). Ezzel párhuzamos lativusi alakok az északiban: -% : 
müs szerint: müxéy id. — wtyQX ^ (v- ®* num, K.: nem stb.). Ide 
tartoznak a később tárgyalandó kitéy, yürméy stb. alakok is. f*; 
tort* ellen, ellenébe (v. ö. tqréy T. taryé K.) — sis hát : sisi' mögé, 
tuja tavasz: tüjái tavaszszal. — -i: tvj nyár: tuji nyáron, jer tá
jék, irány: jéri oldalvást, yam : yami arczczal lefelé, yani hanyatt. 
— -á: él: éld előre (élén, a távolban), yot: yotd hová (yotél hon
nan), lakw kör: lakwd szét, lap : lapd közelre stb. — Az északiban 
tehát a lativ ragnak teljesen megfelelő alakjai vannak. 

A közép- és alsó-lozvaiban a képző alakjai: -y_(-y), "k, (-ke), 
•i, -a. A y ~ i és y <̂> á hangváltakozásokat a kettős számban is 
láthatjuk (sdmi két szem, de pessd két kesztyű KL. qmpi két 
kutya AL.). Az északi lativusi -í'nek a lozvai nyelvjárásokban ren
desen -d, -a felel meg (jánitá nagyságúvá KL. tállá öllé AL. Iqsta 
lazává AL.). Ez előtt a lativusi -i' előtt a tő végconsonansa, külö
nösen az l, r, néha megnyúlt, mint a hogy ez a y hangnál szokott 
történni: l'ül' rossz : l'iil'l'á rosszá (E.: tál rossz : lüli' rosszá v. ö. E,: 
éryém énekelek: jerrém id. KL.). A -/c-ra nézve összevetendő: tát'dk 
poql túlsó oldal KL.: tatéy kwál ama ház K. Megfelelő alakú hatá-
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rozók: -k: nwij (*num-\-k) föl, nukh id. — mqrsak kevéssé AL. 
(mqrs T.). A határozóknál ez a -k ritka alak; hogy képzői haszná
latában gyakoribb, azt talán a deminut. -ké hatásának tulajdonít
hatjuk. — -y: mar mi, micsoda: máruy minek, miért? AL. maruy 
KL. — -i: tari felé {tara id.), KL. AL. — -a: sis há t : sisá mögé 
KL. — tál tél: tála télen AL. múlna múltáig (É.: tnidn&i*) stb. 

A kondaiban a képző alakjai: -le, -y, -yé, -/<?(?), -é, -i. A ?<^>i 
hangváltakozást a kondaiban a kettős szám képzőjében is láthat
juk, s az északi lativusi -í'nak is rendesen -i felel meg. 

A yo^é hangváltakozást a deverb. -i képzőnél is láttuk (séré-
péré sürgő-forgó). A -k a kondaiban mint képző nagyon ritka, mint 
rag az összegyűjtött példák közt nem fordul elő. — A lativ. rag 
alakjai a kondaiban: -kh: ngnkhé, ngnkhwé fel (^ngm-^khé), 
tokhwé, tokho úgy (a to- távolabbra mutató névmástőből, bár lehet
séges, hogy az orosz mahh átvétele). -% : ttla% erre, tül'ay arra, elá-
l'ay előre stb. jé : vet rövid : vet jé közelbe, mol a ház előrésze : 
mgljé a ház előrésze felé. — -;: Képző-alakban is csak egy esetben 
találtam, a lativ. ragnál egyben sem. — -é: jql al-: jqlé alá, kwan, 
kwan künn : kwqné, kwané ki, elé-pári előre-hátra. — -i: khuti 
mögé (E. yutáV), sgpi ketté (E. swpV), ál tető : üli — fölé stb. 

A pelimiben a képző alakjai ezek: •%, -é, -%. k határozórag 
alakjai: -k, -% : nuyk fel (*num-\-k) — -é: khwqt (E.: yot): khwqté 
hová, il al- : ilé alá, kwan künn : kwané ki stb. i, -i: tujái ta-
vaszszal, tuji nyáron, téli télen. é: mp darab : supé ketté, taré 
irányában (É. tori'). 

A tavdaiban a képző alakjai: - j , -u. -e, -i, -i. A határozórag 
alakjai: -/,-kh: tqréy külön, félre, uskilÜy egy kevéssé, jel al- : 
jelkhél alá stb. u: pal fél : palu felé, tg] nyár: tgju nyáron, 
purií vissza. (A lativus ragja általában -u a tavdaiban: Ignt lúd : 
lontú lúddá.) i: purí vissza (a kettős szám képzőjének -i felel 
meg: veji harisnya). 

Azt hiszem, hogy az eddig felhozott példák közül egy sem 
szól az ellen, hogy a tárgyalt képző és a lativusi rag azonos. Azt, 
hogy némely nyelvjárásban egyik alakját inkább képzőül, a mási
kat inkább lativ. ragul használják, tekintve a functio- ós jelentés-
beli elkülönödést, természetesnek találhatjuk. 

A jelentésváltozást megmagyarázni nem nehéz; analóg eset 
ez a -né képzővé fejlődésével. Bizonyára az időt és helyet jelentő 
szóknál ment végbe; a képző az esetek nagy részében most is időt 
vagy helyet jelentő szóban van meg. Vegyük a következő monda
tot : (if este) kasi iii nqn jaytés a kés esti kenyeret vágott IV. 398. 
K., vagyis eredetileg: a kés estére kenyeret vágott. Az ilyen mon
datokból az lii nan-íéle mondások kiválhattak, s a rag képzővé 
lett: akkor is használták, midőn már nem volt egy igének irány
határozója, hanem két dolog egybe tartozandósagát jelölte. Ez a 
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fejlődés valószínűleg nagyon rég történt, mert az osztjákban és a 
magyarban hasonló fejlődési folyamatot látunk. A magyar -i-képzőt 
(házi, téli stb.) BUDENZ az -(/képzővel azonosnak tartotta. Ez annyi
ban megfelel a valóságnak, hogy mindkettő lativusi eredetű, de a 
különválása e két képzőnek bizonyára nem a magyar nyelv külön 
életében történt. SZINNYEI összeállítása is (osztj., vog. és magyar 
-i Magyar Nyelvhasonlítás2 93.) azt bizonyítja, hogy a két-irányú 
fejlődés már e nyelvek együttes életében megtörtónt. 

A képző alkalmazása a következő : 
I. A képző helyet jelentő szóhoz járul s irányt, valahová való 

tartozást jelent: 
a) A képző magánhangzós alakjában van meg: jól al: joli 

surém alsó nyílás III. 217. — jqlo pal alsó fél AT. — jéli-pal id. 
FT. — nüm felső : nümi pal felső oldal IV. 95. — él: éli Muskuw 
távoli Moszkva III. 531. ÉL. —puj 1. a folyótól fölfelé eső vidék, 
2. far: pvji pal befelé eső rész IV. 184. — al a folyó felvidéke: 
ali vöt felvidéki szél III. 15. — jot közép: joti tqyté középső torok
részébe IV. 177. FL. — vorti pal baloldal III. 9. (alapszó?) — kun 
(E. kwori): kuní-pal külső fél IV. 362. AT. — jun benn : juní-palt 
után IV. 347. T. — nalmi pal a folyó felé eső vidék (nalmén lefelé 
a folyóhoz) — nálmi-pal id. T. — poji-pal a folyónak a part felé 
eső része (E.: puji). 

p) A képző mássalhangzós alakjában van meg: álém bal: 
qlméy-poql bal oldal II. 229. KL. — il- elő: üké kwál előszoba KL. 
— jui (jui-quil utolsó) juiké kwál hátsó szoba KL. — nüm felső : 
nuyké törém felső ég KL. — jel al, alsó : jolké törém alsó ég KL. — 
nal a folyó felé: nalké poql folyó melletti vidék KL. — lm: luiké 
poél alsó falu III. 203. KL. — Luik-til'-tit, Alik-til'-tit alsó és felső 
pataktő IV. 430. KL. — ál: álké-poél felső falu III. 203. KL. — 
sis hát : siské-poql hátsó fél IV. 108. KL. — jot közép: jotké kö
zépső II. 238. — ji éj, éjszak: jiká poql éjszaki táj IV. 128. KL. — 
lóiké pel alsó falu AL. — ál al- : álék-öl-pöjém alvidéki gazdagsá
gom IV. 108. K. — jui belső: juiy kwál belső szoba P. — kivan : 
kwánéx kwál külső szoba P. — jél: jelé/ törém alvilág P. — qlmáy-
pal baloldal IV. 351. AT. — jql: jqloy mát alsó földön IV. 358. 
AT. — jéléy ma alsó föld FT. 

II. A képző időt; jelentő szó mellé járul: 
a) takwés ősz: takwsi tqul őszi bőr III. 365. — takivsi %ul 

őszi hal III. 330. — tuj nyár: tuji %atél nyári nap IV. 67. — IV. 
20. — tél tél: téli tujtné téli hóba IV. 406. — U este: it'i pásén 
esti asztal IV. 398. K. (ét'i, %(% «este» jelentéssel nominativusban is 
használatosak ét' és Jt' helyett. De ez olyan eset lehet, mint mikor 
a magyarban a nappal-t használják nap helyett.)— yol reggel: 
%oli éri' reggeli ének III. 188. — tuja tavaszi III. 335. FL. (szintén 
használják nominativusfal is) — tuja-yar tavaszi rénbika IV. 48. 
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FL. — tiioja sol tavaszi récze IV. 90. KL. — tujé-poalt tavasz tájon 
IV. 104. # 

P) is kor: iséy-törémt ősi időben IV. 414. — in most: inéy-
khor mostani kor IV. 360. AT. 

IJI. A képzett szó azt fejezi ki, hogy a jelzett szónak állandó 
jegye, birtoka az alapszóval megnevezett dolog: t&§ fény: nákwci 
posi jamés ta'il színe fényes jeles ruha III. 523. EL. — yansi tarka 
IV. 428. (kutyanóv; v. ö. %ansá hímzés) — ön fölséges: öni dsikém 
nagyságos apuskám III. 138. — ser-mor rengeteg: seri-mori sam 
rengeteg, zordon vidék IV. 386. L. — vaü /átél rövid nap III. 31. 
(alapszó?)-—nárV gyöngéd, zsenge, nárV-air-yum í yers hús fajú 
ember III. 310. — nári gyöngéd III. 345. KL. (v. ö. úar csupasz, 
nyers) — náürá erős KL. Sz. 75. nguré id. Sz. 79. K. (naiirs erő
sen Sz. 75.). 

(3) nqréy zsenge: nqré% la'ilép zsenge lábú (v. ö. narV) II. 
276.— pos fény, poséy drága, kedves: yürém posyén három drágád 
II. 419. — posyukwét kedveskék II. 429. — üs város: üséy-pavl 
város-falu — koat kéz: k'dpéy koatták-pü véres kezű fiú IV. 
310. KL. 

IV. A jelzett dolog rendeltetését fejezi ki: muj vendég : midi
pál vendég rekesz. — m&rn-khalmi möm-kJiaVem népvigadó nép 
vigasság IV. 99. KL. Talán ide tartozik: siili-sán szenes csésze 
(alapszó ?). 

V. Anyag névvel: sut agyag: sxiti-raytnél agyagsárból I. 130. 
VI. A képző névmáshoz járult : ion az : toni poalt azután IV. 

.412. K. — %ot: yoti minő. milyen E. — man: mana yum minő 
ember IV. 85. FL .— mat valamely: mata-matá valamiféle II. 213. 
mata-kémt egy ideig. Valószínű, hogy ezekben nagyobb a nyoma
ték, mint a képző nélküli alakokban; a kondaiban e képzőnek 
tényleg nyomósító szerepe van : taté az : tqtéy kwál ama ház K. — 
khwqi: khwqtéy-matér valamelyik K. — ütőik poalné erre félre KL. 
— ja taták poal a folyó túlsó oldala KL. — manéy mennyi E. 

Nyomósító szerepe van e képzőnek akkor, midőn mellék
nevekből közép- v. felső fokot képez (v. ö. m. szépséges, szentséges 
stb.): muú kicsi: murtty kisebb T. — vis kicsi: viské kasát a leg
kisebb öcs II. 238. (v. ö. v&ssi id. vagy: kisebb III. 493. KL.) — 
ilpay n&úl' td'stén több húst készíts IV. 359. AT. ilkil odébb IV. 
355/ AT. 

Talán hasonló szerepe van a tavdaiban az -is határozói rag 
mellett: séra% gyér : séráykis ritkán ; seim hitvány : seimkis rosz-
szúl. — lay jó : icfy'kié jól. 

VII. A m. -nyi képzőhöz közeljáró jelentése van e képzőnek 
a számnevekben : kitéy-kém körülbelől kettő, yürméy-Mm mintegy 
három, niléy-k., atéy-k., ygté^-k. E. — kitáy tál seu nuy a joytéstél 
két ölnyire neked nem jut erőd T. 
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2. -//. — Alakjai: -y : löptá-y III. 240. — -éy : taykwéy III. 
49. iy : atiy IV. 51. áy : rtaykáy III. 372. — -uy : posüy 
IV. 402. T. oy : ponóy IV. 357. T. -ing: kering IV. 86. FL. — 
Alkalmazása: 

I. Valaminek birtokosa, valamivel el van látva : yasli moh : 
-yaüiy mohos III. 237. ÉL. -— taykw tűzimoha: taykwéy moszatos 
III. 49. — ta'il: mikén ta'iliy fehér ruhás I. 76. — lg: sgs-lgyéy 
khgm rénparipás II. 239. K. — tai: taty ágas IV. 133. KL.— 
páyk : jámés páykéy szép fejű IV. 83. KL. — nam : namiy neves 
II. 242. P. — ni: nly nős IV. 370. T. — pon: ponóy khar szőrös 
IV. 357. AT. 

II. A jelzett dolog minőségét, tulajdonságát fejezi ki: lonsiy 
langyos IV. 415. (v. ö. lansumé meglangyúl Sz. 55. T.) — nár: 
náriy szentséges II. 272. — kert igazán : kértiy valódi IV. 349. T. 

III. A jelzett dolog anyagát határozza meg : maiy tép méz
étel II. 34. — soriy tép sör I. 20. — kér: kériy mailép vasmellű 
1.95.— khut: khul'iy taul posztó ruha IV. 252. K .— *rq,éw : 
raéwiy taul! selyem ruha IV. 252. K. 

IV. Az -^-képzős szó magyarázó jelzője a jelzett szónak: 
moj: mojéy q,nsa^ vendég öreg I. 166. K .— naur: iiaioriy lüw 
csikó ló IV. 212. — ár, oar: aréy kélp atyafi vér I. 115. FL. — 
qm E. : unnéy ne ángy IV. 111. FL. — náyk: naykáy-jiw vörös
fenyőfa III. 372. — sákiy süw mankó bot (alapszó sák sulyok?) 
I. 137. — au vau: au vauy jamés taréi au vau jeles hanggal 
III. 208. 

V. A képző azt jelöli, hogy a jelzett szó az alapszóban kifeje
zett dolgot rendkívüli mértékben bírja: tép: tépiy Polém bő táplá-
lékú Polem II. 242. — vit: vitéy titpá bő vizű torkolatú I. 113. 
FL. — tal: taléy yum nagy ölű ember I. 103. FL. — sam : sarnéy 
Utpi nagyszemű Utpi II. 289. E L . — p i ü : pit'iy nayk fészekkel 
megrakott veresfenyő II. 185. — tiu á r : tiniy drága III. 435. EL. 

VI. A képző azt jelöli, hogy a jelzett szó hasonlít a képzős 
szó alapszavával megnevezett dologhoz: kawméy-sampé malomkő 
szemű II. 232. K. (kdu malomkő + demin. -ni?) — a'in áll: afnéy 
jiw állalakú fa IV. 92. FL. — lakw kerék : lakwiy kerek I. 45. — 
la'ü: élém-yalés la'üiy ember lábú I. 144. 

VII. A képzett szó a jelzett dolog rendeltetését, czélját hatá
rozza meg: moj : mgléy lift vendégrekesz II. 239. K. — j i r : jiriy 
kan áldozatos tér II. 312. — o/éá: oyséy-kwal pénzes ház IV. 108. 
K. — naj: najiy nvp úriasszony kereső násznép IV. 87. KL. 

VIII. A képzős szó a jelzett dolog helyét, eredetét, valahová 
való tartozását fejezi ki: váni' E . : vániy jiw erdei fa III. 489. KL. 
— üs: üséy qtréy ajka városbeli fejedelmi öreg III. 465. — pqü : 
Jhvr-pq,iléy Jiwr falvi II. 379. — posál E . : Poslay né patakvidéki 
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nő IV. 57. FL. — dykw: dykwiy nurkivé anyától örökölt bosszúok 
II. 26. — khöntiy kondai II. 222. K. 

IX. A képzett szó időt jelez: fis: élém-yqlés jisiy tqrém az 
ember idejebeli kor I. 3. — sodt: sodt sodtéy rei bét heti hőség 
II. 224. K. 

X. Tőszámnévből ritkán rendszámnevet képez: sqtér: sdtréy 
yqtél ezredik nap IV. 127. FL. — satériy yqtél id. IV. 429." De: 
sötréy khqle'y ezernyi nép IV. 157. KL. 

XI. Névmáshoz járul: tiiméy micsoda IV. 345. T. (v. ö. témte) 
taml'iy olyan III. 67. — tqméy id. IV. 362. AT. — dm qlpém tikét-
niy im ez az én hősöm IV. 350. T. 

XII. Hozzájárulhat mindenféle határozó szócskához: toy 
így: to/iy id. III. 268. — toyaliy a mint IV. 25. — tön, az: töniy 
azért III. 505. — élén élniy előbbi III. 278. — an most: aúiyén 
yqtéliyén a mai napig I. 3. {yqtélén helyett) — ci idő: in-ciy most 
IV. 358. AT. — Nyomatékosan használva középfoki értéke is van 
(v. ö. - /képző hasonló alkalmazásával): ari fölös E. : pal it drkéy 
fél éjnél tovább IV. 354. AT. — yqsd hosszú É . : khot-khar drún 
puwáse khosóy ki fogja messzebbre fújni IV. 353. 

XIII. Érdekes szerepe van e képzőnek a felkiáltásokban: 
jdyéy tinéy! azt az édes apátokat III. 343. FL. Az ilyen kifejezések 
talán az olyan mondatokban találnak magyarázatot, mint: jiyiy-
tiniy amp /ura azt a drága apádat, te eb férfi III. 471. (drága apás 
eb férfi). De a jelzők rendje itt is szokatlan. 

Szólásmódok: 
I. lili : liliy-ta'il lelkestül II. 6. — nál: náliy ta'il nyilastul 

II. 20. — tar. tariy ta'il gyökerestül I. 33. — josd: josdy-tall 
hótalpastól I. 74. —yapsiy-lütéy-tail mindenestűi IV. 172. (alap
szó?) — pun: puniy-ta'il tollastúl IV. 242. FL. — jaut: jantiy 
ta'il íjastul II. 298. 

II. A rész jelzője az egészet jelentő szó mellé járul: pos : 
samá poséy yum szeme-fényes ember IV. 39. — dpér: kdt ápriy 
yum keze-ügyes férfi III. 147. 

III. A pal szóval kapcsolatban érdemes megemlítni a követ
kező csoportokat: 

1. sdmiy-poql félszemű IV. 264. K. 
2. íj: ijiy poal dt khatél éjjelestül öt nap IV. 98. KL. •— ijiy 

poql khürém khatél három éj és három nap III. 355. KL. — De: 
yürém étéy yürém yqtél három éjjel, három nap IV. 86. FL. — sdt 
etiy yqtél hét napon át I. 36. — at étéy at yatél öt éjen, öt napon 
át III. 343. FL. 

3. A pal szó a jelző és a jelzett szó közt van (v. ö. m. -féle), 
az y képző vagy a jelző szón, vagy a pal szón van kitéve: a)part: 
partdy pal saw ndl deszkából való sok fajdtőr III. 368. — vuor : 
vuoréy poql, jujiy poql söt sumléy erdőtáji, háztáji száz éléspajta 
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IV. 310. KL. — b) ul'pá-jiw paliy tupél czirbolyafenyöből való 
övezővel III. 368. — yantan jiw paliy áivi jegenyefenyőből való 
ajtó III. 370. 

IV. Az összetett jelzők második tagja igen gyakran kétszer 
van kitéve : először a -p, azután az -y képzővel: kein : at keinép 
keinéij sáyim öt gombú gombos subám III. 287. — suj: manci 
sujip sujiy ja minő hírű híres folyó III. 297. — sa'i; vit sa'ip 
sa'iy ne víz fürtű fürtös nő I. 22. — sit: qln sitpá sitéy apai ezüst 
ívű íves bölcső I. 135. 

V. Mint az előbbiek, úgy a következő szólások is a költői 
nyelv sajátságai: sis: sisiy paul sisémt mögös falum mögött III. 
319. — kwotél: kwoiléy ja kwottan közepes folyó közepére III. 276. 
— aul: aulin yasáp aulakém véges kárpitom vége II. 46. — tíol: 
úoliy yáp nolánl orros hajójuk orra II. 9. — pl': plyiy yum plyá 
fias ember fia, áyiy yum áyi lányos ember lánya I. 153. 

VI. Költői szólásmód a következő i s : poq>khw& sastém poakli-
wéy vuor czirbolyatermő czirbolyatobzos vidék III. 349. KL. — 
láma telem lamiy rös zelniczéjét termő zelniczés fövénypart III. 
268. — nir: nirá sastém úiréy kan vesszeje termő vesszős vidék 
II. 236. ÉL. 

Az -y-képzős név bármely ragot felvehet és tovább is képez
hető: liliyné elevenen II. 217. — posiyV fényessé I. 129. — tal-
khal nakéyél ruha-öle ízeit kövével IV. 104. KL. — tinéykayén 
drágácská- id. III. 231. stb. 

Melléknév is felveszi e képzőt néha, mintegy nyomósítóúl: 
laj kicsi: lajiy kicsiny III. 233. — jani nagy: janiy id. II. 
333. ÉL. 

3. -p. — Alkalmazása annyiban külömbözik az előbbi képző
étől, hogy ez rendesen csak összetett jelző második tagjául szokott 
állani, bár eg^es állandó kifejezésekben magára is található: koqtpii 
né-oqi ügyes kezű leányasszony III. 491. 

I. Nomen possessoris: *élém : kit elmip kasájil két élű késsel 
I. 7. —puj: viyir pujpa veres farú I. 117. FL. -— öt: tql etpci 
kontyos hajú III. 355. KL. — V^X- ^r^s Pö/ép csíkos oldalú II. 
235. K. — kit pgjip két farú II. 223. K. — vuir pujip veres farkú 
III. 523. P. —pop: khörém poyép három fejű IV. 348. T. 

II. Hasonlóságot fejez ki: ant: nir ántpá/urém uj vesszőhöz 
hasonló szarvú három állat IV. 36. FL. — amkim voipá magam
féle I. 125. — kdtlap asit sis-vöj tenyérnyi vastagságú hátzsír 
III. 93. 

A láma telem lámiy rös- féle szólásformának megfelelője van 
e képzőnél is : pilá sastém pilpá rq,s bogyóját termő bogyós fövénv-
part III. 441. 

Más szólásformákban való alkalmazását láttuk az előbbi 
képzőnél. 
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4. -£. — I. Ajelzett dolog mennyiségét, mértékét határozza 
meg: janV nagy: As janit sampd %um Ob-nagyságú szemes férfi 
II. 359. — kar palit rigó-hosszúságú III. 41. (alapszó?) — Win 
pun ősét evetszőr vastagságú II. 295. (qsin vastag) — sairép-nal 
pdnywit fejszenyél szélességű III. 304. (alapszó?) — törés palt 
arasznyi hosszú III. 349. KL. — sqlém ostd szalma vékonyságú IV. 
100. KL. (qsin vastag) —Xasü> hosszú É. : kit iírsén khgsti sqrt két 
rőf hosszúságú csuka IV. 351. AT. — teu juntit ql oly nagyságú 
IV. 345. T. — Utóbbi példában a -t képző kétszer van kitéve. 

II. Határozóként szerepel: pan/ivüél egész széltében I. 133. 
— qtérd klipéi janitá-tél sartyati urának vérével mázolódik be 
egész testében III. 461. — alná yasitél élte hosszáig IV. 74. — 
ölnatén khwqstél id. I. 166. K. — punélténát palitél mialatt rárak 
IV. 148. FL. — yajtiténé jdnitV jémtém futó nagyságúvá lett I. 4. 
— khustV nar hosszába (fektetett) gerenda IV. 403. T. — mii 
mély: tal militné öl mélységnyire I. 70. 

III. Eitkán fordul elő mint főnév, nominativusban: yasét-
urán hossza irányában IV. 419. — Hdrw: '/qtpd joytné tdrwit va
laki jöttének terhessége IV. 414. — tdrwitém terhem IV. 6. 

IV. A -í képző helyet vagy időt jelentő szóhoz járult: khal 
közép : khalt wűi közepes víz IV. 90. KL. — khivql reggel: khwqlt-
ndk reggeli büntetés-ok IV. 104. KL. — j i éj : iét-ndk éjjeli bün
tetés-ok u. o. KL. — yol reggel: yolit ydtél holnapi nap II. 
291. ÉL. 

V. Egyéb használat: nol orr. csúcs: kltarkei páséi nolt jiw 
harkálytól vájt kispartú fa IV. 90. KL. 

Kérdés, hogy e képző azonos-e az -nt demin. és az -nt sor
számképzővel ? 

5. -nt(-t). — Az egész finnugorságban ismeretes képző; tő-
számnevekből képez rendszámneveket. BUDENZ azonosnak tartja a 
demin. -nt képzővel. Alakjai -nt és -t, melyek egy nyelvjárás hatá
rain belül is váltakoznak. Példák : yürém három : yürmit harmadik 
III . 215. — yürmintdV harmadszorra I. 140. — khörmet harmadik 
IV. 354. AT. — khurmét-khotél harmadnap I. 168. K. — kit kettő: 
kiüt második III. 214. — kiténtdV másodszorra I. 75. — mötmás: 
mötit yqtél másnap IV. 169. — ntöténtdi' másodszorra I. 169. K. — 
nild négy: nitt negyedik IV. 365. AT. — yat ha t : yqtit hatodik 
III. 147. — sat hétisatét hetedik IV. 403. T. stb. 

6. -L — Eitka képző, valószínűleg azonos az ablativusi -Z-lel 
(pl. numél felülről). Példák : *kwoü közép : kwott ayi középső leány 
IV. 41. — *aj elő: ajál kol!ósa,t előkerekek IV. 402. T. — jun : 
jundl kolósqt utókerekek IV. 402. T. (de e két utóbbi példára 1. 
MUNKÁCSI magyarázatát: Vog. Nyelvjárások 271.) — torV felé: 
nem toryéld, sdlidna nőmnek részére eső rénei IV. 41. — sas nyír
héj : saséi lap nyírhéjtakaró. 

29* 
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7. -kwé, -ké, — Kicsinyítő képző. Eredeti alakja valószínűleg 
a -ké, a w járulék-hang; a személyragozott alakokban rendesen -ké 
van, de előfordul a -ké más esetben is. 

I. Főnévhez járult : Iqint darab: Iqmtkwé darabka I. 2. — 
yap : kit %apkweV két hajócska IT. 27. — tüp : tüpkicél evezőeské-
vel II. 30. — Blém-yqlés: élém-yqlésakwétal emberke nélkül I. 47. 
— pl: ptkém fiacskám II. 29. — tált: táltkeu révecskénk II. 39. — 
q,nV: qríikém ángyikám II. 81. EL. - tür: türké tócska IV. 104. 
P. —: aykw: ankéské anyóka I. 166. K. —paip : paipká puttonvka 
IV. 393. KL. — tarkán ágacskáid IV. 133. KL. (tat). 

II. Melléknév mellett: pásig: posinakémné drága fényessé
gemnek II. 44. — mari: márikwé kicsike IV. 427. — Hal: talkiva 
alacsony II. 46. —janii) : janinké öregecske II. 341. 

III. Határozó mellett: mossd: mossákwé kevéssé I. 35. 
IV. Úgy látszik, hogy a vogulban az olyan viszonyok, hol a 

jelzett szó a birtokos jelzőben kifejezett dolognak egy részét jelenti, 
valóságos összetételt alkotnak, s így a kiczinyítö képző a jelzett 
szóhoz járult, bár a jelzőre vonatkozik (v. ö. a birt. személyragok 
alkalmazását), kiwér benső: xar'xíj sun kiivérkwén rénbikás szánka 
belsejébe II 50. — pdl fél: kát-palkén félkezecskéd III. 85. — sis 
hát : kwol siskémné házacskám mögé II. 244. P. — sau-poqlkén fél 
csillagocskád III. 201. KL .— yal közép: qlném-yalkwét a mint 
szépecskén éldegélek III. 387. — vata szél: pasén-vátakwáu az asz
talka szélére IV. 45. 

A költői nyelvben ilyenek is előfordulnak: am iaml'e pupa-
kwé-pupa (ilmém, am tamle sajtanakwé sajtan qlmém én olyan bál-
ványocska bálvány vagyok, én olyan sátánocska sátán vagyok 
IV.'204. 

Előfordul e képző -ikwé és -ukwé alakokban is: üs: üsikémné 
városocskámba II. 242. P. — vit: vitikémt vizecskémben II. 242. 
P. — tujt: tujtikém havacskám II. 253. — vp : upikém sógorkám 
II. 45. (upkém II. 43.) — jaut: jautikém íjacskám II. 42. — tyvx •' 
Iqyyikeu utacskánk II. 37. — árié: asukwé apuska I. 77. — pan-
íukwé kisebbik uracskám III. 383. (pántékém III. 383.) Lehetsé
ges, hogy ez az -i, -u szintén demin. képző. 

8. -i, — Nem egész világosan mutatkozó demin. képző: ak 
nagyapó Sz. 5. K.: aki nagyatya III. 124. — on nagynéne: öríi id. 
Sz. 84. K, — L. még BUDENZ: UA. 244. SZINNYEI: M. Nyelvhason
lítás2 91. Talán az -ikwé képző -i-je szintén idetartozik. 

9. -m. — Nem élő képző, egész világos példa szintén kevés 
van r á : nawér csikó I. 43 : naurém gyermek I. 4. — yoj hím III. 
¥10:yqjim id. IV. 119. — lusm csont IV. 98. (lu-{-dem. s'+dem. 
-m ?) -— káu malomkő : káumép sámpé malomkő szemű II. 232. K. 
— Talán idetartozik: val'sám forgács III. 383. (alapszó ?) 

10. -r. — Csak egynehány homályos példa van; talán ere-
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detileg ez is kicsinyítő képző: sdykw halom: éakwér orom IV. 84. 
PL. — q,ti kedves: átér derült II. 337. (a jelentésváltozásra nézve 
v. ö. pos fény : poséy, posi kedves). — khomférü : khomérat termé
szete II. 223. K. (de v. ö. GOMBOCZ: A vog. nyelv idegen szavai 12.) 
Talán ide tartoznak a mater, martér névmási képzések is. 

11. -V9-l.— Kicsinyítő képző: kát: k aiíayém kezecskéim 'III. 
305. — kafíá III. 347. KL. •— tqrém: Polém-tqréml'é P. istenke II. 
402. •— *ap : qplu apácskánk I. 68. — ön nagyságos: vojle-öle 
nagyságos állatocska III. 133. — *yunt : vit yuntei vízi hód IV. 
207. FL. — nq,wél hús E. noul'KL., i.qulV. (v. ö. osztj. noga, nogo 
id. PATKANOV 92.) — pöy oldal: pöy/él lapoczka IV. 256. — pqygh-
wél III. 523. P. — pqykhwél IV. 87. KL.— nőt nők: netté asszony
kák III. 402. (v. ö. nékwét). 

12. -s, -s. — Vannak -s, -és, -és alakú képzők, különféle 
jelentéssel. Lehet, hogy eredetileg két képzővél van dolgunk, egy 
nomen possessoris és egy demin. képzővel. Az idetartozó példák 
nagy része homályos. A képzők -si és -ci alakban is találhatók. 
Ezek talán összetett, talán idegenből vett képzők. 

I. Nomen possessoris-féle: yqmés hoporcs III. 360. (tkp. 
domború, v. ö. yqmi arczra, hasra). — jqmés jó (v. ö. osztj. jém), 
jámés KL. — numds id. IV. 352. AT. — yard gyér: yarés takwés 
vékonyhavú ősz III. 106. -— pors-tqwép szemétcsomó IV. 179. FL. 
(*por?) —janés külön I. 161. jansés saját, külön I. 75. (alapszó?) 
Talán ide tartoznak: lémes ronda II. 238. K. — limié-tamis jékwi 
ringy-rongy táncz IV. 393. — limes limes jekwi id. IV. 389. L. — 
lipés puykél hajadon fővel I. 29. — mana puméú minő érdekes IV. 
10. (v. ö. határozói -is, -és: tak erős: takes erősen III. 387. Mint 
feuperl. képző : mus kicsiny : musis legkisebb T. MUNKÁCSI, Vogul 
Nyelvj. 284. 

II. Deminutiv-félék: sq,w bőr: sq,wés medvehaj III. 225. EL. 
— tar gyökér: sim társém szívem gyökere IV. 424. — oq,mel mód 
I. 168. K.: oqméles találós mese IV. 395. K. omdíis id. IV. 401. T. 
— omalci mesécske IV. 401. T. (v. ö. GOMBOCZ, A vog. nyelv ide
gen szavai 7.) — utsi manó II. 416. (utpi ugató) — dpsi öcsiké 
11. 21. fapSV-

13. -t (-fit). — Demin. képző, szintén ritka, s a példák ho
mályosak : lom darab: tujt-loqmtét hófoltok III. 345. KL. — voqn-
tért vidra IV 397. K. (v. ö. vöntér id. 191.). 

Úgy látszik, e képző eredeti hangalakja -nt volt, mely még 
fenmaradt a köv. példában : sünt szád (sut id. IV. 87. KL.). 

14. -rí. — Néha, különösen jövevényszavakban, egy a tőhöz 
nem tartozó -n mutatkozik ; lehetséges, hogy ez is demin. képző : 
yat zaj III. 293 : kaién kiáltás IV. 416. KL. — vy kallnil egy han
gon IV. 403. T. — yj^rtyqn ölyv II. 42. — yq,rtyén id. I. 7. (v. ö. 
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GOMBOCZ, Adalékok az obi-ugor nyelvek szókészletéhez NyK. XXXIF. 
189.) —j$rén szamojéd u. o. 191. 

15. -riá (-rés, -rdé), — A -kwé mellett ez a leggyakoribb 
demin. képző. Talán a demin. -r és az -is összetétele: q,tér: atér-
risém fejedelmecském III. 192. — jüntép: juntépris pánczélka IV. 
157. — p m : yumrés emberke III. 335. FL. — Peterris Péterke IV. 
49. F L . — *fatt: kut'érés sovány kutya IV. 194. — vas: tür-vasrast 
tavi réczécskék II. 217. FL. — ma: márisém földecském III. 141. 

Az összetett kilejezóseknél itt is ugyanazt tapasztaljuk, mint 
a -kwé képzőnél: sünt szád: ja suntrismén folyócskank torkolata 
II. 189. — sis hát : kwol sisrisémné házacskám mögé IV. 194. 

Némely esetben e képző a határozatlan, megközelítő meg
határozás kifejezésére szolgál: kwottiy ét kwotelrisét éjféle tájt II. 
243. P. - - taw minémá jui-palrisét kevéssel az ő elmente után 
III. 382. 

16. -siskwé.— Összetett demin. képző: törém: töréméiékwé 
istenke I. 166. K. — ja'V: pérná jaisiském keresztapácskám IV. 
84. FL. — khworéx: khweréysiském kedves csókám II. 226. K. — 
khwgléy : khwgléysiékém kedves varjucskám II. 226. K. 

17. -tal (-tél, -tol). — Fosztóképző ; hozzájárulhat igéhez, 
névszóhoz egyaránt: 

I. Leggyakrabban határozó a mondatban , éri: érital . . . . 
üntente'in ének nélkül üldögélsz III. 351. EL. — ánsér: ánsértaí, 
ktvástal . . . mán vujét khgMésén fogatlanúl, körömtelenül . . . mi
csoda állatokat találtál III. 521. P. — vgr: vgrtal pátép khpm sze
rencsétlenül járó ember II. 377. K. —- suj: khat khátél sujtél hat 
nap hangtalan IV. 403. 

Ha a képző két szóra vonatkozik, néha csak a másodikon 
van kitéve : ul'd vittal unlépténé tűz. víz nélkül lakó II. 245. P. — 
süp-nelmtal némán (száj-nyelv nélkül) I. 5. — De: süptal-nelmtal 
. . . ünli némán . . . ül I. 80. — simtal-majttal szív és máj nélkül 
IV. 171. 

II. Jelző gyanánt ritkábban áll: simtal %ap?a jiw béltelen 
nyírfa I. 70. — astal-mai'lép gyenge mellű II. 37. — iüptal katél 
evezőtlen kézzel III. 442. —poayktal sayw szeméttelen domb IV. 
159. KL. 

A partitiv jelzői kifejezés itt is megvan : koatá apértal netá 
ügyetlen kezű asszonynép III. 485. — samá postai yum fénytelen 
szemű ember II. 209. FL. — vit-sujtal ma vize hirtelen föld 
IV. 425. 

Itt említem meg a következő kifejezéseket is: nal-sgp khgm 
orratlan ember IV. 357. AT. — pil sgp fületlen IV. 358. ÁT. 

lS.-nüy -nuw. —Jelzői v.határozói relatív v.absolut közép-, 
néha felsőfokot képez: l'ül': l'ül'nuw mat rosszabb dolog IV. 261. 
FL. — asiy : asinnuiv sir él kissé vastagabb náddal IV. 421. — 
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suránmv-ké ha kissé sűrű is IV. 419. (*sura) — mán: mánnü ki
sebb I. 48. — mán plyá rnáúnüw kisebbik fia igen kicsiny IV. 324. 
— vér ifjú: vernu aw a legifjabb leány IV. 370. T. — il: ilnü tá
volabbra IV. 162. KL. — lasél: lásélnü lassabban IV. 318. •— 
vati : vdtinü közelebb II. 10.— tü: tünü továb III. 455. — tarínéi: 
tarmélnü fennebb III. 461. — ilá: ilánu távolabbra III. 349. KL. 
— pélpié: pélpisnuw gyorsabban IV. 30. 

Láttuk már, hogy a -£ képzőt is használja a vog. közép- és 
felsőfok képzésére, s e képzőn is láthatjuk, hogy a fok-képzők úgy 
keletkeznek, hogy egy bizonyos képzőt (nomen possessorist vagy 
mást is) nagyobb nyomatékkal használ a nyelv, s így ennek hol 
közép-, hol felsőfoki jelentése van. A fejlődés további folyamán 
később megtörténhetik, hogy az így használt képző csak az egyik 
fok jelölésére állandósul. A vogulban egyik képző sem érte el ezt 
a fokot. E fejlődés egyik fokának tekinthetjük azt is, mikor a -p v. 
-y denom. képző valaminek nagyobb mértékben való bírását je
lenti (1. ott). Külömben v. ö. még: jiwnél tunééy fánál magasabb 
IV. 399. K. (v. ö. a hasonló votják szerkezetet) — ári maunéyét 
még szebbek IV. 383. K. 

19. A tízes számok képzője. — Sokat tárgyalták, azért itt 
csak felemlítem. E képző : mén, -pén, pl. át öt: ütmén ötven II. 
222. — ütpén id. II. 235. K. — yqt ha t : %qtpén hatvan stb. 

20. A nóvmási -n képző. — Mot más: mötén id. MŰNK. Vog. 
Nyelvj. 15. — man ma% minő AL. MŰNK. Vog. Ny. (v. ö. már) man 
minő (v. ö. mat) qmnün nekem K. stb. (v. ö. SZINNYEI : M. Nyelv
hasonlítás2 98.). 

K é p z ő s z e r t i j e l e k . 

1. A többes- és kettős-szám képzői. 

A többes képző az összes nyelvjárásokban a -í. Hogy milyen 
szerepe van a mondatban, annak kimutatása nem ide tartozik. 

Nem szólok bővebben a kettős szám képzőjéről sem, mely
nek alapalakja: -y (-ár). A tavdaiban ma már nem él e képző, 
csak nyomai vannak (MŰNK. Vog. Nyelvj. 261.). A többi nyelvjárá
sokban megvan, mégpedig a következő alakokban: E. : -V és -á; 
KL. és AL.: -i és -á; K. : -aV és - i ; P. -ei. 

Ide tartozik az -iné viszonyossági képző is, mely két vagy 
több személy együttes cselekvését v. együttlétét jelöli. Ha kettőnél 
többről van szó, rendesen a -t többesképző járul hozzája: man: 
jani' maniús néV, %ummi . . . almejesi'' az idősebb menyestül, mint 
férfi és nő . . . letelepedtek IV 173. — ár/kw : pásV ánkwiné . . . 
tár.'dia-fém a borjút s az anyját le fogom bocsátani I. 105. — pu : 
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khörém ju-punsit három fi testvér IV, 351. AT.— jdi-piyinút fitest
vérek IV. 79. — kit jai-pgwins két fitestvér II. 234. K. — kiské 
dkiné . . . üla a macska és nagybátyja élnek IV. 375. K. 

Ilyenforma szerepe van a tavdaiban a -net, -nit, -nqt alakok
nak is : ni: riínét kitöm minni ti a vacd'nt nem láttál itt egy férfit 
és egy nőt menni: IV. 366. AT. 

2. Idő- és módjelek. 

A preesens és a prast. képzésről volt szó a -f és az * képzők
nél, a tavdait illetőleg az -ni es -l képzőknél. 

A né feltételes képzőről nincs semmi újabb megjegyezni 
való, azért itt csak a -ke, -ke képzőt fogom tárgyalni. 

Egy ké «ba» szócska külön állva is gyakran fordul elő. Mint 
igeképző kétfelé jelentéssel szerepel: a) a cselekvésnek egy másik 
cselekvéssel való egyidejűségét jelenti; b) föltételt fejez ki. Pél
dák: a) sunsi: akw' mat jaldl suskatén . . . mdkdtén uldn vitén 
%utilimé egy helyt, a mint lefelé néznek, . . . földecskéjök tüzes 
vízzel van elborítva I. 45. — tünéi: tünékdtd lawi sírva mondja I. 
57. — issili: taiv issilékdt, taw litjfésldlkat . . . pqnsita . . . rawitd 
midőn leszáll és énekelget . . . farkát . . . lengeti IV. 119. FL. — 
pü/ti: püytékemt midőn fogózkodom IV. 25. — olkén midőn éltél 
III. 201. KL. 

b) am suskwém alkém, nq.yy vinuivaném ha én medvécske 
volnék, felsegíteném őket III. 229. — páti: kwalupkwé patikén: 
tül ul kwalakén ha ott ki akarnál kelni, ott kedvesem, ne kelj ki 
III. 217. — tey : oqném ja oqt tekén, om ndyén ténéy mb~né tatriilém 
ha te engem meg nem ennél, én téged táplálékos helyre vinnélek 
IV. 371. K. —jo-/ti : juní-pál joytúskeu, jú-tiwú ha utolér, megesz 
bennünket IV. 365. AT. 

~E,zsb-ké, -/cegerund.-képző felveheti néha a locat. ragot: alkemt 
ha megölöm II. 13. — soritqytakét ha pörlekednek IV. 411. K. — 
Néha az ért szócska áll utána: jiken-ért ha jöttél I. 139. 

Ilyen időhatározói igenévképzővé fejlődött a kondaiban a 
sit, sitdn «időben» szó. Hogy önálló értékét a nyelvtudatban elvesz
tette, mutatja az, hogy alakja is egészen megváltozott és -is, -est, 
-ist lett. Megjegyzendő, hogy csak igenévhez járulhat: rqwéli: lété 
rqwélénést midőn farkát mozgatja IV. 400. K. — kdséli: jani öt ér 
kásélemist a mint az idősebb fejedelmet észrevették II. 232. K. — 
pömti khónt dtoy pömtmdist midőn a hadat gyűjteni kezdette II. 
227. K. — A mint látjuk, ez a kondai nyelvjárási sajátság lénye
gére azonos &yujné g,rémt féle kifejezésekkel. 

* * * 
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Nem vettem fel a képzők közé a -lasi, -las, -si képzőt, me
lyet a következő esetekben találunk: nanklási vörösfenyő erdő II. 
381. — niyláé id. Sz. 76. KL. — nanklási IV. 302. FL. —yaldéi 
nyírfa erdő II. 381. — ülpasi czirbolya fenyves IV. 217. FL. — 
utpas id. IV. 128. KL. — GOMBOCZ (Vogul nyelv idegen elemei 
45.) a -laéi alakot az orosz jiicb megfelelőjének tartja, s a -si sze
rinte ennek volna megrövidült alakja. De az is lehetséges, hogy ez 
a -si nomen possessoris-féle képző, s ezek az alakok olyan képzé
sek, mint a magyar füzes, nádas stb. (v. ö. nakasi tarfig saw suj 
csemetefenyős sok berek III. 278.) 

A tavdai nqjérla-k «fejedelemség» és a kondai jorlilq% ((sze
génység*) szóban a tatár -lek, -lik képző van. E képző aztán hozzá
járult eredeti vogul szavakhoz is.jumqs jó : jumq,sla% jóság Sz. 45. 
T. — A tárcik gyökér szóban szintén eredeti vogul szóhoz járul az 
idegen képző (tar id.). 

Az ut és a khqr szócskák teljesen elvesztették önálló értékű
ket s majdnem képzőknek vehetők: ten-ut ennivaló III. 75. — 
am-utém enyém; —jany1 ut idősebb II. 127. — am-khq,rém enyim 
KL. — T. — vis-khqrt gyermekek II. 239. K. stb. 

SZABÓ DEZSŐ. 




