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Az északi-öSMják szóképzés.
Fölösleges dolog volna hosszasabban fejtegetni, hogy az
egyes finnugor nyelvek nyelvtanának részletes és teljes kidolgo
zása szükséges és kívánatos. Ez úgyis nyilvánvaló; csakis az
ilyen részletkérdéseket tisztázó dolgozatokon alapulhatnak ugyanis
az egész finnugorságot felölelő kutatások. Talán legtöbb e tekin
tetben a tennivaló a szóképzéstan terén. A magyar s a finn nyel*
ven kívül egyedül a vogulnak ismerjük behatóan á szóképzés
tanát. Pedig az egyes nyelvek szóalkotásának a részletes ismer
tetése nemcsak az összehasonlító alaktanhoz, hanem a mondat
tanhoz is szolgáltat adalékokat.
Úgy hiszem, ez eléggé megokolja azt, hogy a jelen igény
telen dolgozat olyan hálátlan tárgygyal foglalkozik, mint az
osztják szóképzés. Hálátlan tárgy, mert bizony itt még olyan
kedvező helyzetben sem vagyunk, mint a vogulnál, melyről
MUNKÁCSI hatalmas gyűjteménye elég tiszta képet nyújt. Noha
már elég sokan foglalkoztak az osztjákság ismertetésével, mégis
alig van kellő mennyiségű megbízható szöveg, melyből e nyelv
szerkezetét és életét világosan megismerhetnök. KÁEJALÁINEN
könyve csakis hangtani s etimológiai kérdésekben igazíthat útba;
PATKANOV gyűjteménye és szótára pontatlan hangjelölése miatt
alig használható nyelvészeti czólokra (vö. FUF. VI. Anzeiger
2—19); AHLQVIST szövegei hasonló okok miatt alig érték volna
meg a rájuk fordított fáradságot, HÜNFALVY nagy könyvéről nem
is szólva. így csak PÁPAY JÓZSEF szövegei*) maradnak. Csak ezeket
*) ZICHY JENŐ gróf harmadik ázsiai utazása. V. kötet.
Osztják népköltési gyűjtemény. Az osztják nép hitvilágára vo
natkozó hősi énekek, istenidéző igék és medveénekek. EEGÜLY
Nyelvtudományi

Közlemények.
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dolgoztam föl. így dolgozatom — egységes nyelvjárásról lévén
szó — sokkal egységesebb képet nyert, viszont azonban nem
merítheti ki teljesen az osztják nyelvtan e fejezetét, mivel más
dialektusok bizonyára más képzőket és funkcziókat mutatnak föl.
Ha mármost dolgozatom általános eredményeiről akarnék
szólani, csak ismétlésekbe kellene bocsátkoznom. Az összes finn
ugor nyelvekre vonatkozólag konstatált tényeket csak megerősítik
az osztjákság adatai: az ige és a névszó kategóriája sokféle
érintkezési pontot mutat föl, minek következtében a deverbális
és denominális képzők nagyrészt azonosak; a kicsinyítő képzők
egy része a nomen possessoris és possessi képzésére is szolgál.
Föltűnő dolog, hogy a deverbális igeképzők közül a gyakorító, a
mozzanatos és a műveltető képzők oly nagy egyezést mutatnak:
a -t- és -l- képző mindhárom funkcziót képviseli; -i- (-%-), -*és -m- gyakorító s mozzanatos igéket is alkot.
*
A kidolgozásnál lehetőleg tartózkodtam a hasonlítástól,
csak a megfelelő vogul képzőre utaltam, de csakis akkor, ha az
egyezés nyilvánvaló volt.
Még csak a hangjelölésről kell szólnom. A Népköltési
Gyűjtemény hangjelölése nem egyezik a NyK.-ével, mely a FUF.
jeleivel van írva. Azért a Népk. Gyűjt, egyes eltérő jeleit át
írtam, de csak akkor, ha kétségtelenül meg volt állapítható a
hangértékük. Eltéréseim tehát ezek: q, h. a, q h. á, § h. s, g h.
s, $ h. §, £ h. i, v11 h. u. Meghagytam azonban ezen jeleket:
k, t, 2> (PÁPAY az előszóban zöngétlen médiáknak mondja, a
NyK.-ben azonban g, cl, b-t ír .helyettük; KAEJALAINBN szerint
gyöngén zöngés médiák ezek), i (melynek a NyK.-ben a követ
kező jelek felelhetnek meg: i, 9, §), u ( = a0? vö. FUF. VI. Anzeiger 27).
ANTAL hagyatéka és saját gyűjtése alapján közzéteszi PÁPAY
JÓZSEF. Budapest-Leipzig 1905. — Északi osztják nyelvtanulmá
nyok: NyK. 36., 37., 38. k.
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A) Igeképzés igéből.
I. Gyakorító képzők.
Egyszerű

képzők.

1. -1-. Ismeretes dolog, hogy a finnugor frequentativ *>liépző az osztjákban a praesens képzésére szolgál. Azt lehet mon
dani, hogy kivétel nélkül minden ige így képzi a jelen időt.
Alig egy-két példát találni, hol hiányzik e képző: jogli vanteu
«visszatekintünk» 187.*) (Itt is kérdés, nem sajtóhibával van-e
dolgunk vantleu, vagy vantteu helyett.) E kivételnélküliséget
azonban tetemesen megzavarja az a körülmény, hogy a személy
ragozott -t- és -m- képzős igenevek is igei í'unkcziót teljesítenek.
Néha kétséges is lehet, vájjon személyragos partieipiummal, vagy
pedig képző nélküli prassenssel van-e dolgunk. Pl. nep-ki töten
alt manlem, ney ant tölen-ki %qj pilna manlem f «ha elviszel
magaddal, persze hogy megyek, ha nem viszel el, hát kivel
mennék?» 184. vö. töleu «elhordjuk» 122. és naurenidlna idr/'gdl
totlnúa «gyermeke vizet hoz neki» 3 6 : 3 5 5 ; a töten alak mind
két ige származéka lehetne. Ilyenkor azonban, éppen az említett
kivételnélküliségre való tekintettel, mindig participiumnak fogom
fel az igealakot. (L. részletesebben az igenevek tárgyalásánál.)
Ez alkalmazásán kívül az -l- mint gyakorító képző meg
lehetős ritka, legalább önmagára, s a példák nagyobb része
akkor sem világos. Bitkán állapítható meg jelentésváltozás az
-l- képzős igén, s így nem lehet mindig eldönteni, frequentativ
*) Az idézeteknél a következő eljárást követtem: ha csak
egy szám követi az idézetet, az a Népköltési Gyűjtemény meg
felelő lapszámát jelöli; ha kettő, akkor az első szám a Nyelv
tudományi Közlemények kötetszámára, a második a lapszámra
vonatkozik. Egyéb rövidítések: KAEJ. = K. F. KARJALAINEN : Zur
ostjakischen Lautgeschichte. I. Über den vokalismus der ersten
silbe. Helsingfors. 1905. — AHLQV. == AUGÜST AHLQVIST: Über
die sprache der nordostjaken. Sprachtexte, wörtersammlung und
grammatik. I. Abteilung. Sprachtexte und wörtersammlung. Hel
singfors. 1880. II. Ostjakisch-deutsches wörterverzeichniss. —
PATK. — PATKANOV SZBEAFIM: Irtisi-osztják szójegyzék. Budapest.
1902. ( = Ugor Füzetek. 14. sz.). — vogSz. = SZILASI vogul szó
jegyzékéből vett vogul adat.
1*
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vagy momentán képzéssel van-e dolgunk. Azonfölül a képzéslegtöbbször félig elhomályosult, vagyis más-más képzővel ellátott
igepárokból kell a tövet kikövetkeztetni. A képzőnek ezen elhalása
kétségtelenül prsesensképzői funkcziójában leli magyarázatát.
Némi frequentativ értelmük van ezen példáknak: laiilhn«vársz» 37 : 179. (vö, laiil «áll» 37 : 55.) | sökdn illatai*) ((ne
hezen emelkedik föl» 180. (vö. ar payvA tolta át Elvml «sok
mennykő támadjon innen» 252.) | sidi lánldal ((miközben így
várja» 3 7 : 5 9 . (vö. laidi «állni» 37:55.) | s\ no/hUm «erre felétartok» 38 : 119. (vö. noydml ((futásnak ered») j sázdVta ((ön
tözni*), sazdVla «öntöztetik» 37 : 78. (sasvmtal «kiönti» 46.).
Elhomályosult s eredetük szerint részben momentán kép
zések is lehetnek a következők: tayarhsdn «megakadtál »36 : 394.
(tayartAem «akasztok* 253; tá'/rdm váj «megakadt állat)) 159.) j
simallatal «hallszik» 156. (símahs «hallatszott» 37 : 77.) | tamant vantlem**) téli lapm vasi láren «ez a teleszállt réczés tavad,
minőt még nem láttam» 163. (uant- «látni, nézni»). | iüdaUhs
«föltámadta 37 : 78. (iilSahl ((föltámadt) 37 : 270.) | xáyydtiel
«csúsznak» 40. (vö. '/orfti «mászni» 36 : 356.) | ráydnlatal ((le
rogyik)) 160*. {/olta-rakdnti «leroskadó)) 87.) | il-oydlhm ((leszál
lok* 3 8 : 1 2 1 . (vö. oyt% uai «kígyó» 37:259.) | sugabs «széttört»37 : 77. (sugátti «föltörni)) [trans.] 37 : 78.) | siiahhm
«nézek»
36 : 357. (siiemdsa ((megpillantották» 38 : 121.) | %ot %áp yüwli'
mai irtna «hat csónak felmerülésekor*) 17. (vö. jiyeu . . . . labdt
%ap yuwtimal « a p á n k . . . . hét csónakot hozott elő» 17.) — Vö.
vog. -I- NyK. 34 : 62,
2. -nt-. Szintén nem gyakori képző. Jelentheti:

*} Itt a képző alakja -la-; nem hiszem, hogy ez az a
jelentős elem volna; vö. hogy az -m- képzős igenév locativusi
raggal ellátott alakja -man, 3.-ik személyű birtokos ragos alakja
-mai; a.-í- képzősé -tal, -dal. Vö. még ez alakokat: al-ivy'alnű
«járogat» 38 : 138. és iv.y'iliiü «ide-odajár» 38 : 129. Az a itt
csak a következő szótag a-jának köszöni létét.
**) Ez alakot kétfélekép lehet felfogni: vagy prses. sing. 1.
szem. s akkor nem ide tartozik; vagy -m- képzős igenév. Az. a
körülmény, hogy az -m- előtti vokális e, az első eshetőség mel
lett szól, mert a Népk. Gyűjt.-ben is (úgy, mint a NyK.-ben)
rendesen d vokális van az -ra- képzős participium előtt.
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a) a cselekvés ismétlődését: uaydnXta «hívogatni*; uayMtl
<« hívogat* 36 : 381. (uayta «hívni» 37 : 185.);
b) a cselekvés huzamosságát, tartósságát: ybfontl «hallga
tózik)) 3 7 : 6 2 ; ybfonthU «figyeli» 37:179. (%'öll «hail» 37:173.) |
uerdnthydn ((munkálkodnak)) (duális) 38 : 140. (uerfon «csinálsz»
36:364.);
c) a cselekvés megkísérlését: áu serelna sokan vy.JD7itt.al
«az ajtó sarkában, nagynehezen megkapaszkodik)) 159. (vö. vylem
•elfogadom 123, vusen «vetted» 122. stb. = NyK.-beli ui- «venni,
fogni, elfogadni))). -— Vö. vog. -nt- NyK. 34 : 68.
3. -ni-, -í-, -i-, -i-, -ü-. A legelevenebb gyakorító képző;
magára ugyan nem fordul elő valami gyakran, de összetételek
ben annál gyakoribb. Az említett alakok a következőképpen
oszlanak meg: a NyK.-ben levő szövegekben -lii- a rendes alak;
csak néhány esetben fordul elő -i- vagy -1-, de ezek rendesen
nem világosan frequentativ értékűek, pl. yos-luttilem «eleresztem*
3 6 : 357. (il-lattdsll «leejtette* 36:381.) j mvnzisdl «tépték* 3 7 :
78. (man^dm «tépett» 18.) j poriila «tedd» 37 : 172. (pórisa ((té
tetett* 37 : 66.) — A Népköltési Gyűjteményben -i- a rendes
alak; e mellett azonban néha -i- vagy -ii- is előfordul, de szin
tén nem mint értelemmódosító elemek pl. voliil eltűnik 273.
(volitla ua. 273.) | joro si kerül «odaesik)) 275. (vö. kerhl
«fordul» 37 : 266.) | poyijem kerital ((fiacskám fordul be* 160.
Valószínű azonban, hogy az i nem mindig jelentős elem, ha-nem csak a tővégi vokális változata, vö. pl. karittal ((fordítja*
159. és iofo-kerdtsdli ((visszafordította* 37 : 271. | iasl euichs
«kezét megvágta* 36 : 354. és iu% eiidtta «fát vágni* 37 : 179. |
maríldt «törnek* (intr.) 3 8 : 1 2 8 . és martds ((törött* (intr.) 3 7 :
266. \ idra al'-kori fon «olclalra esel* 36:351. és körmnü ((gyak
ran elesik* 37 : 68.
A képző jelentése: a) Huzamos, folytonos cselekvés: uandiiil «nézeget» 36 : 351. (uantl «néz» 37 : 53.) [ ud°ral pbzwl
«csurog a vére* 36 : 364. (pbsmas «lecsöppent» 37:56.) | nvm&snú ((elgondolkozik* 38:316. (nvmasl ((gondolkozik*), j legadiiiman olfom «készen vagyok* 38 : 138. (lezátlen ((csinálod* 37 :
55.) | abdrhiisdn «fortélyoskodtál» 38 : 142. (vbdrhl «fortélyosko•dik* 38:124.) ] logodúiman ietsds ((megmosdott* 36: 359. (lögotsM
-<<( megmosta* 36:354.) j uantilem «nézegetek* 28. [ enmnén «nö-
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vekedtélw 17. (éndmdi «nőni» 36 : 390.) | pöddrdiiil ((beszélget^
38 : 130. {pöddrdds «szólt» 38 : 150.)
b) Ismétlődő cselekvés: il-kbrnü, nóx-killwl «elesik, meg"
fölkel» 37 : 68. {kbrisdym «elestek» [duál.] 37 : 267.)
c) A képző jelentése elhomályosult: and vniü «nem sza
kad el» 37 : 168. (vriman olht «össze vannak tépve» 37:263.) !
aridi yoi ariiü «az énekes ember énekel» 37 : 170. {arÍAem
«éneklek» 257.)
d) SZABÓ D. (NyK. 34 : 220.) a vogulban egy momentán
-i- képzőt is föltesz. Vannak az osztjákban is egyes esetek, hol
e képzőnek mozzanatos vagy legalább is olyanféle jelentése van;
uolnil «megáll)) 3 6 : 3 5 5 ; uolimal*) «megállapodik)) 3 6 : 3 5 6 .
(vö. ndyen uolitsdlam «titeket megállítottalak)) 3 8 : 136.) | pörlnil
«fölröpül» 37 : 70. (pbrfos «fölröpült» 37 : 77.) | marms «betört»
37 : 77. (mártds «törött» [intr.] 37 :266.) j semlál paidwlli ((oda
tekint)) 37:168. (paiitlem «vetem» 38 :120.) | nö/miiü ((megszólal))
37 : 193. (noymds ((megszólalt)) 37 : 63.) — Mindazonáltal nem
hiszem, hogy okunk vagy jogunk volna egy külön momentán
-%-, -i- képzőt föltenni, hiszen az esetek oly szórványosak s ho
mályosak, annyira nem domborodik ki határozottan a momen
tán jelentés, hogy bátran a frequentativ -i-, -i- elhomályosult
eseteinek tekinthetjük e képzéseket. — Vö. vog. -j- NyK. 3 4 : 64.
és 220.
4. -ű-. Eitka képző; legalább is kevés esetben tulajdonít
hatunk neki gyakorító értelmet; mint momentán képző azonban
elég gyakori a -í-, s ezért a legtöbb esetben kétséges, vájjon
nem avval van-e dolgunk akkor, mikor az igén nagyon csekély
vagy éppen semmiféle jelentésváltozást sem idéz elő.
Az alapige értelme szerint is inkább frequentativ -í-t kell
föltennünk ezen esetekben: %oltdm pbn «keczeháló» 3 8 : 1 1 8 .
(%olti keu «halászó kő» 38 : 116.) | ibytdt ibySl «a tánczos tánczol» 37 : 176. {iby- az alapige, ibyt- a képzett ige töve; ibytdtben a második -t igenévképző). | ámdtman «örvendve)) 36 : 377.(vö. amlem «froh sein» AHLQV.) | noytel «nyüzsög» 176. (vö. mounoy§l «a föld reng» 37 : 181, noyátdn «mozduljatok)) 37 : 62.) |
ár sajdm oyoltalem «sok patakhoz szállok le» 233. {il-o-rsilldm*) Az -m- itt nem a mom. -m- képző, hanem igenévképző..
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«leszállok» 38:121.) ) ar sapm kiltalem «sok patakot járok meg»
233. (kildi «kelni» .37 : 61.) | söitlayen mor-keu Un' söjlatal «sülyedő terméskő módjára alásülyed» (vö. mouna suildman ol «a
földbe van sülyesztvei) 37 : 165.) | ivya-mvnddltsdlli «összegöngyölgette» 37 : 170. (oyol mantelmalem «fej ét betakarom*) 28.)
Teljesen elhomályosultak s talán inkább a mozzanatos
-ú-hez számítandók: jourtlem «csavarom» 46. (vö. KAEJ. 118. 0 :
ivu§r- «drehen, wickeln, einwickeln», m. gyúr), j yat oudl noyiáfdtti pitsa «a ház ajtaját kezdték föltörni» 37:172. (vö. KARJ.
21. 0: igyi- «schlagen»). j törSm iastdl «az isten szól» 38:323;
ort pela jastatl jdsyem «a fejedelemhősnek mondandó sdóm*) (vö.
icLzdy «szó»). — Vö. vog. -í NyK. 34 : 63.
5. *-y-., L. az összetetteket. Vö. vog. -y- NyK. 34 : 65.
6. -s-, -s-. E két alakban fordul elő egy elég gyakori
képző, melynek meglehetősen különös alkalmazásai vannak. Elő
fordulásukra nézve nem tudtam semmi rendszert sem találni,
sem alkalmazásukban külömbséget, úgyhogy nem merem két
külön képzőnek tekinteni. Csak annyit állapíthatok meg, hogy
a NyK.-ben pár eset kivételével mindig az -s-es alak szerepel,
míg a Népk. Gyűjt.-ben az -s- a rendes alak, de azért van elég
példa az -s-re is; ugyanott egyszer -s- is előfordul.
a) Általában a cselekvés tartósságát, huzamosságát jelenti:
Imi ianddsl «az asszony varrogat" 38 : 323; ianddshydn ((varro
gatnak)) (duál.) 36 : 349. (iantl «varr» 37 : 171.) ] si mur nvy
yozdti at pwiiksdldt «az a nép hadd könyörögjön hozzád» 38 :
327. (nvyen pviiklu «téged imádunk)) 38 : 327.) | laulaüem ((vá
rakozom)) 158. (láullem «várok» 31.) ] iaudUsl (dobog (a tűz)»
3 8 : 124. (vö. KARJ. 21. 0 : iőiml- «fácheln, durch fácheln verscheuchen (z. b. fliegen)». | yirdíl «kapar» 36:363. (Ibyydr yirdm
oy'k «egér ásta luk» 37 : 259.)
b) Ismétlődő cselekvés: rit-páji toydy juy jawolwsleu «a
ladik oldalán levő gúzst csapkodjuk)) 181. (vö. iau§lhR «földhöz
vágja» 38 : 146.) | %áp-páji to%dy juy seyksaleu «a csónak olda
lán levő gúzst csapkodjuk)* 181. (sey- «üt, ver»).
c) A cselekvés akarása, megkísérlése: íerdy áu serdin a
sökdn kdthstal «a sarkos ajtó sarkában nagy nehezen meg
kapaszkodik)) 158. (vö. iuy yoza katbs «a fához kapott» 37 :
174.) | kus seivislem «a kapcsot belefűzöm)) 174. (seívlem «fonok)>
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116.) | ántdstal «föltápászkodik)) 159. (vö. antayen «támaszkodva*
159. és an «láb» 116.)
d) Kölcsönös cselekvés: kátlaslamen ((összekapaszkodunk))
(duál.) 85. (katllta «megfogni» 3 6 : 3 5 2 . )
e) Több esetben e képző egyáltalában nem módosítja az
•alapige jelentését. Pl. amdsl «ül» 3 7 : 5 3 . (vö. amdtsdlU ((ültette»
37 : 179.) | lökdy láyvr lokdm . . . yásdélem ((karikás pánczélom
karikáját . . . pengetem» 174. (faelem «pengetem» 174.) | kurdi)
ielta yahs ríoyhsman «a gyalogos hátul maradt üldözvén» 3 8 :
313. (nöy^lta «üldözni» 36 : 363.) | mohm put volvlna molestal
«gőzölgő üst módjára gőzölögw 163. | veé-puygellal aV tösvstel
«orczáik csak úgy csillognak)) 178. (alapszó?). Lehetséges, hogy
e példák némelyike a mom. -s- képzővel van képezve.
f) Igen feltűnő, hogy ennek a képzőnek néhány esetben
határozottan reflexiv értelme van. E szerepére csakis a Népk.
Gyűjt.-ben találtam példákat, egy eset kivételével mindig -s-el.
Nem hiszem, hogy ez valami külön reflexiv képző volna; való
színűleg a freqüentativumból fejlődött a képző ezen használata.
A fejlődés menetét talán így rajzolhatjuk meg: a gyakorító -stöbb esetben kölcsönös cselekvést jelölhetett; ennek egyik moz
zanata az volt, hogy a tárgyas ige tárgytalanná vált. így már
most a nyelvérzék általában úgy fogta föl az -s- képzőt, hogy
transitiv igékből intransitivek alakulnak vele; ilyen pl. aj sempi
temet Iáé temvél «kisszemü szemerkés hó esik» 32. (vö. témla
«ömlik» 235. | KAEJ. 155. 0 : tem- «streuen») [ aktaslu ((gyüle
kezünk)) 236. (agötl «gyüjt» 37 : 271.) — Az intransitiv igéktől
azután már könnyű volt az átmenet a reflexivekhez: jélema
muja páitvélen «miért keveredel szégyenbe?)) 179. (páltlem «vetem» 83.) j jaivolaélem' «himbálózom>> 235. (vö. iaudllem «vetem»
38 : 124.) | áltlayen nuri-dy áltvéleu «egybefűzött szíjgombolyag
módjára kapcsolódunk)) 181. (vö. KAKJ. 89. Trj.: *<£&£- «hinzufügen, anstücken»). j seijkaslem nvergődöm»- 235. (ser)- «ütni,
verni»). | tüllayen keli-si% tálvsleu «húzott kötélgombolyag mód
jára húzódunk)) 181. (talda «húzni» 37 : 174.) — Szenvedő
jelentése van e példában: sas-ki^y yoja vermiem «háta púpos
férfiúvá esinálódom» 257. (uerhn «csinálsz» 3 6 : 3 6 4 . ) — Vö.
vog. -s- NyK. 34 : 64.
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Ö s s z e t e t t e k.*)
Nagyon gyakori eset az, hogy a frequentativ, vagy más
képzők előtt is a, e (a NyK.-beli szövegekben) vagy a,, e (a Nép
költési Gyűjteményben) hangok vannak; kérdés, mit tartsunk e
hangokról ? Megjegyzendő, hogy mindig közvetlenül a tő után
foglalnak helyet, csak nagyon kevés esetben valami képző után
{de mindig képző előtt!) és akkor is olyan esetekben, mikor az
osztják ember nyelvérzóke szerint a képző annyira összeforrt az
igével, annyira elhomályosult, hogy nem érzik már képzőnek;
szóval képzőtlennek tűnik föl az ige. Ebből mármost azt lehetne
következtetni, hogy e hangok nem egyebek, mint a tővégi vo
kális változatai; ezt látszik bizonyítani az a körülmény is, hogy
nem idéznek elő semmiféle jelentésváltozást; legalább is nem
tudtam semmiféle jelentésbeli külömbséget fölfedezni ezen igék
s azok közt, melyeknél a képző előtt tisztán csak a ((kötő
hangzónak)) is nevezhető d (e, % a) van. Azonban mégis csak
feltűnő és furcsa, hogy a tővégi vokális egyszer tökéletlenül
képzett vagy rövid hangzó, míg máskor félhosszú vagy éppen
hosszú alakban maradt meg. Ennek meggondolása arra késztet,
liogy valamiféle jelentős elemet tegyünk föl ezen hangokban.
Legvalószínűbbnek tarthatjuk, hogy egy -^-féle hang lappang
az illető vokálisokban. Végignéztem KAEJALAINEN könyvét s azt
találtam, hogy más nyelvjárások szóközépi -^-jének az északi
osztjákban (az Obdorszki nyelvjárásban) rendesen szintén -jíelel meg, de néhány esetben csak egy vokális van a helyén:
Vj. %vr§Y' ~ 0 . tvri- «zittern» 95. | V. Vj. $ojm?£ *<•> 0 . sumdt
«birke»"l29. | V. Vj. tgyttf'~ 0 . tut «feuer» 129. | V. Vj. söjos
~ 0 . sus «herbst» 130. | DN. párfwi «-» 0. paiarí
(pá-) «brett»
13. (Itt az i valószínűleg csak átmeneti hang, vö.: yorbi ((for
májút) 37 : 260. ~-> yorbiü «formájúvá» 37 : 263. | yvla «halott»
36 : 375. ~ yvlaidt «halottak» 37 : 72. | you pvraptna
«réges

*) Az összetett képzők csoportosításánál tisztán jelentési
szempontok vezettek; t. i. ha a jelentés gyakoritó, a gyakoritó
képzők közé osztottam s így tovább; csak kétes esetekben vet
tem tekintetbe az alakot, akként, hogy azon képzőfajnál tárgya
lom, mely utóbb áll.
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régen» ~> pvra «idő» 37 : 53. < or. nopá. Az is lehet azonban,
hogy az i rendes megfelelője egy elveszett - p n e k : V. Vj. idy «*-»
0 . idi «vater» KAEJ. 183. | DN. kdydn, Tr. V. Vj. tfdydrí ~ 0 .
kdign «knopf; schnur die zum zuknöpfen dient» 183. | DN.
tii}*9i, V. Vj. tslyds ~ 0 . snrt «zunder» 210. | V. Vj. uóy% ^
0 . uei «kraft» 163.) — Ebből tehát legalább is annyit tudunk
meg, hogy az eredeti *y az északi osztjákban több esetben el
veszett, ill. vokálissá lett. Világosabb esetek ezeknél . a lativusi
ragos s az imperativusi alakok, hol eredetileg kétségtelenül *y
állott, most azonban ennek helyén csak i, i v. a, a, d-féle han
gok vannak. A nehézség csak az, hogy az igékben e, é hangzók
is vannak, melyek az impetativusban vagy a lativusi ragos ala
kokban sohasem fordulnak elő.*) Az a gondolat is felmerülhetne,
hogy talán a frequentativ -i-, -i- képző rejlik e hangokban;
ennek azonban ellenmond az, hogy ott, hol e képző összeolvadt
a tővégi vokálissal, -1-, -i- alakban tűnik föl.
Valószínű tehát, hogy egy gyakorító **-f- képzőt kell ke
resnünk e vokálisokban (vö. SZINNYEI, Nyhas. 4 67. és SZABÓ,
NyK. 3 4 : 65.). Az is lehetséges azonban, sőt nagyon valószínű,
hogy némely esetben csak a tővégi vokálisnak valami ok miatt
(talán hangsúlyviszonyok következtében) megnyúlt alakjával van
dolgunk. Nem számítom az összetett képzők közé az olyan ese
teket, hol a, e nélküli alakot nem találtam, pl.: siiaUs «látott»
37 : 74. ~ siwmdsa «meglátták)) 38 : 121; ilyenkor e vokálisokat
a tőhöz tartozónak vettem.
1. -ant-, -and-. Nem valami gyakori képző. Elemei: *y-\nt. — Jelentése :
a) Huzamos cselekvés: kan£dnd9§ «keresgélt» 3 6 : 3 5 5 .
(kasl «keres» 38 : 133; kanzd «keress» 36 : 355.) | yul ueranttaamlsd$ «halat kikészíteni leült» 3 8 : 141. (uerl «csinál» 3 8 : 131.)
b) Elaprózódó, ismétlődő cselekvés: sémrantta «vagdalni»
38 : 131. (seudrta «vágni» 37 : 181.) | udtli-igi yafi uerl, ant
ietsdl, udn'dntl, semrdntl «Vatli-öreg csónakot csinál, [még] nem
kész, hasít, vagdalt) 38 : 131. {udyhli «megfaragja» 36 : 383.)
c) A képző jelentése elhomályosult: oudl dt
puniantl
*) Vö. azonban az e ~ a váltakozására: déiid «atyuskám»
38 : 135. - euiie «lánykám») 37 : 171.
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«nyissa ki az ajtaját» 36 : 357. (puntem «nyitó)> 37 : 167.) | sikemna ma iühy uai kat iühm no/ idrlem, toyi ndnganthm «Ezen
közben én a kötöszíjjas botosom két kötőszíjját fölkötöm, arrébb
nyúlok» 38 : 124. (vö. údúpndiiis
«fölkapaszkodott» 37 : 185,
ndnpndiiú
«nyújtózkodik)) 37 : 190.) — Vö. vog. -yent- NyK.
34 : 70. ós -cint- NyK. 34 : 71.
2. -Ui}-, -Un}-, -li- (NyK.); -U-, -U-, -U-, -ili- (Népk. Gyűjt.).
A leggyakoribb frequentativ képző (ideértve az egyszerűeket is).
Elemei világosak; az -l- előtt többször i vokális van, mely azon
ban nem jelentős élem, hanem hasonulás folytán jött létre.
A képző elterjedését s gyakoriságát megmagyarázhatja többek
közt az a körülmény is, hogy első eleme mint prsesensképző
minden egyes igéhez hozzájárulhat s így többször az igéhez
tartozónak vehette a nyelvérzék.
A vele alakult igéknek következő jelentéseik vannak:
a) Hosszantartó, huzamos, folytonos cselekvés: olliiiht
<(éldegélnek» 37:274. (öl «van» 37:52.) ] manüiiis «mendegélt»
36 : 357. (manda «menni» 37 : 53.) | íal uytel lo/lilúú %ondza
yatmds «üres száját rágicsálva hanyatt dűlt el» 38:114. (Iöy§l'g9lí
«rágta» 37 : 60.) | sormthj/il «öltözködik» 38 : 114. (uai sömBtl
«botost húz föl.) 38 : 114.) | uelliül «halat fog» 38 : 129. (ueldi
«megölni» 37 : 64.) j áms'ilwl «üldögélő (amdsl «ül»). [ nártililen
«sanyargatod)) 270. (ü-nárdtlem «lenyomom» 29.) j mydttital
«futkos» 171. (vö. PATK. sagadem, sagedem, sa/tem «mozogni,
menni, futni»). | inmilimal «növekedett» 20. (enmndi «nőni)>
36:390.) | ewitl'iti yo ewitl'ital «a vagdalkozó ember vagdal» 4 1 .
(eudtta «vágni» 37 : 179.)
b) Ismétlődő cselekvés: laulnú «mondogat» 38:135. (lausadi «mondtátok)) 36 : 376.) | oydl pahydt /oéa /ailnida
pidds
«feje a felhőkbe kezdett ütődni)) 37 : 261. (/aijs «ütődött» 37 :
265.) | iouthiis «lődözött» 38 : 148. (juutlem «kilövöm)> 87.) |
kim-etliiis «ki-kiment» 38:113. (§d9s «előtünt»). | ivy'ilnil «odaodajár» 3 8 : 129. (ipy'hm «járok» 37: 166.) j namrliiida «ugrálni»
3 6 : 348.', (namrl «ugrik» 37:57.) [ noy-lailiiü «föl-föláll» 37:70.
(laiü fláll» 37 : 55.) [ il-koniü, no/ kittiifl «elesik [meg] fölkel»
37 : 68. (kildi «fölkelni)) 37 : 61.) [ oml puniiluüa
«az ajtó ki
kinyílik)) 37 : 184. (punz9s «kinyitotta» 38 : 148.)
c) A cselekvés lassú beállása, elkezdődése (verbum inchoa-
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tivum): yvm-iuy layg&l lou yoéa lap-laygilnüa «a koporsó födelét
lassanként ráteszik» (tk. lefedik) 37 : 73. (AayyAem «terítem»
257.) | nim pöySr nim ahyna ioytilnűdm «Az alsó sziget alvégére
megérkezem" 38 : 125. ({oyStl «jön»). | mattá ohm mouna ma
ioyo'kirlnndm.
kirliiwiem paraina «A hol a múltkor voltunk,
arra a földre visszatértem. Visszatértem alkalmával...)) 37 : 67.
(vö. ksrdtsdli «fordította» 38 : 114.)
d) A képző gyakorító volta többé-kevésbbé elhomályosult:
ort lelijsm yáp «fejedelemhős ülte csónak» 17. (lehs «üifc> 37 :
53.) | olmemdn eudlt nv?jen ytind ant ardalwsdm?
«Mióta [csak]
vagyunk, mikor nem becsültelek meg téged ?» 38 : 133. (vö.
ardaldli «vizsgálgatja)) 3 6 : 3 8 5 ; ardahsem ((fölbecsültem)) 3 6 :
385.) | noy-almdhidm keu «a fölemelt kő» 36 : 360. j yolom yar
kirilislam «három rénökröt befogtam» 160. (kirdi «befogni» 3 7 :
67.) | tiwilisen «születtél» 17; tiwital «terem» 226. (tiudl ((szüle
tik)) 38 : 144.) | tayarhiildJi «megakadsz» 37 : 71. (tayartAem
«akasztok)) 253.) | iiyli pidilúdm yui iiyli pidilnis «a fiatlanná
lett ember fiatlanná let-t» 3 8 : 1 3 3 . (piti «esik, lesz, válik» stb.) |
hídi yvltypm yui eudl yvllms «a lánya meghalt embernek a lánya
halt meg» 38 : 133. (yvhs «meghalt» 37 : 56.) j ma vlhidin tutyar$m « á magam gyújtotta tűzhelyem* 38:127. (tut vhs «tüzet
gyújtott)) 3 7 : 179.) | yöllnisdm «hallottani» 38:140.) (yoll «hall»
37 : 173.) | özünisem «találtam» 37 : 166. (osl «talál» 37 : 70,
•ozds «találti) 37:261.) ] lanpy Ás kat pellca tötlital «a táplálékos
Ob két oldalának nekiviszi (a csónakot))) 188. \ yárdy vas ydtdlna
kamon at ettisem «a téres városom terére bár kimehetnék)) 224.
(itl ((kimegy)) 37 : 262.) [ yoyyilitém irtn' «fölhágasomkor» 108.
(ydy'ti «mászni» 36 : 368.)
3. -ndiii-, -nti-. Az előbbi a NyK., az utóbbi a Népk.
Oyűjt. alakja; elemei világosak. Jelentése a rendes:
a) Tartós cselekvés: yofandiittem ((hallgatózom)) 3 8 : 125.
(yoll «hall)) 37:173.) \ yöfontítem ((hallgatózom)) 108. | laudndnil
«eddegél» (vö. labdtti «táplálni)) 37 : 187.)
o) Ismétlődő cselekvés: kurdy uai sv.s-u'oi eudlt i pul
laudndiiú «a jávorszarvas háta faggyújából egy-egy falatot
eddegéh).
c) Kezdődő cselekvés: iuwndúida
((jődögélni)) 3 6 : 3 9 3 .
(iuua «gyere» 37 : 264.)
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d) Á. képző jelentése elhomályosult: tami né yöhnüla «te~
asszony hallod-e!)) | iuudndismdn ((elindultunk)) (dual.) 36 : 374.
4- "tyif" (-d}i}-), -ti-. Mindkét eleme frequentativ.
a) Huzamos, hosszantartó cselekvés: laudtwddii tvyana
«evezgetésed alkalmával)) 38 : 111. (laudthm «evezek» 38 : 122 r
laudlmdldm «evezni kezdek» 38:120.) [ vudúü «kiabál» 3 6 : 3 9 0 ,
(vö. vudds ((kiáltott)) 3 7 : 180.) \ yanadwman oldi neyyo ((rejtőz
ködve élő emher» 36 : 357. (yanemas «elrejtőzött)) 37 : 192.)
b) Ismétlődő cselekvés: yatna Ivydnidi ar ort «a házba
ki- s bejáró sok fejedelemhös» 3 8 : 122. (Ivydl «megy» 37: 188.) (
al-nv'fadiiűdm «csak tréfálok)) 37 : 55. (vö. nvydl «nevet)) 38 :
115; 'nvyadds «elnevette magát» 3 8 : 136.)
c) A képző jelentése elhomályosult: láu %ö~nem ilpdl eivilt
didi toldjem nari ün tajem noyla sasamiiman «a ló hasa alatt
így visz engem, a szablyám nagy hegyét fölfelé kinyújtva» 39.
(vö. sdsémalem «kiterjesztem)) 174.)
5. -Ltji}-, -Iti-. Mindhárom eleme gyakorító : sidi itltimem
«így járogattam ki» 160. (kim itti «kimenni» 37:273.) | lauldiü
«mondj!» 37 : 177. (laml «szól» 37 : 50.)
6. -tliii- stb. Szintén valószínűleg gyakorító mindhárom
eleme. Jelentése:
aj Tartós cselekvés: mey'k'-igi oysatpi-iibdrlos udr-sem
úöyStlHd «az erdei manó-öreg a rézhüvelyes Tyiberlosz vércsöppjének a nyomát követi» 37 : 56. (vö. noy§ml «futásnak
ered» 37:259.) | nöbdt yuimén yoldiliipm pan «ősemberünk
halászta fövenyes part» 38 : 114. (vö. yoldi keu «halászó kő»
38 : 116.)
b) Ismétlődő cselekvés: kördthiil «gyakran elesik)) 3 7 : 6 8 . .
(pra aV kbrihn «oldalra esel» 36 : 351.) j oylal kerdtlitel «fejeik
hengeregnek» 188. (vö. kertel «fordul» 37 : 266.)
c) Elhomályosult: ruygHlniman «gázolva» 36:379. (ruykbmdn «gázolunk» [duál.] 38 : 122.)
7. -si- stb. A gyakorító -s- (-s-) és -i-, -i- összetétele. Pl.:
ort lefosidin %áp «fejedelemhős ülte csónaka 17. (lel&s «ült» 37 :
53.) | lehsija «ülj föl» 270. | Tör§m ön áhn midtisajen lit-sají
yölom pelvk ortem ney verdsija «Ég, fenséges atyádtól neked
igézett ruhaujjad mögónek három oldalával fejedelmem oltalmazd
meg») (vö. uer- «tenni, csinálni»).
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8. Ritkább kapcsolatok: a) -fos- (frequ. -I- -+- frequ. -s-):
láifosl «várakozik» 37 : 193. {laki «áll» 37 : 55.)
b) -At- (gyakorító -Z-+gyak. -t-): vantAtaAAam «vonszolom
őket» 258. (vö. kim uantdsll «kivezette» 37 : 261.) — Vö. vog.
-lit- NyK. 34 : 72.
c) -tds- (-Í9S-J: aktdsdm tvjrapl ((gyülekező helyük» 3 7 :
75. (vö. akm9ss9t «gyülekeztek)* 3 7 : 175; ágdtl «gyűjt» 37:265.) [
lár-lanti teUy nip altvsleu «a tavi táplálékkal teli bátyút emel
jük)) 189; al'vy jeyk altvétal «ragyogó jég emelődik)) 32. (vö.
yáp alti laykdr «csónakemelő váll» 86.)
d) -sal- (frequ. •s--\-*-?--\- frequ. -1-): pamatna idrsqldsU
«füvekkel körülkötözte» 37 : 178. (Í9r9S «kötött» 3 6 : 375.)
ej -la- (frequ. [mom.?] -l~-\-*-y-): verlalem «fölébredek»
235. (no%-uerds «fölébredt» 37 : 56, noy-uerhs ua. 37 : 59.)
9. Természetesen műveltető és mozzanatos képzőkkel is
társulhatnak a gyakorító képzők. (Itt csak azokat sorolom föl,
hol a képzett ige gyakorító értelmű, vagy elhomályosul ás esetén,
ha a gyakorító képző követi a másnemű képzőket.) Causativ s
frequentativ képzők kapcsolata:
a) 'ttii-: nafomlal ksrdiiülál «nyelvüket forgatják)) 38:127.
(vö. iofó-kerlds «visszafordult*) 36 : 356.
b) -Ittit- (caus. -lt--\-frequ. -i-): laulal etltiiila «a lovakat
vezesd ki» 37 : 65. (itl «kimegy» 37 : 269.) | enmdldiiisdm «nevelgettem» 38 : 114. (Bnomdi «nőni» 36 : 390.)
c) -0tni- (caus. -/9í- +frequ, -i-): manem al euhfitiü (ten
gem ne csalj meg!» 3 6 : 368. (vö. neyyoi iazdyna al eudla ((em
beri beszédnek ne higyj!» 36 : 355.)
10. Momentán és frequentativ képzők kapcsolata:
a) -mdd- (mom. -m- + frequ. -t-): kurdy uai liuman g|
olmddds «a jávorszarvast evén ott éldegélt" 38:316. (ol- «lenni»).
b) -mdiii- (mom. -mi-+ frequ. -*'-): nofdmdnú «futkos» 3 6 :
383. (vö. noySlman «futva» 3 6 : 3 6 7 ; úoy§Md&s ((megfutamodott))
37 : 262.) [ lapmdnadisál
«álljatok meg csak!» 38 : 136. (laiil
<(áll» 37 : 55, laidmdds «megállt)> 37 : 268.) | %an-az9m, manem
ieéa Eshmdiü «király-atyám, engem egy kissé eressz ki» 37:273.
c) -Idtii- (mom. -Zí- + frequ. -i-): öjdlna naurdldiiü «a szá
non eliramodik)) 3 / : 175. (vö. naudrda «ugrálni» 37 : 74.) j
seykdltijl «serkentsd ide» (a lakosságot) 156. (sey- «ütni, verni»).
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d) -(ütni- (mom. -^í--|-frequ. -%-): wy'g'na 'köv98tiiisp9n «a
vízbe lebuktak» (duál.) 36 : 392. (vö. idra al-kbrihn «oldalra
€sel» 36 : 351.)
I I . Mozzanatos képzők.
Egyszerű

képzők.

1. -m-. A leggyakrabban használt momentán képző; ma
gára is sűrűn előfordul, összetételekben is. A vele képzett igék
nek következő lehet a jelentésük:
a) Eövid ideig tartó, pillanatnyi cselekvés: idtfgna naudrmds «hirtelen a vízbe ugrott» 38 : 143. (namrda «ugrálni» 37 :
74.) | posmds «lecsöppent)) 3 7 : 5 6 . {pbziiú «csurog» 36:354.) |
tdyvmtal «elszakad» 29. (vö. táp?A «törik» 252; tayds «szakadt»
158.) | kutydy joyan kutpdAa eSAaniA «a közepes folyó közepe
félé rugaszkodik (tk. ereszkedik))) 250. (esllta ((elereszteni*) 3 8 :
134.) J % sém-pelken pelvk-jjöyolmalem «az egyik szemedet kiszú
rom)) 31. (vö. pöydl'sdli «megszurkáltaw 3 8 : 113.) [ siiemdsa ((meg
pillantották)) 38 : 121. (siiahhm
«nézek» 36 : 357.) | pShk-uasmdsli «ketté hasította*) 37 : 270. (p&fok-uaés9lli ua. 37 : 259.) j
ou pöyolmalem ((betaszítom az ajtót» 45. (vö. éoyalt naurem
malai pöySllalen? «az árva gyermeket miért lökdösitek)) 37:*
272.) | sazvmtal «kiönti» 46. (sázdl'ta «öntözni» 37:78.) | iáu§lmdsli «elhajította)> 36:356. (iamllem «vetem, dobom» 38:124.))
riinidllal sömdds, toyo sbsmds «hótalpait fölvette, odalépett)) 38 :
318. (sos- (dépni))). | tümm'hll
(dódítja» 38 : 131. (vö. tüda
((vinni, hozni»; tüu\ «hozd)> 37: 183.) j ár pdyvA talta at ilvml
«sok mennykő támadjon innen» 252. (elhda «szállani)) 36 :
389.) | seudrmdlem «leváglak» 37:266. (síiudrta «vágni» 37:181.)
b) A cselekvés hirtelen beállása: noySml «futásnak ered*
37 : 259. (ve*. noySlman «futva* 36 : 367.) ( sewirmalem «vágni
kezdem* 25. (seudrta «vágni» 37:181.) [ kathmhU «megragadja»
38:115. (katllta «megfogni» 36:352.) | amdmtal ((ülepedik)) 163.
{anidü «ül» 37 : 53.) j laudlmdhm «evezni kezdek* 38 : 120. (vö.
láudlthm «evezek» 38:122.) | nőymds «megszólalt* 37:179. (vö.
uas-tel saygan noyhs «az egész város harangja szól* 37:275.) j
yafídnna lefom'ldydn «hirtelen csónakba ülnek* 38 : 130. (letes
«ült» 37 : 53.)
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c) Az eredeti momentán jelentés teljesen elhomályosul
néha; a mi ilyen gyakori képzőnél egészen természetes.: molapugdt tör§m parmds «a mifélét az isten rendelt)) 37; 193. (párdds
«rendelt)> 37:194.) | akmds ((gyülekezett)), akmassrt «gyülekeztek»
37 : 175. (vö. agdtl «gyűjt» 37 : 271.) | ismdslí «kérdezte» 37 :
186. (vö. dnpsti <(kérdezni» 36 : 362.). | oyol montelmalem «fejét
betakarom)) 28. (vö. ivya-mvnddttsdllí «összegöngyölgette». 37 :
170.) | toyhy uaina ioydtta an( uerdmla «még a madár sem tud
hozzájutni)) 37:168. (vö. uerithm «tudok, bírok» 37:70.) | no/ahm'sdli ((fölemelte)) 36 : 360; alemlem «emelem» 33. (vö. /áp
alti laykdr «csónak-emelő váll» 86.) | Imi koimgda pitla «az
asszony varázsolni kezd» 36 : 371. {kőül «varázsolt) 36 : 371.)
d) Néha annyira elhomályosul a képző eredeti mozzanatos
funkcziója, hogy szinte az ellenkező, a gyakorító kategóriába
csap á t : opij jepk oydl aldmtal «a fejes jég fejét emelgeti)) 183.) j
kim-eUdt, lau-/at] pela sösims «kimentek, az istálló felé lépege
tett)) 37 : 61. {sosl «lép» 37 : 72.) | lonédmtal «állva marad» 35.
(vö. lonédm <*áll» 117.) — Vö. vog. -m- NyK. 34 : 217.
2. -t- (-d-, -t-). Magában nem valami gyakran, de össze-'
tételekben sürün előforduló mozzanatos képző. Jelentése:
a) A cselekvés rövid, pillanatnyi tartamú: idifk nikiaudltsdlam «a vízbe behajítottam)) 38 : 125. iiau&Uem «vetem,
dobom*) 38 : 124.) | Ivsloda «hajítsd el» 37 : 193. (Ivskdla «dobatik» 3 7 : 5 8 . ) j kuzidds ((füttyentett)) 3 6 : 3 8 7 . (vö. AHLQV. :
yusvlem «pfeifen»). | oysar pela yainzidds «a rókára rákiáltott))
37 : 191. (vö. PATK. -(aimem «kiáltani»).
b) A cselekvés hirtelen áll b e : vudtl «elkiáltja magát» 3 6 :
394. (vu§l «üvölt)) 37 : 54.) j palpmpi nör§m-yái' ((megijedt rónbika» 169. (palda <(félni» 37 : 79.) | kat sirjpi siydy öyol sidi
lelt sem «két elejű elejes szánra ültem ím» 273. (lehs «ült» 37 :
53.) | yos-nvyádds*) «elnevette magát» 38 : 136. {uvj-d «nevet»
38 : 115.) j i-mosaina Aaiweiu budds vegyszerre csak a gyermek
kiabált)) 36 : 382. {'biwl «üvölt» 37 : 54.)
c) A képző jelentése több esetben egészen elhomályosult;
itt a mozzanatos -t- érintkezik a gyakorító -í-vel, úgyhogy nem
*) A képző előtti vokálisban valószínűleg *-/-- képző rejlik,
ha ugyan az a nem a tő végi vokális változata.
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lehet mindig egész biztossággal megállapítani, momentán vagy
frequentativ-e a képzés. Pl. pardds «rendelt» 37 : 194. (parmds
«rendelt» 37 : 193.) | iasl martds, kurl martos «kezét törte, lábát
törte» 37 : 266. o: keze törött, lába törött (vö. soppl maremds
«ketté törött» 38: 120.) | éawy lal sijdl yöltsen «a zajgó ellenség
neszét hallottad?)) 165. ('/öli «hall» 37:173.) ] áwdy vuntpi lahdt
la/rom yontl altdmet «állas hét pánczélomat már elemelték» 174.
(vö. noy-iddm'sdlli «fölemelte)> 36:360.) | ueritlem «tudok, bírok»
:»7: 70. (vö. uelda an' uer^mlen «nem tudod megölni)) 37:270.)
— Vö. vog. -*• NyK. 3 4 : 218.
3. -s-, -s- (az utóbbi a Népk. Gyűjt, rendes alakja). Vilá
gosan momentán értéke csak kevés esetben van; a legtöbb eset
ben már csak sejteni lehet, hogy eredetileg momentán funkciója
lehetett; ezért bajos is mindig egész határozottsággal eldönteni,
hogy nem a frequentativ -s-szel állunk-e szemben.
Világosan mozzauatosak e képzések: lilnslem «fölülök))
276. (lelda «ülni»). j kim-laksdsU «kiköpte» 3 7 : 5 5 . (laklen ((köp
ködsz.) 36 : 364.)
Elhomályosult a momentán jelentés a következő esetek
ben : yöl§m lau tahsti-kemna «a mennyit három ló el bírt húzni»
37 : 68. (talda ((húzni» 37 : 178.) j yaiémal «visszamaradt)) 38 :
121. (/aila «elhagyatik» 164.) j tayrdémal «megakadt)) 159.
(táyrdm vaj «megakadt állat)) 159.) | l kur sbyysdman «egyik
lábát rúgván*) 38 : 143. (vö. kurna sdy%sdü «lábbal rúgta» 38 :
142.) | ort-oy lovat kél-laken manem tom soysela «a fejedelemfej
nagyságú kötéllabdát legott felém rúgja» 22. (soysdl «rúgta)>
37 : 275.)
SBTALA feltevése szerint e képző szolgált a praeteritum
képzésére. Az se lehetetlen azonban, hogy a nomen verbalét
képző -s- rejlik a prasteritum képzőjében. Ez a képző (vagy a
frequentativ -«-) ugyanis többször a prassens képzésére szolgál.
Legalább is így tűnik fel a következő esetekben, hol a prsesenst
jellemző -l- hiányzik: kurdy uai noyaidn /oéa nvy kus mana!
ma ioro-man'sdm «te csak menj a jávorszarvas húsához, én haza
megyek)) 38 : 115. (manhm «megyek)>). I ösdm «vagyok»; ösgn
«vagy» 3 7 : 2 6 2 . (ol «van» 3 7 : 5 2 ; ös «volt» 37 : 259.) | eui
ant tvisdm «lányom nincs)) 38 : 136; molti aé(i)-oy manmay
aédy nur képa taisémen «ha valami apai fejvesztő boszúokunk
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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volna is» 44. (tvifom «habeo»). \ yun'-ki mantl vuratsen «ha már
menni akarsz» 79. (uuratl «erőlködik» 36:353.) | am'fina Usaidm
«a kutya mindjárt megesz engem» 3 6 : 3 9 2 . (tida «enni»). j
uaysáün «hinak téged» 38:137. (uayta «híni» 37:185.) — Vö.
vog. -s- NyK. 34 : 218.
4. -Z-. Összetételekben szintén gyakori, de önállóan ritkán
előforduló mozzanatos képző. Jelentése :
a) Hirtelen beálló cselekvés: noydhs «megmozdult» 3 6 :
367. (vö. mou noySl «a föld reng» 37 : 181.)
b) Eövid ideig tartó cselekvés: vosilital «fölpattanik» 156.
(vö. KABJ. 59. Kaz.: ugg- «hüpfen»). | sayklalem «fölserkenek*)
235. (vö. vogSz. saykéli ((fölébredő, sáyyémlali id.) j pbrbsydn
«[föl]röppentek» 38 : 148. (vö. uas láéna portdsa «a várost behordta a hó»).
c) Elaprózódó cselekvés: naworeltél «szökellnek)) 40. (naudrda «ugrálni)> 37 : 74.)
d) A képző funkcziója elhomályosult: no*/-uerlds «fölébredt»
37 : 59. (noj(-uerds 37 : 56, no/-uerem9s id. 36 : 380.) | yunl'l' yorlds
«az esti szürkület kialudt» 37:180. (vö. yöratl «kiolt» 36:348.)!
ioyo-ksrUs «visszafordult)) 36 : 356. (vö. kirdtsdli
«fordította»
38: 114.) | mouna suihman ol «a földbe van sülyesztve» 3 7 : 1 6 5 .
(vö. söitlayen mor-keu il?i söjlatal «sülyedő terméskő módjára
alásülyed» 180.) — Vö. vog. -I- NyK. 34 : 221.
5. -ti-. Igen ritka képző. Az északi osztják körén belül
maradva — legalább a PÁPAY-féle szövegek álláspontján — leg
többször nem is lehet kihüvelyezni képző voltát, tehát éppúgy
mint a két előző képző, már elhomályosult, nem termékeny
eleme a nyelvnek. Példái: tajdnmal ((szétszakadt*) 3 6 : 3 7 4 ; siskilil alydm si tayontal «veréblelkem vége ím elszakad)) 29. (vö.
táyds «szakadt», táyvA «törik» 252.) | noyos-laidi kbrddtna tayms
«a fölfelé álló vasakba akadt» 37:56. (vö. ioy'k yoza arí tayarlij/ihn «a jégben nem akadsz meg» 37 : 71.) | %undsi timl nai-ki
pdydnl «ha majd a tavaszi nap süt» 38 : 132. (vö. semlal kimpaksdt «szemei kifordultak)) 3 6 : 3 5 2 ; páyds «szétszakadt» 3 7 :
78.) | kát so[hn löfon kütnril raynds löfon «a két darabod két
felé esett volna» 38 : 132. (vö. KARJ. 29. Vj.: rayím- (v.
mom.) «sich neigen»). [ toynas «letörött» 37 : 180. (vö. PATK.
tagajem «elszakadni))). | pöknds «megijedt)> 36 : 367. (vö.
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pakimtlem «schrecken»; PATK. pagaptem [caus.1 «megijeszteni»).
g# .p. (rfí-J; 1. az összetetteket. — Vö. vog. -p- NyK.

AHLQV.

3 4 : 21.7.
Összetettek.
1. L*en gyakori eset az, hogy az -m- momentán képző
•előtt -a-, -e- (NyK.) ül. -a-, -e- (Népk. Gyűjt.) vokálisok foglal
nak helyet. Föltevésünk szerint e hangzókban egy elveszett gyakorító képző (*-?") rejlik. Ha azonban tekintetbe vesszük azt,
hogy éppen e momentán képzővel kapcsolatban szerepelnek leg
többet e vokálisok, melyekben frequentativ elemet keresünk,
igazán kétségünk támadhat jelentős voltuk iránt. Az egységesség
kedvéért azonban mégis az összetett képzők során tárgyalom.
Sok esetben nem érezhető már a velük bővült ige momentán
jelentése.
a) Az ige mozzanatos jelentésű: pefok-vremds «ketté repedt»
.37 : 182. (vö. vriUdVh «ketté hasítottat) 36:373.) | nal lakemalem
(•nyilat rántok elő» 40. (vö. lágoptatal «előhúz)> 34.) \ vbdl ou
yoremmal svyat «miközben nénje az ajtót megcsikordította» 3 6 :
380. (vö. ü yorleu «üvöltést kiáltunk» 180.) \ mur pa seram'sdt
«az emberek megdöbbentek)) 37 : 173. (vö. jiter éerdptalem «a
ménest megrezzentem)* 225.) | tayémala «elvágódik)) 85. (vö.
iayds «hajított» 37 : 5 6 ; al'-toyla «elvágódik» 87.) j maUmalem
((megtapintom» 18. (vö. KAEJ. 4. 0 . : rnáhs- «befühlen, betasten»).
A képző momentán funkcziója nem érezhető: o% manemilet
-«fejet hajtanak)) 276. (vö. oy maniüem «fejemet meghajtom»
175.) | yundi nwjen kanzamdlhn, sit ma uerem «Hogy mikor
kereslek téged, az az én dolgom» 3 8 : 3 2 3 . (kasta «keresni» 3 6 :
3 9 1 ; kanza «keress» 36 : 355.) | máremati tü jem yul alt máre.malájen «tespedő tavi hal módjára ne tespedj» 157. (vö. mardy
%ul 158; mardin yul «senyvedt hal» 156.) [ ma uantemdddm
andám «én semmitsem láttam» 36 : 392. (uantl «néz, lát» 37 :
53.) J yörem lu üt sumital «árnyam ő hadd forduljon be» 175.
(vö. siiiht «keringenek)> 36 : 394.) [ mandal-%ouat lásna í tbyhl
ilta §uremdüí ((Mentében (tkp. menése hosszatt) az egyik lábát a
Jióban húzta» 38 : 314. (vö. m. súrol?). | mola ivrenwmen? ((va
lamit elfelejtettél?)) 38:136. (vö. KARJ. DN.: iairdí- «vergessen»).
2*
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2. -mt- (-mi", -md-). Szintén igen gyakori mozzanatom
képző. Mindkét eleme momentán. Jelentése:
a) A cselekvés egyszerisége, pillanatnyi tartama: il-rvyiwmdds «összeom]ott» 36 : 365. (kdtnrii ra%nds «kétfelé esett»
38 : 132.) | somlai eyyvmtmel «bőrüket levetik)) 28. (ey/ti "el
oldani)) 34.) | nömdn kathmtalem «íziben fölfogom» 22. (katllta«megfogni» 39:352.) j ti sémem palpmtitem kutna «a mint oda
tekintek*) 28. {senidm paiitlem ((szememet vetem» 36 : 120.) |
soppl ta%ndmdds «ketté törött» 36 : 392. (taynds «elszakadt))
37 : 178.)
b) A cselekvés hirtelen áll b e : noySmdds «megfutamodott))
37:262. (vö. noydlman «futva» 36:367.) | noy-pörhmdom uasydn
((fölröppent réczék» 38:148. (vö. pbrhsydn «[fölröppentek» 3 8 :
148.) | no%-laidmdds «hirtelen fölállt)> 37 : 268. (laiil «áll» 37 r
55.) | íoyo ámsdmtldm «odaülök» 39. (amdsl «ül» 37 : 53.) | lausvsna lehmdds «lóhátra ült» 37 : 63. (lehs «ült» 37 : 53.) ) noykibmdds«hirtelen
fölkelt)) 3 7 : 2 6 5 . (kildi ((fölkelni)) 3 7 : 6 1 . ) |
iota láhmtbm «odaállok)) 39. (l'ál'a «állj» 26.) — Yö. vog. -mt-,
-mat-, -mit- NyK. 34 : 221.
3. -U-. Mindkét eleme mozzanatos. Nem gyakori képző;
alig egy-két példában határozottan momentán jelentésű; azért
lehet, hogy a következő esetek némelyike a gyakorító kategó
riába tartozik. Példái: luel almditlem «neki emelintem» 22.
(alemlem «emelem» 33.) | oysamdl %<md£asik %atltdmal «fejkendője
hátracsúszott» 37 : 193. (vÖ. /attal «halad» 188.) j kat jem sem
káédm nál sápy vol kaédltlem «két jó szememet irányított nyíl
bűvös helyén [oda] irányítom)) 173. | muja seykeltmen «miért
verted föl?» 163. (sey- «ütni, verni**). | mbsltdsa ((megcsókolta
tott)) 37 : 165. (vö. mdstdl-ki yöAom másam /ÖAma vuAem ((csókjá
ból három csókot hárommá veszek»). | nüzgy keu idm soppívuhtsdt «tarka szikla jó darabjává ülepedtek)) 38 : 128. (alap
szó?). — Vö. vog. -It- NyK. 34 : 222.
4. -pt-, -fit-. E képző első eleme csakis e hangkapcsolat
ban fordul elő. Mint momentán képző azonban nagyon ritka;sokkal gyakoribb a causativ -í-vel való társulása. Példái: oysatpdy kezdi lögSfítsslí «rézhüvelyes kését elővette*) 37 : 54. (völogemdsli «kirántotta» 37 : 265.) [ yin iágoptatal «puttonyt h ú s
elő» 34. (vö. lakémaiern «előrántok)) 40.)
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5. Bitka kapcsolatok: -tm-: Torma kaltmdm kaíi-^o «az
<égbe föltetszett csodaember» (vö. katem «föltetszett» 3 7 : 172.) —
-lm-: tal ölti norem nömümalem «a tél átfekvésére való ágyamat
veszem elmémbe» 233. {rum- «gondolni»).
HM-: ÖUTUAVS ((om
lott.) 248. (vö. vu «folyás») 36 : 353.) — Vö. vog. -ml- NyK. 34 :
--dá?n-: paldamds «megijedt». 37 :168. (palda «félni)) 3 7 :
79.) stb.
III. Műveltető képzők.
Egyszerűek.
1. Leggyakoribb causativ képző — éppúgy mint a vogulban — a -t- s alkalmazását tekintve szintén azt a feltűnő tényt
kell konstatálni, hogy a tulajdonképpeni műveltetésre (mikor t. i.
az alapszó átható ige, a képzett ige pedig a cselekvés mással
yaló tétetését jelenti) alig van példa. Jelentése :
a) A cselekvés okozása, tétetése: laulal lafttafon, u§tahn!
«a lovaikat etessétek, itassátok!* 3 7 : 6 5 . (líu- «enni», ies«inni»). | labdtldll «táplálja» 36 : 355.
h) Leggyakoribb funkciója e képzőnek az, hogy átható
(transitiv) igéket képez intransitiv, állapotbeli változást jelentő
igékből: pij'k tut arí yördtl «a víz nem oltja ki a tüzet.) 3 6 :
348. iyo. yuúll yorhs «az esti szürkület kialudt.) 37 : 180.) j
kiltzda ((fölkelteni.) 36 : 354. {kildi ((fölkelő.) 37 : 61.) J kaudrddS
«főzött» 36 : 380. (kaudrl «fől» 36 : 360.) ( i yor kerdtleu «egy
folyóvonalat kerülünk» 181. (vö. kérhl «fordul.) 37 : 266.) | iliiiudtsa «a földhöz vágatik» 37 : 61. (iuna «gyere.> 37 : 180.) |
pétok-vritsdí «kettészakította.) 36 : 373. (oriiil «elszakad» 37 :
168.) | agdtl «gyűjt» 37:271. {akmdssdt ((gyülekeztek.) 37: 175.) j
kurl ahy layndmtatal «lába végét besüppeszti.) 225. (layndmú
«süppedés» 225.) j /oltmen irtna ((fogyasztásodkor*) 17. (yohl
«elfogy» 38 : 112.) \ jeyk oyoltalem «a vízbe taszítom*) 78. (vö.
il-oy§lhm «leszállok)) 38 : 121.) | uat menpm juy «szél meghaj
totta fa» 41. (vö. KAEJ. 30: ma ni- «sich beugen, sich biegen»). j
Xombdltlem «fölfordítom» 81. (xvmbdds ((fölborult.) 3 6 : 3 7 4 . ) J
vjfrna(3t9m iu% sofí «a víz folyása úsztatta fadarab.) 38: 120. (vö.
nabdm «szállás fa ludaké]» 38:117.) | no/tdla «megmozgattatik)>
36:366. (vö. mou noySl «a föld reng.) 37:181.) | manem %anadi
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«engem rejts el»; /anatlem «elrejtelek» 3 7 : 2 5 9 . (/aúemds ((el
rejtőzött)) 37 : 192.)
c) Eszközlő igék; állapotban léteit jelentő intransitiv igék
től: láistsalál ((megállították)) 3 7 : 6 3 . (laiil «áll» 3 7 : 5 5 . ) |
amdtsdlli «leültette)) 37 : 182. (ü-am'sds «leült» 38 : 132.) | uqsamdds «várost alapított)) 36:377. | leláss «ültetett» 37:175. (lehs
«ült» 37:53.) | tayartAem «akasztok)) 253. (vö. táyrsm uáj ((meg
akadt állat)) 159.) \jahy uáj jaslen %olta lonéten «kezes állat
kezeiket a hova helyezik» .(duál.) 117. (loúsdm «áll» 117.) | lou
sitdlna ríauremdtna uolmtsa «ezután a gyermekek békét hagytak
neki» 37 : 264. (uolnü «megáll» 36 : 353.) | sarui siypi siydy
ántsp manem ültelli «arany támasztékú támasztékos bölcsőbe
ültető 227. (vö. m. ül). \ nsyen uohtsdám «titeket megállította
lak)) 38 : 136. (uolimal ((megállapodik)) 36 : 356.) — Vö. vog. -tNyK. 34 : 60.
2. -1-. Sokkal ritkább és már nem élő képző; a miért is
az esetek egy részében már többé-kevésbbé elhomályosult.
a) "Rendesen átható igéket képez állapotbeli változást
jelentő át nem ható igékből: si úauremal enmdlman ittam yolna
mmslldlt; si naurem enmdládm tayáina ma seda ösdm*) «ezt a
gyermekét nevelvén még most is neveli; ennek a gyermeknek
a nevelő helyén magam is ott voltam» 37 : 178; sidi mmoltal
eudlt «miközben így neveli)) 36:354. (ensmdi «nőm» 36:390.) |
noydlldli «üldözi)), nöy§lta «üldözni» 3 6 : 3 6 3 ; nöyUm %ár «űzött
rénbika» 40. (vö. noySml «futásnak ered» 37:259.) | semlán ásat
yos-páydVhlám «mind a két szemedet kiverem» 37 : 75. {kimpaksdt ((kifordultak [a szemei]» 36:352.) j svrt-sby'k' sardlti yuv
(•szárított csukahátat szárító ember» 38 : 129. (vö. sánm ((szá
raz.) 38 : 113.)
b) Eszközlő igék: il-yoidVsa ((lefektették)) 37 : 167. (/öiü
«nyugszik)> 37 : 56.) | karV norpi ár puteu kartla ön sauhy yát
ámsdltéu «vasfogantyús sok üstünket, mintha csak vastól hangzó
házba helyeztük volna» 156. (amml «ül» 37:53.) — Itt sorolómföl e két összetett képzővel alkotott példát is: ámsilimen «he*) Legtöbbször nem lehet tudni, nem az -It- képzőbokor
ral van-e dolgunk, minthogy a két mássalhangzó közti t ren
desen kiesik.
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lyezgetted». | poyem lanéilidm var «fiam állította ezég» 172.
(lotíézm «áll» 117.) — Vö. vog. -I- NyK. 34 : 61.
Összetettek.
1. -lt-. Elég gyakori képző; a causativ -l- és a caus. -tösszetétele; lehetséges azonban, sőt nagyon valószínű, hogy a
példák egy részében a gyakorító -l- szerepel; ezt természetesen
nem lehet egész "biztossággal megállapítani. Jelentése:
a) Műveltető (a cselekvés más által való végeztetése):
iepltl «itass meg engem» 36 : 372. [ieél «iszik» 36 : 349.) | ort
yoyyolti müwdy ju% si yoyyoltasa «fejedelemhős hágtató magas
fára hágtatták» 113. (yöy'ti «mászni» 3 6 : 3 5 6 : yjiyydltel ((csúsz
nak » 40.) | oúmar i-tamidi at vantAtaAein «tréfát éppígy nézesse
nek veled» 257. (uantl «néz» 37 : 53.)
b) Eszközlő igék: poyijem si si ameAtAem ((fiacskámat ím
odaültetem)) 256. (vö. amdsl «ül» 37:53.) | patltaten ((fagyassza
tok)) 117. (padta «fagyni)> 36:363.)
c) Átható igék: meual Ivydldds «mellet hozott be» 3 8 : 1 1 3 .
(loyri «megy» 37:188.) j oyem etltalem «fejemet elődugom» 234.
(itl «kimegy)) 37 : 269.) | iiydl énmdlthli «fiát neveli» 38 : 128.
{endmdi «nőni)> 36 : 390.) j sof§mpuy etltds ((czérnagombolyagot
vett elő») 36 : 355. | kasltdda «szárítani)) 37 : 164. (kásl «hadd
száradjon» 3 7 : 1 6 4 ; kanzdm «száraz» 38:115.) | ar poyem siwdy
an siwetn' sidi manAtAaAam «sok fiamat gőzölgő edény gőzével
párolomi> (tk. «menetem») 254. (manda «menni)) 37 : 53.) j
vardinti yo jásA-jir kus vdrm9AtAem «serdülő férfi keze-izét nö
velem bár» 248. | posltatal ((megfőzi) 110. (posmal iubina ((mi
után megfőtt» 38:114.) | seykdltsen «növeltól)> 26. (vö. seyl «fölserdüb) 126.) — Vö. vog. -It* NyK. 3 4 : 6 2 .
2. -pt-, -fit-. Az előbbi a Népk. Gyűjt., az utóbbi a NyK.
állandó s kizárólagos alakja. A momentán -p- (-fi-) s a causativ
•t- képző összetétele. Nem gyakori képző. Jelentése :
a) Műveltető: susen kattoptasen «csecsemődet megfogattad))
268. (kátüta «megfogni)) 36 : 352.)
b) Eszközlő: ioyo-ioytdfitdsli «haza juttatta» 36:364. {ioydtl
«jön, jut»). | joytdptala «halasztatik» 123.
c) Átható igék: jétsaptatel «elkészítik» 110. {ietsds ((elké
szült)) 37:67.) \palddfitdSdti ((elijesztetted)) 36: 381. (vö. paldamds
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<tmegijedt» 37:168.) j jiter ser$ptalem «a ménest megrezzentem*
225. (alapszó?) j vonspem áu teydptalem «bödönyöm száját színig
megtöltöm» 232. (vö. tejdnli «üres» 226.) | mája manti nemdy
yatleu muja patUptalen «lakodalomba induló jeles napunkat
miért késlelteted" 173. (vö.paths
«besötétedett» 3 7 : 1 8 7 . ) —
Vö. vog. -pt- NyK. 34 : 62.
IV. A szenvedő igeképzés.
Az északi osztjákban nincs reflexiv igekópző. Fönnebb
láttuk már, hogy többször az -s- (-é-) gyakorító képző szolgál
a visszaható ige képzésére. Egyebekben a reflexiv vonatkozás
meglehetősen ritka az osztjákban; a szenvedő igeképző csak
rendkívül ritkán fejez ki visszaható vonatkozást.
A szenvedő igeképző egy példán szemléltetve ez (a tü-, inf.
tüda igéből): tulawm, tidaidn, túla, tülaiu, (tidaidn), tulaidt, a
prateritumban : tüsaidm, tiisaidn, tusa, túsciiu, túsawn, tüsapt. —
Tehát a prsesens s a prseteritum képzője kivétel nélkül mindig
megelőzi a szenvedő képzőt. A Népk. Gytijt.-ben ugyanilyen a
képző, azon külömbséggel, hogy az a-t rendesen a,- az i-t pedig
mindig j váltja föl; azonkívül néhány esetben a sing. 1. ós 2.
személyben ~eim, -ein végzeteket találunk.
Mint látjuk, a sing. 3. személyéből hiányzik a -i- (-§-)
hang. Ez valószínűleg nem is tartozott eredetileg a képzőhöz,
hanem csak idővel fejlődött átmeneti hang. Hasonlót gyakran
találunk az osztjákban:, pvra: idő: si pvraidtna «abban az idő
ben » ( < or. nopá). | noja «hús»: noyaidm «húsom». | yvla ((ha
lott*) : yvlapt «halottak)). | koéa «gazda»: kogaiu «gazdánk». |
soga ((fogoly)): sogaidt «foglyok». | mutra «fortély»: mutraidy
((fortélyos*). | yoza «hozzá»: yozaijn «hozzád». | yorbi «formájú)>:
yorbin ((formájúvá)) stb.
BUDENZ (UA. 99—101.) e képzőről v azt írja, hogy a vokális
ban a finnugor *-«#- reflexiv-képző rejlik, a -i- pedig a frequentativ -i-nek változata, úgyhogy az osztják passiv képző egészé
ben megfelelne a magyar -ól, -öl, -úl, -ül képzőknek. Láttuk,
hogy a i minden valószínűség szerint nem szerves eleme a
képzőnek. Azt sem tartom valószínűnek, legalább ebben a fogal
mazásban nem, hogy az a-ban «az egész vogul < ou, au mását»
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kell keresni. Az összetett frequentativ képzők tárgyalásánál lát
tuk, hogy áz -a-, -e- (-a-, -e-) vokálisokban egy *-y- hang rej
tőzik; úgy hiszem, itt is evvel van dolgunk. A -y- pedig a finn
ugor -w-nek változata lehet.
A képző funkcziója:
a) Leggyakrabban tiszta szenvedő igéket képez. Az osztjákban — éppúgy mint a vogulban — sokkal kiterjedtebb haszná
latú a szenvedő ige, mint a magyarban, a mint a következő
idézetek is mutatják: %oina kdtllsapm tádd «ki fogott meg en
gem itt» 36 : 353. | vítrí taAAéim «a partra húznak (engem)»
255. | nvtsaidm «megmenttettem» 37:268. (nvtl «megment» 3 7 :
73.) | yoina Ibtlaidt aki veszi meg?» 37:72, | at AayAein ((takar
janak be» 256. | ant yailápm «nem találnak el» 38 : 125. | mwidlilüjem «neveltetem» 74. | vmi-yili iöy§lna mása, nalna mása
«Az Asszony-unokájának íjjat adott, nyilat adott»> 36:363. j ion
dm'fina kírsa «tíz ebet befogtak» 36 : 369. j ar nalna Isllaidm
«sok nyilat eresztenek rám» 38 : 125. | uá-ysapm, iwn'hm ((hív
nak, megyek» 36 : 370. | ^oitöm «el vagyunk hagyatva*) 36 :
379. | unhm uassa «nyelvem megvágatott» 36: 349. | yandi neyyoina siiahldn-gi «ha az osztják ember meglát» 36:350. | asnina
tusa «a medve elvitte» 36 : 352. | osmar í-tamidi at vanUtaAein
atréfát éppígy nézessenek veled» 257. | öidm nay'k-pehk luft yodi
tvila ((vörös fenyőhasábból készült evezőnk hogyan lenne» 38:110.
b) Arra, hogy reflexív igéket alkotna a képző, mikor t. i.
a cselekvés magára a cselekvő alanyra hat vissza, alig van példa:
dgatlapt «gyülekeznek» 38 : 134. (vö. dgdtsaht ((összegyűjtettek))
37:372.) | vmdrhsaidt «elmerültek» 38: 118. (vö. m. mer, merít.)
c) Feltűnő dolog, hogy elég gyakran intransitiv igékhez is
járul e képző, melyeknek így szenvedő jelentésük lesz: Ual'na
iisaimdn «ellenség jön ránk ím» 38 : 117. | pilna iofStsM&m
«társam érkezett)) 37 : 180. J murna ioytüiitsaimm a néptől meg
támadtattunk)) (duál.) 38 : 126. (wyStl «jut», de vö. %-pélgdl ant
ioytüiiisli «egyik felét sem érte el» 36 : 385.) j labdt öySlna
iisaiu «hét szán jött hozzánk» 38 : 135. j ial'na itlapn-gi «ha
ellenség támad rád» 38 : 111. (ml «kimegy)> 37 : 62.) | ar otsina
aratláju ások otsi ered utánunk» 188. (vö. aratlem «utána ira
modom*) 24.) | ma lon't punná itsaidm «énnekem lúdpihém jött»
36 : 390. | w°rna pbzúaidn «a vér rád csurog)) 36 : 364. (pozüü
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«csurog» uo.) | nvnidsna an' nbmla «nem tartják emlékezetben))1
36 : 390.)
d) A következő igéket álszenvedőknek lehetne nevezni:
lída litlaidm «enni akarok» 36 : 382. (litl «akar»). | sitemna ampöni jelmvtna jélemlajem «erre én kutya nagy szégyenben szé
gyenkezem)) 173. | voy-ani patem teyilajen «ezüst tányérom feneke
megcsendül» 234. \vmi koimdda pitla ndy liauremdt éuadi «az
asszony mihelyt varázsolni kezd, ti gyermekek üvöltsetek» 36 :
371. j ittam püréemdsaidm «már megöregedtem» 36:370. j likmdsa
«haragra lobbant)) 37 : 263. | say'kmdsa «megizzadt)> 36 : 367. I
patsaion «megfagytál» 36:352. | patsapm «fázom» 36:374. (vö.
paddm «megfagyott» 36:352.) | iiafaün aratelna niyktdsaidt loln
«húsod egészen megnyüvesedett volna» 36 : 354.
B) I g e k é p z é s

névszókból.

Rég ismert dolog, hogy a finnugor alapnyelvben az ige és
a névszó kategóriája nem volt még elkülönítve egymástól. Egy
hangkomplexum, melylyel valami képzet asszociálódott, egy
aránt'fejezhette ki a cselekvést s a cselekvőt vagy a cselekvés
eszközét. Ez ősi állapotnak —- mint tudjuk — egyes szórványos
nyomai megmaradtak a magyarban is; bőségesebb adatokat szol
gáltat e részben a vogul és az osztják nyelv. Ez utóvégre is
egészen természetes: a vogul s az osztják nép még talán ma is
a szellemi fejlettség azon fokán van, melyen talán két-háromezer
évvel ezelőtt állott, míg a magyar — magasabb műveltségre
tévén szert — szükségét érezte a két kategória szétválasztásá
nak ; csak egyes esetekben maradt meg a régi általános törvény
szerűség minden tudatosság nélkül, míg pl. az osztjákban, úgy
látszik, egészen világosan áll még a nyelvérzék előtt. Erre mu
tatnak ugyanis az olyan mondatok, mikor ige és névszó közvet
len egymás mellett állanak: uer uera «munkát csinálj» 2 6 ;
vagy az, midőn jövevényszavak szerepelnek így : egy főnévi alak
ban átkerült szó ige gyanánt is szerepelhet, pl. keu-%atna tusa,
oudl Ivp-töydrsa, tvman'sa «a kőházba vitetett, az ajtaját bezár
ták, belakatolták*) 3 8 : 323, vö. KARJ". 117. 0 . : tvman «schloss»
(a zürjénből). — Minthogy az osztják ige a jelenidőben mindig
el van látva prassensképzővel, jóformán sohasem egyezik teljesen
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az igé a személyragozott névszóval;, csak az ige prses.' sing. 3:
személye egyezik a birtokragos névszó egyesszámi 3. személyévelés az imperativus egyesszámi •%. személye a lativus, ragjával el
látott névszóval. A hangalakilag egyező ige és névszó között a
következő viszonyok lehetségesek :
1. Az ige cselekvése létrehozza a névszóban kifejezett dol
got: toytoylem ((sírással siratom» 176. | muy üwdm yordy üweic
yöhntleu «a magunk üvöltötte kiáltó üvöltésünket megfigyeljük))
180. | siy «gombolyag» 181 : ár yar siydm kel jem áhy siymeu
jupina «a sok folyó vonalat gombolyított kötél módjára miután
így legombolyítottuk» 187. | igdn seudl seusen «az urad hajfonatát
befontad?)) 3 8 : 1 4 2 . \ pöpr «beszéd» 184: pötvrl «beszél». | vu
«ordítás» 3 7 : 5 4 : vuSl «üvölt» 3 7 : 5 4 . | jak «táncz» 2 5 7 i
l-tamidi at jakAáin «éppígy tánczoljanak előtted» 257. j jSlem
«szégyen» 2 2 : amp-öni jelmvtna jélemldjem «kutya-nagy szé
gyenben szégyenkezem*) 173. | yvtl «nap»: yöths «virradt)) 36 :
369. | ma iipl láudt lőmthm «én az apja szidásával szidom»
3 8 : 116. | mid «igézet» 19: törsm mufom ont-juydl slmel oltat
«az isten igézte erdei fa kevés [ahhoz képest]» 188. | nvy ((ne
vetési) 38 : 112: nvydl «nevet» 38 : 115. | karpy nál karten lu
at naltel «a vasas nyilad vasát ám £>k nyelezzék» 161: nal
«nyél» 3 8 : 1 2 0 . | and oslem «nem tudom» 3 7 : 6 6 : osem «tudásom» 82; os andam «nem ismeretes*) 37 : 173.
2. A névszóban kifejezett dolog eszköze az igében kifejezett cselekvésnek: kus (tkarom» 3 7 : 1 8 6 : kussa «megfésültetett»
3 8 : 1 4 1 . [ yat-laygdl «a ház teteje» 3 7 : 1 7 4 ; layjvy láu «takarós
ló» 4 2 : Aay/Aem «terítem» 257; layylem «takarózom» 111.
3. Az ige és a névszó között olyan viszony van, mint alany
és állítmány között: uát «szél» .37 : 164: vö. vátdy «szél» (o:
fúvó?) 157.
4. Egyéb viszonyok: yoyyem «hágóm» 8 8 ; larédy tü yayjdlna .lőttel «a rovátkos [szélű] tó hágójára szállnak)) 2 8 : yoy'ta
«mászni)> 38:123. j Iáéi iel'-lasileu «a lest tovább lessük» 108. j
sidám «csendes») 3 7 : 1 7 2 : sidamds «elhallgatott» 38:140. | tant
((násznagy)) 168: tántlemen «összeházasítunk)) (duál.) 44.
Kétségtelen, hogy ez esetek egy része elvonás útján jött
létre; ezt azonban nem igen lehet teljes biztossággal megállapí
tani. Biztos példája az elvonásnak ez: Ivrbdt-iöyUy yanmdm
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«sodrott-íjjú nászom» 38 : 134, vö. Ivrbdtsdli «kipólyázta» 3 6 :
374. KAEJ. 193. 0 . : Ivrbdt- «aufwickeln».
Névszóból képezett igét feltűnően keveset találtam a fel
dolgoztam szövegekben. Ez talán éppen annak tudható be, hogy
a névszó oly gyakran ige gyanánt is szerepel. Itt csak ismétel
nem kell, a mi külömben már köztudomású dolog, hogy a deverbális és a denominális igeképzők kétségbevonhatatlan egye
zést mutatnak, a mit részben az ige és a névszó kategóriáinak
fönt érintett azonossága magyaráz meg; természetesen nem sza
bad úgy fogni föl a dolgot, hogy az összes esetek ez ősi állapot
maradványai, mert — mint mindenütt — kétségtelenül itt is
kivette a maga részét az analógia is. — A denominális igekép
zők a következők:
Egyszerű

képzők.

1. -1-. Többféle funkcziója lehet:
a) Az ige cselekvése létrehozza az alapszóban (a névszó
ban) kifejezett dolgot: vbdrldl «fortélyoskodik» 3 8 : 124. (vbdr
«íortély» 37:167.) \ jölom véyan veyan'liten kutn' «három szorí
tást szorításod közben» 271. | jirAaAam «föláldozom» 258. (jir
«áldozat» 123.) E képző valószínűleg a causativ -Mel azonos.
b) Az alapszóban kifejezett dolog eszköze az ige cselek
vésének: uelfídsUda ((halászni*) 3 8 : 1 3 8 ; uélfteslal «vadászgat*)
36 : 363. (uelfíds «hurok» 36 : 379; uelfids «fogás». 37 : 178.) |
kátllta «megfogni» 36 : 352; j,u% yoza kaths «a fához kapott))
37 : 174. (vö. vog. kat «kéz»). | nvzair lömdldl ((levetkőzve)) 36 :
375. (töm «takaró» 38 : 142.) j maihl «vendégeskedik)) 37 : 180.
(máj .«vendég» 110.)
c) Vmivé lenni, válni: uanlta «közeledni» 36 : 351. (uan
«rövid» 37 : 52, uanna «közelben*) 37 : 52.) | tew&nfos ((lecsende
sedett)) 37:66. (tewm «csendes» 183.) A b) és c) alatt fölsorolt
esetek valószínűleg a gyakorító -l- képzővel alakultak. — Vö.
vog. -1- NyK. 34: 232,
2. -ű-. a) Vmit tesz, létrehoz: pöddr'dds «beszélt» 37 :273.
(pödör <(beszéd» 38 : 131.) | uvétdl «kesereg)) 38 : 1.13. (vas «kesergés» 117.) { tistdl «gyászol» 3 8 : 1 3 3 . (tisd «gyásza» 38:133.) |
muyeu al tvrastila «minket ne akadályozz*) 37 : 262. (tvrvs «akadék» 38 : 147.) | lár/uli káli juyan luel juyantlem a tavi hal vé-
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res(?) osztaléka gyanánt neki juttatom» 276. ) manem nndastdsen-gi lóin «ha engem megsegítenél» 37 : 262. (vndás ((segít
ség))), f ma sömdlpm sömal «magam rótta rovás» 268. j mufotsajem «igéztettem» 268. (mul «igézet» 19.) | nahtman tailalu «nyelezve tartjuk)) 165. (nal «nyél» 3 8 : 111.)
b) Vmivel tesz,. valamivel ellát: nenidtsaidm «neveztettem»
37 : 261. (nem «nóv» 37 : 172.) | sv%-nir lömdttdt an' tvifom
«nincs öltöző ruhám» 37 : 185; lomta «vedd föl» 36. (löm ((ta
karó)) 38:142.) | tvyaidl laygs-pun kulatna kiiártdm «helyét evet
szőr vastagságú dór borította» 3 7 : 1 6 7 . (kitár «dér» 36 : 381.) |
•pásdT) ncbA pásem jinpy jöjol jintema didi pástaAem «villás nyi
lam villáját ideges íjjam idegére odaillesztem» 252. | ántayen
((támaszkodva)) 159. (án «láb» 116.) | uuratl «kapkod» 37 : 71.
(wmraina .«erővel, erőlködve*) 38 : 114.)
c) Vmivé lesz, válik: niyktdda «nyüvesedni» 3 6 : 3 5 2 . (vö,
AHLQV. niyk, niyk-voi «Wurm, Motte»; PATK. nink «nyű»). |
kazidds «megfájdult» 37 : 180. (vö. molapn kazi ol «mid fáj»
37 : 185; ogem kaMja jis «mein Kopf ist krank geworden»
AHLQV. SZÖV. 3.)

d) Vmivé tesz: öras oyoltatal «a fadarabot faragja» 170.
(öjdl «vékony» 38 : 122.)
Az a), b) és d) alattiak a műveltető, a c) alattiak pedig
a gyakorító (momentán) -t- képzővel alakultak. — Vö. vog. -tNyK. 3 4 : 231.
3. -TO-. Azonos a mozzanatos -?7i-mel s épp ; azért mindig
vmivé válást jelent: si kurdy past9r eudlt •pastdr-ia% selta i fbtmdSdt «ettől a gyalogos pasztértől származott a paszter-nemzetség» 38 : 316. (past9r-iá%-rdt «paszter-nép» 38 : 316.) | liknwsa
«haragra lobbantó 37 : 263. (vö. likna manem ál idi «ne hara
gíts meg» 36:372.) | say'kmdsa «megizzadt» 3 6 : 3 6 7 . (vö. saykosmdy yü luy «forró vánkosú hosszú nyár» 2 3 3 ; saykem jeyk
jem áby sayki Ettal «az izzadtság csak úgy dűl rólam» 87.) —Vö. vog. -m- NyK. 3 4 : 2 3 3 .
4- -i-, -}i}-- Nem gyakori mint denominális igeképző : nálmifou ((hazudsz)) 36 : 392. (nafatn «nyelv» 38 : 127.) | moyklisa
«bogozták» 270. (moygol «csomó» 270.) | sömlital «fölró» 185.
(sömdl «rovás» 269.) | árisem «éneklek)> 257. (ar «ének» 37:73.) j
masl tinida «el kell adni» 37 : 52. (vö. tinit «díj nélkül» 36 :
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369; tindy «drága» 22.) 1 yalftiiiman wyldl «vonóhálóval ha
lászva jár)> {yahp «háló» 107.) | voy-ani patem teyilajen «ezüst
tányérom feneke megcsendül)) 234. (vö. teyyvl-juy «hárfa» 35 ;
KARJ. DN.: íáy

«kirchenglocke» < tat.)

— Vö. vog. - j - NyK.

34 : 232.
5. -s-, -s'-.. Szintén ritka képző; a frequentativ -s-szel azo
nos : lahsti yoi Xahsl «a hadakozó férfi hadakozik^ 36 : 360.
{tat «ellenség» 37 : 262.) j iirdssdt «áldoztak» 38 : 328. {iir «ál•dozat» 38 : 327.)
Összetettek.
Összetett denominális igeképzőt még kevesebbet találtam;
oka részben úgy látszik az, hogy sokszor bajos eldönteni, vájjon
valóban összetett denominális igeképzővel van-e dolgunk, vagy
pedig egyszerű denominális képzővel, mely azután más — deverbális — igeképzőkkel társult. Kétség esetén rendesen az
utóbbi lehetőséget tettem föl.
1. Az összetett képző első részében a;**j*- frequentativ
képző Jappang:
a) -al~: sugahs «megtörött» 37 : 177. (vö. AHLQV. suk
«Stück, Stückchen, Bissen, Krümmchen; Nbt, Plage»).
b) -as-, -aé-: ligazds «megharagudott*) 37 : 74. {likna manem, al edí «ne haragíts meg» 36 : 372.) \ jiraéti «áldozás, ál
dozni)) 271. {iir <(áldozat» 38 : 327.)
e) -át-: manem ndn sokatlalen «te kínzói engemet)) (vö.
AHLQV. sok «Sorge, Betrübnis»).
d) -am-, -em-: ramama «csillapodjál)) 37 : 66. (vö. KAEJ.
•90. 0 . : ram «still, sanft, ruhig»). | ucmámds ((közeledett* 36 :
363. {uan <(rövid»; uanna «közelben» 37 : 52.) | puríemdsaidn
«megöregedtól» 38 : 141. {pur9§ «öreg» 37 : 182.) | ioura pere
mdsa ((kicsavarták (a nyakát)» 36 : 395. (vö. vogSz. pér «görbe,
rézsútos, ferde»).
e) -amt-: sidi oldi eudlt liranuhs «ez azután nyilvánvalóvá
lett» 3 8 : 3 2 5 ; si-kinga nemdza liramddftdl andam «ennél több
értesítése nincs" 37 : 162. {Iir ((ismeretes*) 36 : 392.) 1 takamtlem
<(megerősítem» 82. {tak «erős» 80.)
2. -U-. A causativ -lt- képzővel azonos. Jelentése:
a) Vmivel illet, ellát: sijem sijdltla «hírem híresztelte tik»
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151. I imemna vapy yo ar telem lömvltala «,asszonyom férfi sok
ruhámba öltöztet ,engero» 13. (löm «takaró» 38 : 142.)
b) Vmivé tesz: yaéimltlem ((melegítem*) 38 : 124; /asnidlt$dli «megmelegítette» 36:382. (yáhm «meleg» 38:121.) | jamvltmal «gyógyította» 15. (jam «jav-» 155.) — Vö. vog. -It- NyK.
34 : 233.
3. -dii}-: ivlpdúú
«hűtőzik» 36 : 367. (vö. AHLQV. jöliy
«Feuchtigkeit, Kühle»).

G) N é v s z ó k é p z é s

névszóból.

I. Kicsinyítő képzők.
1. -lie. Igen gyakori diminutiv képző. Nézetem szerint nem
azonos evvel a rokonsági kifejezéseknél előforduló -i. Ez ugyanis
a legnagyobb valószínűség szerint nem egyéb, mint a tő végi
vokális változata. Ennek föltevésére a következő tények jogosí
tanak: 1. az -i- csakis a ragtalan nominativusi alakban s a - w
rag előtt fordul elő; a birtokos személyragok előtt sohasem, pl.:
hii «lány», eudm «lányom» 36 : 368. | aki «bácsika» 15, akem
«bácsikám» 13. stb. Pedig ha tényleg kicsinyítő képző volna ez
•i, azt várnók, hogy éppen az 1. és 2. személyben tűnjék fel. —
2. Éppen ezen rokonsági kifejezésekhez járul leggyakrabban az
-lie- diminutiv képző. —- 3. Sok nem-rokonsági kifejezésnél
is megtaláljuk a ragtalan s a -wa-rágos alakban az -i-t: pl.
tidizi «libucz» 3 6 : 3 9 5 : tűliz9t «libuczok» 36:394. | kézi <ikard»,
kezdi (ikardja» 36 : 380. j sarrii «arany» 36 : 361, sarúdy ((ara
nyos*). — 4. Egyébként is gyakran váltakozik -i- -d-vei: euidds
«vágott» 36 : 354, eudtta «vágni» 37 : 179. | karittal «fordítja»
159, kerdtsdü «fordította» 37 : 271.
A képző alakja: a NyK.-ben -ne. (egy esetben -na: aziia
«atyuskám» 38 : 135, vö. ahm «atyám» 37 : 188. nom. azi), a
Nópk. Gytijt.-ben -ije. Valószínűleg összetett képző; erre mutat
a félhosszú vokális, mely aligha a tővégi hangzó maradványa,
mely rendesen elveszett; talán egy *-?--féíe hang rejlik az -e-ben.
Eagos alakot a NyK.-ből csak egyet jegyeztem ki, hol -i- váltja
fel az -e-t (yatiiina «házikóban» 37 : 258.); ez tehát arra mu
tatna, hogy az -e mégis csak nem egyéb mint a tővégi vokális.
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Külömben néha félhosszú vokális is eltünhetik ragos alakokban,
pl.: éagár «legelő» 36 : 383. ~ iagrdl «legelője» 36 : 385; nofa
3 7 : 7 5 , nofi «hús» 178. ^ nojdy «húsos» 181; yoza «hozzá» «-*•»
yozawm és yoédtn «hozzám».'
A képző alkalmazása:
a) Eokonsági neveknél csaknem mindig kedveskedő ér
telme van:
a) a NyK.-ből: menne «kis menyem» 37:177. (megszólítás
személyrag nélkül; ilyenek a következők is) (men «meny»). |
iirfie «öregatyus» 3 8 : 146. [iir-dm-igi «öregapám» 3 8 : 146.) i
iiyne «fiacskám» 38 : 123. (j>i%. «fiú» 37 : 175.) \ ieuúe ((testvér
kém)) 37 : 166. (ieudm «nőtestvérem)) 36 : 369.) j vbne «néniket)
36 : 382. {vbi «néne» 38 : 140.) | euiié <dányka» 37 : 177. (eui
«lány» 37 : 62.)
P) A Népkölt. Gyüjt.-bői: poyije «fiacskám» 16. (pw% «fiú»
38 : 112.) | turije «öcsike» 115. (turen «öcséd» 117.) | akijem
«bácsikám» 36. (akem ua. 13.) \ sasije «kis cselédem» 155. (sasem
«cselédem*) 155.) j jezdk Sárnijet «kedves Aranyosok)) 275. (sáréi
«arany» 120.)
b) Más szavakhoz járulva: a) kicsinyítő értelmű: yayyijemna «hágócskámra» 13. (yay-fem «hágóm» 88.) j yardy vas
yarejen ney al iti «téres városod terecskójére te ki ne menj»
224. (yar «tér» 37:55.) | mul-^áti-löyijem «vendégszobarekeszecském» 175. (löy «zug» 38 : 128.) | lókey láyvr lokijem «karikás
pánczélom karikája)) 35.
P) Kedveskedő értelmű: lanpy sarsé jeykijeu «táplálékos
tengerünk vizecskéje)* 183. {idyík «víz» 37:63.)
2. -leyk (-leyi, -leygi, -lage). Elég ritka diminutiv képződ
a NyK.-ben alig egy-két példa van rá s a Népk. Gytijt.-ben
sem valami gyakori. Önálló szóból keletkezett: KAEJ. 172: DN.
QyG^, Ni. leyks, Kaz. ttydí «(liebkosungswort) lieb, arm»Alkalmazása:
a) Beczéző, kedveskedő értelmti: imi-leygi «asszonykám»
36 : 364, 38 : 318. | apsdlage «öcsike» 36 : 383. | Imi-lage «te
asszony!)) 37 : 258.
p) Kicsinyítő: tiwitleykem «tegzecském» 174. (tiwit «tegez»
33.) | uasleykém «váracskám» 14. (uas «város» 37:52.) | yápleykem «csónakocskám» 78. {yáp «csónak» 181.) j lűpleykem «eve~
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zőcskémi) 78. (luft «evező» 38 : 111.) | suyleykem «zugocskám»
152. (éuy «szöglet» 36 : 356.)
3. -sjk, -sik, -sdk (a két utóbbi a Népk. Gyűjt., az első a
NyK. alakja; török eredetű). A következő esetekben fordul elő:
a) Leggyakrabban határozószókhoz téve: uddisik «egy kissé
odébb» 36 : 365. (uSdi «felé» 38 : 121.) | uannasik «egy kissé
közelebbi) 38 : 131. (uanna «közelében)) 37 : 52.) ] toyosik «egy
kissé odébb» 37 : 176. (toyo «oda)> 37 : 62.) | labvs támbisik «a
kamrán egy kissé idébb)> 38 : 143. (tambina pitti «innen eső»
36 : 377.) | svyasik «egy kissé későbbi) 37 : 183. (svya «azután»
37 : 181.) | pélvksak «kissé széjjel» 37. (pehk- [mint igekötő] =
szét). | noyédk «kissé följebb» 176. (nox- [igekötő] «föl-»). | ilhk
«kissé alább» 37; ilsik «lejebb» 3 7 : 1 9 3 . (vö. il-mü yo «alvilági
nép» 120.) | lihm hékamasik at ül (délekzetem egy kissé hadd
táguljon*) 37: 167. (Uékam «tágas» 38:114. lativusa: Idékama). —
Elhomályosult az eredeti jelentés ezekben: yond£asik «hátra
felé» 37 : 193. (yond'za «hanyatt» 37 : 73.) | pn'k-sil lepsik «a
víz széléhez közel» 36 : 352. (lep- [mint igekötő] == «közel»). |
tlhk Ictuli «irányozd csak ide» 271. (ti «ide» 37 : 54.)
b) Főnevekhez téve: iörSlsigdmna «íjjacskámmal» 38:139.
(iöfdl «íjj» 38 : 118.) — Elhomályosultak: labdt viyli ün viylisikel «hét vichli legöregebbikének» 39. | narisikdl «szablyája»
158. (nari ((Szablya*) 24.) | labdt meyk küpp meysikdl «hét manó
középső manója» 85. — Melléknevekhez: ney-sar palédk ne
olmen «te, lám, kissé magasabb (tkp. magasacska) nő vagy» 176.
(pal «magas» 38 : 132.) | ney-sar lelédk ne olmen «te, lám, ala
csonyabb (tkp. alacsonyka) nő vagy» 177. (lel «alacsony» 18.)
4. -n (-ne). Bitkán előforduló képző (a vogulban is meg
van: NyK. 34 : 453—4.). Szerepe:
a) Kicsinyítő: ai yafidnna lehm'ldydn ((hirtelen kis csónakra
ülnek» (duál.) 3 8 : 1 3 0 . (Za8 «csónak» 38 : 111.) | mu sanídy
ar tármen loyy ponti sári mid kus pontal «a földhátas sok isten
két bálványtevő igazi idézettel idézi bár» 29. (törSm «isten» 13.)
b) Nomen possessi (== magyar -i): ialm yatl«téli napon»;
luydn %atl «nyári napon» 110. (tat «tél» 32; luy «nyár» 38 :122.)
c) A leggyakoribb az az eset, hogy a képző eredeti jelen
tése elhomályosult: semmiféle jelentésváltozást nem idéz elő :
úür-lakdn «szíjlabda» 22. (nür-laki «szíjlabda» 164.) ] svydn-nirdn
Nyelvtudományi
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ueriie ár « öltöző ruha csakugyan sok van [ott]» 38 : 144. (w%
«ruha» 37 : 62; nir ua. 156.) j jiriy ínyen jem áhy yoina láilpm sáslen «az oldalas szöglet jeles végén valaki, áll, hallszik*
20. (suy .«szöglet)) 36 : 356.) | támdn uai iofStli you mou «ezen
a madár nem látta messze földön» 37:168. (tám «ez»> 37:53.) |
ioyan «folyó» (vö. m. -jó, f. joki). \ árén sas yatsala i ort antom
«szukahát csapkodó egy fejedelemhős sincs» 175. (vö. vogSz. ári
«agár», AHLQV. őri «Hündin»). — Egy esetben, mely azonban
nem világos, -ns a képző alakja: ai karús «jéghártya» 3 8 : 1 2 1 .
(vö. kár «kéreg» 38 : 124.)
5. -k. Elavult kicsinyitő képző; csak e két adattal tudom
meglétét igazolni: pehk «oldal» 37 : 56. stb. (vö. m. fél stb.) j
sdhk-keu «kavics» 3 7 : 2 6 3 . (vö. éel keu «kavics» 180.)
6. -y. Diminutiv funkciójára csak egy biztos példám van:
euiye yál'tol «a szegény kis lány sír» 36 : 380. (eui «lány» 37 :
62.) Az -e valószínűleg az -ne analógiájával magyarázandó.
Valószínűleg ez a képző van ezekben a példákban i s :
éopdrydn iurél svj «sop9r-ezüst hangú nesz» 158. j hsniydn yoza
«a medvéhez)) 37: 77. (ásni «medve)> 37:70.) Itt ugyanis a -ys a 4. alatt tárgyalt -n összetételével van dolgunk.
Eredetileg ugyan kétségtelenül diminutiv képzők a követ
kező csoportokban tárgyalandó képzők egy része is (vö. Nyhas.),
azonban czélszerűbbnek tartottam ezeket jelentésük szerint osz
tályozni.
II. A nomen possessi és nomen possessoris képzői.
1. A nomen possessoris leggyakoribb képzője: -y (-d'y, -ay,
•ái), -iy); az -y előtti vokálisokban aligha rejtőzik jelentős elem.
Azonos az -y deminutiv képzővel. Alapjelentése az, hogy a vele
ellátott szó vkinek, vagy vminek (az alapszónak) birtokosa; a
többi funkciója mind ebből magyarázódik :
a) A képzővel ellátott szó az alapszóban kifejezett dolog
birtokosa: idyddy iöy§l «ideges íjj» 38 : 118. (idnddt «idegek»
3 6 : 3 4 9 . ) | %as-ju%dy pöy§r «füzfás sziget» 3 8 : 1 1 7 . (iu% • «fa»
37:169.) | laudy yoi «lovas ember» 37 :259. (lau «ló» 37:58.) |
yárdy ojdl «rénbikás szán». | tindy «drága» 22. (vö. tini «drága»
111.) j aypy yár. «szarvas rénbika» 124. {aydt* «szarv» 36:364.) [
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ásnidy nori «párnás ágy». 35. (ásfm «párna'» 155.) [ eudy kdr't
«lányos falu» 38 : 126. ieui «lány» 37 : 62.) | vojdy jás «zsíros
,kéz» 172; uoiáy iioya «zsíros hús» 3 8 : 126. (uoi «zsír» 3 8 :
123.) | nvmsdy «okos» 36 : 373. (nvmds «ész» 38 : 112.) | kehy
uaj «híres állat» 15. (kél «beszéd, hír» 23.) | senidy tel ((pikke
lyes pánczél)) 33. (sem «szem» 37 : 55.) [ pily^ya iis «szúnyogosra vált az idő» 36 : 353. (pilya «szúnyog» 36 : 351.) | kázdy
yui «vigasságos emberi) 3 8 : 113. (kas «vigasság»> 3 8 : 117.) j punzy
.sémpi labdt meyk «.szőrös szemű hét manó» 118. (pun «szőr»
.37 : 167.) | tuykdy «mohos» 176. (tmfk «moh» 36 : 351.) —
Ugyancsak idetartoznak, bár nem ilyen világos a viszony, ezek
is: nurdy yui «boszuságot okozó ember» 22. (nur «boszú» 3 8 :
130.) | kehy yo ar sus «sok hírhordó cseléd» 14. (kel «beszéd»
.23.) | orpy-ki yot suy «az istenkét uraló hat vidék» 29. (ort
«fejedelemhős»).
b) A képzett szó ugyanazt jelenti, mint az a) pontban,
de önmagának is van jelzője (•== magyar -ú, --n képzős névszók).
Ezen alkalmazása azonban távolról sem olyan gyakori, mint az
előbbi: vurhk-turdy naj «vurs9k-torkú fejedelemnő» 153. (tur
«torok» 37 : 57.) | loyy-vengdy /ár «bálványképű rénbika» (vö.
uenpn «arczod» 37 : 73.) j sej-yumpay jeni pánt «iszapos habú
jeles parto 179. (yum'p' ((hullám» 38 : 118.) | Ivrbdt-ibyhy yannidm «sodrott íjjú nászom» 3 8 : 134. (iöy§l oíjj» 3 8 : 118.) | keuyjiddy pör§l ökőházas falú» 38 : 148. (jaí.«ház»). [ sayk-osnidy
yü luy «forró vánkosú hosszú nyár» 233. (ás&m «párna» 155.)
c) A képzett szó az anyagot jelenti, a melyből a jelzett
dolog készült: sáyhy yát-yar «deszkás szobapadló» 175. (sayvl
«deszka)) 18.) I kewdy sempi «kőszemű» 29. (keu «kő»). | karddy
nál «vasnyíl» 3 8 : 125. (karét «vas» 117.) J parpy yát-yar ((desz
kás szobapadló» 33. (part «deszka» 36 : 373.)
d) A képzővel ellátott szó azt a helyet jelenti, a hová a
jelzett dolog tartozik (nomen possessi, illetve loci): tani momy
niy «idevaló nő» 3 8 : 1 3 8 . (mou «föld)> 37:52.) | vazdy «városi»
•57: 62. (uas «város »• 37 : 52.) | pugtdy uai «falkás madár» 38 :
112. {pugdt «falka» 38 : 112.)
e) Egyéb: sáphy jeyk «nyakig érő víz» 28. (sábdl «nyak»
-57 : 262.) | sbydy pol ((tokfogó geréb» 159. (söy «tokhal)> 38 :
117.) | lampaydm vetjay váj akdtlem «magamfóle ötven állatot
3*
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gytijtök» 235. (lou lambdl «hozzá hasonló» 37 : 270.) | váj mor+
Uy nel at «állatot megillető négy éj» (mórt «elóg» 111.) | lant
leívmay lanpy nomds «étele vő táplálékos elme» 80. (lant «táplá
lék))). \ yoéndy %a@ yosydl «oldalas csónakjának oldala» 38:120.
(%oza «-hoz» 37 : 54. stb.) j éptoy amp «kopó»> 17. (ébdl «szag»
37 : 190.) j uas ári ajdy «városi sok apród» 14. (ai «kicsi» 37 :
52.) Az utóbbi példából még kiérezhető a képző eredeti diminutiv funkcziója (vö. m. aprócí).
f) Stereotip szólásmódok (vö. a vogulban: SZABÓ NylL
34 : 450.). Eendkívül gyakori eset az osztjákban az, hogy a
birtokviszony költőibb kifejezését az által igyekszenek elérni,
hogy a birtokot jelölő szót kétszer teszik ki: egyszer a birtokos
előtt és egyszer utána; az előbbit pedig e képzővel látják e l ;
a személyragot mindig a képzőtlen birtok kapja, akkor is, ha a
birtokos maga is vkinek birtoka: kimhy láyvr himlem «szárnyas
pánczélom szárnya» 174. j kutpdy Ás kutpdl «a közepes Ob közepe» 38 : 125. | lápy kalpm lati «üreges nyom ürege» 118. j
lokdy láyvv lökem «karikás pánczélom karikája». | oyvy pan ojdl
«a fejes part feje» 3 8 : 1 2 3 . | pawy ya$ paidm «oldalas ladikom
oldala» 38 : 125. | ájey uáj ajem «beszédes állat beszédem*) 15,.
27, 155. | serdy áu éerdlna «a sarkos ajtó sarkában» 158. Egye
beket 1. a -pi képzőnél. — Vö. vog. -y NyK. 34 : 448.
2. 4. SZABÓ D. (NyK. 34 : 443. kk.) a megfelelő vogul
képzőt, melynek alakjai: :{, -j, 4\ -a, -~é, n', a lativus ragjával
tartja azonosnak. Az esetek egy részében valószínűleg igaza is
van, azonban nézetem szerint a fölsorolta példák nem mind
egyeredetűek; kétségtelen, hogy egy részük postpalatalis spi
ránsra ill. explosivára megy vissza (fgr. *k ~ *y ?), más, nagyobb
részük azonban magánhangzós eredetű:. *íi, mely külömben is
a leggyakrabban fordul elő s mely a vogulban csak vóletlenüL
esett össze a spiransos eredetűvel, ill. a lativus ragjával. Ezt
többek közt az is bizonyítja, hogy a magyarban, a finnben és
az osztjE.-ban is 4 a képző alakja, mely e szerint föltétlenül
finnugor eredetű. Az északi osztják -i képzőt is lehetne a lativus
ragjából magyarázni;*) ez azonban semmit sem bizonyít; ez
*) Alakilag nem volna semmi nehézség: a lativus ragja.
-\ ill. sí, melyből könnyen meg lehetne magyarázni az -i-t. —~
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egészen természetes dolog: rag és képző sok pontban érintkezik
egymással jelentésileg.*)
Az d leggyakrabban nomen possessorist képez a maga
külömböző válfajaival, azonban a nomen possessi-féle képzések
sem ritkák.
a) Az ;i-képzős szó azt jelenti, hogy a jelzetté szó el van
látva a képzős szóban kifejezett dologgal, bírja azt: koli pon
«kötéllel ellátott keczeháló» 38 : 11G. (kol «kötél» 37 : 53.) {
jiri pajel yoéa ((áldozatos dombjukon» 41. (jir «véráldozat))
123.) | yuli ponern «halas varsám» 171. (yul «hali) 3 7 : 5 3 . ) |
lanéi uaidl «havas botosuk)) 38 : 138. (laé «hó» 37 : 53.) | lonti
lár «ludas tó», vasi lár «réczés tó» 274. | niyisuy (mos vidék»
36 : 355. (niy «nő» 38 : 121.) | noysi nir «nyusztos rúd» 160.
(noy§s «nyuszt» 37 : 52.) j uoii put «faggyús fazék» 36 : 365.
(uoi «zsír» 38:123.) j tini yor «drága suba» 171. (vö. tinll «díj
nélküb) 36:369.) | san-tuti jás «taplótüzes kéz» 256. (tut «tűz»
37 : 60.) | kat yuii kazdy ios «hét emberes vigasságos út» 38 :
116. ( kat yafii kaz»y ios «két csónakos vigasságos út» 3 8 : 114.
i%aft «csónak)> 38 : 111.)
b) A képzős szó azt az anyagot jelenti, melyből a jelzetté
szóban kifejezett dolog készült: nar juyi jem pádrt «nyers fából
való jeles gerenda» 22; nay'k-iuyi lümdy tut pon'sa, ybl-iuyi
límidy tut vl'sa «Vörösfenyőből lángos tüzet rakott, feketefenyő
ből lángos tüzet gyújtott» 3 8 : 113. (iuy «fa»> 3 7 : 169.) | kéli-siy
«kötélgombolyag)) 181. (kel «kötél» 44.) [ kbrdi uaibi lufi «vasfogantyús evező» 38 : 120. (kbr't flvas») mor-kewi siyévp uás

.Ezenfölül néhány kétes esetben olyan hangot találunk, mely
*-jr-r@ mutat: mul-yaű löyijem «vendégszoba rekeszecskémi) 175. j
nardy jáspi aj ort «zsenge kezű kis fejedelemhős» 30. (vö. tór
«nyers» 38 : 123.) | tvla-luy «óv» 37 : 177. (tvl «év» 38 : 111;
«tél» 37 : 61.) — A jelentésfejlődést megmagyarázhatnák az
effélék: naj\ yalaé «női temető» 169. = temető nőnek, nő szá
mára. Valószínűleg egybeesett itt két képző : *H és *-j.
*) Ilyen módszerrel akármilyen és akárminő nyelvből vett
denominális névszóképzőt lehetne a lativusi ragból eredeztetni,
ha csak a jelentési szempontot vesszük tekintetbe; pl. az -y
képzőt is: söydy pol «tokfogó geréb»; ezt így is értelmezhetjük:
«geréb toknak» stb.

38

S.OHÜTZ JÓZSEF.

«termésköves sánczú város» 119. (keu «kő» 37 : 256.) | sat vájv
tini yor «száz hódbőrös drága suba» 155. (vö. vájdy layker «hódbőrös váll» 117.) j körclí saim- «vasnyúl» 37 : 54. (kör' «vas»
37 : 73.)
c) Ugyanolyan jelentésű, mint a magyar -ú, ni képző: kul
nüpi nuwdy juy •«vastag ágú ágas fa» 85. | ár sewi yolvy oy «sok
fürtben dús fej» 174. (seio «hajfonat)) 87.) | sát láwi asl ás olmal
«a száz lovú [ménesnek] anyja is volt» 225. (lau «ló» 37:59.) j
pey'gi «fogú» 37 : 55. (pey'k «fog» 37 : 186.) | kurdy siri uaf
«lábasszerü állat» 109. (sir «mód» 37 : 270.)
cl) Helyet vagy időt jelentő szóhoz járulva azt a helyet
vagy időt jelenti, melyhez vmi tartozik, illetve melyben vmi
történik (nomen possessi): uri naj «hegyi nő» 83. (ur «Ural»
20.) | yáp-pati .ár %al «csónakfenékbe való sok útravaló)) 171.
(pat «fenék» 38:118.) ] sanzi noylatna «hátas magasságban*) 39,
(sanfoy «hátas» 29.) | yáp-paji toypy juy «a csónak oldalán levő
gúzs» 181. (pai «oldal»). [ sás joli mai jeyk «térdig érő mély
víz» 28. (jol «hely» 151.) | num-korti ályem «felső falu végem»
150. (kor't «falu» 37 : 67.) | yo-poyi vet keynem «legónybeli öt
gombomo 234. (pvy «fiú» 38 :'H2.) j sön-sili aj posyen «pólya*
béli kis fiad» 270. (sil «vminek széle» 175.)
e) A c) alatt tárgyalttal rokon az az eset, midőn a képzett
szó azt jelenti, hogy a jelzett szó hozzá hasonló: tewdy váti
jem nönids «csendes szél jó elme» 122. (uat «szél» 37 : 164.) |
ont-yoji nömsem «erdei emberi elmém» 174. | tör§m loyyi jem&y
tut «égi bálvány szentséges tüz» 25. (loyy «bálvány» 14.) j sus*
yári iken «őszi rénbika atyád» 152. (yár «rénbika» 38 : 127.) j
laj-vési siysvp uás «alvilági szörnyeteges sánczú város» 106. (vö..
iey'kues «vízi szörnyeteg)) 36 : 348.)
f) Az 4 képzővel ellátott szó azt jelenti, hogy neki van
szánva, rendelve a jelzetté dolog: pv/ yoni sundy dús ioy§Ú «a
fiú gyomrának való bőséges halszállás megérkezik)) 38 : 118.
(yon( «has» 37 :259.) j naji yalas «női temető» 269. (nőj «nö» 13.)
g) Szólásmódok: kari nayk-kár punvpi «kérges vörösfenyő
kérge [színű] szőrü» 38. (kár «kéreg» 3 8 : 124.) | jeyk jesti jeyki
áu «vízivó vizes ajtó» 31.
h) Igen gyakori eset az, hogy a képzett szónak egyáltalá
ban nincs már módosított értelme; vagyis az -i képző elhomá-
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lyosult funkcziójú. E fejlődés igen könnyen megmagyarázható ;
vegyük pl. ezt a mondatot: os-lanti jem sun «halas táplálék jó
bősége» 116. Itt a magyar fordítás szerint látszólag már el
homályosult a képző funkcziója; azonban ismerve az osztják
sajátságos jelzős szerkezeteket, így kell értelmeznünk e kifejezést:
«haltáplálékú (haltáplálékból álló) jeles bőség». Az ilyen s ehhez
hasonló szerkezetek (pl.: jem orti layjdl uesa ontom «a jeles
fejedelemhősnek nyoma sincs» 113. \,yo-poyi ar yaspi kat sem
«emberfia sokat látó két szem» 75. | yát-yari ar tapr&m «szoba
padlóm sok szemetje*) 156. j oyjy xánti jem sop «fejes had jeles
darabja» 112.), melyekben tényleg sokszor csak nyomatékosító
elemnek tűnik fel az -i, szolgálhattak azután átmenetül az effé
lékhez: vás-oyi 7iem97} ort olmen «város feje neves fejedelem
létedre» 159. (oy «fej» 37 : 58.) | nnri-siy «szíjgombolyag» 181.
(vö. Tiur-láki «szíjlabda» 164.) | sitemna amp-öni jelmvtna jelemlájem «erre én kutya-nagy szégyenben szégyenkezem)) 173. (ön
«nagy» 26.) | mor-keivi ma%ti «terméskő vön keresztül)) 39. (keu
«kő» 37 : 258.) j aj lári melti yát • «kis láp melletti ház» 20.
(lat' «tó, áradvány» 36 : 353.) j ilta mou yarina «lent a földön»
36 : 362. (yar «tér» 37 : 55.) | kemi-voy «silány ezüst» 223.
(kém-ox «silány ezüst» 36 : 362.) | ser önti suíjdlna «a rengeteg
erdő zugában» 42. (ont «erdő»). [ tömi «amaz» 36:359. (tom id.
37 : 66.) — Valószínűleg evvel a jelenséggel függ össze az is,
hogy oly gyakran tűnik föl a névszók ragtalan alakjában egy a
tőhöz nem tartozó -i.
3. -p. Szintén főleg nomen possessoris képző; rendes meg
felelője a magyar ni, -íí képzőnek, alakját is, funkczióját is
tekintve.
Alakja: a Népk. Gyűjt.-ben mindig -p; a NyK.-ben a szó
végén mindig -/?, ragos alakban pedig az előtte álló mással
hangzó minősége szerint -p- vagy -b-. Funkcziója:
aj Eendes és csaknem kizárólagos jelentése = m. ~4i, m:
uaé-Spndfí uú§ «keskeny állú lazacz» 38 : 117. (vö. öjol ayen
«8zán orra» 150.) | yanzciy %ond§ as-lbn'di «tarka hasú obi lúd»
38 : 112. (yon «has» 37 : 259.) ] naui toyhfi soga «fehértollú
fogoly» 38 : 122. (töyol «szárny)) 32.) j idf'k nvto{3 «vizes orrű»
38 : 117. (nvl «orr» 37 : 58.) J yü-nila palvp ort «messzehalló
fülű fejedelemhős» 108. (pvl «fül» 37 : 54.) I vusli patvp nör~
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jdyydl <dukatlan fenekű nyírhéjkosár» 166. (fiat «fenék» 38 :
118.) | láy/dy meiüdlvp art «pánczélos mellű fejedelemhős» 158.
(méwdl «rnell» 13.) | mosli ontrdp %oil ((büntetlen keblű férfí»
229. (ontdr «szív» 27.) | polÍ9y ályvp narislkü «esörgős marko
latú szablyája*) 159; 3 5 ; 81. stb. (vö. áhy «vég»).
b) Sokkal ritkább ennél az az eset, hogy a képzős szó
birtokos összetétel: socia-toyh.3 ar fial «fogolytollas sok nyü»
38 : 125. (töyol «szárny)) 32.) } yoi-po%lvp nőrztm-iki «férfi gom
bos réti öreg» 18. (poyfoy «gombos» 25.)
c) A képző helyet jelentő határozószókhoz járul s azokból
főneveket alkot: kimbdy yát himbálna hamdn etl «a külsős ház
kültájára kimegy» 38 : 115. (kim «ki» 37 : 53.) j As hutpdlna
«az Ob közepón» 38 : 117. (kut «köz, középső» 37 : 170.)
d) Stereotip szólásmódok: jeyk táryvp tár/9y yvl «vizes
hátszárnyú hátszárnyas hal» 116. | kar' toytvp to%t9y yápleykem
«vas keresztpántú keresztpántos csónakocskám» 78. | sát sömlvp
sömfoy rep «száz lépcsős lépcsős halom» 176. j sát pá/Avp pá%Ady anpp «száz gombú gombos Öv» 253. j tew9n nálmdp nalmdy
vát ((csöndes nyelvű nyelves szél» 183. — Vö. vog. -p NyK.
34 : 450.
4. -pi. Az előbbinél valamivel gyakrabban előforduló képző.
Alakja a megelőző hang minősége szerint a NyK.-ben -pi, -bi,
a Népk. Gyüjt.-ben ,-pi vagy -pi. Lehetséges, hogy itt két képző
összetételével van dolgunk -p-\-i. Azonban az sem lehetetlen,
hogy ez a képző nem egyéb, mint az előbbinek a változata;
ragos alakban sohasem találjuk az -i-t (kivéve a -na rag előtt),
hanem mindig a tökéletlenül képzett -9- (ill. -e-) hangot; így
tehát bátran a tővégi vokális maradványának foghatjuk föl az
-i-t. Szakasztott ugyanaz az eset, mint itt: eui ~ euina ~ eu9m.
(A difíerencziálódas talán a fokváltakozással függ valami módon
össze.)
A képző funkcziója ugyanolyan, mint az előbbié:
a) == m. ni, =«-képzős melléknevek: kart' jentpi lab9t sar
«vasnyelű hét lapát» 121. (jentl «éle» 226.) \ aj sempi temet
Iáé «kis szemű szemerkés hó» 32. j pátla py'kpi «be nem fagyó
vizű» 37 : 62. {idy'k «víz» 37 : 63.) j yámUy kuspi hat jeli ((hor
gas karmú két jéli» 21. (hus «karom» 37 : 186.) j nár9y kurpi
aj yo «zsenge lábú kis ember*) 30. (kur «láb» 37 : 52.) j imitti
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uespi sat naurhn «birkózó formájú ( = harezra termett) száz
gyermek» 38 : 135. (ues «arcz» 38 : 130.)
b) == m. -s-képzős melléknevek: juypi ur «fás erdő» 43.
(iuy «fa» 37 : 169.) | sempi l'uk «szemes fajd» 18. (sem «szem»
37 : 55.) | kördí uaibi luS «vasfogantyús. evező» 38 : 120. (vaj
«nyél» 108.) ] svr9s yoibi Hál «ezer emberből álló ellenség)) 37 :
268. | uetsát yuibi uas «ötszáz emberes város» 3 8 : 111.
c) Helyet jelentő szók: mii támbina pitti mér «a sapkán
innen eső nép» 36 : 377. (tám «ez» 37 : 53.) | mur kimbina «a j
népen kívül» 37 : 266. (kim «ki» 37 : 53.) | ilbina «alatt» 37 : *\
259. (vö. il-mü-yo «alvilági nép» 120.)
d) A képzős szó azt jelenti, hogy a jelzetté szó által ki
fejezett dolog hasonló a képzős szóval kifejezett dologhoz: UUyloyypi yo «élő bálványos ember» 272. (loyy «bálvány» 14.) |
toyldy sirpi ar váj «szárnyasszerű sok állat» 152. (sir «mód»
37:270.) | pvr-tvibi iby %'at «fúróhegy [forma] tíz ház» 3 8 : 134.
(iuy-tvi «facsúcs» 3 7 : 1 5 9 . )
e) Az előadás élénkítésére szolgáló költői szólásmódok:
iski nalbi naldy uat «hideg orrú orros szél» 38 : 126. j jeyki
nirpi nirdy pol «vizes karójú karós czége» 116. \ jay peykpi
peykdy uyjel «tízfogú fogas szája» 15. | /öl§m udspi udzdy keu
«három nyílású nyílásos kő» 38 : 117. | iasl seyhm iáspi br't
«keze megnőtt kezű fejedelemhős» 38 : 121. | kart' jentpi jenpy
sar «vas élű éles ásó» 34. | kart' jitpi jipy jöyol «vassal tagolt
tagolt íjj» 35. | uet lujpi lujdy jás «öt ujjú ujjas kéz» 22. \%ü'
silj)i sihy o/sam «hosszú csipkéjű csipkés kendő» 28. stb.
f) Ha a -pi valamilyen más képző után foglal helyet (ren
desen -y, néha a participiumi -m vagy a nom. caritivum -li
után), rendesen nem idéz elő jelentésváltozást: kurdypi jem
kalpm «gyalogos jeles lábnyom» 189. (kur «láb» 37 : 52, kurdy
37 : 55.) | jiwlipi 7Íör§m-/ár «atyátlan réti rénborjú» 169. (iiml
«apja» 3 8 : 111.) | paltdmpi nör§m-%ár «megijedt réti rénbika»
169. (palda «félni» 37 : 79.)
III. Nomen caritivum.
Az osztják fosztóképző -11 (a NyK.-ben) és -li (a.Népk. \
Gyűjt.-ben); igen ritkán -la. A képző magánhangzójában való- |

m

SCHÜTZ JÓZSEF.

színüleg benn rejlik a lativus ragja (vö. az imperativus, az iníinitivus s a lativusi rag l, |, a stb. alakjait és KAÍU. 156: 0 T
semM; Trj. sarnAd/; V. Vj. semU% «blind»). Funkciója:
a) Ha csakugyan a lativus ragja rejlik a képző vokálisá
ban, könnyen érthető, hogy a fosztóképzővel ellátott szó sokszor
határozó gyanánt áll a mondatban: kur-áp.drli tüwsm «lábügyetlenné lett» 31. {abdr «fortély» 37 : 169.) | turli pkfos «elrekedt»
(tkp. «torkatlanná lett») 37 : 54. (tar «torok» 37 : 75.) | rotli
paiitsáiu ((nemzetségtelenné tétettünk)) 38 : 140. (röt ((nemzet
ség)) 38 : 149.) | iorli pidds «erőtlennó lett» 37 : 167. (ior «erő»37 : 75.) | yol-mosa niyli olhm «meddig legyek még nőtlen?» |
pilti piddm lorít ((társtalanná vált lúd» 38:127. {pH «társ» 3 8 :
144.) j noyaili pitsdti «lesoványodtál*) (tkp. ((hústalanná lettél»)
38 : 133. {noya «hús» 37 : 7 5 ; nayemm «húsom» 37 : 172.) |
naurem uydlü pidds «a gyermek némává (tkp. ,nyelvtelenné')
lett» 36 : 369. (uyfom «nyelvem» 36 : 348.)
b) A fosztó képzővel ellátott szó melléknév és jelzőül áll
a mondatban: tutli %at «tűz nélküli ház» 37 : 186. [tut «tűz»
37 : 60.) j éemli-bnlü ásni ^süket-vak medve» 37 : 79. | paili jos
«egyenletes út» 271. (paj «domb» 41.) j sdila <(csendes» 38:116.
{sdi «zaj» 37 : 59.) | lu§U / á , i «evezőtlen csónak» 38 : 126. {lup.
«evező» 38:111.) \ yuliVh uai noya «tiszta (tkp. piszoktalan) vad
húst) 36 : 355. {/uli «piszok» 28.) [ mosli ontrép joil ((bűntelen
keblű férfiú» 229. (vö. AHLQV. mos ((áusserliche Krankheit, Gebrechen, Fehler»). | sámli «bátortalan» 25. {§ám «bátorság»
38 : 129.)
c) Néha a képző el van még látva a -p, ill. -pi nomen
possessoris képzővel; ilyenkor a vele képzett szó mindig jelzői
szerepet visz. Érdekes, hogy ez e s t b e n gyakoribb a 4a-B alak,
pl.: iiilap-xoi «apátlan ember» (káromkodás) 38 : 115, Í9tlap
«apátlan» 37 : 58. (vö. iiidl «apja)> 38 : 116.) | aslap «apátlan»
37 : 58. (átél «apja» 24.) j áyydtlipi «szarvatlan» 171. {ayydt
«szarv»). | téydnlipi vonépdm au tefpptálem «üres szedőkosaram
száját színig megtöltöm)) 232. {Hey^n «teli»).
d) Feltűnő, hogy egy esetben -dl a képző alakja: taláydi
«csonka» (tkp. «egósztelen») 37 :270. (vö. taláy xatl «egész nap»
37 : 195.); ez kétségtelenül jövevényszó olyan nyelvjárásból,
melyben az -i-nek explosiva megfelelői vannak.
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IV. Egyéb, részben nem világos funkcziójú képzők.
1. -t. Homályos eredetű és funkcziójú képző.
a) A példák kisebb részében nomen possessoris-fóle ér
telme van: jeyket-sanz'i «vizes hátú». 168. (fay'k «víz» 37:63.) |
l kurdrjvt iidal §atl «egy lábas valaminek jötte hallszik)) 37 :
181. | ai yafídyvt iidal nila «kis-csónako3 (é. kis csónakban ülő)
jövése látszik)) 38 : 149. — Vö. vog. -t NyK. 34 : 451.
b) Semmi jelentésmódosulást nem idéz elő, hanem úgy
tűnik fel, mintha a harmadik személyű birtokos személyragot
helyettesítené; ilyenkor mindig el van látva a lativus-instrumentalis-locativusi -na*) raggal: lufi tvptna «az evező hegyével))
38 : 125. (tvi «hegy, csúcs» 37 : 266.) J nari tajetna «a szablya
hegyével)) 157. | siicatj an ilwetrí «gőzölgŐ edény gőzével» 254,
(siw «köd») 82.) | nár yul §uúdtna «nyers hal gyanánt» (tk. bő
ségében) 38 : 123. (sun «bőség» 116.) | ajdy-yo ar pojdl piletna
«apródférfi sok szolgájával együtt» 117. (pilna «-val, -vel» 37 :
59; pH «társ» 38:144.) \ pösndíj an pösnetn' «füstös edény füst
jével)) 254.
c) Szintén nem idéz elő jelentésváltozást a következő ese
tekben : sitonna amp-öni jehnvtna jelemlajem «erre én kutyanagy szégyenben szégyenkezem*) 173. (jelem «szégyen» 22.) j
senut amdsti uaidt «a szemed előtt ülő vadak» 38:147. | muwetüanzi keídy meivdlvp ort «földhátas, pánczélos mellű fejedelemhős» 168. (mü «föld»). I lufi-tvi sdiidtna il-öy§lhm «botra támasz
kodva leszállok)) 3 8 : 1 2 1 . (vö. sdulal «botjaik» 38:138.) \ jeyketsanzi ort «vízhátas fejedelemhős» 42. | labdt pubi uehmvtl-gi,.
lábat kul' uehmvtl-gi, at iil ma iubamna «ha pubi hét fogása
van, ha ördögi hét fogása van, had jöjjön utánam*) 38 : 319.
(uehm «fogás»). | tani uas liudmdt ü túi% «a ki ezt a várost meg
ette, hozd ide» 37 : 54. (liudm part. prset. ex lm- enni).
Nem lehetetlen, hogy a b) és c) alatti esetek egy részé
ben csak a plurális képzője van.
*) E különös funkcziójú rag — mely úgyszólván egyedüli
ragja az északi osztjáknak — valószínűleg összetétel útján ke
letkezett (loc. -n -\- lat. -a), csak így magyarázható meg, hogy
mindenféle határozói viszony kifejezésére szolgál.
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2. -át (a NyK.-ben), -at (a Népk. Gyüjt.-ben). Valószínű
leg összefügg az előbb tárgyalt képzővel; alakját is, alkalmazá
sát is tekintve egyezik a vogul nyelv NyK. 3 4 : 4 5 1 . lapján tár
gyalt képzőjével. Melléknevekből képez főneveket, melyek ren
desen vmely dolog nagyságát, mértékét határozzák meg. Sokszor
az alapszóul szolgáló melléknév is mellette van: lvl-uddát udddy
say§l «ölszélességti széles deszka» 38:116. | sás-mvlát mvl idy'k
«térdig (érő) mélységű mély víz» 3 8 : 116. | Uk-oyi likatna namtm
söslem «haragos fej béli haraggal lépdelek)) 176. | kant-oyi kantatna söslem «dühös fejbeli dühösséggel lépdelek)) 176. | yvtlyouát mou man'sdpdn «egy napi járóföldet mentek» 36 : 384;
youát «hosszúság» 37 : 55. (you ((hosszú» 37 : 52.) j kulát ((vas
tagság)) 37 : 167. (kul «vastag» 38 : 111.) | palapy art palatl in
vantlem (ffcagasságos fejedelemhős magasságát most [hadd] lá
tom)) 37. (pal «magas» 38:132.) j kát yui ipntti-louát kör.di yar
«két embernek való birkózó tér» 37 : 55. (alapszava?).
3. 'di (-di) igen ritka képző, talán az 1. alatti képző s a
lativus ragjának vagy a nomen possessoris -i összetétele: térdl
«vörös» 38:141, 3 6 : 3 6 7 . stb. (uzr «vér» 37:56.) | nvzáy kurdi
nvzáy lömdldi yoilwlu «mezítláb és levetkőzve szoktunk feküdni))
36 : 375. | yvtl-luydi «naponként)) 37 : 264.
4. -I. Hasonlóképpen mint az előbbiek nem világos eredetű
és funkcziójú képző:
a) A példák egy kis részében nomen possessoris értelme
van: kári-nayk-kar-sewvl ort «kérges vörösfenyő kérge [színű]
hajfonatos fejedelemhős» 106. (sew «hajfonat» 87,) | sarndy-kurjitvl ort «aranyos lábizmú fejedelemhős» 74. (jit «izom» 79.) |
kari-nayk-kár-vesvl ort «kérges vörösfenyő kérge [színű] arczú
fejedelemhős» 106. (ues «arcz)> 38 : 130.) | sopdryen turdl suj
«sop9r-ezüst hangú nesz» 158. (tur «torok»). | lomvl-juy «zelniczefa» 156. {lom «zelniczebogyó» 16.)
b) Ebben az egy példában nomen possessi jelentése van
a képzett szónak: Lanpy-Ás-tajdl yo «Táplálékos Obfői ember»
123. (nol-taj «orrhegy» 13.)
c) Leggyakoribb azonban az az eset, hogy e képző egy
általában nem módosítja a vele bővült szó eredeti értelmét:
mosli ontrdp yoil-ki uitlen «ha bűntelen keblű férfira fogsz
találni» 229. | yos yár yöyhm nardy jeyk manti yo ortl öltem
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«húsz rénbika-futotta bűnhödéshozó vízre menő fejedelemhős
vagvok» 175. | törndl-taj-ki uitvntl «ha füszárhegybe ütközik»
158. (tördn-nál «fűszárnyíl» 14.) | pitvl jeykpi «fekete vizű» 273.
(pit' «fekete» 17.) | seil-sém «homokszem» 40. (sei «homokszem»
38 : 132.) | kurdi) uapl pilna wya-man's9p9ti «a jávorszarvassal
együtt mentek» 38:313.) | vntpzl idrds «övet kötött» 37: 165. J
jelnvl pupi jöyol laü «a pusztulás után való les» 169. (yö.jehn
tat «vészes tűz» 40.) J an£vl-ju/ «csipkerózsafa)) 33 : 156. QinM
«csipkerózsa» 150.) | xolibr) tvla-luyalli iis «harmincz esztendős
lett» 37 : 259. (lup «nyár» 38 : 112.) | ári ort soka veltal «sok
fejedelemhős fogolyra vadászik)) 14. | loyx^V %öü jastal «a bál
ványos ember szól)> 275. | iuydl tutna vltsa «a fát meggyújtot
ták" 38 : 325. | vársal-taj «vessző teteje» 158. | (uarvs «vessző»
21.) | tiédp jeyk manti %o yoil oltal «gyászos vízre menő férfi
ember lévén». | si yatl uandahn «azt a házat nézzétek meg»
36 : 397. | labdtmdt yvthlna «a hetedik napon» 36 : 394. (%atl
«nap»). | törSm nvyen pard?m tásl and ös «ez nem volt az
istentől neked rendelt nyáj» 36 : 387. (taé «vagyon, nyáj»). |
ai mandu sagrdl mvySl'ta marws «a kis mandu a legelőt meg
kerülni ment» 36 : 385. (ságar «légelő» 36 : 383.) | madi euí
namsen' piti si eudl uiia «a melyik lány neked tetszik, azt a
lányt vedd el» 3 6 : 3 6 8 . | uoi tuti nox-kus'mds «a faggyú a tüzet
lángra lobbantotta*) 36 : 365. stb. — Valószínűleg idevaló ez a
három példa is (a lativus ragjával ellátva): i louli stmrdm «egy
csontig szét van vagdalva» 3 8 : 132. (lou «csont»). | jo/lí ölti jáp
«visszafelé irányuló csónak» 181. (vö. ioyo «vissza»). | no/la
«fölfelé)) 39. (wo/- «föl-» [igekötő] 37 : 56.)
SZABÓ D. a vogulból két denominális nomenképző -Z-et is
mutatott ki (NyK. 3 4 : 4 5 1 . és 453.), melyek minden valószínű
ség szerint összefüggnek evvel a képzővel, még pedig a 451.
lapon tárgyalt az a) b) alattival, a 453. lapon említett -l, *$
diminutiv-féle képző pedig a c) alattival. —- Azonban más
magyarázat is lehetséges: valószínű ugyanis, hogy a példáknak
legalább egy részében a 3. személyű birtokos személyragot kell
keresnünk; pl. ezt a példát: sarrwij-kur-jitvl ort így is lehetne
értelmezni: «aranyos a lábizma fejedelemhős»; vagy pl. tuti vhs
«tüzet gyújtott)) így is: «tüzét meggyújtotta)). (Itt nem akadály
az, hogy tárgyatlan ragozású az ige; vö.-/ihl nal uermal svyat
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iasl euddds «unokája nyílcsinálás közben kezét elvágtam 36:354.)
A birtokviszony tudatosságának elhomályosultával a rag össze
olvadt a tővel, a mi egyáltalán nem lehetetlen az olyan nem
zedékről nemzedékre szálló énekekben, melyeket néha maga az
éneklő sem ért már. — Néha azonban determináló elemnek
tűnik föl ez az l. Vö. lltfönti példák közül: kuroy uaizl pilna
ioya-man'sdydn «a jávorszarvassal együtt mentek». [ labdtmdt yvthlna «a hetedik napon». | uoi tuti noy-kus'mds «a faggyú a tüzet
lángra lobbantotta*). | oudl puiigjlmla «az ajtó ki-kinyílik» 37 :
184. — Ezekben tehát az -l mintegy a határozott névelőt pó
tolja (vö. J. SZINNYEI : Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft.
Leipzig 1910. 62. L).
5. -la. Eitka képző. A kiírt példákban nomen possessorisíéleket alkot: aula éar&s «torkolatos tenger» 273. (áw ((torko
lat)) 29.) | kartla ön ogor sönwl «vasas nagy mély rovás» 269.
{karét «vas» 117.) | amp-oyla níil corvé neypi uas «ebfejű nyolcz«zer nős város» 113. (a párhuzamos sorban ámp-oypi van). | kart'
norpi ár puteu kartla ön.éauhy /át ámsdlteu «vas fogantyús sok
üstünket mintha csak vastól hangzó házba helyeztük volna» 156.
Lehetséges, hogy ez az előbbi képzőnek valamiféle tovább
képzése (a magánhangzóban talán egy -y-féle hang rejlik,
ugyanaz, mely néha az -i képző változata gyanánt tűnik föl),
de az is lehetséges, hogy ez nem egyéb mint az igenévképző
-la, mely az ige s névszó-kategória közti sok érintkező pont
analógiájára névszókra is átterjedt.
6. -s (v. -aé). Szintén nagyon• ritka képző; nomen locikat
képez: yalaé «temető» 269. (vö. yala «halott» 174.) | Upds untlay jem % álmáé sidi ámvstel (dombból készített jeles háláson ül
ím» 117. (vö. yallu «háljunk meg» 3 6 : 3 9 5 . ebből *yaldm ((al
vás*)). | rapy y almai jem áhy uérlemen «a tűzhelyes hálás jó
végét csináljuk mi ketten» 115. (a német fordításban hibásan
van «Übernachten», hasonlóképpen BEKÉ 0. északi osztják szó
jegyzékében is).
Nem tudom, összefügg-e ez a képző ezen szók -s-ével:
apsisaydn kat yoi olldydn «két egytestvér van» 37 : 178. (apsi
<töcs» 36 : 388; -aydn a duális képzője). | áéisay turbina «apját
hívogató sivalkodással)) 24. (asi «apa» 23, -ay nomen possessorisképző) és a névmásoknál néha előforduló -s képzővel.
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7. Pronominális képzők: a) -t (•&): /óidat «kicsodák»
37 : 62. (/oi «ki» 37 : 183.) | paot «másik» 36 : 372. (pá «másik» 37 : 173.) | /oideu «kicsodánk» 37 : 78. [ sit «ez» 36 : 371.
(si «ez» 37 : 53.) | tata, seda «ide» 24. (vö. tám «ez» 37 : 5 3 ;
tolta «innét» 37:268. és si «ez»). [ sidi «így» 3 6 : 3 7 1 . | tamotta
uasal «elébbeni városuk)) 37 : 263.
b) -m: tam «ez» 3 7 : 5 3 . (vö. tolta «innét»). | simdé «olyan»
36 : 391. (vö. si «ez»).
c) -u:

hu

«ők», lou «ő».

d) -s: simdé «olyan» (ez talán a lativusi -s'-szel azonos:
iíii «oda» 3 7 : 262: ti. «ide» 3 7 : 54.).
ej -l: tornai lauSl «amaz szólt) 3 6 : 359. (vö. tam «az»). |
tlal-ki tldl uantílem «erre nézegetek)) 28. (ti «ide»). | toyal-ki
toyal' éöstal «föl- s alájárt) 189. (toyo, toyi «oda»).
8. Számnévképzők: a) Sorszámnóvképző: -t: yolmat ((har
madik)) 37 : 171. (yblam «három» 37 : 52.) | lábatmat «hetedik»
3 7 : 1 7 7 . (lábat «hét» 3 7 : 5 3 , az -m a yölmat alak analógiájának
köszöni létét). — Kétségtelenül idevalók ezek is: kimat ((máso
dik)) 37 : 171. | kidamdák ((mindegyikük)) 38 : 320.
b) -hm: katlam vaurem «valami két gyermek*) 38 : 135. |
irdldm tvl-kema, iis, yölamlam tvl-kema, iis «valami három-négy
éve» 3 6 : 3 8 4 . j ibylam-kem /át «valami tíz ház» 3 6 : 3 8 5 . j
sathrn naurem «valami száz gyermek» 38 : 135.
c) -n: labtan jetpi «hét fokút) 273.
D) N é v s z ó k é p z é s 1 i g é b ő l .
A szóképzésnek talán legérdekesebb fejezete az osztjákban
(s a vogulban) az igenevekről szóló. Annyi változatosságot, annyi
féle funkcziót sehol sem mutatnak a képzők, mint itt. Az osztják
igeneveket még érdekesebbekké s tanulságosabbakká teszi az,
hogy voltaképpen csak két élő képző van, melyek így a leg
különfélébb szerepeket töltik be.
1. -t-, -d-. B képzőnek ugyanazon alakban a legkülönfélébb
funkcziói vannak; a nomen verbale mindenféle árnyalatait jelöl
heti : lehet infinitivus-, melléknévi igenév-, elvont főnévképző,
sőt igeképző is. Lássuk ezeket egyenként:
A) I n f i n i t i v u s . Alakja a NyK.-ben: -ta, -da, ritkáb-
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ban, -ti, -di; a Népk. Gyűjt.-ben -ti, -ti, -ta, -ta. Ezen alakok
kétségtelenül mind egy eredetre mennek vissza; az, hogy zön
gétlen mássalhangzó a környező hangok minősége szerint zön
géssel váltakozik, egészen közönséges dolog az osztjÉ.-ban pl.:
tut: tuddr), yat ~ %addy stb. A képző vokálisában bizonyára a
lativus ragját kell keresnünk; ezt nemcsak a többi nyelvjárások
alakjai bizonyítják (pl. S. -taga, -daga), hanem az északi nyelv
járás körén belül is egyes analógiák, Hasonló vokálisokat talá
lunk ugyanis más esetekben is, melyekben kétségkívül egy fgr.
*-^-hang lappang. Ilyen a lativus translativus, melynek alakjai
-a, n, pl. keua «kővé», soppi «darabokra»; ilyen továbbá az im
perativus, melynek a sing. 2.-ben -a, -i a képzője. Az, hogy az
utóbbi alakok mind félhosszú (sőt az imperativus a többi sze
mélyben hosszú hangú) vokálist mutat, valamint az, hogy az
infinitivusban --% (.-%) van, tehát a rendesnél hátrább képzett i
hang, míg emitt 4, aligha bizonyít valamit. Hiszen a finnugor
nyelvekben általában, sőt — egyes indogermán nyelvekben is -—
az infinitivus lativusi raggal ellátott nomen deverbale (vö. UA.
213, 214.). Az infinitivusnak a mondatban következő szerepe van:
a) Minthogy az infinitivus nem egyéb, mint határozóragos
névszó, természetesen leggyakrabban határozóul áll a mondat
ban. Mégpedig — minthogy lativusi ragja van — irányt, illető
leg átvitelesen czélt jelent, különösen mozgást jelentő igék mel
lett: uUda manlu «vadászni megyünk» 38 : 126. | ueydl o%-ual
kasta iil «vejének fejebőrót keresni jön» 38:134. | /öltta mands
«érzőhálóval ment halászni)) 38:139. | py'k tuda and stl «vizet
hozni nem megy» 36 : 355. | so% uelda ivy'hmdii «tokhalat ölni
megyünk)) 38 : 114. | aygdn tüda nsdm sebán uerdi «azért jöt
tem, hogy az anyátokat vigyem samanizálni» 36: 370. | váj veAti
jayy9m kat %o-po% «vadászni járt két emberfia» 254. | xandj^
ney/oi manem eudtlnida iil «az osztják ember eljön engem fölmetólnii) 36 : 351.
Hasonlóképpen czélhatározóul áll az infinitivus a mozgással
rokon jelentésű, vagy az ellentétes jelentésű igéknél és a moz
gást előidéző igéknél: kasltdda kim-tayar'sdli «szárítani kiakasz
totta)) 37 : 164. | % /vtlna mar9m" iöy§l uerdi volna olmal «Egy
napon törött íjját csinálni benn volt a szobában» 38:317. \:%v>b.
uerantta ám'sds «halat kikészíteni leült» 38 : 141. | törSm aéeu
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tudzy idy'k isii muyeu uelda «Istenatyánk tüzes özönt bocsát
a mi megölésünkre» 38 : 327. j yoé-pela manda uandl «valahova
menni igyekezzél» 3 7 : 171. j aygdm manem tvida iariddm say
«az anyám nekem viselni varrta subám» 37:164. | uerda amdsl
«munkához ül» 37 : 164. j tutna vlda uáysglan «tüzet gyújtani
hívtál* 38 : 134. j nvyen pari put amdttí uun§ uélman ((magad
nak ételáldozatos fazekat állítani öltél lazaczot» 38:124. \ yvlda
ymsen «halni hagytál» 36 : 395. j louel ueldi kézi kasl «magát
megölni kést keres» 38 : 133.
De nemcsak czélhatározó, hanem m á s : vég- vagy eredet
határozóul is szerepel az infinitivus: noy-kilda iordm. andam
«fölkelni való erőm nincso 37 : 185. j yan-euina yolna
kim-itti
and islla «a királyleány még csak kimenni sem ereszti» 3 7 :
273. j louel uantti éal% iwdt «neki látni is sajnálatra méltók vol
tak)) 3 8 : 3 2 8 . | pöddr'ta ior ioy§tl «beszélni ereje j ő » v 3 6 : 3 7 7 . |
noy-laidi iorlí pitmdl «fölállni erőtlenekké lettek» 38 : 127. j
nvy murdm uelda yoina partsaidn «te Mtől rendeltettél a népe
met megölni?)) 37 : 266. | manemna uantta sall ősdn «nekem
téged fáj látnom» 37 : 271. | ioyo-layda pahl «bemenni fél»
37 : 165. | si kinéa ueldi mutrapm andam «eddig megölésre való
fortélyom nincs» 38 : 326. | jöyol uerti "jem juy «íjj csinálásra
alkalmas fa» 75. | uddi uayyti iorl andam «a partra kimászni
nincs ereje» 3 8 : 143. ) törgmna /vlda partsapm «isten elrendelte
halálomat)) 38 : 143.
A magyarban is megvannak az efféle szerkezetek: iilfíábda
ázat arí iilSahl ((föltámadni ugyan nem támad föl» 37 : 171. j
uelta uel'sem «megölni [ugyan] megöltem)) 38 : 314. { mad\ pa
pattá «még fázni!» 37 : 188. — Sajátságos ez a szerkezet:
am'ftlal yuiéUli, i-yjvlda námrldt «az ebeit uszította, [azok] egy
halálig iramodnak)) 36 : 373.
b) Voltaképpen a tárgy is határozó a mondatban: az ige
cselekvése reá irányul, tehát a tárgy meghatározza az igei cse
lekvést, így érthető, hogy az infinitivus tárgy gyanánt is állhat
a mondatban:
Még leginkább érezhető a kapcsolat a tisztán czélhatározói
jelentésű s a tárgyul szereplő infinitivus között az akarást jelentő
igék mellett: latna ázat ueldi uuratla «az ellenség minden áron
meg akarja ölni» 37 : 262. j kitta uut'sillam «el akarom őket
Nyelvtudományi
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küldeni* 38 : 134. j uetem uai uelda lid.únildi «ölt vadat ölni
akartok» 38 : 127. | neyyo uantta lithn «embert akarsz látni ?»
36 : 357. | ou-ybm[3dt sugatta uurathlli «'az ajtóragasztékokat
majdnem összetöri az erőlködéssel)) 37 :180. | Iida íitti neyyo ár
«enni akaró ember sok van» 37 :194. | manda uuUihm «menni
akarok» 38:134. | muy yvlda uut'éimeund «mikor már majdnem
elpusztultunk)) 37 : 79. | noyhsta litladi noyldsadi «ha üldözni
akartok, üldözzetek)) 38:120. | ieéti an litl «nem akar inni »36:349.
Ugyanilyen élénk még a kapcsolat a határozói jelentéssel
ennél az igénél: piti «kezd», mely szintén valamire való törek
vést fejez ki; ezen ige mellett fordul elő leggyakrabban az infinitivus: sömdtt»da pitsdli ((öltöztetni kezdte» 3 7 : 1 9 1 . | pathd{mosa laildi pitsdli «besötétedésig kezdett várni» 36:366. | endmdi
pitsdt ((növekedni kezdtek» 37 : 171. \brlt uas uelda pitmdl éatl
«a fejedelemhős réczét kezdett vadászni, hallik» 38 : 11^!. | mou
ül fiaiddá pidds «a föld újulni kezdett» 37 : 171. | údl yui oldi
(vagy: oldd) pitsu «négyen kezdtünk lenni» 37 : 182. | keiti piti
((varázsolni kezd» 272. I lané Ivlda piti tfá hó olvadni kezd»
38 :112. | yby'ta pitUmm «a folyással szemközt kezdünk menni». j
lahsta pidds ((hadakozni kezdett» 37 : 265. | oydl pahydt yoza
paidihiüda pidds «feje a felhőkhöz kezdett ütődni)) 37 : 261. j
eui pbddr'ta pidds «a lány beszélni kezdett)) 37: 166. | pallí iida
pidds «mindegyre magasabb lett» 37:183. | metta pidds «fáradni
kezdett» 37 : 170. — Minthogy nincs az osztjákban passiv infinitivus, a cselekvés szenvedő volta az infinitivus mellett álló
igén fejeződik k i : yát ouú noy-idydtti (sugatta) pitsa «a ház
ajtaját kezdték föltörni» 37 : 172. | kim-talda pitsa «kezdték ki
húzni)) 37 : 174. j igi noyaina labdtti pitsa «az öreget hússal
kezdte táplálni» 37 : 187.
Hasonlóképpen mint a magyar, az osztják is összetett ige
alakkal fejezi ki a beálló cselekvést: a piti igével s infinitivussal.
Ez igen természetes fejlődés: a piti ige éppen a cselekvés be
állását, megkezdését jelenti; ha a megkezdés később történik,
előáll a futurum. PL: labdt ybs muy sit oldi pitlu si pvraina «a
hét csillag majd mi leszünk abban az időben» 37 : 172. | naurem
yundsi yblda pithlí «ez a gyermek valamikor mégis csak meg
hallja)) 38 : 145. | ligasta piti «haragudni fog» 38 : 145. | yodi
kdtnl marísdrridn, sidi i hatna manda pitfomdn «a hogyan kétfelé
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mentünk, úgy kétfelé megyünk tovább is» 36 : 361. | ,eui-idi
tvida pitlem «lányom gyanánt fogom tartani» 3 7 : 177. ^'%pléa>
pitlu «meg fogunk halni» 36 : 373. | ma nvnen yol-mosa sáuidi
pitlem «én téged meddig foglak őrizni?)) 37 : 258.
Szintén nagyon gyakori az infinitivus a tudást, bírást
jelentő igék mellett, melyek szintén valami felé való törekvést
jelentenek: ou pusta arí ueridzs «az ajtót nem bírta kinyitni))
37:167. | joyo-ki töti vervmlen «ha vissza tudod hozni»> 272. j seban
uerdi yassdn «varázsolni tudtál» 36 : 370. | nemdza an' uerithm
lezátta «semmitsem tudok készíteni" 37 : 186. | katllta luttdsli
«nem bírta megfogni)) 36 : 352. | wn'gdl pvtgatta an' ueridds «a
vizet nem tudta lerázni magáról)) 36 : 353. j nenyo osta kurtsdt
(diiába kerestek embert» 36 : 372. | yatna Ivnda ant yasl «a
házba nem tud bemenni» 37 : 189. | ne jonpm jol-ábjdl jontti
yarí ant yástel «nő varró varrásuk végét varrni tán nem tud
ják)) 178. j nvn iojo-lbtta an' uerdmlen «te azt megváltani nem
tudod)) 37 : 172.
Más igék mellett feltűnően ritkán áll az infinitivus mint
-tárgy: tut vlda pardds «tüzet gyújtatott)) 36:371. | l lon't vudtti
•ant ybllu «egy ludat sem hallunk gágogni» 38 : 127. | i yár naudrdi mup ant uantlu ((egyetlenegy réhbikát ugorni mi eddig
még nem látunk» 38 : 127.
c) Az eredeti határozói értelemnek teljes elhomályosulását
mutatja az infinitivusnak alanyul való használásába) Igék mel
lett: uelda masl «meg kell ölni» 37 : 266. j pbrmdda ant raydl
«lábbal taposni nem szabad*) 37 : 176. | yundi-gi olda ant rayhm
«ha majd nem maradhatok)) 37 : 177. \_manda mazds «menni
kellenew 37:118. | yvlda ant raydl «nem szabad meghalni*) 3 7 :
187. | yat Ugatta masl «a házat rendbe, kell hozni» 37 : 194. j
muia yoida iertsdsdn «miórt kellett lefeküdnöd?)) 37 : 185. —
J3) Névszók mellett: nd-uet-kem yui kitti uerdm ol «négy-öt
embert el kellene küldenem» 38 : 134. [ ioyo-mandi sbkkí ol
((visszamenni nehéz volt» 36: 367. | nvnen tani mouna olda admn
«Neked [itt] ezen a földön nem jó lenned» 38 : 327. | aiilta
katllta uermdn ös «lassan kellett volna megfognunk)* 3 6 : 3 6 7 .
Bagozva az infinitivus — mint e példákból is látható —
ritkán fordul elő : tüdal masl «hoznia kell» 37 : 175. (vö. azon
ban a D) pontot).
4*
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B) A -í- mint m e l l é k n é v i i g e n é v k é p z ő .
A -t- képzőnek második nagy szerepköre az, hogy melléknévi igeneveket képez. Ide soroltam mindazon eseteket, midőn*
az ezen képzővel alakult igenév a mondatban valamely szónak
a jelzője, tehát nem önállóan Szerepel, mint az infinitivus, vagy
a C) alatt tárgyalandó esetek.
A képző alakja teljesen olyan, mint az infinitivusé, avval
a külömbséggel, hogy az -a-s alakok sokkal ritkábbak (míg az
infinitivusnál az i-vel való alakok a ritkábbak), alig egy-két
esetben fordulnak elő; úgy látszik tehát, hogy itt egy diíferencziálódási folyamattal állunk szemben, mely most megy végbe s
melynek kétségtelenül az lesz az eredménye, hogy az infinitivus
kizárólagos képzője -ta, -da, a melléknévi igenévé pedig -ti, -di
lesz. Jelzői szerepéből kifolyólag rendesen ragtalan, csak néhány
önállósított, főnevesített esetben kaphat ragot, s ilyenkor az -a,.
-i vokálisok helyét a tökéletlenül képzett -0- foglalja el.
Kérdés mármost, miképpen függ össze ez a képző az in
finitivus képzőjével? A priori ugyan azt kellene mondanunk,,
hogy az infinitivus s a melléknévi igenév közt nem igen gon
dolható átmenet; gondoljunk csak a magyar vagy a finn nyelvre,,
melyekben alig találhatni egy-egy sporadikus esetet, mikor az
infinitivus mint jelző áll, a mi pedig a melléknévnek első és
legfőbb kritériuma. Ha azonban meggondoljuk azt, hogy az
osztjákban az infinitivus és a participium képzőjének dentális
explosivája kétségtelenül azonos eredetű, hogy a képző vokálisa
is teljesen azonos alakú, hogy a participium képzőjének a vo
kálisát igen bajos elfogadható módon valaminő denomináhV
képzőből magyarázni, mégis valószínűnek kell tartanunk azt,
hogy a kétféle funkcziójú képző mindenestül azonos.
Ha mármost azonos eredetűeknek mondjuk e képzőket,
mit tartsunk keletkezésük időrendjére nézve? Melyik fejlődött
a másikból? Ez azonban nem döntő fontosságú kérdés. Hisz az
osztj. igenevek sajátságos alkalmazása sok érintkező pontot mutat
infinitivus és melléknévi igenév közt. A következő eseteket pl.
az eredeti állapot megőrzőinek foghatjuk föl, mikor még nem
volt külömbség infinitivus és melléknévi igenév között: louel
ueldi kézi kast «magát megölni kést keresi) 38 : 133, ezt így is
föl lehet fogni: «magát megölő kést keres»; vagy ueldi mutraidm
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«andam «megölésre való fortélyom nincs» 38 : 326. — «megölő
fortélyom nincs»; jöyol uerti. jem juy «íjjcsinálásra alkalmas fa»
7 5 . = «íjjcsináló jó fa». Ezekben tehát a melléknévi igenév
mezéit fejez ki; fölfoghatjuk — mint a fordítás mutatja — infinitivusnak is, jelzőnek is. Ebből egyrészt azután a tisztán czélt
jelentő infinitivus, másrészt a tisztán jelzős szerepű melléknévi
igenév fejlődése könnyen meg volna érthető. Pl. egy lépéssel
tovább haladtak már a jelző felé ezek: iesti iay'k «innivaló víz»
38:133. vagy ivntti yar ((birkózni való hely» 3 7 : 6 0 . Még vilá
gos bennük a határozói jelentós — akár így is fordíthatnék:
«víz inni, ivásra»; «hely birkózni)) — de azért már egész ha
tározottan jelzős szerkezetek: az igenév már a melléknévi kate
góriába csapott át. Mint látni való, az utóbbi két példára a
magyarban is van analógia (ivó víz stb.), mikor az igenév a
cselekvés tárgyát fejezi ki; tehát innen kezdve könnyű elképzelni
a fejlődést a melléknévi igenév legegyszerűbb funkcziójáig: a
nomen agentisig.*)
Azonban éppen ezek a magyar példák más gondolatokat
is ébreszthetnek; arra mutatnak ugyanis, hogy hasonló szerke
zetek már az ugor nyelvegység korában is voltak, hogy a mel
léknévi igenévnek czélhatározói funkcziója az infinitivustól egé
szen független. S így ezek a fölhozott példák mint bizonyítékok
.a melléknévi igenóvnek az infinitivusból való származása mel
lett elesnek, mert hiszen a magyar =o, *ó'-képzős melléknévi ige
nevet semmiképpen sem lehetne lativusi ragos deverbális név
szóból keletkeztetni. Tehát az osztják melléknévi igenév mégis
csak külön volna választandó az infinitivustól. Valószínűleg úgy
áll a dolog, hogy mindkét képző vokálisában egy -^-féle hang
rejlik, de az infmitivusban a lativusi, a participiumban pedig a
nomen possessi -j-. Ez alaki egyezés azután sokféle vegyülést s
összezavarodást eredményezett, s lehetséges, hogy a fönnebb
említett s hasonló eseteknek legalább egy része egyenesen az
infinitivusból való. Lehetőség s valószínűség tehát sok van, bizo
nyosság azonban nincs.
*) Az, hogy a ragos alakokban nincs meg az a v. i, sem
mit sem bizonyít, mert más lativusi ragos alakokban is ugyanezt
találjuk, pl. yoédn < %oza.
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Lássuk már most a melléknévi igenév mondattani alkal
mazását; itt eltekintek a fönnebbi hypothetikus származtatástól
s tisztán a funkcziót veszem tekintetbe;*) két főcsoportra oszt
hatjuk, a szerint, a mint jelen vagy múlt idejű cselekvést
fejez k i :
I. A képző jelenidejű igeneveket képez:
a) A cselekvőt jelenti (nom. agentis):
a) Az igenév élő lények jelzőjéül áll: kámdn ivntti ár
naurem «a künn játszó sok gyermek)) 3 8 : 112. j lida litti ney/o
ár «enni akaró ember sok van» 37 : 194. | or-uai uéldi or't
«erdei vadat ölő fejedelemhős*) 3 8 : 112. | xoidi yaddy %oi Imi
«alvó háziasszonyi) 37 : 190. | tut-iuy túdi leül «tüzifa hordó
szolgálót) 38 : 113. | ney/oi an' tvidi naurem «gyermek, kinek
senkije sincs» 37 : 264. | loyjanidp-jdwoltl-io
«csengetyűt rázó
ember» 275. (vö. iaiidllem «vetem, dobom» 36 : 356.) j /owíít-jo
«menekülő férfi» 22. j paniy ueldi igi «menyhal ölő öreg)> 37 :
260.) | vudi %ui vu^ <<az üvöltő ember üvölt» 38 : 119. | %dtna
lvyd}iidi ár or't «a házba ki- s bejáró sok fejedelemhős» 38 t
122. | nv/ti x°i nvydl, aridi %oi ártiü «a nevető ember nevet,
az énekes ember énekel» 37 : 170. | /áVhdi niy «síró nő» 37 :
175. — Egynéhány esetben önállósított, főnevesített melléknévi
igenevet találunk: io%tdt idrSl «a tánczos tánczol» 37 : 176. [
náudrddt «békák» 36:392. (vö. náudrda «ugrálni» 37 :.74.) [ vudi
vu§l «az üvöltő üvölt» 38 : 119. | pöddr'ti sdidl an' satl «a be
szélő nesze nem hallatszik)) 37 : 185. | ivnttidt «birkózók)* 37 :
261. [ nalmidi «hazug ember» 3 6 : 3 7 7 .
P) Nagyon közönséges dolog az is, hogy a melléknévi
igenév nem-élő lény jelzőjéül áll s azt szintén mint cselekvő
személyt tünteti föl: si iu/-tvina ámdsti %at «ez a fa tete
jén levő ház» 37 : 169. | /őp. alti laykdr «csónak emelő váll»
86. | svmna ant masti iázdy «szívnek nem tetsző hír» 38:131. j
loyta yatl «nyugvó nap» 28. | mandi udr «kiömlő (tk. menő) vér»
37 : 270. | ioyo-tudi idtlay «hátra maradó (tk. visszavivő) sarok»
*) Folytathatnám ugyan a megkezdett genealógia-adást a
határozói jelentésből kiindulva, mint SZABÓ D. teszi a vogul neképzővel (NyK. 34 : 423—9.), azonban, mint látjuk, ez teljesen
terméketlen dolog volna.
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3 8 : 115. | x°idi ÍUX "ledöntött (tkp. nyugvó) fa» 3 6 : 3 5 2 . | noya
Ildi iasdm «húsért nyúló kezem» 38 : 113.
Y) E Z utóbbi esetnek csak egy válfaja az, midőn a mellék
névi igenév a cselekvés eszközét jelenti: alü-kezi «kard» 3 8 :
142. (tk. «ölő.kés»). \ X'QUÍ keu «halászó kő» 38:116. | altirkezél
«kardja» 37 : 263. '
Ő) Ide sorolom azon eseteket is, midőn a melléknévi ige
név a cselekvés helyét vagy idejét jelenti. Az igenóv jelzetté
szó helyet vagy időt jelent s úgy van fölfogva, mintha az ige
névben kifejezett cselekvést végezné: x°i^i tvyaplna
il-ydiis
«fekvő helyén lefeküdt)) 37 : 182. | seban uerdi yat ((varázsló
ház» 36 : 371. | Í9y(k-yul ueldi kazdy ios «vízi halat fogó vígasságos út» 3 8 : 117. | labdt yatl ja/ti mü-aíydl «hét napi járó
földje» 107. j ittam yandi neyyoi uelfidslddi pvraidl «itt az osztják
ember vadászati ideje» 36 : 350.
s) Az osztják igenevek sokféle funkczióját mutatják az
olyan szerkezetek, midőn az igenév valamilyen mértéket vagy
tulajdonságot jelentő szó jelzője, mely mintegy cselekvő gyanánt
van fölfogva; ilyenkor — mint külömben néha más esetekben
i s — többször az igenév előtt még egy főnév áll, melyre irá
nyul az igenév cselekvése, vagy a mely mintegy alanya az ige
név cselekvésének: iorl-ioyStti youatna ioyos-lvskdlll «olyan
messzisógre dobja vissza, a mennyire csak bírja» 38 : 115. (tk.
ereje érő messzeségre). | uai-kur eudtti louattl iis «erdei állat
lábát elvágó nagyságnyira nőtt» 36 : 355. | nal sugatti yorbi tel
ant tviu «nyíltörő forma pánezélja nem volt)) 38 : 132. | ma
pitti lápy mü látem «a hova nekem kellene beesnem, olyan
gödrös földem gödre» 177. | or-uai alydlna ivy'ti louattl iis
«erdei vad után járó nagyságúvá lett» 38:129. | ivntti uiespi sat
naurem «harczra termett (tk. birkózó formájú) száz gyermek»
38 : 135. | noySmdidi louattl iis «lótó-futóvá lett» 36 : 354. I kat
yui ipntti-louat kdrdl yar «két embernek való birkózó tér» 37:55.
C) Érdekes s a régi magyar nyelvben is előforduló kifeje
zések a következők: paidy yafi paidm y°^a ^-oldi karddy nal
Xaidal andcím «oldalas ladikom oldalához egyetlen vasnyíl sem
ütődik» 38 : 125. | tamí yodi oldi uai «hát ez micsoda állat?»
37 : 173. | laudltelna, nhj%oüelna '% oldnl naudt ((lovastul, embe
restül egyformán fehérek» 37 : 271. \ tal ölti yáten kangemalen
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«téli fekvésre való házat keress magadnak" 230. \ yodi oldi nenyoi «miféle ember ez?» 37 : 174. (tkp. «egy levő», «milyen
levő» stb.
b) Nomen acti vagy objecti. Az igenév által jelzett szóra
irányul az igenében kifejezett cselekvés; tehát az igenév —
jelenidejű ugyan — de szenvedő jelentésű.
a) Az igenév azt jelenti, hogy a jelzett szó mire való, mi
a rendeltetése, czélja.: lld{ pul (tennivaló falat» 38 : 133. | iesti
idy'k «innivaló víz» 3 8 : 1 3 3 . j semna an' nida'eudl ol eszemmel
nem látható lánya van» 37 : 264. | ueldi uai uelmán őr'í «va
dászni való vadat ölő hős» 38 : 127. \ yvld% yoVt ohalálos ve
szedelem)) 3 8 : 1 4 3 . | al-syyti kéfol al-eyytal «eloldani való kötelét
eloldja» 34. | leti lant «ennivaló étel» 84. | sömdtti svy-nir «föl
venni való öltözet» 36 : 365. — Ebben a jelentésben önállóan
is elég gyakran előfordul, mindig többes számban : lídatna malem
.'«ennivalót adok» 37 : 69. | labdttdtna labdtsa «enniva]óval meg
etette)) 3 7 : 166. | sönidttdt «ruha» 3 7 : 187. I &vy-nir lönidttzt an'
tvihm «nincs öltöző ruhám» 37 : 185.
P) Az igenév jelentése ugyanolyan, mint a) alatt, de az
igenév előtt égy főnév áll, mely mintegy alanya az igenévben
benn rejlő igefogalomnak; kát yui Ildi yal-put «két embernek
való útra való fazék» 3 8 : 1 2 3 . (tk. két ember evő...). \ yár leti
ríáta «rénbika evő rnoha» 118. | or'i amosti namdk teydl «fejedelemhős-ülő puha fészek» 38 : 116. | kai %o Ulti lant aj yap
«két embernek való táplálékos kis csónak» 27. | nvijen Ivydi yát
« a ház a hova beléphetsz*) 3 8 : 124. [ uas llda uul pari «városevő nagy lakoma» 38 : 124.
•[) Inkább a költői nyelv sajátságai, úgy látszik, azok a
kifejezések, midőn a főnévnek, melyet az igenévben kifejezett
cselekvés ér, melyre hat a cselekvés, tulajdonságot jelentő jelzője
van, s az igenév mintegy ennek a jelzője: ueldi yorbi iiy ((meg
ölni való formájú fiú» 38 : 132. | iöy§l példi yorbi tél ant tviis
«íjj áthatoló forma pánczélja nem volt» 38:132. | my uerdmddn
yorbi neyyoi and ol «nem olyan ember, hogy ti bírjatok vele»
38 : 140. | ndy-árddn iáyna uerdmdi-kemdt and olddl-lamba ((ma
gatok forma néptől, mintha nem volnának lebírhatok*) 3 8 : 1 2 8 .
II. Eitkábban használatos a -la, -ti képzős melléknévi igenév múlt idejű cselekvés kifejezésére. Az átmenet könnyen meg-

" A,

'

•

AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK SZÓKÉPZÉS.

'

57

érthető az olyan szerkezetekből, melyekben az igenév a cselekvés
tárgyát jelenti, pl.: tam kul iay'ti mou «ez az ördög járta (vagy
járó) föld» 37:166. Csaknem kizárólag szenvedő jelentésű, azaz
a jelzetté szót éri az igenévben kifejezett cselekvés: Imi enmdlH
naurem «az asszony nevelte gyermek» 37 : 272. | noy-tndi kordl
luft ((fölhúzott vasevező» 3 8 : 125. \ ma pond{ nemdti «az én ad
tam neved» 36 : 355. | pá-yatl uertí jöylem «egyik nap csinált
íjjam» 75. | asem pusti ár yatl «atyám nyitotta sok nap»' 26. j
iom-pélvk-yo juutti nál «a túlsó féli ember által lőtt nyílt) 175. |
loyy ponti sári mul ((bálványnak tett igaz igézet» 175. | untltati
jöyol «kipróbált íjj» 75. | vana talti nömsen-jir «rövidre húzott
szívetek» 272. | Iont pitti jem tü «lúd szállta jeles tó» 27. | igi
ümdsta mou stmz «az öreg lakta földhát» 38 : 135. j vaj nöyolti
unt «rén futotta erdő» 118. | ali mola i nhj/oi uetemdddt «váj
jon egy ember megöltjei-e [azok]» 37 : 271. j and osti nefj/oi
((ismeretlen férfiú)) 37 : 168.
Cselekvő értelmére alig van biztos példa: /odi moudt eudlt
iwn'ti xui «más vidékről járó (o: járt?) ember» 38 : 132. j joyo%aiéti jenk «visszamaradt víz» 31.
C) A -í- képző igen gyakran f ő n e v e k képzésére is szol
gál. — Mint ilyen csak egynéhány esetben fordul elő ragtalanul, ilyenkor -i a képző vokálisa. Eagos alakja: a többes szám
képzője (a mennyiben előfordul) s a birtokos személyragok előtt
2JL i-t -9 váltja föl, kivéve az egyesszámi harmadik személyt, a
hol mindig a-t találunk; a -na hátározórag előtt i marad a
képző vokálisa (vö. eui «s» emm ~ euina). Tehát pl. a manda
(tmenni)) igéből: mandi: manddm, manddii, mandal, mandeu,
manddn, manddl; mandina. Ebben a példában: /olt' «halál» 3 6 :
,372, a ragtalan alak mássalhangzós végű; hogy ez-e az eredeti
alak, vagy csak lekopott róla a vokális, nem merném eldönteni.
Hogy a főnévképző s meiléknévképzö -ta, -ti egy s ugyanaz,
azt az alaki egyezés teljesen eldönti; ebben külömben sincs
semmi különös: jóformán az összes finnugor nyelvekben elő
fordul az, hogy ugyanaz a képző nomen agentist és nomen
actionist képez (Nyhas.4 77.). Valószínűleg az infinitivus képzője
is teljesen azonos evvel; hiszen sokféle átmenet s érintkező
pont van a kettő között, pl.: loidi pvra «éneklés ideje» 3 8 : 140.
így is magyarázható: «idő énekelni» vagy «éneklésre»; vagy:
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%ölv% iken lattal ant %ö~llem «holló-öreged szállását nem hallom*
152. — «holló öregedet szállnia nen¥hallom».
Mint főnévképző a -t- kizárólag a nőmén actionis képzé
sére szolgál, tehát megfelel a magyar -sás, -és képzős főnevek
nek, vagy a -í- képzős főnévi igenévtíek. Azonban — különösen
ragokkal vagy névutókkal ellátva — rendkívül sokféle viszonyt
fejezhet ki a mondatban; ezeknek részletes tárgyalása azonban
nem tartozhatik ide, hanem csak a szoros értelemben vett mon
dattanba; mégis igyekszem a példákat úgy választani, hogy min
dennemű alkalmazására legalább egy-egy jusson : uai ázat 'budi
pvra ül i loidi pvra ül «minden állat kiáltásának és éneklésé
nek ideje közeleg» 38 : 140. | %vtl mandi-idi «a nap mente sze
rint)) 38 : 119. ( = nyugat felé), j ai karn3 yühdi pvrana «ha
jóghartya támad» 38 : 126. | Imdl l noya Ildi eudlt «miközben a
felesége egy falatot eszik» 3 8 : 114. \ put kaudrti svyat «a fazék
főzése közben* 37 : 180. j uat pondina «szél támadtakor» 38 :
126. | nvnen Ildi iubina igy'k ie§lhn «miután téged megettelek
vizet iszom» 36 : 352. | lou sidi pöddr'tal eudlt «a míg ő így
beszélt) 37 : 266. J hu kutlal eudlt manddm tvyana «mikor kö
zöttük megyek el» 38 : 125. | pa-ia% kittdmna «ha más embere
ket küldök)) 38 : 136. [ %ui ueldémdn kutna «halat fogásunk közben» 38 : 117. | sidi pöddr'tdl eudlt «a míg így beszélnek)) 36 :
372. | noyaidm liddn kutna .«húsomat evésed közben)) 37 : 172. j
laudltiiiddn tvyana «evezgetésed alkalmával)) 38 : 111. | manddn
brdyna %urí ti nsdní «csak nem azért jöttél, hogy elmenj ?»
37 : 177. | si amvstdn tvyaina «ültő helyedben» 36 : 351. ] tani
mouna uelftdsUdeuna «mikor ezen a vidéken vadászunk)) 36 :
391. j lun ar %ntl voyHdnna «a sok nyári napon odajártodban >>
38:129. j ma olddmna tas an' sauidmhm «a mióta csak vagyok,
nyájat nem őrzök» 36 : 385. j uulfiasfoy %oi olddm and oslem
wfolyóági ember voltomat nem tudom» 38:146. | aken-iki siskilil álndl viten wrdyna inm»ltmal «öreg bácsikád azért nevelt
föl, hogy most veréb-lelke végét vedd?» 25. j %mmdal mvr'ttl
énmdltUU «egészen (tk. növekedése mértéknyire) fölneveli)) 38 :
128. | idmai ybhndal yaUntht «még jobban odafigyelnek*
37 : 175.
A, -na raggal és a birtokos ragokkal ellátva sokszor meg
felel a magyar határozó igenévnek: seudy o% ant madalna «haj-
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fonatos fejét nem adván» 38:121. \ tofosndn-tiisrjdn uandiiiddnna
•«ide-oda tekintgetvén*) 38 : 119.
Érdekesek az efféle szerkezetek, melyekben a lehetőséget,
valószínűséget jelentő lamba szó követi az igenevet: nirydn pa-si
sugalló da-lamba «a két gerenda megint olyanformán van, mintha
össze akarna törni» 37 : 181. | %aleudt-ki /vldam-lamba «holnap
bizony meghalok)) 37 : 167. | tam br'tna si uelddm-lamba «ettől,
a fejedelemhőstől utóbb is megöletem» 38 : 118.
A következő példákban — rendesen a nila «látszik», §atl
«hallszik» és az ant «nem», ar «sok» szavak mellett — világosan
szemlélhető az átmenet a névszótól az igéhez; eredetére nézve
bizonyosan névszóval van ilyenkor dolgunk, azaz névszóval ala
kult a szerkezet, de értelme már igei, cselekvést fejez ki és
valószínűleg az osztják nyelvérzék is már igének fogja föl: kat
-/iii %a@na lelman iiddn nila «két ember csónakon jön látszik))
3 6 : 393. (tk. «két ember csónakon való jövése látszik»). I iailal
iidel satl, lillal laadel satl ((bátyjainak jötte hallszik, lelkeik be
szélgetése hallszik)) 37 : 176. | pöySr kuddfi-kemna iiddl satl «a
sziget közepe táján jönnek, hallszik)) 38 : 125. | it pöddr'tal satl
(•egyvalaki beszél, hallszik)) 37 : 270. | %an-eui ihurdl pilna mari
dat nila «a királyleány a népével együtt megy, látszik» 37 :
265. j lár-'/aleu rá%máp nv% nr>/man manddl gatl «a tavi csüllőmadár rikoltó nevetését nevetve mennek, hallszik)) 3 8 : 1 1 2 . |
lanéi uaidl pargattdl satl «havas botosukat leverdesik, hallszik»
38 : 138. 1 nvy ybldddón ar «te sokat hallasz» 36 : 357. | ma
paldm-idr ahnna yblddm andam «fülem oldalának végével nem
hallom» 38:117. ] mola siiahhm uantlddm andam, «a mit nézek,
nem látom» 36 : 357. | ahl %oi oldal, ant yblsdUi «ki az atyja,
nem hallotta» 38 : 145.
D) A legutóbbi mondatokban — mint látni való — az
igeneveket már akár igéknek is lehetne fölfogni. Habár a finn
ugor nyelvek mindazon esetei, melyekben kétségtelenül igenév
szerepel ige gyanánt, azt látszanak bizonyítani, hogy az igenév
melléknévi funkcziója lett idővel igévé, mégis hajlandóbb vagyok
azt hinni, hogy az osztjákban — legalább a -t- képzős igenév
nél — a személyragozott, cselekvést jelentő főnévi igenóvből
kell az igei szerepet magyarázni; e mellett szólnak egyrészt a
fönnebbi példák, másrészt az a körülmény, hogy úgy az egyes,.
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mint a többes szám harmadik személye is el van látva a sze
mélyraggal ; ennek semmi értelme sem volna a cselekvőt jelentő
melléknévnél — a mint hogy tényleg nem is szerepel más finn
ugor nyelvek hasonló eredetű igéinél — ellenben a cselekvést
jelentő főneveknél szükséges a harmadik személyben is meg
jelölni, ki végzi a cselekvést. Az átmenetet tehát az előző pont
ban fölsorölt példákból kiindulva kell magyaráznunk, akként,
hogy idővel a mondat tulajdonképpeni igéjét (satl stb.) a másik
mondathoz tartozónak vélte a nyelvérzék. Vagy úgy is gondol
hatjuk, hogy ez talán még azon ősi állapot maradványa, midőn
az ige és a névszó kategóriája még nem vált külön.
Viszont azonban a melléknévi igenévi eredet mellett is
lehet érveket fölhozni; ilyen az, hogy — nem valami gyakran
ugyan — a múlt idő képzésére is szolgál ez igenév. S ekkor
ehhez analóg eset az -s- képzős múlt — ha ez ugyan igenévből
eredt; találunk ugyanis -s- képzős igéket — preesens-jel nélkül
— jelenidejű cselekvés kifejezésére is.
Feltűnő, hogy a Népk. Gyűjt.-ben sokkal gyakoribb a -£képzős igenév igei szerepe, mint a NyK.-ben; ebből talán azt
lehetne következtetni, hogy régen általánosabb volt e használat.
Avagy talán a költői nyelv sajátságai közé kell e gyakoribb
használatot sorolnunk?
A képző alakja ugyanolyan, mint a szemólyragozott főnévi
igenévé; vagyis a singularis 3. személye előtt itt is a a vokális.
a) A -í- képzős igenév folyamatos cselekvést fejez k i : yos
yár yöyfom nardy jeyk mantt yo ortl öltem «húsz rénbika futotta
bűnhödéshozó vészre menő fejedelemhős vagyok» 175. | yofontitem «hallgatózom» 108. j láiltem «állok» 86. | seykdlttem ((föl
nevelem)) 19. (seykdltssn «növeltél» 26.) j ney ort ölten «te feje
delemhős vagy» 165. j tűdén «elviszed» 3 8 : 147. \ jeyken yoti
ant üitten «vizedről hogy is nem tudsz» 23. (uitlen «tudsz»
23.) | mola-kém arí uerdinddddn (sauidaj at mard «a mit nem
bírsz megőrizni, hadd menjen» 37:194. [ yü luy pustal «hosszú
nyarat nyit» 26. | Un' ámvstal «megülepedik» 39. [ utal «üvölt»
173. | vurdl-ki nel vur vayytal «oldala szerint négyszögletesre
faragja» 189. | saétal «hallszik» 28. J tota láiltal «odaáll» 25. |
ámvsteu «ülünk»> 162. | tupy yálmas jem áfoy vitn' ponteu «a
tüzes hálás jó végét csináljuk a parton» 188. | lísman taiteu
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«enyvezve tartjuk» 165. | át mántel; át ja/tel «hadd menjenek*
122. | ctmvstel «ülnek» 38. | nánidn oyoltel «leszállanak» 28. j
loyytel '«belépnek)) 120. | kat kur jelli söstan «két lábam tova
lépdeb) (duál.) 179. I kat kur ár lát uittan «két láb sok gödröt
süllyeszt*) 24. (vö. jél-öimtal «lesülyed» 163.)
b) Multidejü cselekvést jelent az igenév; csak kevés eset-'
ben: palten «megijedtél)) 169. \/áima ant esdlten mosna «hogy
nem eresztettél be a házba» 161. (ezt is inkább főnévnek kell
fölfogni). Tekintve, hogy az -a* képzős prseteritum gyakran pó
tolja a föltételes módot, itt említem ezt a mondatot: nen /un'
manteu «te hogyan mennél» 34.
c) Néhány mondatban reflexiv-passziv értelme is van az
igéül álló -t- képzős igenévnek (a harmadik személyben ilyenkor
személyrag nélkül is előfordul); ezt a szerepét kétségtelenül a
melléknévi igenévből kell magyaráznunk, melynek többször van
passzív jelentése. Példái: sátdy %ar %ota toltna totem «bűvös,
térre varázsol engem az álomhozó tündért) 171. | snmdlttem ((ne
veltetem)) 13. | jeéti «megivódik»; Urdmti «leterítődik»; letal
«megevődik»; tota parkatti «oda rázódik» 111. | tota léti «ott
évődik meg» 155. j Un' esitel ((leereszkedik)) 28. (isllta ((eleresz
teni)) 38 : 134.)*) — Vö. vog. -t NyK. 34 : 440.
*) BUDENZ (UA. 208; az «ugor d» czímű fejezetben) több
dentális explosiva-alakú deverbális képzőt sorol föl, köztük ezen
osztják képzőt is; SETALA E. (NyK. 26 :429 : A finnugor d és S')
megállapította, hogy a BuuENztöl fölsorolt finn, lapp és mordvin
adatok kétségtelenül finnugor *-<J-re utalnak. Majd ezt mondja:
«a mi a többi nyelveket illeti, egyelőre nehéz bizonyossággal
megmondani, hogy ide tartoznak-e az osztj. nom. ag. ill. inf.
ta, ti, da, di, J. tai, tei, dai, dei, S. daga, taga vagy az osztj.vog. i-végű deverbális névszók)). — Egészen kétségtelen, hogy
az osztják -t-, -d- képző n e m < f g r . *3i Az északi nyelvjárásban
ugyanis l a fgr. *Ő megfelelője. E képző tehát vagy a fgr.
*.Ú- r->' *-tt-:, vagy a fgr. *-t- ~ *-d- fejleménye. Ha az utóbbiból
eredt, akkor a magy. száraz (nehéz, igazj-b&n levő -z a meg
felelője. Azonban az sem lehetetlen, hogy a *-tt- ~ *Wí- válta
kozásból eredt; hiszen tudjuk, hogy mindkét váltakozásnak az
osztjákban t\ t felel meg (1. Nyhas. 4 31, 33. 1.; í > d fejlődés
kétségkívül csak újabb szófonétikai jelenség). És ekkor talán
valami módon összefügg ezen képzővel a magyar főnévi s mel-
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2. -m {-dm, -im, az i-vel való alak igen ritka; az i nem
jelentős elem, hiszen többször váltakozik másutt is, pl. az -y
denominális képzőnél, 3-vel).
E képzőnek szintén igen sokféle alkalmazása van: egy
aránt képezhetni vele főneveket és mellékneveket, és mint az
előbbi képzőnek, igei szerepe is van. — Minden finnugor nyelv
ben előfordul, és talán a magyar --ó, ;o képzős igenevek egy
része is ezen képzővel alakult.*)
A) k m e l l é k n é v k é p z ő -m. Ezen szerepe nagyjában
egyezik a -i- képzőével, azon külömbséggel, hogy az utóbbi a
jelenidejü, az -m pedig a multidejű igenév rendes képzője.
I. Az igenév multidejű cselekvést fejez ki; itt a következő
csoportokat lehet megkülömböztetni:
a) Az ige állapotbeli változást vagy mozgást jelent; az
igenév pedig azt fejezi ki, hogy a változás befejeződött; vagyis
az igei cselekvés eredményét fejezi k i : kanzdm mou «száraz
föld» 38:115. , (vő', át kasl «hadd száradjon*) 37:164.) | il-yahm
téri loyy «elhalt rothadt (?) tetem» 228. [ hidm «rothadt» 38 :
144. {Ui}s «megrohadt» 36 : 354.) | patlvm yát «sötét ház» 276.
{paths «besötétedett» 37:187.) | sardm «száraz)> 85. {sara ((Szá
radj)) 229.) | yatsa Bdmi ar yui «a honnét termett sok ember»
38:119. | seyyhmuet yui «[jól] megtermett öt ember» 38:134. |
ioyo-yaédjfi lildl ((visszamaradt ereje» 37 : 185. | paddm yui ((fa
gyott hal» 36:352. [ enmdm ort «növekedett fejedelemhős» 30. |
kaudrdm put ((fölforrt fazék» 36 : 372. [ tojmdm yo jásem-jir töjmvs «ernyedt férfi kezem íze ernyedt» 250. | lou emltdl eltem
yum'p1 «ő tőle támadt hullámi) 38 : 118. | törSmna kahm labdt
yos «az égbe föltetszett hét esillag» 37: 172. | yaltsa tiudm nahy
ort «honnan termett nyilas fejedelemhős» 3 7 : 1 6 8 . | yöntdy-mou
eudlt ipy'dm kat yui «a Konda vidékéről járt két ember» 38 :
130. | pillí piddm lon't ((társtalanná vált lúd» 38 : 127.
A költői nyelv sajátjai a következő kifejezések: iasl soyyhm iaspi or't «keze megnőtt kezű fejedelemhős» 38 :121. | nuwdl
seykhm juy «ága megnőtt fa» 43.
léknévi igenév -t, -tt képzője. Alkalmazásuk ugyanis nagyon sok
egyező vonást mutat.
*) Az *m Í*J */? váltakozás gyönge fokából.
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b) Az ige átható jelentésű; az igen óv azt jelenti,'hogy a
jelzetté szóban kifejezett személy vagy lény az illető cselekvést
elvégezte (ez már sokkal ritkább): miiimdn uu'l kihn si abdr
eudlt oúmal «az öregebbik sógorod, ha adott, tudta is a fortélyát*)
3 7 : 1 6 9 . (tkp.: «adott sógorod, sógorod, a ki a d o t t . . . . » ) . | %dnazeu iilfidddm pdm-yorbi-yoi «a király-atyánkat megmentett Fűforma-ember» 37 : 272.
e) Az ige szintén átható jelentésű; az igenóv azonban azt
jelenti, hogy az igében kifejezett cselekvés az igenévvel jelzett
szóra irányul; azaz az igenév a cselekvés tárgyát jelentig szen
vedő jelentésű: sdrdltdm noyd «szárai (tk. szárított) hús» 3 8 :
113. | noy-dlmdm ids ((fölemelt kéz» 37 : 270. [ aslna enindlpm
ort «az anyjától nevelt fejedelemhős» 171. | uehm yiihm ((meg
ölt halam» 38:114. | ues-pelgdl eudlt iouddm ndl «az arcza felől
lőtt nyíl» 38 : 130. | tüudm noya «a hozott hús» 37 : 187. \ tam
ipöddr'ddm iazdyldm «inost mondott szavaiin» 37 : 169. | dUhm
ydft ((összerótt csónak» 38 : 114. | bzdm nem «talált név» (é.:
((rejtólyes») 37 : 177. | seudrdm iuy «vágott fa» 37 : 181. — Ere
detileg intransitiv igékből is alakultak hasonló jelentésű ige
nevek ; különösen helyet jelentő szók jelzői gyanánt állanak:
tamotta ipy'mi tvydimdnna «a múltkor járt helyünkön*) (duál.)
37 : 268. j tel-lehm labdt %a,@ «teleült hét csónak» 38 : 117. j
vvy'dm rbbbtdidn «járt munkátok)) (é.: azért, hogy odajártatok)
38 : 136.
Külön sorolom itt föl — különösen a magyarral való egye
zés miatt — azon eseteket, midőn az igenévben rejlő cselekvés
alanya is ki van téve; az osztjákbaii ilyenkor az igenévnek ren
desen nincs birtokos személyragja, de azért személyragos alak
is előfordul. — Ragtalan az igenév a következőkben: oysar
bzdm, ydt «a róka találta ház» 37 : 192. | dédn tvpm loy'k «az
atyád birtokában volt bálványt) 38.: 119. | tör§m pdrdzm neyyoi
«isten-rendelte ember» 37 : 258. | iiim séwm aVhn «az atyád
szőtte deszkád» (é.: csónakod) 38 : 117. | naurem tvidm svy-nir
tus «gyermek-viselte suba-botost hozott» 37 : 187. [ dygdm manem
tvida idnddm svy «az anyám nekem viselni varrta subám» 37 :
164. j Ibyxdr yirdin oy'k «egér-ásta luk» 37 : 259. [ torSm uerdin
uer disten-csinálta dolog» 36 : 371. j vu-ndfitdm iuy só/9 «a víz
folyása-úsztatta fadarab» 38 : 120. | ma kdmrtdm yal-put sbydm
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«magam főzte úti fazók[ban főtt] tokhalam» 38:125. | ma uéhm
sbydm «magam ölte tokhalam» 38 : 126. | muy pöddr'ddm iásyu
«a mi beszéltük szókat» 37 : 176. | ma vlliwm tut-yardm «a
magam gyújtotta tűzhelyem)) 3 8 : 1 2 7 . — Tárgyatlan igékből:
nöbdt iáylu ivifdm pöfSr «őseink járta sziget)) 38 ; 122. | ittam
mundi lou iuudm tvyaiű and osl «egyszer csak az előbb jött
helyét nem találja» 37 : 259. j nöbdt yuimdn yoldiidm pan «ősemberünk halászta fövenyes part)) 38:114. | niy mandm niyisuy
«nő járta nős vidék» 36 : 355. | lou ivy'dm tvyaidl eudlt «az ő
járta hely felől.) 37 : 166.
Személyragozva csak névmások mellett fordul elő az ige
név, mégpedig többnyire csak a harmadik személyű névmás
mellett: lou tnimal noi-svy «az ő birtokában levő posztósuba»
37: 169. j lou tvimal Ufol «birtokában levő ruhája)) 3 8 : 118. | hu
aniQsmdl yat «a maguk lakta ház» 38 : 128. | lm tvimdl ybntdy
mou eudlt túudm yafílal «az ő birtokukban volt, a Konda vidé
kéről hozott csónakjuk» 38 : 125. j ai-yiá pvrana tvimdm luft
«fiatal koromban használt evező» 38 : 120. j ma amdsmdm yandi
kbr't «magam lakta osztják falu» 38 : 126.
II. Az igenév jelenidejű cselekvést fejez ki; ez sokkal rit
kább mint az előbbi s talán abból is fejlődött. Jelentése:
aj Az igenév azt jelenti, hogy a jelzetté szó végzi az illető
cselekvést: yul uéhm ar yuidm «halat ölő sok emberem» 3 8 :
126. [ idzdy ant /ohm naurem lou yvhl «a szóra nem hallgató
gyermek ő meghal» 38 : 122. | hu yozydl iuudm eui «a köztük
jövő lány» 36 : 358. | svrt-pvl uanddm /ui «csuka-czége néző
ember» 38 : 130. j pöddr'ddm yoi «beszélő ember» 37 : 263. | ou
punzdm niy «ajtót nyitó nő» 37:167. j ipnddm nauremdt «játszó
gyermekek)) 38 : 137. j tam svu§n uerdm niy «ez a nyírhéjedény
csináló nő» 37 : 173. | Iára lápm yot yötay «lápra szálló hat
hattyú» 45. | tal papm jeyU «télen fagyó jég» 32. | lau páipm
jay -«lovat ledöntő nép» 111. | seudranttdm (seudrántti?) /ui
«vagdalkozó ember» 38 : 119. — Az igenév előtt személyragozott
tárgy van ebben a példában: jasydl yázdm tös ort «szava tudó
ügyes fejedelemhős» 2 7 4 . — Alapjában véve szintén a cselekvőt
jelöli az igenóv e példákban: labdt őrien ollidm ánpp ((fejedelem
bősödet altató bölcső» 153. j ybltdm pb ni «keczeháló» 38 : 118.
(tkp. «halászó háló»).
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b) Kitkábban jelenti a jelenidejű -m- képzős igenév a
cselekvés tárgyát; rendesen helyet jelentő szók mellett: x°Ídm
tvyaidl ((fekvő helye» 37 : 167. | svydn x°^i Xa^a i ^ 3 w tvyaidl
tabds «a subád hogyan miféle helyről veszett el?» 3 7 : 165. (tkp.
hol lévő hely). | aktféim tvycipl «gyülekező helyük» 3 7 : 7 5 . | lou
öldm xatdlna mand$ «az ő lakó (tkp. volt) házába ment» 37 :
267. | nianem úaú lafitüiiimdm andam «nekem enni való kenye
rem sincs» 38 : 325. | maneni iernas sömdtthudm andam «nekem
fölölteni való ingem sincs» 38 : 325. (Itt bizonyára a -ti s -m
képzők vegyülésével van dolgunk.)
c) Ide tartozik az -n locativusi raggal ellátott -m- képzős
participium is; alakja mindig -mah, vagyis ismét a a kötő
hangzó (ül. tővégi vokális). Jelentése teljesen olyan mint a ma
gyar -va, -ve képzős igenévé, vagyis legtöbbször módhatározó:
ám'fídt wrman olldt «a kutyák meg vannak kötve» 37:169. \ %briman dia, «rettegj» 3 6 : 3 8 7 . (%'orida «félni» 38:145.) | eudtman
ol «ki van czifrázva» 37 : 164. (eudtta «vágni» 37 : 179.) | asniso% tayarman ol «a medvebőr föl van akasztva» 37: 168. j /ai'foman anwsl «sirdogálva ül» 37 : 165. j uelfígshman «vadászvahalászva» 37 : 166. | ma fai mosa liuman olhm «én is [csak]
valamit evén vagyok)) 37 : 179. j svydl-úirdl vriman olfat «subája
botosa össze van tépve» 37:263. | nvmdsmanbla «eszeden légy!»
37:260. | ligasman orna naudrmds ((haragosan az erdőbe ugrott»
36 : 351. | legadúiman olhm «készen vagyok» 38 : 138. j ipntman
etsdt «játszva mentek ki» 38 : 136. | kat juina sauiman tvila
«két ember őrizve tartja» 38 : 133. | nvy mola tviman ösdn «te
mit hordván vagy» 37 : 186. — Eitkán áll mellékmondat he
lyett: sem-pp'gdl möy/man nox-laidmdds «könnyét törülvén föl
állt)) 3 8 : 113. — Sajátságos alkalmazása van a iets9s «elkészült»
ige mellett: sömdtlwman iets9s «az öltözködéssel elkészült)) 3 6 :
370. | m% séudrman iets9s «a favágással elkészült)) 37 :181. J liu
man ietsds «az evéssel elkészült)) 37:165. | eudthifman iets9s «a
feldarabolással elkészült» 36 : 364.
B) Igen gyakran f ő n e v e k képzésére is szolgál az -mképző; rendesen a cselekvést jelenti ilyenkor. Önállóan azonban
igen ritkán fordul elő, rendesen a -na raggal vagy névutóval
van ellátva s különféle mellékmondatokat helyettesít: bnéu ip%t9m iubina ((miután a halszállásunk megérkezett*) 38:122. | yvtl
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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kuddft iuudm-kemna «a mint délre vált az idő» 38 : 129. [ noyámdtmdlna eudlt ((fölemelésük közben» 36 : 374. | éi jásdy so%ndm-kémna «a mint ez a szó végződött)) 276. j lou manmal svyat
«az ő menése közben» 37 : 266. | Ás kuddfina ioy§tm9m-kemna
«a mint az Ob közepére értem» 38 : 119. [ you mou ivy'meu
eudlt «a míg hosszú földet bejártunk)) 38 : 138, | tbda pitmal
tvyana «a mikor odaesett» 38 : 116. | talta manmeu svyat «a
mikor innen elmentünk)) 37 : 268. | tvida pitmdm-telna «mióta
viselni kezdtem» 37 : 165. | ti semem alemimem kutna «a mint
odanézek)) 28. j Aawoltmemen jupiin «evezésünk után» 254. | aiyui olm&mna «gyerek-ember koromban)) 38 : 120. | iasdn-idt enmdltmdmna «midőn kézizmodat neveltem)) 38 : 120. | mundí noyáidl seudrmalna «az elébb mikor a húsát vagdalta» 37 : 270. | lou
iofdtmalna «mikorra megérkezett)) 37 : 275. | noy-kilmalna «a
mikor fölkelt» 37:265. | muyilu an( éalitmdnna «ha minket nem
sajnálsz» 38 : 140. | ma aygdm lildy olmalna ianddm saydm «az
anyám életében varrt subám» 37 : 165.
Mindezen — s még kívülök számtalan — esetek csak a
mondatban fordulnak elő, mint — úgy látszik — az alkalom
szülöttei. Önálló s mintegy már megcsontosodott főnév csak
kevés van: ühm «élet» 37 : 194. | atem «áiom» 18. | másdm
«csók» 253. (vö. PATK. : mosem «szeretni, ölelkezni, csókolni))). |
laulem «várás» 31. | seudm «fonás» 38 : 141. j iöySl-pndi taldm
sdi (djjideg meghúzásának zaja» 38 : 130. | ipymdl ietsds «tánczukat elvégezték* 37 : 176. | iiydl yyhm uollí ivremdüi «hogy
a fia meghalt, teljesen elfelejtette*) 38:133. (tk. fia halálát...). [
liamdl ietsds «az evéssel elkészültek)) 37 : 189. | am'fidt kirdm.
ietsds «az ebek befogásával elkészültek)) 36:369. — Idetartoznak
azon esetek is, midőn melléknév önállósul főnévvé : nvy eudltm
lálmdmdt arí tvihm «tőled lopott marhám nincs» 36 : 385. | mu
yilu kanzdmdtlu ossdlu «a mit kerestünk, megtaláltuk)) 37: 176. •—
Sajátságosak a -lamba szóval összetett szerkezetek: lüftli %áft
"pitmdn-lamba «mintha evezőtlen csónakba estél volna» 38:120. |
mozatmeu-lamba «mintha elcsíptünk volna» 38:117. j ardammeulamba-sa «ha jól látjuk» 38 : 120.
Mint a -t- főnévképzőnél, úgy itt is a §atl, andam stb.
szavak mellett az igenevet már állítmánynak is lehetne föl
fogni : ar pugdt manda pitmdl satl «sok falka menni kezdett.
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hallszik)) 38 : 112. (vagy: sok falka menni kezdése hallszik). ]
iby'geu sards uydl pela matti tuudm satl «jegünk a tenger tor
kolata felé már elvitetett, hallszik)) 38 : 112. | neyyoidt ioyStmdl
páti (temberek érkezte hallszik» 3 7 : 172. | sidi -yaiémal satl «így
maradt vissza, hallszik)) 3 8 : 1 2 1 . | iapn ma liumem andam ((bá
tyádat nem én ettem meg» 37 : 183. (Itt már teljesen igei jel
legű az igenév: az e mutatja, hogy tárgyas ragozású.) j lou lambdl neyyoi tiumal andam «hozzá hasonló ember nem született*
37 : 270. | i iazdy launwm andam «egy szót sem szóltam*) 38 :
117. [ ma neyyoina partmom andam «én nem embertől rendeltet
tem)) 37 : 266. | yoliby yoi i yoi s\ ioytdm andam «a harmincz
ember közül egy sem jött vissza» 36 : 375. | riemdza osmal an
dam «semmitsem talált» 37 : 164.
G) Igen gyakran áll az -m-mel alakult igenév állítmányul
a mondatban; ilyenkor — eltérőleg a -t- képzőstől —többször
rag nélkül is előfordul a harmadik személyben, tehát úgy lát
szik ezen szerepe részint a melléknévi, részint a főnévi alkal
mazásban leli magyarázatát.
a) Leggyakrabban preeteritum helyett áll s ilyenkor ren
desen cselekvő jelentésű: léremtmem «leterítettem)) 171. | ioremdtnem «elfelejtettem*) 36 : 362. | álmem olmem «álmomat átaludtam» 174. | neyen sijálamen «nődet megláttad)) 179. | seumen
<(befontad» 38 : 142. j esdlmen «eresztettél)) 161. ] uunz uelmsn
(dazaczot öltél» 38 : 124. j kaudrta pitrtidn «főzni kezdtél)) 38 :
124. | tami %at libina %odi-svyat ioytdm yan$ay svuSn «ebbe a
házba hogyan jutott hímes nyírh éj edény ?» 37: 173. | i yan addl
yaémal «egy király egyedül maradt» 37 : 261. | tut pampái ant
kusmal «a tűz a fűrakást nem égette el» 36 : 349. | yántna
Ukmimal «haddal találkozott)) 15. | oydl male niyktdda piddm
«-feje már nyüvesedni -kezdett)) 36 : 352. | seykdlti jáseu-jir
i-kémna seykelmeu «serdülő kezünk íze egy időben serdült föl»
179. | iorli pitmdl «erőtlenek lettek)) 38 : 127. | g| amdsmdl «ott
ültek» 38:127. | s\ manmd itna «így mentek egyfolytában*) 3 8 :
128. | yada mamnidt s\ manmal «a merre mentek, arra ment»
36 : 375.
Igen gyakran szenvedő értelme is van ilyenkor az igésített
igenévnek: niyiswy yolas mamm «a nős vidék merre van meg
járva)) 36 : 355. [ lou semlal püfomdl «az ő szemei föl vannak
5*
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dagadva)) 37 : 167. j Ivjardl /os-ey'mal, yafi-tojdt elti ponmal
«pánczélja le van vetve, a csónak tatfájára van téve» 38:130. )
* loull seudrdin «egy csontig szét van vagdalva» 38:132. | murdl
ázat uéhmdt «a népe mind meg van ölve» 37 : 261. \ jiyemna
uas islmem «nekem apám várost bocsátott alá» 74. (tk. eresz
tettem). \/ölöm vas ti'midimen «három városba' ideigéztettünk»
150. | Num-Töf§m aseuna %oj po/lvp nb~r§m vájna tümeu «NumTör§m atyánk férfi gombos réti állatot hozott ím nekünk» 42. [
uelis tam ueUmdt «csak az imént ölettek meg ím» 37 : 267. |
jiriy éuyen jem áhy X°Ína ^dpm saslen «az oldalas szöglet jeles
végén valaki áll hallszik» 20. [ vas ishmyen
«várost bocsátott
le nekik» 153. (tkp. «várossal bocsáttattak))).
b) Megfelelőleg annak, hogy az -m képző jelenidejű ige
neveket alkot, állítmányi szerepében a folyamatos cselekvés ki
fejezésére is szolgál: ma x°Í olmdm, and oslapm «hogy.ki va
gyok, nem ismernek)) 37 : 265. | álmem «alszom» 171. | tagiul
uul liltvimdn «hiába van nagy lelked)) 3 7 : 2 6 3 . | uolay %oi olmm
«derék ember vagy» 38 : 147. | jvlda uutéimm «halni akarsz»
.37 : 185. [ labdt aykhl labta lónsBm «hét oszlopa hétté áll ott»
117. | ielem-suyna éaddm «a nők részére' fenntartott szögletben
hallszik» 36 : 357. | kehi-ki sakmal «ha kötele szakad el» 172. |
%an laulnű: olmal «a király mondogatja: az ám (tk. ő volna)»
37 : 272. | oy/dy mü oyjdm pá ney mnj oitmen «üreges földem
üregét ti talán tudjátok)) 177. | tellal /olta eypnel «ruhájukat
levetik* 41. j semlal-ki láyitmel «ha a szemüket fölnyitják)) 39. —
Föltételes jelentése van, s azért inkább a múlt képzőjéhez szá
mítandó, e példában: o/lan tár'kuri yölom poúdl aV seykmem
((fejeteket medve lába három ölelésével ütném» 38.
D) Néha az -m képző egy denominális utóképzővel van
ellátva:
a) Leggyakrabban a nomen possessoris-képző -y követi, s
alakjai ekkor: -may, -may (az előbbi a NyK.-ben, az utóbbi a
Népk. Gyűjt.-ben), ritkán -miy; ezek a vokálisok aligha jelentős
elemek. Ez a képző egyáltalában nem változtatja meg az -mmel alkotott igenév jelentésót. A példákat három csoportba
oszthatjuk:
, a) Jelenidejű: uas uelmay ar ör't «réczeölő sok fejedelemhős*) 38:112. \ jiw-0% manmay nardy jeyk «apai fej vesztő bűn-
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hödéshozó víz» 19. | lant lewmap lanpp nömds «étel evő táplálékos elme» 80. J lou tvimap to/Up uai «az ő birtokában levő
madár» 38 : 121, | nifdl-pun /oltmap %arlepk ((bocskora szőrét
koptató terecske*) 21.
P) Multidejű: uáj-so% lappnap %át «állatbőrrel fedett ház»
87. | %olti keu, laimáp koli pön «halászó kő állta kötéllel ellátott
keczeháló» 38 : 116. | sát nál ponmap tiwitlepkem «száz nyíllal
fölszerelt tegzecském» 174. | lipdt pitmap siwvp lölem ((levéllel
behintett puha rekeszem» 180. [ %öl§m soySm seumáp pbn «három[szoros] czérnából szőtt keczeháló» 3 8 : 122. | %ar laltmap
pánt «rénbika lihegte út» 177.
f) Néha a -man végű határozó igenévvel van egyértékű
jelentése: sösmap jonttal «menés közben varr» 110. j o/ nurmap
uol lattel «fe]ük lecsüggesztve állanak)) 41.
b) Sokkal ritkábban társul az -m a -pi denominális képző
vel, mely szintén nem módosítja a jelentését: lifompi kat sát
%ap lupgdtleu «megszállt kétszáz csónakot számlálunk)) 181. j
palpmpi nör§m-/ár «megijedt rénbika» 169. — Vö. vog. -m, NyK.
34 : 429. és -im, -imé NyK. 34 : 433.
3. -p, -/?. Az előbbi csak a Népk. Gyűjt.-ben, az utóbbi
csak a NyK.-ben fordul elő. Már nem élő és ritkán előforduló
képző, inkább csak önállósított, főnevesített szókban szerepel.
Cselekvést, illetve a cselekvés eszközét jelentő szókat képez.
Azonos a hasonló alakú denominális képzővel. Példái: ^ápd^fí
«lépcső» 36:356. (/öp- «mászni»). | sepgefi «bot» 38:128. (sep«ütni, verni»). j si-kinzá nemdza lirániddfal andám «ennél több
értesítése nincs» 37:172. (vö. KARJ. 167: 0. Iiramt- «bekannt,
offenbar, deutlich werden»). | %áldp «háló» 107. (vö. /ölti keu
«halászó kő» 38:116.) | no/rsp «kés» 18. (nofdr'sdlli «aprította»
37 : 189.) | xápytdp khágcsó» 258.
A Népk. Gyűjt.-ben -pi alakban is előfordul e képző, s
ilyenkor már rendes igenévképzői funkcziója van, de szintén
nem gyakori: ár %aspi sem «sokat látó szem» 157. | láyvr-sem
stpi nal «pánczólpikkelyen átható nyíl» 37. | rit-sori itpi jepk
yülaleu (dadik járó vízre taszítjuk a (csónakot)» 180. | teydnlipi
voúspem áu vonélem «üres bodönyöm száját megszedem*) 233. |
sárúi átpi jehk mü «aranyszínes kedves föld» 225. {vö. atvp,
alvp «ragyogó» 32.) — Vö. vog. -p NyK. 34 : 4*22.
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4. -i. Szintén ritka és már nem élő képző; különféle
jelentésű, szókat alkot: nayi «kaczaj» 273. (vö. nvydl «nevet»
3 8 : 115; de vö. na% <(nevetés» 16.) \ %aéi (—xaédm)
«leves»
36 : 380. (vö. /aédm «meleg» 38 : 121.) j Üli né «szülő nő»
235. | káli sem «éles szem)) 42. (vö. kalhl «világít» 3 8 : 1 3 2 ;
kaldm «föltetszett» 37:172.) | %öriti %öri onpr ((megijedő félénk
belső» 170. {xorida «félni» 38 : 145.) — Vö. vog. -i (-y, -%)
NyK. 34 : 417.
5. • *-y. Alig egy-két példa van rá. Láttuk már, hogy a
*-j-- szó végén -a, -a alakban maradt fönn: nura ((görbült)) 14.
(vö. o% nurman uol laXpl «fejük lecsüggesztve állanak)) 41.) |
joura «ferde» 248. (vö. jourtlem «csavarom» 46.) | yvla «halott»
36 : 375. (xvM «meghal)) 37 : 262.) — Yö. vog. -i (-y, •%)
NyK. 34 : 417.
6. -I. Egész biztos példám nincs r á : layxhr} %át «födeles
ház» 173. j / a í layghl «a ház teteje» 38 : 142. (Aap/Aem ((terí
tem)) 257; de lehet deuominális származék is; vö. lay/dy lati
«takarós ló» 42.) | páyvA «mennykő» 252. (vö. páym «szétszakadt')
37 : 78.)
7. -s. Szintén ritka s már kihalt képző; valószínűleg azo
nos a praeteritum képzőjével. Példái: nömds «ész» 26; nömditi
nömmn ((gondolt gondolatod)) 164; nvmds «ész» 37 : 168. (vö.
ittam nvmdlmds «most elgondolta*) 37 : 170, al noml «ne em
lítsd)) 3 6 : 3 6 2 ; KAEJ. 5 0 : 0. ngm- «sich erinnern»). | lo%tas-keu
«köszörű-kő» 36 : 380. (loy§tta «köszörülni)) 37 : 258.) | lébds
«galy» 37 : 53. (vö. magy. levél). — Yö. vog. -s NyK. 34 : 420.
Idetartozik a NyK.-ben -fos, -fo- alakban előforduló képző
is, mely a mozzanatos *-p s a deverbális -s képző összetapadá
sából keletkezett: soga-uelfids «fogolyhurok)) 36 : 379. {ueldi
«megölni)) 37 : 64.) | liufos «eleség» 37 : 261. (líuá «egyéb) 37 :
177.) | laudddfisildl «káromkodásuk)) 36 : 360. {laudtht ((károm
kodnak)) 36 : 360.) | mur uelfidshfisdl uanttet «a nép munkálko
dását nézik» 36 : 360. (uélfidsbda «halászni» 38 : 138.) — Való
színűleg idevaló ez a példa is: pal-noli %orpas [/o] kus amvslem «fülporczogóra [való] kedves üzenetet [hallani akaró] férfi
gyanánt ülök bár» 152. (vö. ü xorleu ((üvöltést kiáltunk)) 180.).
8. -la, -11. Az osztják fosztóképző egyaránt járulhat igék
hez és névszókhoz; előbbi alkalmazása azonban — különösen
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a képző egyszerű alakjával — igen ritka: patla py'kpi «be nem.
fagyó vizű» 3 7 : 6 2 . (padta «fagyni» 36:363.) | másli kél «rossz
izdnet» 88. (vö. mvsti «tetsző» 38 : 131.) | yol mosa amdsl lilli,
teélí «meddig ül étlen-szomjan» 38 : 323. (iens- «inni»).
Többször előfordul e képző az -y denominális képzővel
tovább képezve. Ilyenkor az -y után gyakran még egy -n foglal
helyet, melyről nem tudom megállapítani, hogy kicsinyítő képző-e
vagy más eredetű: pbtUay «be nem fagyó» 37 : 68. | ampdl-nol
Uplayen sik paydltf) «eb orra át nem hatolta sűrű hegy vidék (?)».
(vö. Upti «beleférő)> 161.) | ampdl-nol péllayen sik pájdl «az eb
orrának áthatolhatatlan sűrű bokor» 233. (vö. iöy§l peldi yorbi
tél «íjj-áthatoló forma pánczel» 38 : 132.) | pátlayen jeykvpi éards
«be nem fagyó vizű tenger» 116. [ törnél kul leplayel sidi loyyla
«a ftíszár is vastag [arra], hogy beférjen, [annyian] jönnek
be» 161.
-ti a képző alakja ebben a példában: másti kel «rossz
izenet» 88. (vö. másti 111; mvsti 3 8 : 1 3 1 . «tetsző»; másl «kell»
37 : 52.)
9. -n. Többféle alakban és funkczióban szerepel, de már
kihalt és csak igen szórványosan előkerülő képző :
a) -ne; e két példában : ant lépne ar orten «be nem férő
sok fejedelemhősöd» 161. {Ufifom «beleférek» 3 7 : 7 2 ; lepti ((bele
férő*) 161.) | yum nuli nultne yöUnta «a férfieskü esküvósót hall
gasd meg» 230. (vö. AHLQV.: noltlem «schwören, fluchen, einen
Eid leisten»). Ezek talán a vogulból való jövevényszók, hol a
•né képzőnek olyan széleskörű alkalmazása van. — Ide tartozik
talán ez i s : *Mydn «teli» ebben: teydnli «üres» 226. (vö. teydptalem «megtöltöm» 232.) — Szintén továbbképzéssel van dolgunk
e — többször előkerülő —», szóban: altnay ((összerótt*) 3 8 : 1 1 7 .
stb. (vö. KAEJ. 89 : Trj. C «A|- «hinzufügen, anstücken»). — Vala
mint ebben is: pam altnay yü luy ((izzadságot növelő hosszú
nyár» 26. — Vö. vog. -né NyK. 34 : 423.
b) -lájen. Csak a Népk. Gyűjt.-ben fordul elő. Nem tudom,
ide tartozik-e. Kétségen fölül összetett képző; első eleme {-laj-)
teljesen olyan, mint a passivum képzője, de aligha tartozik össze
Aele, mert a vele alakult igenevek tisztán cselekvő jelentésűek.
Megjegyzem, hogy ugyanilyen alakja van néha a passivum egyes
számi harmadik személyének, pl.: áwem -puslájen «ajtómat ki-
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nyitják» 183. — Hogy az -n a voltaképpeni névszósító elem-e
vagy a ~láj-, nem tudom eldönteni. Jelenidejű, a cselekvő sze
mélyt jelentő igeneveket képez: yahp-yul vellájen möyol jiwpoy
«hálóval halászó több testvér» 151. (uelda «ölni» 37 : 171.) j
jujdm ver verlájen ajdy yo «famunkámat végző apródférfi» 155. |
ámvslajdn «ülő» 13. | hösdy keu sasi láullajen «a tarka Ural
oldalát őrző)) 20. (laullem «várom)> 31.)
c) Az ige sing. harmadik személyének rendesen nincs sze
mélyragja (pl. manl «megy)> [ í a pröesens képzője], mands
«ment»), néha azonban a prsesens képzője után találunk egy
-n-t, a mely talán igenévképző: ont-yoji nömsem nömdshn «erdei
emberi elmém elmélkedik)) 174. | sasién ((hallszik)) 34, 20. j uryoji ontrem váyantlen «erdei emberi elmém megsejti*) 174. (váyantl «sejt» 35.) — Egy esetben hiányzik a prsesensképző, a mi
talán onnét magyarázható, hogy itt még érezhető az állítmány
igenév-volta: % iasl. . .mey'k uydl libina yaé layydn «egyik keze
a manó szájába majdnem beleesik» 37 : 184.
10. -y. A nomen possessoris képzőjével azonos, de szintén
nem gyakori képző. Jelentheti:
a) a cselekvőt s ehhez hasonlót: naydy vei «nevető arcz»
253. {nvydl «nevet» 38:115.) | Up&y «pitvar» 156. (tk.: belépő;
vö. lipti «beleférő)) 161. stb.) | yordy ü ((kiáltó üvöltést) 45. (vö.
ü /orleu «üvölté3t kiáltunk)) 180.) | jontay ves «játszi arcz»
255. | mardy sij «morgó zaj» 251. (vö. magy. morog, mordul?);
b) a cselekvés tárgyát, eredményét: iazdy «szó» 3 7 : 6 1 .
(vö. iastal «szól» 36 : 355.) [ mardy %ul «senyvedt hal» 158. (vö.
mardm yul «eenyvedt hal» 156.) | pondy áupi jem sön «fonott
szájú jeles edény» 183. (vö. magy. fon). I luel luygtdy oltal «ő
tudja» 181. (tk.: neki meg van számlálva, vö. luygdtleu ((szám
lálunk* 181.) [ ju^pelvk
verdy AÖp «hasábfából készült evező»
250. (uer- «csinálni»; de vö. uer «dolog, munka»);
c) a cselekvést: jontay «játék» 2 1 ; jontvy jontlem ((játékot
játszom» 223.
Egynéhány esetben egy -n hang foglal helyet az -y u t á n ;
mi ennek az eredete, nem tudom: paltayen nör&m-yar ('meg
ijedt réti rénbika)) 169. (vö. palpmpi nörSm-^dr ua. 169.) |
ántayen «támaszkodva)) 159. (vö. ánpstal ((föltápászkodik)) 159.) |
tam laykdr manitayen tallali «az egyik vállán túlfeszíti)) 189.
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(vö. 0% manitlem «fejemet meghajtom» 175.) Lehetséges, hogy
az -n locativusi-módhatározói rag. — Vö. vog. -y NyK. 3 4 : 4 2 1 .
11. -tayen. Talán összefügg az előbbi képzővel, akkép, hogy
az eredetileg igeképző -t- összeolvadt a névszóképző -y- képző
vel. Az is lehet azonban, hogy -t- az igenévképző, -y- pedig
csak denominális utóképző. Az -w-nek nem tudom magyarázatát
adni. Csak a Népk. Gyűjt.-ben fordul elő, de nem gyakran és
különféle funkcziókban: sás-vasi ámvstaycn ilní ámvstal «menyétrécze ülésével megülepedik» 39. | kimédy layki %oyytayen
sokon yoyytal «karmos evet kúszásával alig kúszik föl» 186. j
yastayen narvs-jvy jem pon yásaslem «pengetni való húros hang
szer jeles húrja gyanánt pengetem» 174. | nuwoy ju% %áldytayen
nömdn yáhytal «mintha csak ágas fa törné ki fölfeslik az» 155.
12. -la. Elég gyakran előforduló (különösen a Népk. Gyűjt.ben) participium-képző. Eredete homályos előttem, nem tudom,
eredetileg az egész képző deverbális volt-e, vagy csak az egyik
eleme. Lehet, hogy az -l- a deverbális képző, az -a-ban pedig
egy *-?* denominális utóképző lappang; de az is lehet, hogy az
-l- eredetileg igeképző volt s csak később olvadt össze a dever
bális ¥-y névszóképzővel. Föltűnő a passivum képzőjéhez való
hasonlósága; ez ugyanis a sing. harmadik személyében szintén
-Za-végű; nem lehetetlen, hogy azonos is a passivum képzőjé
vel, mert néhány esetben csakugyan szenvedő jelentése van.
A 9. b) alatt tárgyalt -lájen képzővel is összefügghet valami
módon. Alkalmazását két csoportba osztom:
a) Jelenidejű igeneveket képez s a cselekvő személynek
jelzőjéül áll: yoiAO, yo «nyugvó ember» 248. | evi kitla nerdy naj
(deányküldő haragos istennő» 268. | vas áu sil laulla jeli «a
város kapuja szélét őrző jóli» 175. | kur joyotla mai jeyk «lábig
érő mély víz» 28. | yár jerla lisdy moygol «rénbika kötő hurkos
csomó)) 271. I sönem a~AtAa ajdy yo «edényem hordó apródférfi»
249. | yár söyotlala (?) jéwor «rénbika tépő farkas» 107; 18.
(sörStta «tépni» 107.) [ sas-pffl olla jiyi váj «hát felé való jr/i
állat» 237. ! nöyorla «faragó» 108. [ pon-yvl vella poy «keczehálóval halászó fiú» 151. | yu-jila-palvp ort «messzehalló fülű
fejedelemhös*) 108. | né-lil manla nardy karpy «asszonylélek
menesztő bűnhödéshozó vas (é. csengetyű)» 275. — Passzivitást
illetve passziv lehetőséget fejez ki ezekben: oy-ewitla sar' áhm
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«fejet levágható mély álom» 154. | sapdl eivítla usi áhm ((nya
kat levágható erős álom» 185. | eui lila suúdy ön§ ioy§tl «a leány
evő bőséges halszállás megérkezik)) 38 : 112.
b) Múlt idejű igeneveket képez s mint ilyen rendesen
szenvedő értelmű: pá yui ámdsla mou «idegen ember lakta föld»
37:72. | vur-meyk talla yn sögom «erdei manó vonszta (é. lépte)
hosszú lépés» 272. | jem ort SÖSACI so^mem-jir nömdn AáÜAem
((jeles fejedelemhős lépte ugrással ím fölállok» 249. | ort posla
laort nör «fejedelem-jelezte nehéz gerenda» 237. | yár noyolla
pásdy unt «rénbika futotta fényes erdő» 41. | pvy lila önéu ((fiú
ette halszállásunk» 38 : 122. J artalala nál ((irányzott nyíl» 274.
— Cselekvő a jelentése ebben: pa mou ámdűa «idegen föld
lakta)) 37 : 62.
13. -layen. Kétségtelenül az előbbi képzőnek valamiféle
továbbképzése. Ugyanolyan a szerepe, mint az előbbi képzőé,
de sokkal ritkábban fordul elő: pentlayen nuri-siy tálaéleu ((alá
merülő szíjjgombolyag módjára húzódunk*) 181. (vő. pendds ((el
tűnt)) 38 : 130.) | söitlayen mor keu, iln'-iöjlatal «sülyedő terméskő
módjára alásülyecb 180. | tallayen heli-six talvsleu «húzott kötél
gombolyag módjára húzódunk)) 1,81. | áltlayen nuri-si% áltvsleu
«egybefűzött szíjjgombolyag módjára kapcsolódunk)) 181. | Ás%aleu uátlayen uatltdm «obi csüllőmadár himbálására himbálódott» 30.
Többször a képző végén levő -n helyét a birtokos személy
ragok foglalják el: tailayen t posyen ((birtokodban levő fiacskád))
268. | labdt jeyk-yo vantlaydl Novi-Sárni «hét víz-embere látó
Fehér-Aranyos» 276. | philaydl lár jem %al éeltta at pirilali ((ki
választani való tavi hal módjára ám onnét válasszon)) 274. |
awdl laulaydl.. .ort-poy ((torkolatát őrző fejedelemfi» 273. | nardy
jeyk ályeu yosa yanlayeu muy ant yanleu «bűvös vizünkhöz
tapadással mi nem tapadunk)) 275.
Képzőszerű jelek.
1. A többesszám képzője -í. Alkalmazásáról — mint tisztán
mondattani kérdésről — nincs semmi megjegyezni valóm.
2. A kettősszámnak -y- a képzője. Birtokosszemélyrag nél
küli alkalmazásában mindig egy -n hang követi: kat muwyen
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kütpa joyotlem, kat jeykyen kütpa joyotism «.a kézfőid közepéig
jutok, a két' víz közepéig jutok» 227. | tonwydn «azok ketten»
38 : 130. | eueydn ázat sidamdydn «a lányok egészen megnémul
tak)) 36 : 367. — A. birtokos személyragokkal ellátva hiányzik
ez az -n-: uaindlam «botosaim» 38: 124. | vbdydlam «két néném»
37 : 73. | iijydlan «két fiad» 37 : 181. | kurydlal mouna ant yaihy?n «lábai a földre nem érnek» 3 8 : 3 1 3 . | aydt'ydlal eudlt «két
szarvánál fogva» 36:382. •— Előfordul mint az ú. n. viszonos
sági duális kifejezője i s : wwydn-igdydn olhíjdn «Asszony és férj
vannak» 38 : 317.
3. A. prsesens képzőjéről a frequentativ -l- képző tárgyalá
sánál volt már szó.
4. Hasonlóképpen beszéltem már a műit idő képzőjéről is.
Itt csak azt akarom még hozzátenni, hogy a múlt idő -s- képzője
többször a föltételes mód kifejezésére is szolgál: aiilta kátllta
uermdn bs (dassan kellett volna megfognunk)) 36 : 367. | manda
mazds »menni kellene» 37 : 118. — Néha a prsesensnek is van
ilyen szerepe; pl.: ndl-uet-kem %ui kitti uerdm ol «négy-öt em
bert el kellene küldenem)) 38 : 134.
5. A fölszólító módnak -Á (a Nópk. Gyűjt.-ben 4) vagy -a,
=a a képzője. Ezeknek az eloszlásában bizonyos törvényszerűség
mutatkozik: A többesszám második személyében csakis =á (-a)
fordul elő: ál rnanádi «ne menjetek)) 38 : 126. j sidaman olati
«csendben legyetek)) 38 : 127. | pvzan ueradi «asztalt állítsatok
(tk. csináljatok))) 3 7 : 273. | ölatdn-sa «várjatok csak» 3 6 : 3 4 9 . |
manem al ioudaldn «engem ne lőjjetek meg» 36 : 350. — Az
egyesszám második személyében -i ós -a minden látható törvény••
szerűség nélkül váltakozik: Ima «egyéb 37 : 117. j manem MfM
líui «engem aztán egyél meg» 3 7 : 1 8 1 . j kim-eda! seda layesidi
svy ol, sit uiia «menj ki!, ott öltöző ruházat van, vedd el!»
36 : 357. | %áten toji veri «házadat oda csináld!» 230. | manem
al ontltl «engem ne taníts!» 38 : 112. j si pampái noy-Uu\ «ezt
a fűrakást fald föl» 36 : 349. — Nem kell mondanom, hogy
ezekben a vokálisokban egy postpalatalis spiráns hang lappang;
*-y, mely az imperativus fgr. *-k ~ *-Y jelének a gyönge fokát
képviseli.
SCHÜTZ JÓZSEF.

Cseremisz nyelvtan.
(Harmadik közlemény.)

Az

affrikáták.*)

A cseremiszben négyféle affrikáta volt: zöngétlen és zön
gés, s mindegyik lehetett jésítetlen s jésített. Ezt a négyféle
hangot az egyes nyelvjárások a következőképpen őrizték meg.
A *c ( = Hs vagy *ts) hang.
a) S z ó e l e j é n .
93. nyK. kM. ts, kP. küfa ti. (ÖEN.-nél c), kür. kCar. # * * )
nyJar. ts (^ zürj. votj. is, illetőleg dz). Pl. nyK. kM. tsak, kür.
kCar. t'sák «szűk, közel, sűrű» ~ votj. dzokit id. dgokatini «meg
fojts, zürj. W I E D . dzag (o: dzag) «hurok», dáagödny (o: d&agedni)
«megfojt» FUF. VI. 31. | nyK. tsaka'ta «sűrű, szoros, szilárd,
tömött», kM. tsokata' «sűrű és meleg (zeug), tele», kP. cok, coka,
cokata «vastag, sűrű (kása; fésű, fű)» (SZIL. 24.) kCar. ísoka'
«sűrű» ~ zürj. tsek, U§kid «sűrű (erdő, fésű)» FUF. YI. 31. j
nyK. tsa'ygém, kM. tsoyém, kP. corjem (SZIL. 26.) kür. kCar.
ísoyé'm, nyJar. tsa'yém «ácsol» ~> votj. Uogini, tsogmj «rávág,
levágw, zürjU. tsogmj «letör», zürj. WIED. t s y g l y n y (o: tsiglini)
«levág)) FUF. VI. 31. | kM. tsetske'm kajjk, kür. íset'ske'm ka'pk,
kCar. tsektíe' kd'pk «tengelicze, stiglicz» ~ zürj. t.jaktsei «szürke
*) A 93—4. és 97—8. számú szakasz WICHMANN dolgozata
alapján készült, néhány adattal kiegészítve.
*.*) Az 1775-i cser. grammatikában c van általában, mind
a szó elején, mind szóközépen. (L. NyK. VI. 195.)
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madár, nagyobb mint a rigó» FUF. VI. 31. | nyK. t§d\tsd, kM.
tsu\tsg, kiír. tsu'Jsg (és tu'\ts$ dissim. folytán), kCar. ísüfsii',
nyJar. tsd'Jsd «nagybátya, az anya testvére» ~ votj. tsuz «anyai
ágról való rokon», zürj. V. tsoz «nagybátyái), S. téoé «az anya
testvérew FUF. VI. 31. 32. mdE. cice «der mann der álteren
schwester» PAAS. TL. 52. (PAAS. török jövevényszónak tartja) |
nyK. tsS'mém, kM. tsumé'm, kP. cumem (SZIL. 28.) kür. kCar.
tíumé'm, nyJar. tsd'mém «megrúg» ~ votj. tsizini, tsizni, tsUmj
«mit dem fusse stossen, einen fusstritt geben», zürj. tsüzjiniy
tsuzjinis, tsué'jini id. FUF. VI. 32. | nyK. tsí'ém, kM. tsié'm, kP.
ciem (SZIL. 20.), kiír. kCar. tsié'm, nyJar. tsi'ém «öltözködik* WICHM.
FUF. VI. 19. | nyK tsyygém, kM. téüyGé'm, kP. cüygem (SZIL. 29.),
küfa tsüyyem (PAAS. FUF. II. 188.), kUr. imyg&m, kCar. UüyCálé'm,
nyJar. tsi'ygé'm «csíp, csipked (csőrrel), mar (kígyó)» ~ votj. tsogjani, tsogd'anj,, tsogd'anj «szúr, beszúr, bedug* FUF. VI. 32. | kM.
tioycc' «csont nélküli, illetve szálkátlan hús» ~ zürjl. tseg «zsír»,
Ud. V. S. L. ts§g «zsír, szalonna (Ud.), disznóhús (L.), kövér, vastag
(V. S.)», S. pors-tseg «disznóhús» FUF. VI. 32. | nyK. tsú\tsam
(tczélba találi>, kM. tiwjscm «megüt», kP. cucam (SZIL. 27.)
«üt», kür. t'sujsd'm (és dissimilatióval: tujsám, kCar. tujsá'm
«megüt», nyJar. tű\tsam «czólba talál*) ~ votj. tsaséyni, tsasjini>
tsastini «beüt a villám» FUF. VI. 32. ] kM. tsü'ktsn-}-i's «kén»
(tkp. «zöld v. sárga gyanta*; kis), kür. t'süktsü-yü's id., kCarM.
cükse ka'ik (o: isüksd kaik) PORK. 20. kCarU. cünkse k. (o: {süyks»
k.) «harkály (tkp. zöld madár)», kE. cüngsö «zöld, harkály*
BÜD. CserSz. 41. ~ votj. tsuz «sárga» FUF. VI. 32.

*ti > I.
94. Néhány esetben Hí (ts) helyett s áll (egyszer c-vél
váltakozva): nyK. sa\tsam, kM. sojia'm, kP. socam (SZIL. 223.),
kUr. kCar. soféá'm, nyJar. sa\tsam, de kE. cocám is socam
mellett BUD. CserSz. 40. «születik* ~ votj. tsizj,:
tsizi-vizi
«törzs, nemzetség)), zürj. tsúzni, Uuénis, űuini «születik* FUF.
VI. 33. | nyK. kM. kP. (SZIL. 230.) kür. kCar. nyJar. soi«árpa»
~ votj. tsuzjem «maláta)>, zürj. tsuz, Uuz id. FUF. VI. 33. } kM.
sü£ye' «szúrás, fájdalom*, kP. éiiéye «oldalszúrás» (SZIL. 339.) ^
votj. tsuskanj, tsutskani, tsuskani «meggyújt, éget*, zürj. űuskini,
isuskinis «szúr (bogár, kígyó)* FUF. VI. 33.
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WICHMANN szerint az első példában dissimilatio történt (a
két c miatt), a két utolsóban pedig (a i miatt) assimilatio.

*U > t.
9 5 . kUr. tüfis9ld§s «látszott» WICHM. 240. ~ kE. cucam
«látszik» BUD. CserSz. 41. nyK. iswtsas EAM. 158. | nyJar.
tú'fisam oczélba talál», kCar. tu fisam, kür. tu fisam és isutsá'm,
kM. tsufisam «megüt», nyK. tsufisam «czélba talál» WICHM. FUF.
VI. 32. kP. cucam «üt» SZIL. 27. | kür. tufiíd és táu\{s9, kCar.
isüfisü', kM. tsufisg, nyK. tsd'fih, nyJar. tS9'fis9 «nagybátya»
WICHM. FUF.

VI.

32.

A nangváltozás nyilván dissimilatio eredménye.
P) S z ó k ö z e p é n .
96. nyK. fötsas EAM. 17. kP. fiuéem GEN. 36. kCar. ' pu
cales (frequ.) PORK. 47. «vár» | kM. tsetske'm ka'jik, kür. iseiske'm
ká'jdk, kCar. isektse' kd'pk «stieglitz» (*>» zürjüd. téaktsei «szürke
madár, valamivel nagyobb, mint a rigó») WICHM. FUF. VI. 31. j
nyK. th'fisd (WICHM.), kM. tsü'fisg, kür. t'su'fis9, tü'fi's9, kCar.
isüfisü', nyJar. ts9\tsd «nagybátya, az anya testvérei) WICHM.
FUF. VI. 31. ( ~ mdE. ciée «der mann der álteren schwester»
PAAS. TL. 52. votj. tsaz «anyai ágról való rokon», zürj. V. tsoz
<<nagybátya», S. téoz «az anya testvérét) WICHM. FUF. VI. 31.
32.) | nyK. tsü'fisam «czélba talál», kM. tsufisam «üt», kP. cucam
«üt» (SZIL. 27.) kür. t'sufi'íá'm, tufisám, kCar. tufisá'm «einen
schlag versetzen», nyJar. tű'fisam «czélba talál» WICHM. FUF.
VI. 32. nyK. iswisam «talál» EAM. 158. («v f. s a t t a a «beschádigen, ládieren», lp. cuoccet, cuoccat, pr. cuocam «illidi, feriri,
incurrere in alqud.», lpK. \cv,tf%6 «bescbádigen, beleidigen» SET.
FUF. II. 223.) | kM. tsüfisá'm, nyK. tsufisam WICHM. FUF. VI.
28. kP. cücam «bezár» SZIL. 27. | kM. tsü'tskndg WICHM. FUF.
VI. 28. kP. cückddö SZIL. 27. «sűrű (erdő, fésü») | kM. tsü'ktin::
ts.-yi's «kén» (tkp. «zöld v. sárga gyanta»), kUr. tíüktsü-yü's
id. ( ~ votj. tsu£ «sárga») WICHM. FUF. VI. 32. ( nyK. iet's9
EAM. 30. kür. jefis9 WICHM. 216. kCar. d'eéd POEK. 24. kP. jece
GEN. 47. «hótalp, ski» ( ~ votjG. d§d%, M. ded'i, I. dödi «sehlitten», zürjl. ddd', död' id. WICHM. VChr. 50.) | nyK. kd'is9 EAM.
41. K. koce (TROICKIJ) SZIL. 83. «keserű» | nyK. kaískam EAM.
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39. kür. kotskes WICHM. 208. küfa kockám PAAS. s-laute 28. kP.
kockám SZIL. 83. «eszik» ( ~ lpK. ka^ke-, koafke- «beissen, nagen, kauen; durch beissen kastrieren» SET. FUF. II. 227.) | nyK.
ket'sem EAM. 45. kür. keJsa WICHM. 212. kCar. keca' POEK. 26.
kP. kecem SZIL. 72. «függ, lóg» | nyK. ketfa EAM. 45. kP. kece
SZIL. 72. küfa kejse PAAS. FÜF. VI. 238. kür. kejsd WICHM.
206. kCar. kec? POEK. 1. | nyK. kiisem «kér, kérdez», kit'ídZ9
EAM. 50. kdtsdZdi}) EAM. 48. «koldus», kP. kücem SZIL. 93. kCar.
kücem «kér, koldul» POEK. 21. | nyK. htsdlám EAM. 50. kP.
kdéalam SZIL. 78.. kCar. kdca'hn (prset. 3. sz.) POEK. 9. «keres»
( ~ votjG. kutskjm, I. Mü. kutskini «suchen»; zürjP. kosjini id.
WICHM. VChr. 76.) j nyK. kit's EAM. 5'0. kP. Hic «köröm, karom»,
küfa /CM<50« «mit bufenw PAAS. KSz. II. 124. kür. kiit's «karom»
WICHM. 206. ( ~ f. kynsi, kynte-, lpK. \kanc, fkenc ((köröm)),
mdM. kenzá, E. Jcenge «huf, klaue, nagel, kralle» PAAS. ML. 19.
votjG. gizj, zürjl. g%Z id. WICHM. VChr. 57., vog. \kwons «köröm,
tenyér», osztj. KAEJ." D. konts, Kaz. kus, ku'nz- id. SET. FUF. II.
224.) j nyK. kdísas EAM. 65. kP. kucem SZIL. 93. kür. kuJsQs
WICHM. 225. kCar. kuce'n (prset. 3. sz.) POEK, 2. «fog, tart» [ nyK.
md'isas EAM. 83. kP. mucas SZIL. 128. «vég, CSÚCSD, küfa mttckg
«át» PAAS. KSz. II. 130. kür. mujscbs «vég, csúcs» WICHM. 244. |
nyK. país EAM. 97. kP. poc SZIL. 169. kCar. poc POEK. 26. kür. pots
WICHM. 211. «vég, farok» ( ~ lpK. ponc «féderw, lpN. 0055a id.;
votj. G. biz, M. Mü. bié «schweif», zürj. b§£ [WICHM. VChr. 49.]
SET. FUF. II. 225.) | nyK. pat'sa'pgas «sich wálzen, werfen»
EAM. 97. kP. pocayam «hever» SZIL. 169. | nyK. paisas EAM. 97.
kP. pacai SZIL. 155. kür. paísg,s WICHM. 207. «-szer, réteg,
emeleti), kCar. sü'dd-fiacasa'n «százrétű» POEK. 27. | nyK. paisas
EAM. 98. kP. pocam SZIL. 169. »kinyit»j kUr. pot'ssa «nyissátok
ki» WICHM. 232. kCar. pocdldcs «kinyílik» POEK. 27. (*v mdM.
pandzdms, E. pandéoms} panzoms «öffnen» [PAAS. MChr. 599.] SET.
FUF. II. 225.) | nyK. pa'ískem «ráz, csóvál, hajít» EAM. 98. kUfa
pockaltaren «abrüttelnd)> PAAS. KSZ. II. 126. kE. pockem «kiráz,
megráz» BÜD. CserSz. 72. | nyK. piih EAM. 101. kP. pele SZIL. 160.
kür. pejs9 WICHM. 228. kCar. pecd POEK. 46. «sövény, kerítés»>
( ~ lp. bácce, g. bace «capsus, septum»; zürj. WICHM. poU
ddünne stange, zaunstange», potini «umzáunen)), votj. S. fpuc,
MK. fpuc, pus «stange» SET. FUF. II. 224.) j nyK. pd0Ukds EAM.
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113. kP. pückam SZIL. 170. «vág» ( ~ mdM. petskams, ftetskems
«schneiden, schlachten» [PAAS. MChr. 655.] SET. FÜF. II. 227.) |
nyK. p§t's EAM. 110. kP. puc GEN. 71. «szár, síp», kCar. hnucfíuc «schilf» POEK. 24. (—> mdM. KEG. pocka «heracleum sibiricum», mdE. potska, potska aröhre, spule» SET. FUF. II. 235. |
nyK. pSt'sam EAM. 110. kP. pu.ce.rn «elpárolog, apad, fogy* SZIL.
178. | nyK. poísd0£ «preisselbeere» E Í M . 104. kP. pöéds «kransbeereo

SZIL. 169. | nyK. put'sS EAM. 107. kP. pitcö SZIL. 179.

«cervus tarandus», küfa püjsö «renntier» PAAS. FUF. VII. 9.
( ~ lp. boaco, g. boccu; votj. puáei, j-pujej «rénszarvas», zürj.
peé «fiatal szarvatlan rénszarvast) SET. FUF. II. 223.) | nyK.
sút'íam EAM. 127. (WICHM.) sá\ísam, kM. éottsa'm WICHM. F U F .
VI. 33. kP. socam SZIL. 223. küfa socam PAAS. KSz. II. 35.
kUr. kCar. sojscrm, nyjar. sa\tsam WICHM. FUF. VI. 33. «születik* ( ~ mdM. satsSms, E. satsoms, tsatsoms «születik)) PAAS.
MChr. 1013.) SET. FUF. II. 222.
A *j?s hang.
a) S z ó e l e j é n .
97. Megfelelései a következők: kP. is (GEN.-nél: c), kMAz.
íé, küfa,*) kM. is, kUr. kCar. tí, nyJar. nyK. ts ( ~ votj. zürj. is,
is, illetve d'é). Az eredeti hang tehát a kP. és kMAz.-ban ma
radt meg.
nyK. nyJar. tsa'ma, kUr. kCar. kM. isoma', kP. coma (SZIL
25.) «csikó» ~ votj. isuni, isuni, isiunj, isuiM id., zürj. isán id.
FUF. VI. 34. | nyK. tsa'rya, kUr. kCar. kM. isdrya', kMAz.
'Uárya' «átható, éles (hang, szem)» ~ zürj. WIED. dáurtny (o:
déurtni) «megrág, szétrág, összerág, átfúr, átlyukaszt)) FUF. VI.
34. | nyK. carte'm (uapTéM) «csökönyösség (állatoknál)».(TEOICKJJ)
SZIL. 17. ~ votj. t'surit, t'surjt «kemény; fukar», zürj. isorid
«kemény, szilárd» FUF. VI. 34. | nyK. tsaz «csípős, fanyar,
savanyú», tsaiyü'ta iá., kMAz. isdzya' id. (talajminőség), kUr.
isá&ya', isázyata' «rekedt (hang)» ~ zürj. is'azir soma, iéizir soma
«csipős, fanyar, savanyú)) (soma «savanyú») FUF. VI. 34. [ nyK.
tsar «a lágyékok oldalsó része; a lágy testnek az a része, a
*') Szókezdő t'fie

nincsenek adataim, csak a szóközópire.
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mely mindkét oldalon a legalsó borda és a csipőcsont közt van»,
kE. car «vékony; ih'a» BUD. GserSz. 38. ~ votj. dziri, d'zjri
«sarok, kül. ajtósarok*, zürj. d'éir «hánge, türbánge, türangel*
FUF. VI. 34. | nyK. nyJar. tsa\tsd, kCar.:isd ( isd\ kUr. kM.;
isdza', kMAz; isdzd' ((gyermekjáték, csinos játék; csinos, helyes*
<-J votj. isdjsd, isaj'sa «gyermekjáték)), zürj. Ud. V. S. isajsa,
L. P. t'sáféa, S. isatié§ is «gyermekjáték (a babát kivéve)», Ud.
még: ecsinos, helyest) FUF. Ví. 34. | nyK. nyJar. tsd'yák
«fecske» ~ zürj. isikis, isikis id. FUF. VI. 34. j nyK. tsdfirltem
((gyermeket fürdet», kUr. isdfídlte'm «vízzel leönt» WICHM. FUF.
VII. 44. kE. cevem «csepeg* BUD. CserSz. 38. <s> votj. isop
«csepp», isopldni «csepereg* WICHM. FUF. VII. 44. | nyK.
tsdfie'stém, kUr. iidfösté'm,
kCar. tsdftdstala'm (frequ.), kM.
tsifiisté'm, kMAz. t'sifíisté'm, kP. édfídstalam (SZIL. 24.) «esíp,
megcsíp, beszorítw «SJ votj. is£piitfnf, isepiUtmi, isepil'tni «csíp,
megcsípi) (U.: dábbal összeszorító), zürj. isep§Ítni, isepe'l'tni,
t'sepe'l'tnis «csíp» FUF. VI. 35. | nyK. tsdlt, tsdlt-o'k, kUr. kCar.
isdlt, kM. isiit «egészen, teljesem), kP. édlt «minden, mindnyájan)) (SZIL. 22.) «s> votj. isflk-ak, isi'lk-ak «teljesen»; vö.
még: isilkjt, isiikit, isii kit •« tiszta, világosi) FUF. VI. 35. | nyK.
Udrd ((nagyon finom, nagyon vékony (pl. jég, czérna)*, kCar.
isdrd i «vékony jégkéreg» ~ votj. isiri, isiri, isiri: is'iri-pjri,
isiji-piri, isiri-piri «nagyon kicsiny; morzsa», zürjl. Ud. isir
((finom jógkéreg a havon» FUF. VI. 35. | nyK. tsort «éles é
(pl. az asztalon))) «v votj. t'éjrtj, isi/rti «nyak» FUF. VI. 35. 1
nyK. tsdy'^'rjém «meggörbül, meghajlik (pl. nedves fa, mikor szárad)* ~ zürj. isu'kir «ráncz, redő* FUF. VI. 35. | kCar. kUr.
kM. isi, kMAz. isi, kCar. isi'-mari, kM. isi'-marii, kMAz. isi'",
marii «meg nem keresztelt cseremisz* (atiszta, valóságos csere
misz*, mari, ma'rii «cseremisz»), kUr. isi-ka'(is 9 «vőlegény, a ki
nem özvegy, hanem fiatalember* («tiszta, igazi vőlegény*, kd\isd
(•fiatalember; vőlegény*) ~ zürj. isin, isim, dzim «egész, teljes
(szín)*, pl. I. isin lez, VL. isim l§z, P. dzim v§z «egészen kék,
sötét kék*; V. S. L. isim s§d, P. dzim égd «szénfekete*; I. isin
g§rd, 8. isim g§rd «világos piros* FUF. VI. 35. 36. j. kM. f/ifíiéi'k, kMAz. isi fiiéi'k ((barázdabillegető* «** votj. isé(iseg, iséjseg
id. FUF. VI. 36. ! kUr. kCar. isdke', kM. itvkd: südg isi'kd,
kMAz. isi'kd: sü'do iéi'kd «kis szénarakás* (sú'og «fű») **-» zürj.
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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I. Ud. L. Uuk: jur-Uuk «der knoten am hinterköpf», V. S.
téukjgn (instr.) «mit aufmass, mit übermass (z. b. getreide im
mass) FUF. VI. 36. | nyK. Uá'zd, kM. Ui'z% kMÁz. {ti'zi WICHM.
FUF. VI. 29. kF. cize SZIL. 21. «emlő» [ nyK. tso'lye «villám»,
kUr. tío'lye d'iilas «izzva és pislákolva ég», kCar. t'éolyé'm «izzva
ég», kM. {sólya',. kMAz. t'éolya' «fénylő, ragyogó (csillag)» ~ votj.
U. Uil karjm «fényesít», I. isit-ísit «fény, ragyogás; fénylő, ra
gyogó », M. t'siV-tsil' tsitani «fényesen ragyog», MU. M. Uitani
«fónylik, világít»; {siüegd'ánj, t'siHekjánj, t'stfekfani, t'siVekjani ((vil
log, világít)) FUF. VI. 36. | nyK. tso'ry§£am, kür. kCar. ísa'ry§ía'm, kM. t'sáryj£a'm, kMAz. UárylZa'm «élesen kiált, sikolt» ~
votj. téeregd'anj, {serekjani, {sirekjani, t'sirekjani «kiált», MU.
tíire{ani «jajgat", zürj. {siristni, t'sirisni, Uiri'stini (mom.) ((fölkiált, fölsikolt)) FÜF. VI. 36. | nyK. tswna (de RAM. 123. swna)
«czinké (parus)» ~ zürj. WIED. dzoina (Ő: déoina) «kis szénczinke (parus minor)» FUF. VI. 36. | nyJar. tsü'tském «vállat
vonít», kCar. kür. kM. {süiské'm, kMAz. UiiUké'm ((egy helyben
tánczol, vállat vonogatva* (kCar. még: «guggolva ugrál») ~ votj.
tsettsini «tánczol», Metííini, tetísini, teűéini (K. MŰNK. \TDKCE-)
«fölugrik, elugrik»; zürj. üétUini, Uéüéi'nis ((fölugrik, föláll»
FUF. VI. 36.
¥

U > s, s, s.
98. Néhány szóban az eredeti szókezdő U helyett s, s
vagy s áll. Ezek a következők: nyK. sepke'dém (sepk-ed-J «üt,
kopog, zörög, csörög» «v votj. Uapkini «üt, ráüt»; zürj. t'sapkini
«dob» FUF. VI. 37. | nyK. sd'rdk «száraz, elaszott, szárazság
miatt elhervadt (fa, növény); sovány, nyomorúságos (betegség
folytán))) ~ zürjP. t s i r (o: tsir) «a levegőn megszáradt)); Ud.
{sirnis, V. S. tsirni «einen stich bekommen (fisch, fleisch)», Ud.
{sirem t'éeri «napon szárított hal» ({seri «hal»), S. P. {sir§m gos
<irégi, sós szalonnaw [gos = «szalonna») FUF. VI. 37. | kP. semem:
singam semem «pis!og» SZIL. 197. ~ votj. {simani, {simáni «a
szemet félig lehunyja, pislog» FUF. VI. 37. | kür. kCar. sopt§ra', kM. soptra' «rosszul és hanyagul készített)) (pl. «háncsból
való czipő)», kUr. kCar. még: «rút (pl. vén asszony)» ~ votjM.
tíutires «ránczos», U. t'sutires «görbe, hajlott; beteges (pl. öreg
ember)» FUF. VI. 37. | nyK. nyJar. kUr. kCar. sü'z§, kM. sü'zo,
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kP. suzo, sujéo SZIL. 239. küfa suzo, sujzo PAAS. s-laute 46.
(TEOioKunál: subuzo és suzo SZIL. 204. 208.) «fajdkakas*) ~
zürj. t'éukt'si id. FUF. VI. 37. (a md.-ban is s-szel: E. suvozej,
suzij, M. saviéi, suzi, suéi id. PAAS. s-laute 45.) | nyK. sdkxid'1'9,
nyJar. édydzah, kUr. kCar. s§psa'l*9, kM. siyéa'li, kP. hysale
SZIL. 222. küfa hyhale PAAS. s-laute 67. «gyík» ~ zürj. Uotdzul,
d'éocdzuv id. [votj. kend'éal'i id.] FUF. VI. 37.*)
sepkedém és S£>*r;>& csak az nyK.-ban vannak meg, s ezért
nem lehet tudni, hogy az s itt a többi nyelvjárások (s, ft'-jének
vagy s (sj-ének felel-e meg. Ugyanis azt lehetne gondolni, hogy
a nyK. s e szókban éppen úgy ts ( < *ís) helyett van, mint pl.
a nyK. tswna *>•> swna «czinke» szóban (1. 9 7 . végén), vagy mint
néhány más szóban is; pl. nyK. tsa\tsém ~ sa\tsém ((megpróbál*) | nyK. tsdla'n ~ sSla'n «éléskamrái), nyJar. tsSla'n, kUr.
kCar. kM. ísula'n id. ( < tat. őulan) j nyK. tsuhk ~ suhk «kummetriemen» ( < csuv. cülük id.). — De éppúgy lehetséges, hogy a
szókezdő s a fölsorolt szókban más nyelvjárások s-sze (ül. s'-sze)
helyén áll, s ez esetben ezt az s (éj-et mind az imént említett
szavakban, mind pedig a kP. semem ós kUr. kCar. soptdra, kM.
soptra' (1. fönnebb) szókban úgy kell magyarázni, hogy az eredeti
*í's' diftongus első részét elveszítette, az s azután szabály szerint
s-szé lett a kM.-en kívül, a hol megmaradt az s (éppúgy részben
a kP.-ben is). Ez a fe'>s hangváltozás természetesen a feljebb
említett *s > s hangfejlődés után állott be. — Éppígy lehetne
fölfogni a szókezdő s-et a nyK. nyJar. kUr. kCar. sü'z§, küfa
suzo «fajdtyúk» szóban. — A kM. su'zo, kP. suzo, sujéo, küfa
sujzo alakokban WICHMANN szerint a dentális előrész még az
*s>s változás előtt eltűnt, s az s a többi s'-szel együtt lett s-sé
{1. 88.). Éppígy magyarázható a szókezdő s a nyK. sdkxsafo stb.
«gyík» szóban.
p) S z ó k ö z e p é n .
9 9 . nyK. fo0tskdz' EAM. 19. kP. fiiéhé GEN. 72. kür. fiiiíkii
WICHM. 19. kCar. fiickié POBK. 41. kCarM. fidckdz PORK. 45. «vé*) PAA.S. újabban még ezt is hozzájuk sorolja: nyK. sedd
118. kE. sede BIJD. CsT. III. 441. «az» (vö. mdM. és, mdE.
se, nyomatékosan kettőztetve: mdM. sit'ss, édt'ss-, osztj. tii, íí, k%,
éi, vog. ü, \té) FÜF. VI. 212.

EAM.
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kony, keskeny» | nyK. fid0ts BAM. 10. kP. fiié GEN. 7. kCar. fiié
PORK. 39. kílr. fiití WICHM. 227. «öt» (1. 83.) ] nyK. nyJar.
tsa\tsa, kCar. isdfécl (kM. ísdía', kMAz. t'sdéd, kUr. isdza')
«gyermekjáték, csinos játékszer; csinos, helyes» WICHM. FUF.
VI. '34.-j kM. téüíské'm, kMAz. féüt'ské'm, kür. kCar. ísiiíské'm
«áuf einer stelle, mit den achseln zuckend, tanzen» (kCar.-ban
még: whockend od. kauernd hüpfen»), nyJar. tsütském «vállat
vonít» ( ~ votjMU. I. iseiisini «tánczol», M. iseiisini, S. teisini,
U. G. teiiéjni, K. (MŰNK.) tákéé- «fölugrik, elugrik»; zürj. I. V.
S. L. P. iseiisini, Ud. iééiiéinis «fölugrik, fölállt) WICHM. FUF.
"VI.'36. | nyK. kdtskem EAM. 48. kP. kickem GEN. 5. kCarU. kié'
/cm POEK. 17. kCarM. kdékem PORK. 52. kiír. ''kiiskalSn (frequ.
prset.) WICHM. 218. «befog» j nyK. nyJar. laptsaka, kür. lapisaka'
«platt, dünn u. breit» WICHM. FUF. VII. 42. | nyK. pd0ts; pí>0tskemd0s EAM. 112. piékemse SZIL. 164. kCar. p9ckemds PORK. 53.
(•sötétség)) | nyK. sermd0ts EAM. 119. nyK. se'rmdts, nyJar. sö'rmnts, kCar. só'rnidís, kür. se'rmdts, kM. sö'rmnis\\) «fék» WICHM.
FUF. VI. 23. (1. 83.) [ kP. süé SZIL. 232. küfa süc PAAS. s-laute
14. kM. kür. kCar/ mis, nyJar. s§ts, nyK. s§ts, s§ts WICHM. FUF.
VI. 23. 24. «korom.) (1. 83.) j nyK. isit* EAM. 15-2. kP. tié SZIL.
247. küfa tic PAAS. KSz. II. 129. kür. tiis WICHM. 224. kCar.
tié POEK. 51. «tele» (1. 83.).*)
*í's > s, é, s.
100. Eredeti szóközépi *í's'-ből mássalhangzó előtt több
esetben s, é, s is fejlődött; pl. kP. fiiéle «ötven» GEN. 16. 51.
kE. visle BUD. CsT. III. 436. nyK. wislu WIED. 90. vizlu,
vizle CASTR. 18. ( ~ kür. 3ÍDI§ WICHM. 227. kCar. fiith PORK. 7.
fiith POEK. 39.) = kP. fiié GEN. 7. kür. fiiis WICHM. 227. nyK.
fid0ts EAM. 19. «öt»+Zit «tíz» | küfa fiiste PAAS. FUF. II. 186.
kP. fiiste SZIL. 282. nyK. fiistd EAM. 14. «tönköly» ~ votj. \vag,
\vai, \waz, vaz (WICHM. VOhr. 125.) «spelt, triticum spelta»
(PAAS. FUF. II. 187. és SET. FUF. II. 236.) | kCar. cü'ksd, cüykéd
*) Vö. kP. aéa GEN. 27. kCar. áfán HAM. 10. aéa POEK.
21, d e : kE. aia CserGr. NyK. VI. 196. és nyK. dia (voc dii)
EAM. 8. «atya». Valószínűleg két kiilömböző nyelvjárásból való
török jövevényszó.
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ka'ik «harkály» (tkp. valószínűleg «zöld madár») p* kM. tsii'ktsnyi-s «kón» (tkp. özöld v. sárga gyanta»), kür. UükUü-yüs id. (*>«
votj. tsuz «sárga») WICHM. FUF. VI. 32. | kP. ^asfco «savanyú»
GEN. 58. koékem «savanyodik» SZIL. 90. nyK. kaskS «faul (von
getránken)» : kask3-sap§ «faules dünnbier, kwass», kaskas «verfaulen, schlecht werden», kask§s sap§ «sauerer kwass» KAM. 40. ( ~
votj. \ku3al, -kuéal «keserű», \ku31ras «sauere (milch)», WICHM.
kuz-turim «sauerampfer», zürj. völ-kudz-turyn «kleiner sauerampfer» [valószínűleg kudá «húgy» hatása folytán keletkezett
népetimológia] vö. SET. FUF. II. 231.) | kP. loftsayge SZIL. 115,.
küfa lopsayye PAAS. s-laute 111. «káfer, mistkáfer, (GEN.-nél
még:) wespe», nyK. lapsayg§ «hűmmel» EAM. 67. ~ mdE. lokéey", loksej, M. loksű ( < lokt'éi), votj. lödé, ledé WICHM. W o k .
87. «bremse», zürj. ludé, lué WICHM. W o k . 8. id. permNy. I03',
permK. lys' id. (PAAS. s-laute 111.) | kP. püskolam «szúr (vmi
rovar)» SZIL. 186. nyK. pS'skdlas «harap; szúr» EAM. 110. «-«-»
votj. bitskini ddöf, szúr» MNyh3. 72. zürj. WICHM. I. bitskini,
külömben bitskini id. (SET. FUF. II. 235.) | kP. fafsaU SZIL.
222. küfa hysal'e PAAS. s-laute 67. kM. siymfy, kür. kCar.
sSysd'ld, nyK. sdkxsah, nyjar. sdydzah «gyík» ~ zürj. tíotdéal>
déo(déuv id. WICHM. FUF. VI. 37.

*$ > é, z.
1 0 1 . Magánhangzók között gyakran é, z lett a fs-ből; pl.
nyK. süŐ90-fíi'z-iir «105 mókus*) ( = 3 0 kopeka) EAM. 138; nyK.
kd'mldfi'iz-ur EAM. 62. ~ kCar. kumhfíiédr PORK. 39. «harminczöt
mókus» | kP. fiiédt GEN. 60. kE. vizit BÜD. CST. III. 436. nyK.
@d0zd0t EAM. 19. «öt (főnévileg)» ~ kP. ftic GEN. 7. kür. -$%U
WICHM. 227. nyK. @90ts EAM. 19. id. (melléknévileg) |j kP. Rozam,
fíojéam SZIL. 286. kCar. fioze'é PORK. 25. nyK. fía'zam EAM. 11.
((lefekszik, esik» ~ kP. §06 GEN. 43. kCar. (3oc PORK. 3. «ess le»,
kCar. fio'ch PORK. 33. nyK. fiatszd WIED. 140. «essék le»; kCar. ok
§oc PORK. 23. nyK. ak vac (0: dk fiats) CASTR. 48. «nem esik
le» nyK. ak vazeb és vazet «nem esnek le» CASTR. 48, kP.
fiocmas «leesés« GEN. 6. kCar. fíoémd id. PORK. 11. fíocde ((lefek
vés nélkül» (üf. 23. Car. 22.) SZIL. 286. | kM. üsáéd; kMAz.
Uázd, kür. tsáza' ~ kCar. tídj.sd', nyJar. nyK. tsd(tsa ((gyermek
játék, csinos játékszer; helyes, csinos» (vö. votjü. t'sájsá, M. S.
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ísafsa ((gyermekjáték)); zürjüd. V. S. isajsa, L. P. (S. még:
tsa(ű§ is) ((gyermekjáték (a baba kivételével))) Ud. még: «csinos,,
helyes))) WICHM. F Ü F . VI. 34. | kM. {gifiizik, kMAz. 'Uipizi-k
«bachstelze»(~ votjü. Uéféeg, I. M. S. fséféeg id.) WIOHM. FUF.
VI. 36. | kP. iza, izaj GEN. 27. kCar. iza POEK. 35. nyK. dzci
EAM. 22. «nagybátya, testvérbátya» ( ~ mdM. [PAAS.] OCU «nagy»,
finn iso id. SET. F Ü F . II. 231.) | kP. ize SZIL. 42. küfa ize
PAAS. FUF. II. 187. nyK. izi RAM. 26. «kicsiny)) ( ~ votj. G. i(üéi
«kevés» [WIOHM. VChr. 59.], zürj. WICHM. ifóet «kicsiny», P.
u(U§t id., iié-mon ((menyecskéi) PAAS. FUF. II. 187. SET. FUF.
II. 229.) | kP. kuze GEN. 66. küze{\) GEN. 27. kCar. kuze POEK. 10.
kür. kuze WICHM. 219. «hogyan» ~ nyK. k§'tse EAM. 64. id. (vö.
votj. k^éi, kid'Ji, kiéi, kiéi id. WICHM. W o k . 20., zürj. (WICHM.)
I. ü d . fcufié külömben ki fiz, kifizi id. SET. FUF. II. 229.) | kP.
küzem GEN. 4. kCar. küzem POEK. 46. nyK. kuzas EAM. 19.
kuzem CASTE. «fölmászik» ~ kE. kucem «hág, fölhág, fölmegy,
fölszáll», kucuktem «fölszállít» BUD. CserSz. 27. (vö. mdM.
kucan «klettern, steigen», mdE. kuzan «hinaufsteigen, klettern»
[PAAS. ML. 28.] SET. FUF. II. 229.) | küfa péötrem PAAS. FUF.
II. 187. kP. piédrem SZIL. 166. pdfarem SZIL. 169. nyK. pd0zd°ra%
EAM. 113. «nyom, sajtol» ( ~ votj. WIOHM. U. pjéirt-, MU. J. M.
piéirt-, MŰNK. S. j-pigirt- «auswinden, anspressen», zürj. I.
pifizirtni, V. S. L. pitdzirtni, P. pifizirtni id. KP. \pi$dri- «auspressen, ausdrücken», WICHM. Lehnwörter 150. SET. FUF. II.

231. PAAS. FUF. II. 187.) | kP. pizle, pizle «kőrisfa» SZIL. 166.

kCar. pizld POEK. 28. nyK. pd0zd0lrnd0 «eberkirsche» EAM. 113. ~
votj. (WICHM.) pales, palez, .páuez, M. paledz «vogelbeere, spierlingsbeere, eberesche», zürjV. Pec. S. L. pelié, EOG. P. pelidz,
pevidz «vogelbeere» (metathesis) SET. FUF. II. 236. és PAAS.
FUF. VI. 187.*) ] kP. rujzem, ruzem SZIL. 191. kE. rüzem BUD.
CserSz. 87. nyK. d'rzas EAM. 22. «ráz» ~ kP. ruckalem SZIL.
190. kE. ruckalem BUD. CserSz. 87. (vö. finn rytkatá, rytkyttá
id. SET. FUF. II. 231.) | nyJar. sdydza-fo, nyK. sakUa-fo, kür.
kCar. sSysa'id, kM. éiyéa'1% WICHM. FUF. VI. 36. kP. sdysale
SZIL. 222. küfa sdysale PAAS. s-laute 67. «gyík»(^ zürj. Uofizul,
*) WICHMANN a csuvas piles «vogelbeere)> átvételének tartja
(Lehnwörter 91).

CSEEEMISZ NYELVTAN.

87

dzo(dzuv id.) WICHM. FUF. VI. 37. | kP. suzo, sujéo SZIL. 239.

kUfa suzo, sujzo PAAS. s-laute 46. kM. éu'zo, kUr. kCar. nyK.
nyJar. sü'z§ WICHM. FUF. VI. 37. ( ~ zürjl. Ud. V. tíukUi
WICHM. F ü l ' . VI. 37. és PAAS. s-laute 45—6. votjü. drugd'a,
MU. dvikia, MG. dukja id. WICHM. VVok. 9.) | kP. tdhze SZIL.
249. kür. tSUzS WICHM. 214. kCarü. td'lzd POEK. 18. nyK. td'lzd
EAM. 145. «hold, hónap» ~ kCar. td'lcd POEK. 25. nyK. teldz9
EAM. 111. 112. (vö. votj. toké, toled'é, toueé WICHM. VVok. 7,
zürjl. f§lis WICHM. VChr. 113.)

*(n)M
102. Csak n után fordul elő. Megfelelései: nyK. kP. dz,
kUfa cU, kür. kCar. dz,*) Pl. nyK. andzas EAM. 4. kP. on^em
SZIL. 148. kür. ondzet (2. sz.) WICHM. 210. kCar. on§a POEK. 4.
«néz, tekintő («<» votj. G. ad'dzjni, M. I. MU. ad'déini «sehen,
ansehen»; zürjl. ad'zni id. WICHM. VChr. 43.) | nyK. ftandzas
EAM. 10. kP. $<m$m SZIL. 285. kCar. {tonga'é POEK. 23. kür.

fíond'zalas (frequ.) WICHM. 244. «átkel vízen» ( ~ votj. vidz-, viz«übersetzen, überfahren, durchwaten», zürj. WICHM. vüdzni id.
(VChr. 130.); vog. ünsi, unsi «waten», osztj. KAKJ. D. unts-,
Kaz. uutns- «überschreiten [einen fluss]» ,SET. FUF. II. 226.) j
nyK. nutidíik EAM. 88. kP. nön^dk GEN. 59. «tésztát) | nyK.
ps0ndzd «erdő, liget, fiatal fenyves fedte domb», kUfa pünger
«fenyves*) PAAS. KSz. II. 30. kP. pünfó GEN. 7. kUr. pündid
WICHM. 216. kCar. pü'n$9 POEK. 26. «fenyő» (.*>» f. petájá, lp.
boecce, g. boece, mdM. fiiéi, E. pitéé, pitse [PAAS. MChr. 675.]
votj. G. puzim, MU. pugim, zürj. I. po&em id. (WICHM. VChr. 99.)
A cser. alakban SET. szerint a nasalis hangátvetés útján került
az affrikáta elé FUF. II. 222.
*(n)dé.
103. Szintén n után. Megfelelései: kP. dz, kM. kCar. óz,
kUfa, kUr. dz, nyK. nyJar. dz. Pl. nyK. andzal EAM. 3. kP.
oúgd GEN. 56. kUfa on^'dl PAAS. K S Z . II. 123. kUr. oíidédl
WICHM. 228. «előtt levő», kCar. porténál «a ház előtt levő hely»
POEK. 46. oiíóZdkd «elé» HAM. 5. ( ~ zürj. I. vod'é, U. vedé, UV.
*) Az 1775. cser. grammatikában 5 (1. NyK. VI. 195—6.).
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V. S. L. vodz, P. od'z «elülső)> WICHM. J S F O U . XXI 3 . 23. votj.
M. ad'z, G. I. M. U. U. az «vorderes, vorderraum», L-ben még:
«aufenthaltsort; vorn befindlicb, vordere» WICHM. VChr. 45.) |
nyK. pSndzamlas EAM. 108. kCar. püngalam PORK." 16. «kinyom,
kifacsarw | nyK. sa'ndzal EAM. 117. kUfa sorival PAAS. s-laute
18. kP. söngal GEN. 56. «só» | nyK. s§ndzalas EAM. 139. kP.
söngalam GEN. 47. «nyerít» j nyK. smdzd, sindzá EAM. 133. nyK.
srnza, nyJar. syndzd WICHM. FUF. VI. 23. kP. singa GEN. 6. kUfa
sing'g, PAAS. s-laute 34. kÜr. sindzá', kCar. kM. sinúzá' WICHM.
FUF. VI. 23. «szem» | nyK. syndzas, sindzás EAM. 13. nyK. sinzém,
nyJar. syndzém WICHM. FUF. VI. 23. kP. singem GEN. 3. kUr.
siiíd'éé'm, kCar. kM. sinúéé'm WICHM. FUF. VI. 23. «tud» | nyK.
sindzem, syndzem EAM. 133. nyK. synzém, nyJar. syndzém WICHM.
FUF. VI. 24. kP. singem SZIL. 218. kUr. sind'zé'm, kCar. kM. sinDÉé-m^WiCHM. FUF. VI. 24. «ül« | nyK. sindzam, sindzám EAM. 133.
kP. singam SZIL. 218.kCar. singam PORK. 6. «sich setzen, bleiben»
(vö. nyK. sits, sits, sist, sist EAM. 130. kP. sic GEN. 10. kCar. si'c
PORK. 6. «ülj!» [ nyK. éitsh EAM. 11. kCar. si'ch PORK. 31.
«üljön!» | kP. sicsa ((üljetek!» GEN. 74. [ kCar. om sic «nem
ülök» PORK. 48. | kP. sicme GEN. 74. kCar. si'cmd PORK. 18.
[part. prset.] | kUr. sitsna «ültünk» WICHM. 240.)
Képzőkben: nyK. iyy9ndzdm EAM. 31. kP. jii^ngam SZIL.
52. K. jdfdngam (TROICKIJ) SZIL. 52. «csuklik)) | kP. kongem GEN.
69. kCar. kongem PORK. 14. kE. kojongem CserGr. NyK. VI,
195. ((mutatkozik, megjelenik)) (vö. nyK. kaizas id. EAM. 36.) I
nyK. lo-kXsdndzas EAM. 70. kP. lokhngam SZIL. 114. kE. loksiniBUD. CserSz. 90. lokhngam (TROICKIJ) SZIL. 114. «megfarag, meg
bárdol » (vö. loksücmo «bevágás» BUD. CserSz. 90.) [ nyK.
m?ndzas EAM. 82. kUr. muúd'za WICHM. 207. «tojik» | nyK. tdrftd'ndzas EAM. 145. kP. tiirfídngam SZIL. 264. K. türptincam
(TROICKIJ) SZIL. 264.

«prüsszög)> j nyK. wkxs0ndzam

EAM. 159..

kP. ukédn^am, u'/sdúgam SZIL. 268. kE. uksinzam BUD. CserSz.
13. uksingam CserGr. NyK. VI. 135. oksencam (TROICKIJ) SZIL.

268. «okád» (vö. nyK. ukxsdtsmas, ukxs9tsm§ «bányás» EAM. 159.
kP. ukédé kolta «kiköp» [tkp. «hányva küld»] GEN. 3.) | nyK.
üpVsmhds (ischnüpfeln, einriechenw EAM. 161. kE. üpsinzam
((szagol vmit» BUD. CserSz. 16. (nyK. üpVsjts [imper. sing. 2.
sz.'j EAM. 161. üp(Ps}ts-sarn9s «szimatolva megfordult)) EAM. 187.)
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yg > m.
104. kP. kCar. pornói «kebel» GEN. 27. POEK. 31. ^ nyK.
pongSi id. EAM. 103. (mdE. popgo, mdM. pova, pov id. PAAS.
ML. 43. lpK,:_pS# id. Vö. PAAS. FÜF. VI. 240.) | kP. umSo SZIL.
269. kCar. icmdd, küfa undp PAAS. FUF. VI. 240. «dárda, nyárs,
fulánk» ~ nyK. o'ngada CserGr. NyK. VI. 212.
n > t.
105. A rokon nyelvek szerint a spiráns után álló zárhang
nasalisból lett. Pl. küfa §isU PAAS. FÜF. II. 186. kP. fiiste SZIL.
282. nyK. ftiétd EAM. 282. «tönköly» (vö. finn vehná «búza» ;
DÚNNER egyeztetése, 1. rnég SET. AH. 282.) | kP. Miié SZIL. 219..
küfa éiste PAAS. s-laute 11. kM. éviid WICHM. FÜF. VI. 20. kCar.
sistd POEK. 27. nyK. srstd EAM. 133. ((harkályt) (vö. finn háhna,
h a á h n a «buntspecht», észt áhn [háhn], gen. ahna id. lpN.
caitne, cainne, caihne «picus tridactylus», lpL. caieone «specht»,
IpK. ca^ne, eam id. GENETZ után PAAS. FUF. II. 188.*) I küfa
Hite «szíj» PAAS. s-laute 112. kCar. süst9-(3uj «bőrkantár» POEK.
3G. nyK. h'étd «öv» EAM. 132. (vö. md. ksna, sna, finn hihna,
litv. szikszná PAAS. FUF. VI. 188.)
Ugyanez a hangváltozás ment végbe az inessivus -étd, -st§
ragjában; ennek eredeti alakja tehát *-érid, -ind volt, a mely
azonos a finn -ssa, -ssá ( < -sna, -sna) raggal. (Vö. BUD.
Verzw. 36.)
n > l.
106. kP. lomas SZIL. 115. kE. lovaks BUD. CserSz. 90.
<--' nyK. na más EAM. 85. «pózna, sövénylécz» | kP. lüm SZIL. 117.
küfa lüm PAAS. K S Z . II. 206. nyK. h0m EAM. 74. «név» (a md.ban i s : lem, leik, E. lám ML. 73. de vö. zürj. votj. nim, finn
*) Van még egy hasonló alakú szó a cser.-ben: küfa siste
PAAS. s-laute 112. kP. siste GEN. 56. kM. H'iU WICHM. FUF.

VI. 20. kCar. idstd PORK. 20. nyK. sd'std «viaszt), melynek nincs
meg a lp. és finn megfelelője. A md.-ban azonban kétségtelenül
azonos vele: E. ksta, éta, M. éta «viasz», noha PAAS. (s-laute
112.) a t miatt nem meri elfogadni az egyezést.
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nimi, IpO. ngm, nim, nam stb. MNyh.4 30.) | kP. lume-koi, lumeyoé SZIL. 118. nyK. l°m§yog RAM. 73. ~ TROICKIJ neme-koz
SZIL.

134.

Az l a két orrhang dissimilatiójának eredménye.
li > j .
107. a) Szó elején: nyK. iüm.d0 RAM. 32. 216. kCar. plm»
PORK. 30. cVdlmd PORK: 27. kP. plme SZIL. 53. és ndhne SZIL.
136. «nyelv» (vö. vog. nElum, osztj. náUm, nahm\ ríc£X'9m id.,
IpS. naPmé stb. «száj» MNyh.4 45.) | Talán ez a két névutó is
összetartozik: kP. jdmalue GEN. 16. jhnalnd WICHM. 214. kCarM.
d'ümamln§ PORK. 24. «alatt (loc.)» stb. és kP. údmalke GEN. 71.
nyK. nimaka WIED, 184. nömáke CASTR. 53. (lat.) «alá» stb.
b) Szó közepén és végén: nyK. m%n RAM. 79. m%nd RAM.
52. 77. kP. msn GEN. 1. kE. men BUD. CST. III. 440. ~ kür.
m$p WICHM. 215. kCar. mdi PORK. 1. 49. «én» (acc: nyK, miíidm
RAM. 6. kP. mdúdm GEN. 1. ~ kCar. mdpm, rnnm PORK. 2 . ;
gen.: nyK. mpídn RAM. 5. kP. mdúdii GEN. 5. —» kür. mSjdn
WICHM. 223. kCar. nwjdn PORK. 11. mdin PORK. 2.) | nyK. t}n»
RAM. 194. kP. tin GEN. 1. kE. ten BUD. CST. III. 440. - kür.
t§ip WICHM. 210. kCar. tdi PORK. 1. 41. (acc: nyK. tfúdm RAM. 44.
kP. üúdm GEN. 35. ~ kCar. td-pm PORK. 2. tdim PORK. 1.; gen.:
kP. tiúdn GEN. 14. *v kCar. tdpn PORK. 12. tóin PORK. 40.) ||
kP. maúdm GEN. 74. kCarN. maúdm PORK. 11. ~ kCarM. majdm
PORK. 46. kür. mapm WICHM. 228. «mondtam» (mariam «mond»
igétől) || K. m ö n e s - o j e s «hátul s elől» (WESKE 3*6.) SZIL. 143.
~ kP. ondé «előre» GEN. 1. | nyK. te/en, teye'úd RAM. 144. kCar.
td'yane PORK. 10. ~ kiír. tdjai WICHM. 230. «ilyen» | nyK. td'yeú
RAM. 145. kP. tuyane GEN. 30. ~ kür. tuyai WICHM. 230. «olyan»
kür. iíoma-yai «csikó módjára» WICHM. 233. fíüt kap WICHM.
238. flmint a folyóvíz». — Valószínűleg így veszett el az n
ebből az igéből.: nyK. mias RAM. 78. kür. mia (3. pers.) WICHM.
215. «megy», áe a kP.-ben miem mellett mijem is van (SZIL.
123.) s a kUfában a tag. rag. imp. plur. 2. sz.-e idg, mije PAAS.
KSz. II. 131. (vö. md. menems, máúems, zürj. munni, votj. munini, minj/ni, minni id.)
A b) csoportban levők j-je tehát két magánhangzó közt
fejlődött w-ből.
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j > dj,
1 0 8 . Kétségtelen példák erre a hangváltozásra csak a kUr.ban vannak és pedig olyan szókban, melyekben a j után ü kö
vetkezik, pl. kUr, d'üas «inni» WICHM. 233. ~ kP. jiiam SZIL.
59. nyK. iüám EAM. 35. id. | kUr. d'ük «hang» WIOHM. 214. ~>
kP. jük GEN. 17. kCar. jük

kUr. d'üla «ég»

WIOHM.

PORK. 9. nyK. iwk EAM. 34. id. |

214. ~ kCar. \$ülas (inf.), d'ü'la

WICHM.

FÜF. VII. 53. PORK. 44. kP. jiilem SZIL. 60. kM. jü'lg, WICHM.

FÜF. VII. 53. nyK. plás EAM. 31. nyK. nyjar. jHa WICHM.
FUF. VII. 53. id. | kür. d'ür «eső» WICHM. 206. ~ kP. jür GEN.
72. kCar. \ffir PORK. (U.) 35. (N.) 19. nyK. iuir EAM. 34. id. [
kUr. d'üstd «hideg» WICHM. 206. «v kP. jiisíö GEN. 58. kCarU.
fjüsía PORK. 16. nyK. %sía EAM. 161. id. | kür. d'üstdlas «fürödni»
WICHM. 209. ~ kP. jüstdlam GEN. 71. id. | kür. d'üt «éj» WICHM.
206. - kP. jiit SZIL. 61. kCar. jüt PORK.. (N.) 11. \£üt (M.) 47.
nyK. iU EAM. 31. id.1)
A kCar.-ban WICHM. szerint (Matkakertomus SUS. Aik.
XXV5. 9.) Kuznur (—PORKKA Unéa-jüi) tájszólásában szintén d'-t
ejtenek.2) Egy adatát meg is találtam szintén ü előtt (dü'la
FUF. VII. 53.), PoRKKÁnál azonban más esetben is j-vel válta
kozó j-vel van jelölve a megfelelő hang. PORKKA eredetileg 5-vel
írta; a § GENETZ átírása, a ki már sejti, hogy ez talán d' hang.
SZILASI (Cser. Sz. 3.) ellenben azt véli, hogy «valaminő sziszegő
spiráns lehet, hasonló a i-hez, s még gyengébb, mint a franczia
kiejtésben)).3) Mindenesetre föltűnők azoknak az erdei cseremisz
szóknak a é-je, melyeket BUDENZ egy orosz szójegyzékből írt ki:
zili «hamar» BUD. CserSz. 33. ( ~ nyK. iüe id. EAM. 32.) | zári
1
) Más vocalis előtt csak ebben a szóban fordul elő: kür.
d'§ftan£§ «János» WICHM. 235. 237.
2
) Ez a hang WICHM. szerint: «palatalisierter stimmhafter
verschlusslaut, zwischen den palatalisierten d u. g, könnte man
alsó auch g^ b'ezeichnen». W o k . VII.
3
) N e m vették észre, hogy m á r PORKKA is írja első ú t i b e 
számolójában (SUS. Aik. III. 115.), hogy az általa 5-nek jelölt
hang néha dz, néha meg dj. Hogy miért jelölte a d'-t is 5-nek,
okát nem mondja meg, de nagyon különös.
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«ember»

CserSz. 33. ( ~ kCar. py

PORK. 8. \$dy PORK. 2.)

zülma «nyelv» CserSz. 34. (<v kP. jdlme SZIL. 53. kCar. piwa
PORK. 30. \plmd PORK. 15. id.) | zuk «hang» CserSz. 36. (<->-> kP.
kCar. jük GEN. 17. PORK. *9. id.) | zet «éj» ( ~ kCar. jüt PORK.
11. tjití 47. id.) | ztiam «iszik» ( ~ kP. jüam id. SZIL. 59.).
PoRKKÁnál majdnem minden vokálisú szóban lehet j helyett
álló f#. Pl. kCar. \$er PORK. 24. és jer PORK. (M.) 13. «tó» | kCarM.
j-ge 'éd PORK. 24. ~ kUr. jeféd WICHM. 216. o hó talp, ski» || kCarM.
\3'ó'rdktd PORK. 23. ~ kür. jördktd WICHM. 209. «oltsd el» || kCarM.
Raktér «szálfaerdő» PORK. 45. ~ kür. jaktS «erdei fenyő» WICHM.
224. | kCarM. fjoZ PORK. 19. 23. ~ kCarM. jol PORK. 58. kür.
jol WICHM. 223. «láb» j kCarü. \$oéka'r PORK. 27. .~ kCarM.
joska'r PORK'. 58. kUr. joskar WICHM. 213. | kCarü. \$oydsd PORK.
38. «>» kCarM. joydh PORK. 57. «folyó (igenév)», kür. ok jby§
«nem folyikw WICHM. 209. || kCarü. j-gul PORK. 16. ~ kCarM. jul
PORK. 21. •«Volga (folyó)» || kCarM. N. ffcr PORK. 26. 19. ~ kür.
jdr WICHM. 218. «kör, kerületi) | kCarü. tjVZwií* PORK. 15. 27. <~
kCarM. jdlmo PORK. 30. kUr. plrm WICHM. 214.
I, r h a n g o k .
I > 71.

109. kP. lele SZIL. 109. küfa lele PAAS. K S Z . II. 206.
kE. lele BUD. CserSz. 89. nyK. leh EAM. 68. ~ kCar. neh PORK.
51. k ü r . neW WICHM. 220. «nehéz» | kP. lölpö (TROICKIJ: löl'pe)

SZIL. 114. «égerfa», kE. lörpö «jegenyefenyő)) BUD. CserSz. 91.
nyK. lulpd0 EAM. 72. «égerfa» ~ kCar. nörpd «?-fa» PORK. 48.
(vö. nöl'pe öógeri) [TROICKIJ] SZIL. 138.) | kP. löltem GEN. 45.

kE. löldem BUD. CserSz. 91. nyK. lültem EAM. 72. «emel, föl
emel)) <-> kCar. nölta «épít» PORK. 38. kür. nölten (igenév) WICHM.
243. | TROICKIJ lűláks SZIL. 117. ~ TROICKIJ nöláks kP. nölas
SZIL. 137. «orsókarika».

A kCar. ós kUr.-beli n nyilván dissimilatio folytán jött létre.
I > r.
110. nyK. lüddö EAM. 72. kP. lüdö SZIL. 117. ~ küfa rüdö
PAAS. NyK. XXXVIIL 192. | kP. leps GEN. 13. nyK. U0pH EAM.
75. ~ nyK. rd0pcPs EAM. 115. «bölcső» (vö. mdM. lavks, E. lav$
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«bölcső» ML. 61.) | kP. lüpéem, lüfíéem SZIL. 119. és rüftsem
SZIL. 192. «wiegen, schaukeln, pumpen», kE. rüpéem «inog»
BUD. CserSz. 87. nyK. rd0p(Hem «einwiegen, einlullen» RAM.
115. | kP. lups, lufié SZIL. 119. kür. lups WICHM. 224. kCarü.
lufidé PORK. 16. nyK. l§p(Ps RAM. 73. ~ TROICKIJ rups (és lups)
SZIL. 119. 191. (vö. mE. laké, l'eks «reif, rauhfrost» PAAS.
s laute 105.)
Szóközépen csak ezekben: kE. lörpö ((jegenyefenyő» BUD.
CserSz. 91. kCar. nörpd «?-fa» PORK. 48. «s> kP. lölpö SZIL. 114.
nyK. lulpd0 RAM. 72. «égerfa» (vö. zürj. lol-pu, votj. lul-pu GEN.
ETV. 34.); clissimilatio | kP. édrkamá SZIL. 222. kM. éirkdmdWICHM. EUF. VI. 20. nyK. é&rka-md RAM. 131. ~ kE. solkama
BUD.
CserSz. 47.; TROICKIJ édlkama SZIL. 220. «mellcsat» (vö.
mdE. sulgamo, sulgamá, éulgarno, mdM. sulga'm id. finn solki id.).
A md. alakok szerint tebát az l hang az eredetibb. [Vö.
PAASONEN, NyK. XXXVIII. 1U2.]
:' :Jésített

mássalhangzók.

1 1 1 . A kP. és kM.-ben nagyon gyakran áll palatalizált
mássalhangzó a többi nyelvjárásokkal ellentétben. Természetesen
leggyakrabban magashangú szókban, még pedig foghangoknál.
1. l^t-pl. fiel'e GEN. 43. ~ kCar. fieh PORK. 25. nyK.
fieh RAM. 13. «csak» | kP. jülem és jülem SZIL. 8. ~-> kCar. d'iilas
PORK. 44. kür. d'iilas WICHM. F Ü F . VI. 30. nyK. plaé
RÍM.
31. «ég» j kP. kül'eé SZIL. 96. ~ kCar. küle'é PORK. 52. nyK. kelés
RAM. 44. «kell» | kP. nelam és nelam SZIL. 134. ~ 'kGa.r.'neles PORK,
27. nyK. neldé RAM. 86. «nyel» | kP. mehn GEN. 59. 60. és
mehn GEN. 73. küfa mehn PAAS. K S Z . II. 206. <N» kCar. me'hn
PORK. 19. «felé» ; vö. kP. nyK. mel «mell; hímzés az . ing
mellen»

SZIL. 122. RAM. 78. | kM. id

WICHM. FÜF. VL 18. ~

küfa sel PAAS. s-laute 29., kür. kCar. nyjar. nyK. sel WICHM.
FUF. VI. 18. «zsír, szalonna» j kP. seygelan GEN. 60. ~ kCar.
éengela'n PORK. 18. «mögé» | kM. sil' WICHM. FUF. VI. 18. ~

kP. édl SZIL. 220. küfa édl PAAS. s-laute 29. k ü r . kCar. é§l,
nyJar. nyK. sel WICHM. FÜF. VI. 18. «hús».
Néha más nyelvjárásban i s ; pl. kP. il'em SZIL. 39. és ilem
GEN. 15. ilet GEN. 16. kCar. ila's PORK. 2. és ila' PORK. 25.
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nyK. d'las EAM. 20. «él» és dlasndomd0 EAM. 118. | kP. süllő SZIL.
235. kM. su'llo, kUr. kCar. m'llg (de: süld POEK. 6.), nyJar. su'lln
WIOHM. FUF. VI. 18. ~ nyK. hl EAM. 130. küfa sülő PAAS.
£-laute 19. «öl».
2. n «>» n ; kP. mdlanem GEN. 63. ^ kCar. mailanem POEK.
40. nyK. minlanem EAM. 79. «nekem» | kP. tdlanet GEN. 66. ~
kCar. tdlane't POEK. 10. talne't POEK. 2. nyK. Unlá'net EAM. 146.
tdla'net EAM. 85. «neked» | kP. skanec GEN. 6 J . ~ k C a r ska(ia)ne't POEK. 22. «magadnak» jj kP. m?*ni SZIL. 129. ~ nyK. rrtöni

EAM. 82. «(fekete) béka» | kP. örtner SZIL. 152. ~ kCar. örtner
POEK. 44. nyK. ö^ner EAM. 93. «nyereg» | kP. pelenem «mellettem)) GEN. 54. ~ kP. pelen SZIL. 160. kCar. pele'n POEK. 7. nyK.

jjeiew EAM. 99. «felé, -ra; mellett» | kP. tene és tene «az idén»
SZIL. 245. ~ kCar. tenejd <«idei» POEK. 8. nyK. te'ne «az idén»
EAM. 144.
A nyK.-ban

i s : kP. -kdn, -gdh SZIL. 80. nyK. hú,

hr-9

46. «-o -hn, -ydn POEK. 23. «ba» j kP. iupdú GEN. 59. nyK.
twpdú EAM. 154. ~ kCar. twpdn «fordítva» POEK. 19. (tup
«hát»+w rag).
Néhány esetben nyK. szókezdő n felel meg kP. w-nek:
nyK. neme'std «fiatal hársfa» EAM. 88. «>» kP. ndwidste «hársfa
kéreg (?sic)» SZIL. 137. [ nyK. niMs EAM. 89. és ndéám EAM.
87. <N> kP. nüzam SZIL. 140. «vakar» | nyK. ni EAM. 89. <-*•» kP.

EAM.

ni SZIL. 135. «hársfakéreg»,
3. r «s» f; pl. kP. /?wr és /?ür SZIL. 288. ~ kCar. §ur POEK.
7. nyK. /3a0r EAM. 18. «vér» | kP. jer SZIL, 50. ~ kCar. jer POEK.

13. nyK. iár EAM. 29. «tó» [ kP. jöredel- «leesik» GEN. 56. ( <
jöram «eldűl») *v nyK. iö'rem «ledönt» EAM. 34. | kP. kefam és
keram SZIL. 74. ~ kCar. kerdlt- POEK. 21. nyK. keras EAM. 45.
«szúr, befűz» | kP. kür és kür SZIL. 99. ~ kCar. kür POEK. 28.

nyK. kdr EAM. 4. «hársfaháncs» | kP. kurskaj SZIL. 100. ~ kCar.
kurska POEK. 2. kurskai POEK. 46. nyK. kSrska EAM. 63. «idősebb
nőtestvér férje» | kP. ner és wer SZIL. 134. ~ nyK. ner EAM. 86.
«orr», kCar. kajdr-neran «görbe orrú» POEK. 25. | kP. pife GEN.
10. ~ nyK. pird EAM. 101. «farkas» | kP. sürö SZIL. 237. ~ küfa
sürö PAAS. s-laute 65. «káposztaleves* | kP. tei «szán» SZIL.
.246. és terdéke «szánba» GEN. 22. ~ nyK. tir «szán».
4. z ~ i ; a kP.-ben néhány esetben valami j elem is van
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a z előtt; pl. kP. ajéa SZIL. 5. «<* nyK. ázd BAM, 8. «gyermek» j
kP. fiozam, ftojzam . SZIL. 286. ~ kCar. fioze'é POEK. 25. nyK.
fia'zam BAM. 11. «lefekszik, esik» | kP. luhrtem, lujhrtem «zúz»
SZIL. 120. || kP. (tiht GEN. 60. ~ n y K . $?0eM BAM. 19. «kettő*
(főnévi alak) | kP. ciée GEN. 32. kMAz. {&•£* «v kM. $>#« WICHM.
FUF. VI. 29. kür. t'sizi WICHM. 214. kCar. «•&> POEK. 24. nyK.
tsrzd BAM. 152. «csecs» | kP. 9rfteée, rfieze SZIL. 192. ~ kCar.
drftezd POEK. 28. nyK. drfídzd BAM. 21. «kicsi, fiatal gyermek»
BAM, 21. | kP. iza. izaj GEN. 27. ~ kCar. iza POEK. 35. nyK.
3
za BAM. 22. «nagybátya, testvérbátya» | kP. kiht SZIL. 78. ~
kCar. k&zdt POEK. 13. nyK. k%z%t BAM. 50. «most» | kP. küzem
GEN. 4. ~ kCar. küzem POEK. 46. nyK. kuzas BAM. 59. ((fölmászik)) | kP. muzo SZIL. 131. «v nyK. m§z§ BAM. 84. «fajdtyúk» j
kP. ruzem és rujzem «ráz» SZIL. 191. kE. rüzem BUD. CserSz.
87. ~ nyK. d'rzaé id. BAM. 22. | kP. tdhze SZIL. 249. «v kCar.
td'lzd POEK. 18. kCar. td'Ud POEK. 25. nyK. td'lzd BAM. 145.
«hold, hónap».

Mássalhangzók kiesése.
a) S z ó e l e j é n .
112. kCar. üda's POEK. 39. nyK. üdém BAM. 161. ~ kP.
fiüdém GEN. 42. «vet, szór» | kP. üma SZIL. 269. kCar. üma
POEK. 47. «csók» ~ kP. (3 üma id. SZIL. 288. | kP. kCar.

uryem

GEN. 35. POEK. 44. nyK. §ryem BAM. 165. «ruha» ~ kP. kCar.
fiuryem SZIL. 288. POEK. 7. nyK. fórjem BAM. 17. «ruha» (vö.

votj. G. vurjnj, MU. vurini «varr», zürj. I. vwrni id. WICHM.
VChr. 133.)*) II nyK. üstd BAM. 161. ~ kP. jüstö GEN. 58. kCar.
d'ü'st? POEK. 28. «hideg)> (vö. mdM. jasd, mdE. ekse, eksá id."
ML. 66.) | i «jég» (vö. md. jaj és mdE. ej, i ML. 66; zürj. ji,
ji, votj. G. M. j§, I. jö, TJ. cZe WICHM. VChr. 61, finn j a á stb.
MNyh.3 135.
*) Ide vehetjük ezt az ikerszót i s : kP. kCar. üster-fid'stdr
«seprű» SZIL. 274. POEK. 26. (vö. kP. kCar. fiostdr <(vessző» SZIL.

286. POEK. 24. nyK. fia'ét§r «seprű; ág» BAM. 11.)
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b) S z ó v é g é n é s b e l s e j é b e n .
113. A j hang kiesése.*) a) i és ü után a k ö v é t k e z ő
n é v s z ó k b a n : nyK. fiial EAM. 14. ~ kP. fiijas SZIL. 281.
"•((egyenes; beosületes» [nyK. i EAM. 24. kP. I SZIL. 37. «év» ^
küfa ij id. ijas «éves» (PAAS.) MNyh.3 164. (vö. md. ije, i) | küfa
si-p>l PAAS. s-laute 54. nyK. siyol EAM. 32. ~ kM. sii-yol WICHM.
FÜF. VI. 20. «wels» (vö. mdE. sije, éija id. PAAS. s-laute 54.) [
nyK. si EAM. 132. kür. si WICHM. 215. kCar. si POEK. 25. kP.
si GEN. 7. ~ küfa sy PAAS. KSz. II. 124. kM. sü WICHM. FÜF.
VI. 20. «ezüst» (vö. mdE. éija, M. éija id.) || nyK. kii EAM. 60. kP.
kü GEN. 46. kCar. kü POEK. 27. - kUfa küj, kü MNyh.3 38.
«kő» (vö. md. kev ML. 35.) | K. nyK. pü SZIL. 178. EAM. 107. ~
K. püj (egy orosz szójegyzékből) BUD. CserSz. 77. «fog» (vö."
md. petf, p'ej, pev id. PAAS. s-laute 63.) | nyK. sü EAM. 138. kP.
sü SZIL. 230. kUr. siietdm («nyakadat))) WICHM. 236. ^ küfa süj
PAAS. s-laute

37. kM. süi WICHM. FÜF. VI. 21. «nyak» (vö.

mdE. éive, siva «hemdkragen, hemdleiste» PAAS. s-laute 37:
votj. éil, zürj. éitj, «nyak») | nyK. sü EAM. 138. kCar. sü POEK.
27. kP. sü SZIL. 230. ~ küfa süj PAAS. s-laute 53. kM. süi
WICHM. FÜF. VI. 21. «szón» (vö. mdE. éed\ sáá" id.) | nyK. sít
EAM. 38. kP. sü SZIL. 230. k ü r . kCar. nyjar. sü WICHM. FÜF.
VI. 18. ~ küfa süj, sü PAAS. s-laute 15. kM. süi WICHM. FÜF.
VI. 18.' «genyédtség» (vö. md. sij, si ML. 68. zürj. éié, sys) |
nyK. ü «vaj» EAM. 161. ~ K. üj (Ocs. 11.) SZIL. 268. küfa üjan
«vajas» PAAS. K S Z . II. 124. kP. üjem és üem «vajam» GEN. 36.
üet «vajad» GEN. 36.**)
I g é k b e n : nyK. tsi'ém, kM. tsié'm, nyJar. tsí'ém, kür.

*) Hiátustöltő is lehet: nyK. alaiemas «megtarkul» EAM. 2.
{ala «tarka» + -em- képző) j nyK. okna «ablak»: oknaies (lat.)
EAM. 200. j nyK. ayaiem «deszkám)) (ayga) EAM. 39. | nyK. min
sayaiem «velem» (saya) EAM. 116. — Ezek (v. a 1 2 3 . jegyzet
ben levők) analógiájára: kP. jükédjet «hattyúd)) (jükéö) GEN.
66. | kP. singajem «szemem)) GEN. 6. (sin$a) | kP. üydjet, üpet
((hajad» (üp) GEN. 66.| kür. taySiem «kedvesem» (tay) WICHM. 219.
**) Eredetileg valószínűleg -j-végűek voltak a ma -w-ra
végződő szók is. Vö. kCar. kür. u POEK. 20. WICHM. 207. kP.
ü SZIL. 266. nyK. ú EAM. 159. «új», egy régi nyelvemlékben
azonban még: uj PAAS. NyK. XXXVIII. 191.
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kCar. t'sié-m «öltözik» WICHM. FUF. VI. 28. 29. kP. ciem id,
SZIL. 20. «v kP. cijendt «öltöztek)) GEN. 45. (de: cien ((öltözött))
GEN. 48.) | nyK. kiem EAM. 49. kP. kiem SZIL. 77. ~ kUr. kiia
WICHM. 212. «fekszik» | nyK. Ham EAM. 68. kUr. kCar. Ua's
WICHM. FUF. VI Í. 42. kP. Ham GEN. 69. «lenni» ~ kUfa lijie
(imp. 3. pers.) lijzg, (imp. plur. 2. pers.) PAAS. KSZ. II. 131. kM.
liyri WICHM. FÜF. VII. 42. id. j nyK. mias RAM. 78. < - k P .
mijem, miem SZIL. 123. «megy)> kUfa idg. mije «ne menjetek))
PAAS. KSZ. II. 131. mijme «menés)> (Ocs. 24.) SZIL. 123. || nyK*
iüam EAM. 35. kP. jüam GEN. 5. kCar. d'üe-s PORK. 28. kUr.
d'üas WICHM. 233. <v» kUfa jüjg,m (PAAS.) MNyh.3 39. jüjmö «ivás»
3
(PAAS.) MNyh. 88. .jéjm
«iván», ida jüj «ne igyatok» PAAS.
KSz. II. 131. | nyK. Mám EAM. 60. kP. küam SZIL. 92. kür.
k'des PORK. 47. kUr. kuéd (part.) WICHM. 237. «fő, sül, érik» ~
kUfa küjsö (part.) PAAS. K S Z . II. 206. | nyK. Mas EAM. 72. ~
kP. lüja GEN. 18. 21. és lüa 11. «lő», lü(j)ena «lövünk» 1 1 ;
lii(j)en «lőve» 14. | kP. üedam «tisztel, dédelget*) SZIL. 267. •>»
kP. üjedam id. SZIL. 268.*)
114. A legtöbb esetben nemcsak kiesik valamely mással
hangzó, hanem ezzel együtt járhat két szótag egyesülése i s :
a) j kiesése: nyK. keh «wildpret, wilden vögel» EAM. 44,
- kP. kapk GEN. 62, kM. ka'jik, kür. kCar. ká-pk WICHM. FUF.
VI. 31. kCar. kaik PORK. 15. «vad (állat v. madár)» | nyK. ke'as
EAM. 44. kem 184. keiem 172. «megy» ~ kP. kCar. kajem id.
GEN. 1. PORK. 13.

b) j kiesése: kP. kuBa «öregasszony*) GEN. 1, nyK. kS'fta,
«nagynéni» EAM. 61. kE. ku-avaj «nagyanya» BÜD. CserSz. 26,
kür. kuaBa «öregasszony)) WICHM. 215. < kP. kujo «nagy» + aBa
«anya» ] nyK. kuaka, kua'ki (voc.) «az atya testvérnénje» EAM. 57.
kE. ku-akaj BUD. CserSz. 26. «nagynéni» < k P . kufó + aka, akaj
«néni» | kP. ku-aca «nagyatya» GEN. 59. < kuyo + aca «atya» j
kP. kuece, kuece GEN. 95. kUfa kuece PAAS. K S Z . II. 204. kür.
kuyeJsQ WICHM. 209. «húsvét» < kujo + kece «nap» | kP. tace
GEN. 55. kCar. ta'h PORK. 13. kür. tartsd WICHM. 241. «ma» ~
*) Valószínűleg az -u után is így volt, vö. kP. kCar. muam
SZIL. 127. PORK. 9. nyK. moam, -as EAM. 79. «talál» ( ~ md. E.

mujems, M. mujdivs id. finn muistaa, észt möistma, vepsz
mujada, ólon. muja- PAAS. MChr. 487.)
Nyelvtudományi
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nyK. tayaisd id. RAM. 141.'| kCar. tuddhn

«abból» PORK. 17. <

tuddfdcdn POEK. 16. | nyK. ana, ada RAM. 1. kCar. ona PORK.

57. kP. ona, oda tagadó ige (1. ott)' plur. 1. és 2. sz. < kCai\
o^awa PORK. 35. oydda PORK. 36.

c) fí kiesése: nyK. lutsk§ RAM. 7 1 . kP. lucko SZIL. 116.
«tizenöt» < nyK. lu «tíz» + (Í90ts «öt» + ke «-vel, együtt» j kP.
hl SZIL. 220. küfa hl PAAS. s-laute 29. kM. Üt, k ü r . kCar. ésl,
nyJar. nyK. sel WICHM. FUF. VI. 18. «hús» (vö. mdE. swel,'
mdM. sivel', éivdl, svvdl id. PAAS. s-laute 29. | kP. sun GEN. 23.
kM. kür. kCar. nyJar. nyK. sun «agyag» WICHM. F U F . VI. 34.
(vö. mdE. sovon, soun, mdM. éovSn id. PAAS. s-laute 41.)
d) n kiesése: kP. maldales<.manddales
«mondogat» GEN.
72. | kP. naygajem SZIL. 132. nyK. nange'as RAM. 86. kCar. ndygaina (plur. 1. sz.) PORK. 48. «visz» < k P . nahn «vevén» + kajem
«megy» || kP. mlam GEN. 22. 51. < kP. mdlam GEN. 1. 2. nyK.
m9°lám RAM. 79. < k P . mlanem GEN. 39. 51. kCar. malne'm PORK.
2. 3. kP. mdlanem GEN. 63. kCar. mdlane'm PORK. 8. 11. nyK.
mdla'nem RAM. 79. < kCar. mdilanem PORK. 40. nyK. minlá'nem
RAM. 79. «nekem» | nyK. Hat RAM. 146. küfa tálat PAAS. KSz.
II. 201. < kCar. talnet PORK. 2. 21. kUfa talonét PAAS. KSz. II.
206. kP. ulanet GEN. 66. küfa tüanet PAAS. K S Z . II. 125. kür.
tdlanet WICHM. 210. nyK. VU'net RAM. 87. 176. tdld'net RAM.
85. < nyK. tinlá'net RAM. 146. (L. még ske «maga» dat.-át.)
e) m kiesése: kCar. tolme'ygdna ((jövetelünk után» <tolmd
+ meygd, hnddmeygd (detevés után» PORK. 15.
f) s kiesése: nyK. h0m RAM, 140. k ü r . s§m 234. kCar. hm
PORK. 47. kP. sdm GEN. 27. «hét>> ~ kP. hhm

GEN. 40. (el

avult), kM. siii'm WICHM. FUF. VI. 20. id. (vö. mdE. éissem,
éiésim, mdM. éiésdih id. PAAS. s-laute 40.)
g) z kiesése: kür. drfte-sam§is «fiúk» WICHM. 208. (vö.
kUr. drfíézd «fiatal» WICHM. 229.
h) A fgr. *d hang kiesése: kP. fiem SZIL. 280. nyK. fiimRAM. 14. «velő» (vö. md. ud'ime, ud'eme id.) | kP. omo GEN. 69.
kCar. ornd PORK. 25. nyK. om RAM. 91. «alvás, álom» (vö. md.
udomo id. E. udoms, M. ud§ms «aludni» PAAS. MChr. 1172. sz.)
stb. 1 kP. süm GEN. 78. kCar. süm PORK. 25. kür. süm WICHM.
241. nyK. süm RAM. 138. «szív» (vö. f. sydán, gen. sydamen
id. md. E. sed'ej, sed'e^, M. sedi id. PAAS. MChr. 847. sz.).
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Mássalhangzócsoportokban.

115. 1. A ks hangcsoportban, többtagú szóban a /c kiesett:
kP. kandase GEN. 49. kür. kandas WICHM. 223. kCar. kanda'é
PORK. 26. 50. ~ nyK. kandá'kxh RAM. 42. kE. kandakse,.kandaks BUD. CsT. III. 436. «nyolcz» | kP. indese GEN. 58. indes
GEN. 57. kür. indes WICHM. 230. kCar. inde'é PORK. 18. 26. ~
nyK. 'nde'kxig RAM. 21. kE. indiks, indikse CsT. III. 4 36.
«kilencz» [ nyK. hsa'ngd0 «előbb, nem rég» RAM. 68. «?*» nyK.
hksá'ygd id. RAM. 68.
Régibb szövegekben gyakrabban megvan még a ki; pl. kE.
vara'ks «héja» BUD. CserSz. 78. ~ kP. ftaras «sólyom» GEN. 5.
kCar. fiaraé «ölyv, héja» PORK. 23. 51. nyK. fiá'raé «ölyv» RAM.
12. (vö. zürjP. va'ris «habicht» GEN. OP. 31.) | kE.vijakse BUD.
CserSz. 80. ~ kP. kCar. (3ijas, fliaé SZIL. 281. nyK. ftiaí RAM.
14. «egyenes; őszinte, becsületes)) | kE. kuaké BUD. CserSz. 26.
~ kP. kuaé GEN. 32. ktJr. kuas WICHM. 220. nyK. kwaé RAM. 57.
«zátony; sekély» | lűlá'ká (TROICKIJ) SZIL. 117. ~ nyK. lü'las
RVM. 72. «orsókarika» | loma'ks, noma'ks (TROICKIJ) SZIL. 115.

138. «-•? kP. lomas SZIL. 115. nyK. na'mas RAM. 85. «pózna,
sövénylécz» | kE. omaks BUD. CserSz. 10. <v kP. omas SZIL. 146.
nyK. a'mas RAM. 3. «sátor, kunyhó» | nyK. pandáké Lex. comp.
Petropol. BUD. CserSz. 73. ~ kP. pondas GEN. 2. kür. pondas
WICHM. 212. nyK. pa'ndas RAM. 95. «szakáll» (vö. mdE pondaks
«zottig» PAAS. FUF. II. 120.) [ kE. püzaks BUD. CserSz. 77. ~
kP. pd&as SZIL. 169. kür. p§zas WICHM. 217. kCar. pdZa's PORK.
8. njK. pd0zd's RAM. 113. «fészek» [| kE. puluks «felső kar»
BUD. CserSz. 76. *y kP. puhs
«hónalj, váll» SZIL. 182. nyK.
pu'fis ((váll» RAM. 106. | kE. südüks BUD. CserSz. 50. *v». kP.
siidds GEN. 48. küfa süd9s PAAS. s-laute 45. kM. su'dns WICHM.
FUF. VI. 21. «abrincs» || kE. kudaksam «levetkőzik)) BUD.
CserSz. 28. ~ kP. kudaiam SZIL. 94. nyK. kSda/sas RAM. 61.
id. || kE. jükstö «hideg» BUD. CserSz. 37. ~ kP. jüstö GEN. 58.
kCar. d'üstd PORK. 16. nyK, üstd RAM. 161. id. | kE. jükstülam
«fürdik» BUD. CserSz. 37. ~ kP. jüstdlam id. GEN. 71.
Ez a hangváltozás végbement az -as kicsinyítő képzőn (1.
126., a hol a teljesebb hangalakúak is idézve vannak), az -as
infmitivusi képzőn, s az es lativusi (illetve locativusi) ragon.
7*
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Egytagú szókban ellenbén megmaradt a ks, pl. mok*s
«máj» | mukxs «méh» j -pUkts «mogyoró» | seks, sak*s «epe» j
sukxs «féreg». (Több példát 1. 76.)
2. A nyK.-ban a k nagyon gyakran kiesik mássalhangzó
előtt; pl. ik «egy»: i (íátdn «egy asszonyé)) RAM. 180. | kok
«kettő»: ko-fied^ra «két akó» RAM. 13. | kek «madár»: kefiHa
«madarak» RAM. 84. | mesak «zsák)>: mesalan «zsáknak» RAM.
171. mesakitsdn «zsákból» RAM. 68. | fioiisdk: fioUsd-lefías «lejtős
tető» RAM. 15. | a iarat «nem'szeret» ( < ak) RAM. 202. | lamd0kdzd ( < Haktm,d0kd&d) «mikor elment» RAM. 178.
A többi nyelvjárásokban a következő esetekben veszett el
a k: a) kP. kolo SZIL. 86. kür. kbti WICHM. 214. kCar. koh
POEK. 2. 40. nyK. kol§ RAM. 52. «húsz» (<kok «kettő» + lu «tíz»).
b) A kP.-ben a tagadó igeragozás jelen idejű 3. személyé
ben, de nemcsak mássalhangzón kezdődő igék előtt, hanem vocalis kezdetűek előtt is. Példákat 1. ott.
c) Az -am ragos igéknél a szó végén vagy két mássál
hangzó közt; pl. kür. kois WICHM. 209. kCar. koc POEK. 8. nyK.
/caí'/RAM. 1. «egyél» [ kCar. ok koc POEK. 22. nyK. ak kats RAM.
174. «nem eszik» ; kP. ojdt koc GEN. 33. (és nyK. akkatseb
W I E D . 149. «nem esznek» | kP. kocso GEN. 54. nyK. ka'rs§ RAM.
172. «egyék)> | kür. koíssa «egyetek» WICHM. 239. | kür. kot'ss§
«evo» WICHM. 233. | kCar. kocias POEK. 51. nyK. karsas RAM.
172. «a mit meg kell enni» | nyK. karte «evés nélkül» RAM.
126. | kUr. koisma WICHM. 243. nyK. ka%rm§ RAM. 36. «á meg
evett)) 1 küfa kocna (tettünk)) PAAS. K S Z . II. 131. | nyK. karnem
«enném» WIED. 140. ka'^net «ennél» RAM. 36.*) (kP. kockám,
kUr. koískam, nyK. katskam «eszik») |] kuskam «nő»: kCar. om
kus «nem nőttem» POEK. 51. | kCar. kusmd «a hol növekedtem».
POEK. 42. \ nyK. kusna, kusta «nőttünk, nőttetek)) RAM. 59. H nyK;
mdskam «mos»: mus (o: m§s) «moss!» WIED. 145. j ammns (o:
am-m§s) «nem mosok» WIED. 149. j m§éna, m§sta «mostunk,
mostatok)) RAM. 83.
3. A t a szó végén lekopott: a) ik «egy» (vö. főnévi alak
ját : kP. ikte GEN. 49. kCar. iktd POEK. 10. nyK. iktd RAM. 25.) |
*) Vö. még: küfa koédé «étel» PAAS. K S Z . II. 206. koédset
«ételed» 130. j kür. koíss§£§ «étele» WICHM. 244.
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kok (főnévi alakja: kP. koktdt GEN. 16. kCar. koktdt POEK. 40.
nyK. kokt§ EAM. 52. koktdt EAM. 25.)
b) -am ragos igéknél a szó végén vagy két mássalhangzó
közt; pl. nyK. kerdam «bír, -hat)): kerh imp. sing. 3. sz. EAM.
208. (de: kP. kertié GEN. 52. kCar. ke'tsd POEK. 30.) | kerhia
prset. plur. 1. sz. | kelmém part. prset. + 1, sz. birtokrag EAM.
188. ÍJ kP. kostám*) «jár»: kosso «járó» GEN. 14. | kosmo part.
prset. GEN. 14. |j K. lektem, nyK. laktam «kimegy»: kCar. lek
«menj ki!» POEK. 3 . ' | nyK. at-lák «nem mégy ki» WIED. 149. |
kP. lekse «menjen ki!» GEN. 78. | kCar. leksd POEK. 36. kV. lekse
,((kimenő» GEN. 59. | kCar. lekmo part. prset. POEK. 57. kP. lekmem id. + 1. sz. birtokrag GEN. 15. nyK. lamd0kd$d (<*laktmdkd&d) id. ~\- lativusi rag + 3. sz. birtokrag EAM. 178. [ kP. lekmas
<(kimenés» GEN. 48. | kCar. le'kna «kimentünk» POEK. 10. j nyK.
laknem «kimennék» CASTE. 39. (VÖ. lakh0m «kijötteni» EAM 187.
[de: kP. lektdm GEN. 6. kCar. le'ktdm POEK. 11.] | kP. leydldem GEN.
79. kür. íeydlőales WICHM. 218. «fölkel, fölmegy» ide kP. lektdldales GEN. 63.]) || K. luktam, nyK. Wktam «kivisz»: kCar. ona luk
«nem visszük ki» POEK. 35. (vö. nyK. a ISkep «nem viszik ki»
EAM. 183. úem90rd0m l§y en^-gaiskSt «isst man gerstengrütze»
EAM. 204.)**) | kP. lukmo part. prset. GEN. 73. | kCar. lukna «kivittünk)) POEK. 14. || pustam «rnegöl»: kE. pusso «ölő» BUD.
CserSz. 75. nyK. pmtneí9 «meg akarja ölni» EAM. 206. nyK.
pusnezt (o: pusnest) «meg akarják ölni» WIED. 140. (de pustnem
«meg akarom ölni» EEG. CserM. 676.) ü kP. soktam «szitál»:
sokmas «szitálás» GEN. 47. || nyK. solstam «lop»: solsmas, soWmas
«lopás» EAM. 135.
4. Az affricaták második eleme kiesik, ha utána mással
hangzó következik; pl. kP. kotmo (és kocmo) «megevett)> GEN.
•57. | kE. kotna «ettünk)) EEG. CSM. 859. (de: kUfa kocna PAAS.
KSz. II. 131.) | kP. kotneze (és: kocneíe) «meg akar enni» GEN.
3. | kP. kotsa (pro kocsa) GEN. 24. kCar. kot'sa (< *kotssa) POEK.
; 49. (tegyetek)) || kUfa kutkdé PAAS. s-laute 28. «sas» <-o nyK. kuüsk§& id. EAM. 59. j kP. tdleíta «tőletek» (pro: tdlec-ta) GEN. 56.
*) kP. korstem «fáj» : kossas part. instans. GEN. 20.
**) Vö. még nyK. fiaySltes «lehull, kérgét elveszti a fa»
{< fia'ktam «lehéjaz, lehánt») EAM. 9.
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61. j kP. koltoyeüa (tűzzétek el» GEN. 55. | kP. puyeita «adjatok»
GEN. 56. | kP. sakloyetta «őrizzétek)) GEN. 57. | kE. tolget'na,
tolget'ta «jöjjenek, jöjjetek» BUD. CST. IV. 80. || kE. ia'-sa'mdtten
(és ia'-sa'mdéten) «az ördögökkel)) POEK. 2. || kP. tdlmaüen GEN.
61. küfa tolmaüen «tolmácsolva» PAAS. K S Z . II. 130. (vö. kP.
tdlmaé «tolmács» SZIL. 249.)'
5. Orrhang a következő példákban vész el, mindannyiszor
torokhang előtt: kM. tsü'ktsn-yi's, kür. tsükisü-fus -«kén» (tkp.
«zöld v. sárga gyanta» WICHM. FUF. VI. 32. kCar. cü'ksd kaik
POEK. 20. f*» kCar. cüykfa kaik PORK. 16. «zöld harkály» (tkp.
valószínűleg « zöld madár)))*) j kP. mojdt GEN. 72. küfa mojdr
PAAS. KSz. II. 127. kCar. moydr POEK. 30. ~ nyK. moygSr EAM.

79. «test, oldal» (vö. votj. mugor, migor WICHM. W o k . 57. zürj.
migör W o k . 78. «körper, gestalt») | kür. tüyales WICHM. 207.
~ kCar. tüyalam POEK. 11. nyK. Uy gálám EAM. 147. «kezd» j
nyK. sakUa-fo, nyJar. hydza'h WICHM. FUF. VI. 37. kP. hysale
SZIL. 222. ~ küfa hysate PAAS. s-laute 67. kM. siysá% kür.
kCar. idysa'U WICHM. FUF. VI. 37. «gyík».
6. Az l kiesik a) a kür. kCar. nyK.-ban határozószók és
névutók lativusi és ablativusi alakjaiban; pl. kCar. ümba'kd POEK.
16. ümbak POEK. 46. «-ra»; kCar. ümba'c «-ról» POEK. 1. (vö. kP.
ümbalke GEN. 71. -mbaic GEN. 1.) | nyK. ftd0kd0 RAM. 92. és
@d0lkd EAM. 208. «-*ra» (vö. @&0'lm0 «-n» EAM. 71. 3d0l/3al ((föl
szint) EAM. 18. j kür. pmdkS WICHM. 206. kCar. d!ümakd POEK.
45. «alá» (vö. kCar. toskalWé €dmal
«a lépcső alatt levő» POEK.
37.) | nyK. P^ákd «alá» EAM. 74. &§&* «alól» EAM. 74. (VÖ.
pofial «alsó)> EAM. 74.) | nyK. dlfiákd és dlftálkd «alá»; dlftats és
difiaiis, «alól» (vö. d'fíál «alsó») EAM. 20. | kür. ond'zdW «elé»
d
WICHM. 235. • oMidti**) WICHM. 209. nyK. an z§ts EAM. 7. «elől»
r
(vö. kür. o?íd édl «eleje vminek)> WICHM. 228.) | kCar. seyge'kd
POEK. 16. seygak POEK. 52. és seyge'lkd POEK. 19. «mögé»; kür.

seygeís WICHM. 215. kCar. seyga'c POEK. 10. «mögött, utáni) (vö.
kür. seygel «mögötte, túl levő)> WICHM. 219.) | nyK. saik, saikS
«mögé)>; saitsSn «mögül» (vö. saiH «hátsó»)• EAM. 125. | kür.
*} PAAS. szerint óüygem «csip» ige igeneve. FUF. II. 188
jegyzet.
**) küfa-ban is oúg'dé PAAS. KSZ. II. 131.
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pokxáek WICHM. 240. kCar. poksek PORK. 45. nyK. pokUa'kS és
poksa'lkS EAM. 102. «közepébe»; kUr. pokHeís WICHM. 216. kCar.
poksec POEE. 54. nyK. poksa'ts§n EAM. 102. «a középen végig»
(vö. kUr. pokxéel «közepe vminek, középen levő» WICHM. 228.) |
kCar. kddac «közepéből*) (kSŐal «dereka a testnek, lágyék; kö
zépső rósz») PORK. 54. | kCar. küddk «mellé» PORK. 6. kiidiic
(o: küőd(s) «mellől» REG. CSM. 111. (vö. kCar. küddla'n «mellé»
PORK. 21.) | nyK. pekd és pelkd «felé»; pets, petsdn «felölő EAM.
99. | nyK. pak§ «-n túl», paUdn «-n túlról» (vö. palnS «-n túl»
EAM. 95.
b) A kE. és nyK.-ban a -md, -m§ végű igenéven előforduló.
-kd, -k§ lativusi rag is e szerint eredetibb -Ikd, -lk§-bő\ lett,
melyben az -l elem azonos a -lan, -Ián és lets ragok első részé
vel (vö. finn -lle < Hen, lla < Ina és Ita). — L. 1 5 3 .
c) Az lm hangcsoportból kiesett az l az egész cseremiszségben; pl. K. kum GEN. 4. WICHM. 219. nyK. k§m EAM. 61. ~

md. M. kolmá, E. kolmo PAAS. MChr. 267. sz. finn kolme stb.
MNyh.4 22. [ nyK. smzá (EAM. 133. sindzd és spidzá), nyJar.
smdzd, kür. sindzá', kM. kCar. sinÉzd- WICHM. EUE. VI. 23. 24.
kP. sintja SZIL. 217. küfa sing a PAAS. s-laute 34. «szem» <->
md. E. setrhe, setme PAAS. MChr. 858. finn silma stb. MNyh.4 25.
d) PAASONEN (s-laute 34.) szerint még a következő két
példában esett ki az -l: küfa soyem PAAS. s-laute 34. kP. soyem
és éolyem SZIL. 224. 226. kCar. soyem PORK. 2. ós solyem PORK.

21. kUr. soyd WICHM. 215. nyK. salyem EAM. 126. «áll» és
saya'lam EAM. 125. «megáll» (vö. votj. M. süni, G. sllirii «áll»,
G. sultmij M. J. sultini, J. suuitini «föláll» WICHM. W o k . 58.
zürj. I. sulöni [ < sulalni) uo. zP. sulalni, sultini id.) | nyK.
sd0@em «köp» EAM. 140. (Vö. mdM. sel'gd-, mdE. sel'ge-, éálgiid. E szerint a /? is régibb /-bőt való, tehát: ^silyem, ^süljem
volt az ige eredetibb alakja. Vö. küfa süfidl-fiüt PAAS. s-laute
33. nyK. h0fidl EAM. 140. «nyál» <c¥süjül, *süyl<L*sül-f ~ mdM.
selgd, mdE. selge, édlgá id.; finn sylki, gen. syljen; észt
sül'g id.)
7. Az r csak néhány esetben ugrik k i : kE. kostem «fáj»
BÜD. CserSz. 23. nyK. kastaras «megsebesít, megbetegít)) EAM.
40. ~ kP. karstem GEN. 51. nyK. karstas EAM. 39. «fáj» J nyK.
kustem EAM. 59. kP. kustem SZIL. 102. kCar. kusta' PORK. 26.
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«tánczol» ~ kür. kursten «tánczolva» WICHM. 21,3.*) | YR. ketam
«büv -hat» BUD. CserSz. 20. kCar. om yet (tagadó rag. prses.
sing. 1. sz.) POEK. 26. kettdmd (fosztó képzővel) POEK. 27. ~ kP.
kertam GEN. 50. nyK. keréké RAM. 45. id. | kP. tene GEN, 4.
küfa tene PAAS. K S Z . II. 201. kCar. tend POEK. M. kür. térid
WICHM. 206. nyK. ton§ RAM. 147. «-nál, hosszában, -kor, -vei
stb.»; küfa, kP. teke PAAS. KSz. II. 205. GEN. 3. nyK. toksRui.
147. «-hoz»;. kür. tetís WICHM. 240. kCar. teé POEK. 26. (de
nyK. tortsdn RAM. 148. kP. terédn GEN. 3 1 . «-től»; kE. d e r a n BUD.
CsT. III. 454. nyK. torán RAM. 148. «-hoz»; kP. kaje
terhet
«menj haza» GEN. 8. (Alapszava CASTEÉN és BÜDENZ szerint
azonos a votj. dor, dur, zürjl. dor «rand, seite» szóval; vö.
votj. G. U. dóri, dőre, dure, M. J. dóri; zürjl. dőre «zu» |
votjG. dórin, durjn, J. dórin, MU. durin, zürjl. dórin «bei, an,
neben» WICHM. VChr. 51.)
Hosszú mássalhangzók megrövidülése.
116. 1. Az s és i-re végződő főnevek az -lite lativusi és
-•si» locativusi ragos alakjában; pl. kür. mujsas «vég»: mu/saskd
WICHM. 240. | kP. ponids «kebel»: pomSste GEN. 63. kCar. pomdkd
POEK. 11. j kP. pundas «fenék»: pundaske GEN. 53. pundaste
GEN. 17. kür. pundasW WICHM. 212. j| kUr. korm$z «marok» :
kormSsk§ WICHM. 214. | kCar. örddz «oldal; félreeső, idegen»:
örddskdrak «kissé félre» POEK. 9. nyK. örddéU «oldalt» RAM.
.190. (de vö.: kP. pdéas «fészek»: pdzaédske GEN. 36. | kür. pus
«sajka»: pus§sk§ WICHM. 226. || kCar. lom§£ «hamu»: lomSiSstS
POEK. 23. J kP. marőez' «szél»: mardezdske GEN. 54. | kP. ro£
«lyuk»: roldéko GEN. 27.)
2. A nyK.-ban a -í-re végződő szók fosztó képzős alakjai
b a n : fiuina'mat «bűnös»: fiuinama't§m§ «ártatlant) RAM. 16. |
ia'dam «kérdez»: ia'te, iate'ok «kérdezés nélkül)) RAM. 26. («v
kE. jötte REG. CSM. 124.) | nyK. idlatas «éget»: plat§m§ «nem
égett» | nyK. kit «kéz»: kitdmd0 «kezetlen*) RAM. 214. ( ~ kP.
kittemé GEN. 48. kür. hittdrrw WICHM. 213. kCarM. kd'tt9m&
*) Lehet, hogy az r újabb betoldás; vö. md. Jíistan, líiscan,
rndM. ksian, kstüja'n (meth.) id. ML. 54.
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24.) | kodam «maradt): kote «nem maradt» RAM. 185. ( ^
kE. kotte REG. CSM. 554.) [ lüdam «fél»: lütd0m90 «nem félénk,
bátor» RAM. 72. [ tot «íz»: to't§m§ ((ízetlen» RAM. 148. | tserot
«sor»: tserote'ok «soron kívül» RAM. 151. (de: kuat «erő»:
kuatt§m§ «gyönge, erőtlen» RAM. 57.)
Azután még a következő esetekben: nyK. $d0'tdr «a víz
széle, küstenland» ( = fid0t «víz» + tdr «szél») RAM. 19. | nyK.
tsero'tonS «sorban, sor szerint» ( = tse'rot «sor» -j- ton§ «-vel»
RAM, 151.
3. I ebben az elhomályosult összetételben: nyK. nyJar.
ja'lapa (<L*jal-lapa) «fussblatt» WICHM. FUF. VII. 42. (vö. nyK.
iadlaya «fusssohle» RAM. 27.)
4. Ide lehet venni a nyK. yg ~ nyJar. K. y megfelelést
is; pl. nyK. áygdr RAM. 7. ^ kP. eyer SZIL. 32. «folyó, patak» j
nyK. ftá-ygás RAM. 12. ~ kP. fiayem GEN. 5. ((leselkedik, figyel,
őrködik» | nyK. ftiygd RAM. 14. ~ kP. fieye SZIL. 180. kCar.
§ey9 PORK. 14. | nyK. tsa'ygém ~ kM. tsoyé'm, kUr. kCar. isoyé'm,
nyJar. tsa'yém WICHM. FUF. VI. 31. kP. coyem SZIL. 26. «ácsol» |
nyK. tsoyge'stém ~ kM. tsoyesté'm WICHM. FUF. VI. 28, kP.
coyestem SZIL. 26. «repül» | nyK. dygd£ RAM. 21. ~ kP. eyd£
SZIL. 32. kCar. eyez PORK. 39. «eper» | nyK. iaygeZ RAM. 28. ~->
kP. joydz, joyei SZIL. 57. GEN. 43. kCar. d'oyez PORK. 17. «íjj» |
nyK. iayg§zas «rág, kérődzik)) RAM. 28. ~ kP. joydzem «őröl»
GEN. 49. joy£em «rág» SZIL. 57. | nyK. karaygas RAM. 38. ~
kP. korayam SZIL. 88. «útról letéri) | nyK. pat'sa'ygas «sich wálzen, werfen» RAM. 97. ~ kP. pocayam «lever» SZIL. 169. j nyK.
siygem RAM. 133. ~ kllfa sdyem PAAS. s-laute 22. «befér» ( <
kaz. s§j- «hineingehen, raum finden», sSjSs- id. csuv. sSnSé-, alt.
•8§y - id.\ — L. még a K. --ay, nyK. -ayg, -ayg képzős denominalis igéket. .
PORK.

Hangátvetés.
117. Mindössze néhány szóban fordul elő: kP. joskar GEN.
59. kCar. joskar PORK. 58. d'oska'r PORK. 27. «vorös» ~ kE.
j o k s a r g e id. BUD. CserSz. 34. nyK. iakxsdry§ «vörös, tojássárga;»
RAM. 27. (vö. md. jakéiefe «vörös» PAAS. ML. 89.) [ K . küskd
«magas» (TJf. 22. Car. 21.) SZIL. 102. ~ kP. küksö id. SZIL. 96. |

kP. muksó

GEN.

31. ~ kP. mucko

GEN.

6. küfa mucko

PAAS.
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11. 130. kCar. muckd POEK. 38. nyK. m^'Hsk§ EAM. 84. «végig,
hosszat» H kP. uindéa GEN. 36. umsa SZIL. 270. kCar. umsa POEK.
25. ~ nyK. 9sma EAM. 165. sma EAM. 134. «száj» H nyK. sist,
sist ~ sits, sits «ülj le» EAM. 133. (smdzas, sindzas imp.-a) j| kP.
jotke SZIL. 58. -~ nyK. ia'kte EAM. 27. «-ig» H kCarM. ola PORK.
4. «-o kCarU. oile'n (part.) POEK. 17. kP. ojla GEN. 8. ojl'a GEN.
64. «be8zél» | kP. ülan (<üjlan) «vajnak)) GEN. 36. j kUfa solno
( < éojdlno) «mögött», solko •(< sojdlko) «mögé)) PAAS. s-laute 72. {
kCar. orlem «elválik)> POEK. 10. 32. ~ kP. oprlem id. SZIL. 143. ||
nyK. pHie'jd EAM. 100. ~ TROICKIJ pagene «kölyökkutya)) SZIL.
167. H nyK. manman EAM. 2. ~ kP. nemnan GEN. 6. kCarM.
nemnan PORK. 36. 39. kCarU. memnan POEK. 35. «mienk» (ma
«mi)> plun gen.-a) | kP. tunemam SZIL. 261. kCar. tunema's POEK.
12. ~ nyK. t§mdúas EAM. 156. «tanul, megszokik)) |j kP. nörtmö
«halikra» SZIL. 138. ~ nyK. mörtne CASTR. \\ nyK. ketsaltála'ras
<^-> ketsültarcilas (fakt. < keisaltalas «ein wenig hangén») EAM. 15.
Átmeneti hangok.*)
118. Orrhang után gyakran van átmeneti hang, ha rés
hang követi; pl. nyK. ké'níHa «muss man gehen» EAM. 172. |
nyK. al§k-andzdmbla
tolsm§ soes «el kell mennem a rétet meg
nézni)) EAM. 172. j nyK. sud§ salSmHa keiem «kaszálni megyek»
d
e
EAM. 172. 11 kiír. aj-§tan zS «kakasa» WICHM. 235. | nyK. vrftez landZd «gyermekének» EAM. 174. | nyK. tdddnd-iakte «addig•»
EAM. 27. | nyK. mayán diazo üp'Ps «mily jó illat» EAM. 161. | nyK.
pasent-sindzmet «es wimmelt» EAM. 97.. [ toldní-sonam ((meg
érkeztem)) (tkp. «jövén értem») EAM. 134.
Orrhang után keletkezett hang magánhangzó előtt i s :
nyK. lo'mbdí «hamu» EAM. 70. (de: lomoz NyK. VI. 194.) <v
kP. loméi GEN. 22. kCar. lo'mdS PORK. 23; id. j nyK. omb§st§
((álomban» (vö. om «álom») EAM. 92. ompusista (TROICKIJ) SZIL.
146. | kP. rilmbalyem «szürkül» SZIL. 191. ^ nyK. rd0malyas id.
EAM. 115. | kür. tümWrzd «dobos» WICHM. 229. ~ nyK. td0md0rzd
id. ( < td0md0r «kis dob») EAM. 156.
PAASONEN szerint átmeneti hang van még ebben a két
*) A hiatustöltő j-ről 1. 1 1 3 . jegyz.
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szóban i s : nyK. sa^ne RAM. 129. küfa sartne PAAS. s-laute 106.
«fűzfa» (vö. f. saarni, lív sarna, sarn PAAS. s-laute 106.) | nyK.
sÖrHe RAM. 136. kP. sörtnö GEN. 229. küfa sörtnö PAAS. . s-laute
26. kM. sörDiiq WICHM. F U F . VI. 21. «arany» (vö. mdE. sifne,
sifrid, M. éifna, votj. zárni, zürj. zárni PAAS. s-laute 21.)
WICHMANN szerint ebben : kM. kopturya «trocken, hart u.
schrumpfig werden (z. b. eine nasse haut)» kÜr. kCar. kopfra
( < *kopra) orauh, uneben» (vö. zürj. kopir «vorragen, bauseh,
ausbuchtung», kopira «krumm, bucklig» | votj. kupires, gubires
«bucklig», pid-kupiri «kniebeuge» | mdM. kopdi, kop^Sf, E. kopof,
kopore «rücken [der obere teil]» PAAS. MChr. 279. sz.).
:
A

hangsúly.

A cseremisz hangsúly külömböző a nyugati és keleti nyelv
járásokban.
119. A nyugatiban*) (nyK. és nyJar.) rendesen az utolsóelőttin van, a kCar. kür. és kM.-ben (valószínűleg a küfa és
kP.-ben is, de .az ezekből a nyelvjárásokból való szövegeken
nincs jelölve a hangsúly) pedig az utolsó szótagon. Pl. nyK.
nyJar% tsa'ma ~ kUr, kCar. Csorna', kM. isoma", kMAz. Uoma'
«csikó» WICHM. FUF. VI. 34. (kP. coma SZIL. 25.) j nyK, nyJar.
tsd\ts<i «** kür. ísáza', kCar. t'sájsá', kM. Udza\ kMAz. isázd'
((gyermekjátékszer, csinos játékszer; csinos, helyes» WICHM. F U F .
VI. 34. || nyK. tsa'ygém, nyJar. tsa'yém ^ kür. kCar. {soné'm,
kM. tsoyé'm «ácsol)> RAM. 31. (kP. conem SZIL. 26.)
A nyugati nyelvjárásokban még redukált vokálison is lehet
hangsúly. Pl. nyK. srnzd, nyJar. syndzd ~ kür. sindzd', kCar.
kM. sinúíá' «szem» WICHM. FUF. VI. 23. (küfa siúfa PAAS.
s-laute 34. kP. siiíga GEN. 6.) j nyK. nyJar. tsd'ydU «fecske»
WICHM. FUF. VI. 34. || nyK. tsS'mém, nyJar. ts§'mém ~ k ü r .
kCar. tsumé'ni, kM. tsumé'm «rúg» WICHM. FUF. VI. 32. (kP.
cumem SZIL. 28.)

120. Ha azonban kettőnél több tagú a szó, s az utolsó
előttiben redukált hang van, a nyugati nyelvjárásokban az ezt
megelőző teljes hangra kerül a hangsúly. Pl. nyK. tso'rrSz'am ~
*) L. RAMSTEDT, bev.
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kür. kCar. ísárySz'a'm, kM. t'sdryjza'm, kMAz.• Uáryiéa'm «durchdringend schreien, kreischen» WICHM. FUF. VII. 36. | nyK.
mo'yydr «oldal»: mo'yg§r$:st§ «o\d&[on»,xmo',yg§rdst§:s§ «oldalon
levő» EAM. XII. — Itt azonban, mivel ennyire előkerül a hang
súly, az utolsóelőtti redukált hangon mellékhangsúly van. —
Ellenben ha még az utolsó előtt levő harmadik is redukált
hangzós, megmarad az utolsóelőttin a hangsúly; pl. nyK. ts§jS'ryém «sich krümmen, sich werfen, sich biegen (z. b. ein
feuchtes brett beim trocknen)» WICHM. FUF. VII. 35.
1 2 1 . A keleti nyelvjárásokban is lehet a hangsúly az
utolsóelőtti szótagon, de akkor az utolsó szótag hangzója re
dukált vocalis; pl. kM. éere'yGd, kUr. sere'ygd, kCar. sere'ytíd,
nyJar. sere'ygd WICHM. FUF. VI. 18. (küfa sereyreQ.) PAAS.
s-laute 51.) | kM. érind, kUr. kCar. se'md, nyJar. nyK. si'md
«fekete» WICHM. FUF. VI. 18. .(küfa semei}.) PAAS. s-laute
125—6. kP. sime GEN. 214.) | kM. SU'ZQ, kür. kCar. nyJar. nyK.
sü'zd «fajdkakas» WICHM. FUF. VI. 37. (küfa suzo, sujzo (!)
PAAS. s-laute 45—6. kP. suzo, sujzo (!) SZIL. 239.) | kM. tsti\Uoi
kUr. tíu\tíd, tu\t's9} kCar. ísüjsü', nyJar. ts9\tsd, nyK. ts&\th
.« nagybácsi» WICHM. FUF. VI. 31. | kM. sö'rmnís, kür. se'rmdU,
kCar. sö'rmdis, nyJar. sö'rmnts, nyK. se'rmdts «fék» WICHM. FUF.
VI. 23. (kP. sörmdé SZIL. 229.)*)
122. Kerülhet még előbbre is a hangsúly, ha az utolsó
előtti szótag hangzója is redukált vocalis. Pl. kM. tsü'tskndp
«sürü (pl. erdő, fésű) WICHM. FUF. VI. 28. (kP. cückddö id.
SZIL.

27.)

*) KARMASIN értesítése szerint az ily redukált hangból fej
lődött szóvégi teljes hangon a kUfában hangsúly van; pl. korno'
«út» | möngö' [SziL.-nál = «hátra való, nem egyenlő, hitvá
nyabb))] | tun§kt9so' ((tanító». — Ellenben, ha nem a szó, végén
van, s így megmaradt redukált hangnak, akkor előbbre kerül a
hangsúly; pl. mo'd§s «játek» | fio'sWr «ág, seprü».
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ALAKTAN.
I. A névszó.
A szótő.
123. A cseremiszben a névszók nagy többsége magán
hangzóra végződik.
a) A mássalhangzós végű szókon is gyakran van egy re->
dukált hang, ha a rag vagy képző consonanssal kezdődik. Pl.
kP. jol, nyK. ial «láb»: k ü r . jöldm WICHM. 217. nyK. ialSm
RAM. m. «lábat» [ kP. jotesto «lábon» GEN. 62. || K. Boz, nyK.
Ba% «gyökér, elágazás»: kP. Boídn GEN. 45. kür. Bbi&h WICHM.
212. nyK. Baz§n RAM. 11. «kétágú».
p) Ha a mássalhangzóra végződő névszó utolsó szótagjában
redukált hang van, ez ki is eshetik, ha a következő szótagba
teljes hang kerül. Pl. kP. sulődr «szárny*: suldres (lat.) GEN.
74. | kCar. moy§r «test, oldal»: mofres PORK. 45. | kCar. kuram
«életkor»: kurme'é PORK. 25. — de azért így i s : kCar. tuBdr
«ing»: tuBdre's PORK. 31. | kP. uydl «sarok»: uydles GEN. 58. (ós
uyles GEN. 11.)
f) A magánhangzós végű szók közvetlenül veszik föl a
ragot és képzőt. Pl. kCar. siiwia-n «szemé» HAM. 13/ [ kür.
sind'éa-m «szemet» WICHM. 210. nyK. smdzá-m RAM. 43. [ kP.
sintfa-éke «szembe» GEN. 66. | kP. singa-lan «szemnek» GEN.
50. J kP. singa-fdé GEN. 57. kCar. sin^a-jd'édn PORK. 7. «szeinbŐl»*)|| kP. kue-n GEN. 76. kCar. kue'-n PORK. SUS. Aik. III.
122. «nyírfáé» | kür. sue-n «sűrűen» WICHM.
*) Van néhány rokonságot jelentő a-végű szó, melynek
•aj, -áj (>di>i)
végű alakja is van. Ezek SZILASI szerint vocativusok; valószínűleg csakugyan megszólításul szolgáltak az ily
alakok eleinte, * de most már ragokkal és névutókkal is .előfor
dulnak. Pl. kP. aBaj GEN. 5. és aBa SZIL. 12. kCarM. aBn
PORK. 8. (vö. csuv. aBa) aBdpn PORK. 57. aBdin PORK. 5 1 , (gen.)

kCarü. a$% PORK. 42. aBin PORK. (U.) 44. nyK. á'Bl RAM. 6.
«anya» | kP. kuBaj GEN. 4. és kuBa SZIL. 103. kCarM. kuBai
PORK. 1. ((öregasszony)), nyK. k§m@a «nagynéni, néni» RAM. 6 1 .
( < kuy§ «nagy» + aBa) || kP. acaj GEN. 2. aca GEN. 27. kCar,
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S) Az i és ii-végű szók eredetileg nyilván j - r e végződtek.
KARMA.SIN értesítése szerint pl. az ufai nyelvjárásban az i és üvégű szók ma is mind j-végűek, de a kP. és kM.-ben is erre
mutatnak a meglevő adatok. (L. Hangtan 113.) Ennek követ
keztében e nyelvjárásokban, ha ki is esett a szóvégi mással
hangzó, az i, ü és a rag között van egy redukált vocalis. A kCar.
kür. és nyK.-ban azonban már a rövidebb tőhöz járul a rag
vagy képző közvetlenül. Pl. pi «kutya»: kP. pÍ9n «kutyául»
aéaéd (3. sz.)

POEK.

2 1 . acdi

POEK.

(M.) 53. aci

POEK.

(M.) 53.

(ü.) '41. k% aédj?n POEK. (M.) 57. dédin POEK. (M.) 51. (gen.),

acin POEK. (U.) 44. nyK. dia, díi RAM. 8. «atya», didiét RAM. 8.
did'et RAM. 116. dtdt RAM. 174. (kP. aéat GEN. 27.) «atyád» |"
kP. kocaj, koca SZIL. 82. kCar.- kocái POEK. (M.) 13. kocáin (gen.)
a a
a a
PORK. (TJ.) 16. «nagyapa» ( < kuy§ «nagy» + ^ > ° ) II kP. akaj
GEN. 23. aka SZIL. 5. kCar. akai, akdi POEK. (M.) 6. aku POEK.
(U.) 41. «néne» (vö. csúv. akka [folkl.] «néne» PAAS. CSUVSZ.
. 2.); kP. ákam GEN. 41. kür. akaiem, akdiem WICHM. 226. nyK.
akdiem RAM. 6. «néném» j kP. kokaj SZIL. 85. nyK. kua'kd,
kucrki RAM. 57. «nagynéni, az apa idősebb testvére; a nagyapa
vagy nagyanya testvére*) ( < kuyo, koyS «nagy» -f akaj, vö. csuv.
kukká «anyám öcscse, anyai nagybátya, ki az anyánál fiata
labb))) H kP. izaj GEN. 6. iza SZIL. 42. kCar. izai POEK. (M.) 3.
(U.) 34. 44. izaj97i (gen.) POEK. 57. nyK. dza RAM. 22. «testvér-'
bátya,. nagybátya*); kP. izam GEN. 5. kCar. izaem POEK. 36.
nyK. dzam, 9zdiem RAM. 22. «bátyám»; kCar. izaizdin, iza&d POEK.
35. kP. izaze GEN. 5. 9zd^9 RAM. 172. «bátyja» j kP. kuydzaj
«öreg» GEN. 3. ( < kuyo -\- izaj, vö. csuv. kuG-azsj «anyai nagy
atya)) PAAS. OSUVSZ. 75.) || kCar. jdygai POEK. (M.) 57. jdyajdn
(gen.) POEK. (M.) 57. Údygai POEK. (TJ,) 44. d'dyga POEK. 38.

nyK. ie'ygd RAM. 30. «ángy, néne, feleségi), d'gygaje'm POEK.
(M.) 5 1 . d'dygaem POEK. (TJ.) 39. «ángyom» (vö. csuv. iy'Gs, Szp.
jdyüs «ángy, bátyám neje; nagybátyám neje; [megszólításban]
nálamnál öregebb asszonyi) PAAS. CSUVSZ. 16.) || kP. kurskaj SZIL.
100. kCar. kurskai POEK. 46. kurska POEK. 2. nyK. k§rskd RAM.
63. «az idősebb nőtestvér férje».
A mordvinban is megvan; pl. B. aia, M. aie «grossvater,
greis»: M. aisj anredeform; auch «schwiegervater» PAAS. MGhr.
44. ez. | E. ava « csuv. aBa) «mutter; weib, frau»: avakaj dem.
anredeform; M. auch «schwiegermutter)> PAAS. MChr. 46. sz.
Ezekben a j török eredetű kicsinyítő és kedveskedő képző,
^ ö . tat. átej «atyus» (átá) | anej «anyó» (ana) | enej «öcsikém»'
(ene) | jinej «ángyi» (jirja) | tütej «néni» (tuta) BÁL. Nyt. 28.
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(essivus) GEN. 47. pidm «kutyát» GEN. 5. (de: kCar. pim id.
PORK. 23. nyK. pim id. EAM. 5.) | kP. si «ezüst»: sidn «ezüstül»
GEN. 7. | i «jég»: kP. idm «jeget» GEN. 43. (de: nyK. im id.
RAM. 146.) \ i «év»: kP. idéken «évig» GEN. 49. (de: isken id.
[Ocs. 30.] SZIL. 37.) || ü «vaj»: kP. mm «vajat» GEN. 23. (de:
nyK. üm id. EAM. 47. 161.) | kü «kő»: kür. kCar. nyK. küm
WICHM. 209.

PORK. 2. 22.

RAM.

43.)

Valószínűleg ugyanígy áll a dolog az M-végű névszókkal is.
7-végü alakra ugyan csak egyet talált PAASONEN (NyK. XXXVili.
191.), egy régi nyelvemlékben (uj «új», s a kP.-ben is még
hosszú Ü van), de ragozás közben szintén van redukált hangzó
a rag előtt. Pl. lu «csont.»: kP. ludm «csontot» GEN. 11. (de:
kCar. lum id. PORK. 6.) | pu «fa»: kP. pudn «fáé» GEN. l^.pudm
sfát)) GEN. 39. (de: nyK. púm id. RAM. 56. pum RAM. 33. 105.)*)
s) Hátravannak még a redukált magánhangzós tövű szók.
Ezek végső hangzója a kP. küfa s részben a kM.-ben teljes
•hangra változott (1. Hangtan 64—5.), rag előtt azonban meg
maradt a redukált vocális. Pl. kP. kece «nap» : kecdn '«napé»
GEN. 13. j kUfa kinde «kenyér»: kinddm «kenyeret» PAAS. K S Z .
II. 126. | kP. jumo, küfa jumg «isten»: kP. jamdlan GEN. 42.
kUfa jumdlan PAAS. KSZ. II. 127. «istennek)) | kP. püntfö «fenyő»:
pimgdskö «fenyőre» GEN. 3. | kUfa pürö «kés» : pür9§kÖ «késbe»
PAAS. Mátkákért, 8.

A névszóképzés.
A) N é v s z ó b ó l n é v s z ó .
124. -an (kUfa -g,n is); nyK. fán, -án. Főnévből képez
melléknevet; pl. kür. fiodaran uskal «nagytőgyű tehén» (fiodar)
WICHM. 243. [ kür. Uornan fiuW «vemhes kancza» (ísoma «csikó »•)
WICHM. 228. | kP. conamm «élőt» (con «élet») GEN. 48. | nyK.
90m90ldnn-ba7' «árnyékos hely» (d0m90l) RAM. 165. | _nyK. ián
«eisreich» (i) RAM. 24. | kP. jolan kHat «lábon nyugvó magtár*
(jol) GEN. 77. | nyK. köryd'n-bü «od\%s fa» {kö'ryd «belső») RAM.
f\ Képzőben is: nyK. in «jégből való» RAM. 24. ] nyK.
pün «fogból való» RAM. 107. [ nyK. lun «csontból való» RAM'. 71.
A kP.-ből nincsenek adataim.
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56. | nyK. l§ma'n-del «schneereicher winter» (l§m) EAM. 73. |
kür. pafsgm, sor§k ((bárányos juhr» WICHM. 228. j nyK. taya,té'»
pd0lan «ma felhős [az ég]» (p?0l) í&m. 111. | kür. poWsan üstem
«gonibos övem» (poltdé) WICHM. 229. J kür. tayanan imnet ('pat
kolt lovad» (tarán «patkó») WICHM. 222. | kUfa újan sörein kindet
«vajas tejes kenyered» (üj, sör) PAAS. KSZ. II. 124.— J e l z ő s
főnevekből, pl. nyK. koyo' angd'n-iamdar «széles szájú palaczk»
(áy) EAM. 7. | nyK. ku\z§-fiazan «hosszú gyökerü» (fia&) EAM.
11. | kP. si ftuján «ezüst fejü» GEN. 2. | kP. mo mdú fiatevi
curian
idat? «mily hasonló vagy feleségemhez)) (tkp. «mily
feleségem arczú vagy») (átírt «arcz») GEN. 28. | kP. indes erjan
(erre) «kilencz fias» GEN. 57. J kP. jesan
jehze, iran
ijdie
sordkldt «da weinen gattinnen mit gattinnen, kinder mit kindern» \jes «feleség»; ire «gyermek») GEN. 61. | kür. joskar jolan
«piros lábú» (jol) WICHM. 222. | kP. kuyo jükan «nagyhangú»
(jiik) GEN. 18. | kür. fiiiskiz-kddalan «sugár termetűt) (k§3al)
WICHM. 230. | kÜr. kanéai kofiastan
uSyam «nyolcz bőrből
való bundám*) (kofíastS) WICHM. 240. | nyK. pelriddn «félkezű»
(kit) EAM. 99. | küfa sij-kücan «ezüst karmú» (küc) PAAS. K S Z .
II. 124. | kP. Marja lüman «M. nevű)) (lüm) GEN. 31. | kür.
pors§n melan
túfidrem «selyem mellhimzésű ingem» (mel)
WICHM. 229. | kür. n§l neran «négyorrú» (ner) WICHM. 213. I
kür. küŐSr orzan «göndör sörényű» (orZa) WICHM. 223. | nyK.
svmbandasan «fekete szakállú» (pandás) EAM. 95. | kür. mus
poféan ((kóczfarkú)) (poís) WICHM. 213. | kUfa cinge-punan «mit
flitterhaar» (pun) PAAS. K S Z . II. 124. | kür. sara sind'éan «világos
szürke szemű» (sindzg,) WICHM. 223. || nyK. kgrd'ksüá:n dia'mdar
«tört nyakú palaczk» (sii) EAM. 47. | kCar. si-suran «ezüst
szarvú» PORK. 25. | kür. pufdr-tupan
«gorbe hátú» WICHM.
216. | kP. édm üddran «hét leányos» GEN. 57. | nyK. kdpr-üpan
«bodros hajú» EAM. 49.
A. többi finnugor nyelv szerint a képző ?i-je eredetibb
í?-ből fejlődött. (L. SET. Festakrift 238. MNyh.3 101—102. BEKÉ,
Nyr. XXXIX. 125.)
125. Valószínűleg azonos ezzel az az -n képző, mely előtt
redukált hang van (illetve i, u, ü után semmi). Jelentése leg
többször: vlmiből való. Pl. nyK. amSZSn «schilfrohr-» (amSzan
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«reich an schilfrohr») EAM. 3. [ nyK. fia'stSrSn «ágból való»
{fiastdr, fia'stSran pedig «zweigreieh, ástig») EAM. 11. | nyK.
fia£3n «gabélförmig gespaltet; gabelung»; k§'mbaz§n «báromágú»
EAM. 11. kP. nerze fiozdn «die nase gesp'alten» GEN. 45. kUr.
apk pondas @oz§n «az apk szakálla kétágúi) WICHM. 212.
(fto£, fíaz «gyökér, elágazás»; ellenben fta£an «wurzelreich» EAM.
11.) | nyK. in «jégből való, jég-» (i; ellenben ián «eisreich»)
EAM. 24. j nyK. tsepd0m kdrtnind0m
puenrt-goda «ad vaslánczot»
EAM. 193. (kdrtni «vas») | nyK. lun «csontból való, csont-» (luan
«mager, grátig») EAM. 71. | nyK. pün «fogból való» (pü) EAM.
107. | kP. toftarftondo rozdn
«a fejszenyél lyukas»
(fo£).GEN,
46. 45.
126. K. mé (küfa ?g,s is); nyK. -as, :as. Nem nagyon
gyakori képző. Legtöbbször melléknevet képez főnévből; pl. i
«év»: kCar. ik-ia's «egy éves» POEK. 24. kTJr. indes ias alasá
«kiléncz éves ló» WICHM. 234. kP. latkok ias lies «12 éves lesz»
GEN. 43. küfa ijg,s «éves» MNyh.3 100. j nyK. kokias «kétéves»
EAM. 24. | kP. tálak, nyK. tahit «év» (ritka): ik talukas «egy
éves» GEN. 2. tá'Pkas «egy éves» EAM. 143. | nyK. kot «óv»:
ko'das «egy éves» EAM. 51. j kP. Uldée «hold, hónap»: tdhzas
«egy hónapig tartó» GEN. 65. | kE. kec9 «nap», kum kecas
parem «három napos ünnep» BUD. ÖST. III. 426. | nyK. kurSm
((évszázad, kor, életkor, örökkévalóság)): kurSmas «örök, örökké
való)) EAM. 59. II kE. tay «egyenlő, kortárs, barát, társ»: ik
tarjgas «egykorú, kortárs» BUD. CserSz. 52. || nyK. áygdrás
«eine fischangel wert» (a'ygdr) EAM. 7. | kCar. kumto
fiiödras
d'odal «35 kopekás hársbocskor» (fiié «öt» -f- ur «mókus; kopeka»
POEK. 39. | kUr. pelakas
söfájsem «félrubeles kendőm» (ak
«ár») WICHM. 240. | kÜr. poltinnikas ola potam «félrubeles tarka
övem» WICHM. 240. j nyK. maza'rákas «mennyi árus» (dk) EAM.
6. | kE. s t i d ü r a s sinialem puo «egy rubel ára sót adott»
(südd <(száz» + ur) EEG. CSM. 450. j nyK. süőd0-da'ygas imni
«százrubeles ló» (td'ygdj EAM. 22. | nyK. m§n§ «tojás» : mSnas
«ein ei wert»; kap'Htanüsmdom i-m§na's§m nalnam ((káposzta
magot vettem egy tojásért» EAM. 82. | nyK. fte'd9rá ((eimer»:
@ed9ras «ein eimer voll, einen eimer wert» EAM. 13. || kE. port
«ház»: menare p ö r t a s pörna pu ulo? i k t a s , k o k t a s
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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«hány házra való gerendafa van? egyre, kettőre való» HEG, CSM.
448. | kE. joygdé «íj»: ik j o r j g e z a s e m solom «csak egy
íjra való [fát] vágtam» BEG. CSM. 449. || nyK. éfor «leány.»:
dddras «töchterlich», dd9ra's-dza «neugeborene töchterchen» EAM.
20. || nyK. e'ryd «fiú»: eryd'é (-ázd) «ein kleiner knabe, knáblein» EAM. 20. | nyK. püeryd : püeryd's-azd «kis fiú» EAM. 8. [|
kP. kddal, nyK. kddal «dereka vminek»: kP. kdSalas GEN. 17.
nyK. kdddlds ~RAM. 46. «középső)).
Eredetileg valószínűleg kicsinyítő képző volt; ezt mutatja
néhány elhomályosult képzés: taya «kos»: tayas «kleiner hammel» (TEOICKIJ) SZIL. 240. || kP. jol, nyK. ial «láb»: jolas GEN.
28. ia'las EAM. 27. «nadrág» (vö. kE. jolaks ((lábravaló, bu
gyogó)) BÜD. CserSz. 35.) | nyK. sü «nyak»: sü'ás «gallér»
EAM. 138. | nyK. párna «ujj»: pa'rnas, - párna'ska «daumen,
dáumling (am fausthandschuh); fingeriing, fingerhut» EAM. 96. ||
nyK. pel «fél»: pelds «paar; hálfte» EAM. 99. (vö. peláká ((öz
vegy ember» [TKOICKIJ] SZIL. 160.) | ru «seprő, kovász»>: ruas
((kovásza GEN. 25. POEK. 24. EAM. 115. (vö. kE. r u a k s id. BÜD.
' CserSz. 87.) | kP. saras, siiras SZIL. 237. küfa sürg,s PAAS. s-laute
65. kE. süraks BÜD. CserSz. 51. nyK. farm EAM. 131. «dara»
(kP. sürö SZIL. 237. küfa sürö PAAS. s-laute 65. ((káposztaleves»
[Ucsebn. 47.] tar-sürö «dünner brei von hirsenmehb) PAAS. s-laute
65.) || kP. nöryö «porczogó» SZIL. 138.: n ö r g a s id. BÜD. CserSz.
66. || nyK. kelyd «mély»: kelyds «a hordó mélysége» EAM. 44. |
nyK. kö'ryd «belső»: köryds «az edény mélysége, öblössége» EAM.
56. j kP. mucas, nyK. md'ísds «vég, csúcs; folyó felső folyása,
forrása» (vö. mucno, mucko stb. névutókat). — BUDENZ szerint
(MUSz. 791.) a kP. seks, seys, sexé SZIL. 213. küfa seks PAAS.
s-laute 23. kM. seks, kür. kCar. nyJar. sekxé, nyK. saAtfs-WICHM.
FUF. VI. 18. «epe» szón is már kicsinyítő képző van (vö. md.
sep e, sáp" a id. votj. sep, zürj. sep id.).
Valószínűleg ugyanez a képző van meg a következő két
szóban i s : kP. pd&as SZIL. 169. nyK. pvja'i EAM. 113. «fészek»
~ kE. püzaks id. (vö. vog. piti, ptf | zürj. pöz ) md. fiiza,
fiize | f. pesá | IpS. pesse MNyh.4 40.) || kP. p?fos SZIL. 167.
nyK. pd0ld0s EAM. 111. «fül» ~ kE. piliks id. (vö. osztj. pdV,
p(dA | vog. pal!, pil' | zürj. pel' | votj. pel! | md. ftil's, pite | IpS.
pefje, IpO. pel MNyh.á 24.
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BEGULY adatai szerint a képző H-sel végződött, mint a
md.-ban és a finnben. A hangtörvénynek megfelelőleg ebből
aztán i lett, a mi megfelel a képző zürj.-votj., lapp és magyar
alakjának (MNyh.á .92.).

127. -n9, kP. -ne. Kicsinyítő képző. Teljesen elhomályo
sodott, alig egy-két szóban maradt meg. Ezek a következők:
kP. lepene SZIL. 109. kM. lepe-ád WICHM. FÜF. VII. 47. «lepke»
(vö. kür. kCar. l§@§, nyJar. In'fiú, nyK. fo'pd id. WICHM. FUF.
VII. 47.) | nyK. p9ne"fd «kis kutya» EAM. 100. (pi «kutya» +
-Ú9 + %'fd «állat fia»; vö. piiyd «kis kutya» EAM. 100. Tehát nem
azonos a f. penikka szóval, s nem a k kicsinyítő képző rejlik
benne) | nyK. sarj&'nd EAM. 127. kP. saryenze SZIL. -212. kUfa
saryinge*) PAAS. s-laute 40. «tetűserke» (vö. mdE. éarlco, sarka
id. PAAS. s-laute 40.).

A md.-ban egészen közönséges kicsinyítő képző: at'a «atya»:
E. aiine, M. (dana \ pona «haj»: E. ponine, M. ponana PAAS.
ML. 100. — A BUDENZ fölhozta nyK. om§n «álom» ebből: om
«alvás» bajosan ily kópzőjű (UA. 250.).
128. nyK. -o e, -t é fosztóképző, gyakran -ok nyomósító
elemmel. Legtöbbnyire határozó a mondatban; pl. nyK. áta
«atya»: átöde'ok «-atyátlan» EAM. 8. || nyK. fiola (or. BOJIJI) ((aka
rat)) : fiotádo'nd-fioláőe'ok «akarva-nem akarva» EAM. 15. ] nyK.
ial «láb»: ia'lte Has «járni nem tudni» (tkp. «lábatlan lenni»)
EAM. 27. | nyK. pm§ «isten»: wmSde'ok diai ((istentelenül élni»
EAM. 31. | nyK. paris «haszon, nyereség»: pariste'ok fifza'las
whaszon nélkül eladnii) EAM. 96. | nyK. tse'rot «sor»: tserote'ok
«soron kívüli) EAM. 151. — A keleti nyelvjárásokban nem fordul
elő. (L. még a deverbális névszói képzéseknél ezt a képzőt.)**)
*) A -ze, -ge elemre nézve vö. kP. reyenge SZIL. 189. kCar.
reye'ngd POKK. 24. «moos, fLechte» ( ~ nyK. reyen EAM. 114.) —
Talán ugyanez a képző van a köv. szóban is: nyK. sindza,
sin&zá BAM. 133. synzii, nyJar. syndzá, kür. siúd'éá', kCar. kM.
sinÉzd' WICHM. FÜF. VI. 23. kUfa singa PAAS. s-laute 34. kP.
singa GEN. 6. «szem» (vö. mdE. selltfie, M. sellnie PAAS. MChr.
858. sz.; vötj. G. M. din [tő: sitim-}, J. MU. sin (sinm-), U.
sim (éimm-); zürjl. sin (sinm-) id.) WICHM. V0.HR. 867. sz.
**) Behatóan tárgyaltam, a többi fgr. fosztókópzőkkel és
8*
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129. nylL -tawia 0 , -t§m§, kUr. -t§vi§, -tarrid, kP. küfa
-tdme, -tdmö, -t9mo (kÜfa tdmg). Ez a rendesen használt fosztó
képző; pl. kP. ajop «hiba»: ajoptdme «ártatlan» SZIL. 5. | kP.
fiitdme «erőtlen» (@i) GEN. 58. | kP. fiujtdmo GEN. 46. kUr. fiuiő§m§
WICHM. 216. «fejetlen» (fiuj) | nyK. @uinama't§m3 «ártatlan*
{(duina'mat «btinös») KAM. 16. | küfa @üt «víz»: fíüttümö «víztelen»
PAAS. Mátkákért. 9. | kP. contdmo «élettelent) (éon)GiES. 48. j nyK.
ydrtdmdo«lelkiismeretlen)) (x&r) RAM. 23. j nyK. iaytdmd0 «lelketlen»
(iáy) EAM. 213. | nyK. idm§ő§m§ «istentelen» (idmS) EAM. 31-. |
nyK. iÜn^mS ((ügyetlen, alkalmatlan*) {pn «jó, ajánlatos, illő»)
EAM. 31. | nyK. iöntd9'm90 «szerencsétlen*) (iön «szerencsés») EAM.
34. | kP. joltdmo GEN. 48. kür. jold§m§ WICHM. 213. kCar. d'o'l(hmd POEK. 24. nyK. ialWmS EAM. 214. ((lábatlan*) (jol, ial
«láb») | nyK. kinddddmd0 ((kenyértelen» (kindd) EAM. 47. j kP.
kittdme GEN. 48. kUr. kitfdrrid WICHM. 213. kCarM. kd'ttdmd POEK.
24. nyK. kitdmd0 EAM. 214. «kezetlen» (kit, kdt) \ kÜfa kombg
«lúd»: kombdddmo PAAS. Mátkákért. 8. | nyK. kuatt§m§ «gyönge,
erőtlent) (kuat «eröt)) EAM. 57. j kCar. lu'ddmd «csonttalant> (lu)
POEK. 27. | küfa lum «hó»: lumdumg ( < lumdzmg) PAAS. Mátkákért.
9. j nyK. na'mSstSm.3 ((szemérmetlent) (nam§s) EAM. 85. | nyK.
neze'r ((szegényt): neze'rtdmd0 «gazdag» EAM. 87. ! kCar. okna'ddmd
«ablaktalan)> (okna) POEK. 28. | nyK. omi§m$ ((álmatlant) (om)
EAM. 92. | kUr. pundast§m§ «feneketlen» (pundas) WICHM. 217. j
küfa pürö «kés»: pürdddmö PAAS. Mátkákért. 8. | nyK. rd0stdmd0
«hibás, nem szép, kifogásolható*) (ra0i ((kiválóság, alkalmassága)
EAM. 115. | nyK. sakxstdmd0 «epés, haragost) (sakxs «epet>) EAM.
, 128. | kCar. ím^é'ődma «vak» (singa «szem») POEK. 23. j nyK.
éurt§m§ «szarvtalant) (sur) EAM. 137. | nyK. éd0mtdmd0 ((érzéket
len, érzéstelent) (sd0m «érzés, rokonérzés*)) EAM, 141. j kP. törzatdme GEN. 46. kür. törzaddrnd WICHM. 217. kCar. torza'ddm&
POEK. 28. «ablaktalant) (torza, torza) | nyK. to'tSmS «Íztelen»
(tot) EAM. 148.
Kétségtelen, hogy az előbbi egyszerű fosztóképző és a -m»,
-md deverbalis névszóképző összetétele; noha föltűnő ez a társu
lás, de a finnugorságban több hasonló eset is van. Pontos másai
abessivusi ragokra való tekintettel, «A magyar tagadó képző*)
czímű értekezésemben (NyK. XXXIX. 418—431.).
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a f. -ttoma, -ttöma; mdM. -vtomo, -vteihe, -yíiihe, -ftuma, -ft§ma,
-f't'arha; votj. -tem, -tám, zürj. -t§m (1. UA. 276—277. és NyK.
XXXIX. 427.). A vogul -tál és magy. -tal(an) fosztó képzőben
a -t — nézetem szerint — azonos az előbbi képzők első ele
mével, míg az -(a)i itt is a deverbalis névszóképző (vö. NyK.
XXXIX. 428—9.).
130. nyK. -ts (RÁM.), kP. -c, kCar. -c. Más, régibb forrá
sokban -t, mely a hangtörvények szerint a képző eredeti alakja
(1. Hangtan 83.). Melléknévből képez elvont főnevet. Mindössze
a következő példákat találtam: nyK. -'kéfy'9 «mély»: koíjdts
«mélység» (ta'yg§£re:l?9ts «a tenger mélységes) KAM. 44. kCar.
ke'lfdt (pl. üddr sdre'n-őa kutU fía'zdk ke'ljdt
(idne'mdm künge'n,
ku'th sü'h ku'tds kere'mdm pune'n «a leány megharagudott, ásott
60 öl mélységű gödröt, font egy 60 öl hosszú kötelet*) PORK. 6. |
nyK. kw£§ «hosszú»: kuéSts ((hosszúság; tartós» EAM. 60. | nyK.
kükxéí) «magas»: kükxétts «magasság» EAM. 60. kP. kukhc id. (pl.
jayak küksdé
9s küzö «az ablak magasságát nem érte el») GEN.
74. kűcsec(!) id. (Máté 6. 27.) SZIL. 93. kűksat id. (TEOJCKIJ)
SZIL. 96. | kP. kMfö «vastag» (GEN.) SZIL. 104.: kúzgüt (z o: é)
«vastagság» ^TROICKIJ; Ist, 158.) SZIL. 104. kúzgűtlak id. (Ocs.

111.) SZIL. 104. nyK. kdzyzts «vastagság* RAM. 49. (kdZ-fd) || nyK.
le'ld ((nehéz»: lefots «súly» EAM. 68. || nyK. p90ld9rá «unbándig,
aufstutzigö : pd0lő9rets «der unbándige, aufstutzige» EAM. 111.
131. -aly§, -iilyd. Melléknevek kicsinyítő képzője. Pl.
nyK. ludS' «szürke»: luda'ly§ «szürkés* EAM. 71, | nyK. os§
«fehér»: osa'ly§ «fehéres* EAM. 93. kE. osalge BUD. CserSz. 8. |
nyK. simd0 «fekete*: kimalyd EAM. 132. kE. semalge «feketés»•
43. BÜD. CserSz. 43. j nyK. sot§ «világos»: sota'ly§ «kissé világos,
fehéres*, sota'l-iakxsary§ «világos piros* EAM. 122.
132. Van még néhány hasonló végű melléknév, melyeknél
nincs ily jelentésbeli árnyalat (alapszavuk sem igen van meg),
de bizonnyal összefüggnek az előbbiekkel: kP. jualye «nedves*
SZIL. 59. | nyK. palSa'ly§ «unverschámt, keck* EAM. 94. —
tdlyd, -31 y§ képzővel: kP. kustdlyo SZIL. 102. k ü r . kust§ly§
WICHM. 220. nyK. kust§'ly§ EAM. 59, «könnyű» (vö. kP. kustdfok
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«könnyűség, enyhülés*) SZIL. 102. nyK. kustS'ltas «megkönnyít»
RAM. 59.) I kP. ndhlye «síkos» SZIL. 137. nyK. n§zd'ly9 «weich,
glatt» (vö. nd&dm «schaben, kratzen, rasieren») RAM. 87. j kP*
tdmdlye «nedves» GEN. 63.
Lehetséges azonban, hogy ezek deverbális alakulások.
1 3 3 . Egy másik csoport melléknév, melyek -ryd,
-ry§végűek főnévi használatban, jelzőileg azonban -ya, -y3 nélkül
állnak.*) • Pl. kP. joskarye SZIL. 58. joskar
(rdfidé) «vörös
(róka)» GEN. 59. nyK. iakxé§ry§ RAM. 27. kCar. d'oska'r PORK.
27. kiír. joskar WICHM. 213. id. j nyK. kakd'rya, kákdryd «blaubleich, weisslichw RAM. 41. | kP. kosaráé GEN. 57. kosár SZIL.
90. kCar. kosarryd PORK. 21. nyK. kasa'ryd «hegyes»,' kasa'rfiü
«hauzahn» RAM. 40. | kCar. hfidrya «gyengéd)) PORK. 52. (NB.
Idfidryd
(Vdlmd «geláufige zimge» PORK. 17.), nyK. l§@§'ry&
«weich, friseh; biegsam; artig, freundlich (von menschen)» RAM.
72. | kP. pudaryo «darab, morzsa» SZIL. 179. kCar. puŐQrya ((da
rab)) PORK. 54. pudury§ «forgács» PORK. 42. nyK. p§'S§ry§ «bisschen, krümmcbem RAM. 108. j kCar. sdldd'ryd «szép, édes, hí
zelgő)) PORK. 19. | kP. uzarye (pl. uéarydm óiafom «zöldet vettem
magamra») GEN. 70, u&ar (pl. u. caskar «fiatal nyíres») GEN.
77. 71. nyK. zary§ «zöld» RAM. 163. (vö. votj. voé, zürjl. veé
«grün, unentwickelt, klein; zorn» WICHM. VChr. 131.)
134. Egy harmadik csoportja a mellékneveknek (szintén
leginkább alapszó nélkül) -kdöd, -k§d§ végzetű. Lehetséges,
hogy ezek, vagy legalább egy részük, igei eredetű. Pl. kP. fíiskade
«folyékony, híg» SZIL. 282. nyK. fiiskdde «flüssig, dünn, bieg
sam » RAM. 14. | kP. fiolyddo SZIL. 284. kCar. tSolydő& PORK. 53.

«világos», nyK. fia'ly§ő§ «fehér» (elavult) RAM. 9. (vö. kP. pól
yáltam, nyK. fialya'ltam «klar u. licht werden») ( ~ mdM. valdá,
E. valdo «hell, licht» [PAAS. MChr. 1219.], f. valea, v a a l e a ;
lp. vílked, vielked, vilkijt, vilkod, vielgad stb. SET. ÁH. 93. 102.)**) ]
nyK. ia'sk§S§ «schlank, schmáchtig» RAM. 28. | kP. joygodo «tág,
tágas, szabad» SZIL. 56. (vö. kE. jongota «tágas, l%terjedt» BUD:
CserSz. 34. nyK. iopga'ta «frische luft» RAM. 33. — kP. jotj
*) Vö. föntebb sota'l-iakxsa'ryS.
**) L. a köv. lap jegyzetét.
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«tág, tágas, szabad; szabad tér; szabad idő» SZIL. 56.) | kP.
luskddo SZIL. 119. kür. kCar. luskSőS «laza, tágult, gyenge*
WICHM. MNy. IV. 296. nyK. l§sk§ő§ RAM. 74. «gyenge» ( ~ zürj.
liskid «bőkezű, kegyes» WICHMV. MNyv. IV. 296.) (vö. nyK. Uskas
«schwach werden» EAM. 74.)*) j nyK. neskdnd «kurz, nicht hinreichend» EAM. 87. | nyK. n§y§'ő§ «vastag, sűrű)) EAM. 88. |
TROICKIJ nolgodo «iszapos hely, iszap, láp» (vö. nolo, «iszap»)
SZIL. 137. j kP. pepidé

SZIL. 161. kCar. pe'ypdd

PORK. 7. 52.

«stark, fest angezogen, gespannt, knauserig, geizig», nyK. piygpőd «fest, stark, hart» EAM. 101. | kP. peskdde SZIL. 162. kCar.
ptskddd PORK. 16. 4 1 . «erős, kemény (fa)» | kP. pdskdde «kevély,
gőgös ('? sic)» SZIL. 168. i kP. puskdöo GEN. 66. kCar. puskddd
PORK. 42. «puha», nyK. p§sk§ő§ «weich, sanft, nachgiebig» EAM.
110. (vö. nyK. pSske'őás «diarrhoé habén» [-ed gyakorító képző
vel], TROICKIJ puskedam «an durchfall leiden» SZIL. 186. kCar.
fiii'rdm puske't
pdta'rdhm «ich habé blut gesprengt» PORK. 29;
md. M. pdélciégms, E. ftslíiéems «durchfall habén, scheissen»;
f. paska PAAS. MChr. 668.)*) | nyK. pStWdd «erős, heves» (vö.
pdt «aus allén kráftenw) EAM. 110. j nyK. rask§d§ EAM. 114.
«világos» ^vö. nyK. raskede'mas «deutlich werden» EAM. 11.4.
kE. r a s k a n v. r a s k a t a n «erős, mély hangon» BÜD. CserSz.
86.) | nyK. s5ík§d§ «vortreffl.ich(?); wird nur als erganzung zu
einem lobenden urteil angewandt» EAM. 132. | kP. tiyddd «kicsi,
finom» SZIL. 247. kCar. td'jddd «apró, kicsiny» PORK. 8. 37. —
kP. tuyddo «kicsi. finom» SZIL. 258. nyK. t§y§d§ ^gering, klein»
EAM. 155. | kP. cotkddo «erős» (EINGW.) SZIL. 27. nyK. tsatkSdS
«stark gespannt, straffo EAM. 150. (vö. kCar. cot «erős» PORK.
22. nyK. tsat «sehr dicht» EAM. 150.) | kP. cückdőö SZIL. 27.
kM. tsu-tskndg WICHM. F Ü F . VI. 28. kür. isütsBod WICHM. 242.
kCar. cückddd PORK. 39. «sűrű (erdő, fésű)».
135. Talán összefüggenek az utóbbi csoport melléknévvel
ezek a -kata, -katá képzős melléknevek: nyK. kdlyatd «záh»
(vö. kd'ljd id.) EAM. 46. [nyK. h0pkatd «still, gelinde, leise»
(vö. h0'pka «mild, gelinde», h0planás «mild werden») EAM. 75. j
*) Itt nyilvánvaló az igei eredet. A -k tulajdonképpen az
igetöhöz tartozik, s csak a -dd, -ő§ a melléknévképző.
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lup «nedves»: lupkata id. SZIL,. 1.18. nyK. Wpka'ta
(tfeucht u. warm» EAM. 74. | nyK. neska'ta «ein wenig kurz,
kurzgewachsen» EAM. 87. | nyK. ndrya'td «kühl, starr, steif (z. b.
von speisen))) (vö. ndryd'stas «abkühlen, erstarren») EAM. 87. j
nyK. rd0m «dámmerung»: rd0mgivta «dámmerig» EAM. 115. | nyK.
sdZyiita «undeutlich, dámmerig» (vö. sd-éya «tauend, stáubend
[vom regen]») EAM. 132. j kP. éatkata «rossz, kegyetlen» SZIL.
18. kM. iíatkata", kMAz. t'éatkata- «accurat, genau, dicht u. gut
gemacht (z. b. kleider, schuhe, pferdegesehirr)» WICHM. FUF.
VI. 29. (vö. nyK. tsa'tk§n «erdei manó» EAM. 150.) | nyK. tsazya'ta tsa£ (tsaz@§ts «vad retek» EAM. 150.) «scharf, herb, sauer»,
kUr. Uáéyata', UáZyá «heiser (von der stimme)», kMA.z. Uá&ya'
«scharf, herb, sauer (von der bodenbeschaffenheit)« WICHM. FUF.
VI. 34. | kP. cokata SZIL, 24. «vastag, sűrű, (kása, fésű, fű)» (vö.
eok, coka id.) kM. tsokata' «dicht u. warm (zeug), voll, satt», nyK.
Uaka'ta «dicht, fest, kompakt» WICHM. FUF. VI. 31. (vö. zürj.
I. Ud. L. P. tsek «sűrű [fésű, erdő]», I. Vd. V. S. L. Uekid id.)
TROICKIJ

136. kP. -so, -se, >iö.\ kCar. kUr. -sd, -s§ | nyK. -s9,
•s§. Valami helyhez vagy időhöz tartozást jelent.*) A keleti
nyelvjárások s-es alakja eredetibb í's-re vagy idegen eredetű
képzőre mutat.
a) Határozószóhoz (névutóhoz) járulva; pl. kCar. koé
(3ele'ndS9
kis «a fenyő mellett levő gyanta» (fielend) POEK.
31. | nyK. k§r§k @d0lndsd ruski narot «a hegyen levő oroszokw
(fidolnz (irajta»)EAM. 190. | nyK. fid0ln9S9 föryem «a rajta levő
ruha» EAM. 18. \ kE. me vonzen kaesna jer koc monaserd e n e s e v. monaser-denese jer koc ((átkeltünk a tavon, mely
a klastromnál van» EEG. CsM. 716. | kE. cerka kiidülnösö «a
templom mellettit) (küődlnd) BUD. CST. III. 428. | nyK.
küsndseőem «nagy úr» (küsnd «fönt») EAM. 61. kE. küsnösö BUD. CST.
III. 429. I kE. lisnese «közeli» (lisnd) BUD. CST. III. 429. | nyK.
mülandd-lfiálndsd
. «földalatti» (l9°@áliid) EAM. 177—8. | kE.
mündürnösö «messze levő» (münddrnd) BUD. CST. III. 429. j
kE. ongolnoso «elülső» (on^olnd) BUD. CsT. III. 428. | nyK.
poksa'ln§s§ «középső» (poksaln§ «középen») EAM. 102. kE. pok*) Lásd még a sorszámneveknél.
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selnese BUD. CST. III. 429. [ nyK. taygSz sa'isIn 9s§ ((tenge
rentúlit) (sa-flnS «mögött») EAM. 142. | kE. sengalnese «hátulsó»
(seygdlm) BUD. CST. III. 429. [ nyK. t&std'fa «ottani» (tdstd)
EAM. 146. | nyK. tü'nd0s-oydl
«külső sarok» EAM. 155. kE.
tünösö (tüiid) BUD. CsT. III. 429. | K. tüzwalnose ((külső» (Ist.
258.) SZIL. 266. (kR tilsai «külső oldal» SZIL. 266.) | kE. ülnösö
«alsó» (ülnd). BÜD. CsT. III. 428. | kCar. mdla'ndd ümb
aln9S9
kaska «a földön fekvő tuskó» (ümbalm) POBK. 30.
b) Eagos főnévhez; pl. nyK. @90d90st9fo «vízi isten» (tkp.
(ivízbelio) (@d0t) EAM. 18. | nyK. taygdé-fies
mo'ygörstSsS
«tengerentúli» (moygSr «oldal» -j- -std loc.-rag) EAM. 142. | nyK.
ka'(s9-lültm90 m o y g §r s t § s 9 «napkeleti» EAM. 46. | nyK. ke'tídsitsrri90 vioyg§rstSs§ «napnyugati)) EAM. 46. || nyK. jj90lyo'm§st3
kuyizdnsd «mennyei birodalom*) (p90'lydm «ég, égbolt») EAM.
58. | nyK. ikzemlá'stdsd «landsmann» EAM. 25. (zemVá «föld») J
nyK. siudzára'stdS9 «augenscheinlich» EAM. 133. (émdzáraz «augapfel») || K. jwm9nso «isteni» (jum,9 «isten» -j~ ~n gen.-rag) (Uf.
Car.

4.) SZIL.

61.

c) Eagtalan, helyet jelentő szó után; pl. kE. koklase ((kö
zötte levő» (kokla «köz») BUD. CST. III. 428. [ kE. körgösö
j<belső» (kP. k'öryö ((belseje vminek») BUD. CST. III. 428. | kE.
kudoso vorugem «házbéli ruha» (kP. kudo «ház») BUD. CST.
III. 428. kudosed-lak li «légy úgy mint otthonn» EEG. CSM.
740. | kE. möngösö «hátsó, hátul levő» (kP. möygö «hátravaló,
nem egyenlő, hitványabb))) BUD. CST. III. 428. men al'e sarnem m ö n g ö s e m «én emlékezem még hátramaradottjaimra
kikkel ezelőtt éltem)» EEG. CSM. 818. | kE. olase jing ((város
béli emberi) (ola «város») BUD. CST. III. 428. | kE. örtösö
.«oldalt levő)) (vö. nyK. örd9st90 «oldalt» EAM. 93.) BUD. CST. III.
428. | kE. postekse «utáni»(postek «vég»)BuD. CserSz. 72, J kCar.
sarai seygals9
saraygaz9 «a csűr mögött növő fűzfa» (seygal
«mögött levőw) PORK. 34. ] kE. tise «itteni» (ti «-ez») BUD. CsT.
III. 428. | kP. tuso «ottani» (tu «az») (Ocs. TEOICKIJ) SZIL. 256. |
kE. codera türüsö «erdőszéli» (tar) BUD. CST. III. 428.
d) Időt jelentő szók után; pl. nyK. fiara's§ «későbbit)
(ftara «azután, később») EAM. 10. [ nyK. ime'éd «tavali» {ime'étd
(ttavalo) EAM. 25. kP. imasse «tavali»(ima, imaste, ((tavait) SZIL. 40.
kE. ümase id. BUD. CST. III. 428. | kE. jutoso .«éjjeli* (jüt) BUD.
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CsT. III. 428. |^kE. kecese «nappalig (kecd) BUD.' CST. I I I •
428. | kE. kengezese «nyári» (keygdí) BUD. CST. III. 428. [
nyK. kdiia'msS «mikori ?» (kd'nam, Wna'm) RAM. 62. | kE.
kizetse, nyK. kizitsa «mostani» (kizdt «most») BUD. CserSz.
21. | kP. fiisl(e) ias kotso
kue «ötven éves nyírfa» {kot «év>
idő») GEN. 51. 1 nyK. t§rridnmemn go'rs§ kni'ya «tanuló korom
beli könyv» BAM. 55. j nyK. taya'rks «mai» (tayaisd «ma») BAM.
141. | teygerh «tegnapi» (teygeíh «tegnap») BAM. 144. | K. ozsp
(Uf. 45.), ozsö (Ocs. 122.), ozsö (Ocs. 112.); ozn9S9 (Car. 43.)
SZIL. 154. 155. kE. osnoso «előbbi» BUD. CserSz. 8. I nyK. perfii'sd «előbbi» (perfii) BAM. 100. | nyK. pd0tarli's9 «első, kezdet
ben meglevő» (pd0ta'rli «kezdetben») BAM. 111. | nyK. suke'rsz
«régi, rég történt» (suke'rdd «lange zeit, lángst, schon lange»)
BAM. 137. | kE. telese, telemse [tehm (acc.) «télen»] «téli» (tel)
BUD. CST. III. 428. j kür. tenesd
samanz§ kafira «a jelenkor
veszedelmes»-(kP. tene «az idén») WICHM. 245. kCar. teneisd id.
POBK. 8. 54. j K. t u n a m s e (Ocs. 9.) SZIL. 256. nyK. tunamsa

BUD. CserSz. 56. «akkori».
137. -er gyűlőhelyet jelentő főnevet képez (legtöbbször
főnevekből); pl. kür. ftakxéer «malomtó)> (fíakxs «malom)>) WICHM.
231. | kP. caskar «nyíres» (caska «nyír)>) GEN. 77. kM. Uásla'r
(tsáska'), kMAz. Uáska'r (Uáska') «reiserhaufen, reisig» WICHM.
FUF. VI. 29. nyK. tsa'sker «reis, reisig» BAM. 150. | nyK. ia'kter
«fenyves» (iáktd «fenyő») BAM. 29. kCar. d'akter «szálfaerdő»
POEK. 45. (kP. jakte ((mindennemű szálfa») SZIL. 46. | nyK. ko'zer
«fenyves» (koz) BAM. 56. j kCar. kuer «nyíres» (kue) POBK. 37. |
nyK. küer «gestein» (kii «kő») BAM. 60. | kCar. k ü r . lomber
«ablkirschwald» POBK. 45. WICHM. 219. (lombd POBK. 52.) | nyK.

lü'lper «égerfaerdő» (lii'lpd0) BAM. 72. j nyK. nu'íer «csalános
hely» (nu& «csalán» BAM. 88.) j kP. pister GEN. 47. (piéte) nyK.
pi'ster «hársfaerdő» (pi'ste) BAM. 101. | nyK. puer «liget, kis
erdő, fasor» (pu «fa») BAM. 105. kP. piinger «fenyves» (pün^ö)
GEN. 66. küfa pün^er PAAS. K S Z . II. 30. | kür. soler «szilfaliget»
(sol§) WICHM. 242. | nyK. sarxner «füzes» (sdrlne) BAM'. 129. |
TBOICKIJ sopke'r «nyárfaerdő» (sopke) SZIL. 227. j kP. tdrker
<(fenyves» GEN. 6 1 . (tdrke GEN. 37. 48.) | nyK. twmer «tölgyes»
(tumd) BAM. 154. [ k ü r . ukxéer «lomb» (ukxé «ág») WICHM. 227.
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138. -la, -la képző jelentése szintén az; pl. nyK. koyi'lti
ftnyíres» (koyi) EAM. 52. | kP. küfa kür. koMd GEN. 46. PAAS*
KSz. II. 129. WICHM. 210. nyK. koSla RAM. 56. «fenyves»
(ko%) kE. nolugazla, nolgazla «fehérfenyőerdő» (nolugaz) BUD..
CsT. III. 427. | nyK. ote'rla «gestráuch» (oter id.) tumer-oterlá
«fiatal tölgyes» EAM. 93. I nyK. sapki'ld «nyárfaerdő» (éapki)
EAM. 127. I kE. s ü g a r l a «temető» (kP. süyar «sír») BUD. CST.
III. 427. j nyK. ua'la «füzes» (wa) EAM. 159. kE. uala' BUD.
CserSz. 12. | nyK. ü'e dorbeerweide; silberweide)>: üdd'-fixíh«silberweidegarten» EAM. 161.*)
139. A két képző együtt is előfordul, sőt gyakrabban,
mint az utóbbi; pl. kE. jakterla «fenyves» BUD. CserSz. 32. |
kP. kuerla «nyíres» GEN. 78. | kE. lörperla BUD. CserSz. 9 1 .
nyK. lülpe'rld «fiatalos égerfaerdő» EAM. 72. | kE. pisterla
«hársfaerdő» BUD. CST. III. 427. | kE. pünzerla «fenyves*
(püngd) BUD. CST. III. 427. | nyK. pue'rld «liget» EAM. 105. J
kE. sópkerla' «nyárfaerdő» BUD. CserSz. 46. | kE. iolerla' «szilfa
erdő » (kCar. soh PORK. 41.) BUD. CserSz. 47. j nyK. tumerld
rom «tölgyfaliget» EAM. 154. kE. tumerla «cserfaerdő» BUD^
CsT. III. 427.
Idegen eredetű képzők.
140. -Idk, -13k. Elvont főnevet képez, leginkább mellék
nevekből; pl. nyK. dzd «gyermek»: dzdldk ((gyermekség, embrió»
EAM. 8. | kP. fioly&dd «világos»: fiolydddhk «világosság GEN. 60. |
kP. ptdra «tisztaságkedvelő»: jdtdrahk «tisztaság» GEN. 56. [ kP.
patdr «erős»: patdrhk «erő» GEN. 60. | kP. pojan «gazdag»:
pojanhk «gazdagság» GEN. 60. ] kP. poro, nyK. purS «jó»: kP.
pordhk, porhU SZIL. 174. nyK. purldk EAM. 106. «jóság, jószág» |
kP. taza «egészséges»: tazahk «egészség» GEN. 60. | kP. tutlo
«édes»: tuthUk «édesség» GEN. 57. — Főnevekből ritkábban;
pl. kUr. fiáig, «prém»: fiaig,l§k «prémre való» WICHM. 232. | kP.
ticmas «teltség» : ticmashk id. GEN. 56. [ kür. tulSp «bunda»:
tülöBldk «bundára való» WICHM. 232.
Gyakori a -sas, -sas-végű igenevek u t á n ; pl. nyK. kdékd*) BUDENZ ezt a képzőt azonosnak tartja a nyK.
többes képzővel (CsT. III. 427.). — L. 1 7 9 .
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sashk «dobni való» (kd'skem) EAM. 48. | nyK. ko89sa'sUk «zú
bleibender» (kodem «hagy») EAM. 51. | kCar. naUa'éhk «venni
való» (nálam) POR,K. 17. | nyK. paiskSsa'sUk «rázni való» (patskem) EAM. 98. | kCar. pusaüdk «megillető rész» (puem «ad»)
POBK. 21. | kCar. ugahsashk «nézegetni való» PORK. 17.
(,
Dativushoz járul ebben a példában: nyK.
ndndlanl3k§m
it-nal «a nekik szántat ne vedd el» EAM. 87.
Vö. c.suv, irdk «kény, akarat^ szabadság; tágas, téres»:
ir,->kfo% «szabadság)> PAAS. CSUVSZ. 17. j ir§ «jó)>: ir§l§% «jóság»
<<e
PAAS. CSUVSZ. 19. | sajya/ «egyenes, szálas fa»: sajyayl§x
gye"
nes, szálas fákból álló erdő» PAAS. CSUVSZ. 113. — t a t . ác
«ébes)>: delek «ébség, éhinség» PRÖHLE 330. | k§jücel§k ((merész
ség, bátorság)) (k§j- «mer)>) PRÖHLE 348. | usal «rossz»: usallek
«rosszaság)) PRÖHLE 362.
1 4 1 . kP. -ée, -zo, -zö; nyK. -zd, -z §. Cselekvőt jelentő
főnevet képez,'névszóból és igéből; pl. nyK. io «varázsige»: io'zS
'((varázsló)) EAM. 33. kP. juzo id. SZIL. 62. | nyK. kdto «nyáj»:
kí>tö'Zd0 ((pásztort) EAM. 48. | K. kol ((hal»: kohzo «halász» (TROICKIJ) SZIL. 86. j kP. pasa «munka»: pasaié ((munkálkodó, serény»
GEN. 59. | kür. su(31>rzd «dudás» WIUHM. 228. (kP. s&fior «duda»
SZIL. 239.) | nyK. td0md0r «kis dob»: td0md0rzd «dobos» EAM.
156. kür. tümWrza WICHM. 229. | kür. tnr§zd uSdr «hímező
leányi) WICHM. 228. (kP. türö «brodüre» SZIL. 262.) || nyK. §ryem
«varr»: §ry§'z§ «szabó» EAM. 165. j nyK. iyras «grinsen, nennen»:
itrdzd «ein launiger mensch, drolliger kauz» EAM. j nyK. kttsem
*<kér»: kxíse'zd EAM. 50. (és kztsd'zd EAM. 48.) «koldűs» j nyK.
kdtfran ((beszél, csaesog»: k§t§'rz§ «csacsogó» (de ebből is lehet:
k§'t3r ((csacsogó») RAM. 65. | löktem cmegropt büvöléssel)>: kP.
loktozo SZIL. 114. nyK. lokWzS EAM. 70. «varázsló*.
Vö. csuv. emel «varázsszer»: emelzd «varázsló, táltos» PAAS.
CsuvSz. 10. | §lav, lav «előfogat»: Slavid, lavSzd ((bérkocsis;
fuvarosw PAAS. CSUVSZ. 13. (vö. tat. -ci, -ce BÁL. Nyelvi 27.)
14:2. kP. -le, -lo, -lö; nyK. -Id,
nevet alkot néhány példában: nyK. h0m
EAM. 75. kE. lümla BUD. CserSz. 92. |
alkalmasság»: rd0zh «szép, jó, kitűnő»

-13. Főnévből mellék
«név»: h0mfo «híres>>
nyK. rd0i «kiválóság,
EAM. 116. | kP. saple
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«erős» GEN. 1. (vö. tat. sáb «gyors, sebes» PEÖHLE 357.) | kP*
surt ( < csuv. surt) «háztelek az összes épületekkel)): surtlo
mHande «hofgrund» GEN. 55. | kP. tam «íz»: tamle «íz'es» GEN.
3. | kP. tut «íz, édesség»: kCar. tu'Md «édes, ízes» PORK. 251
kP. tuthldk «lieblichkeit [der wárme]» GEN. 60.
Vö. c s u v . ajgp «hiba, vétek»: ajgpU «hibás, vétkes» PAAS.
CsuvSz. 1. j pilfizdk «piszok, sár»: pil\úz3kld «piszkos, sáros»
PAAS. CSUVSZ. 105. — t a t . tam «íz»: támlé «édes» PEÖHLE
358. | akii «ész»: akil-lí «eszes» BÁL. Nyelvi 32.
143. K. -rak, nyK. -rak, -rak a középfok képzője. Pl.
nyK. dr[3ez3rdk «fiatalabb)) (&t@ét&) EAM. .21. | nyK. izi-rd'k
«ein wenig klein, kleinlich» (izi) EAM. 26. | nyK. ko'jo-rak
«nagyobb» (koyo) EAM. 47. | nyK. Uwi3ra'k «hosszabb» (ku'£§)
EAM. 60. | nyK. le'h-rdk «nehezebb» (lehJJ&km. 68. | nyK. kd'oSn
le:l9ts-9ra*'k «wie schwer» (leldts «súly») EAM. 68. | kP. sakhrak
(•melegebb)) (sokso) GEN. 27. | kür. nömng,n tolmas
tsüt!sk9Ő9rak ulmas, tömőin mimas suerak
ulmas «a mi járásunk
[hozzátok] sűrű, a ti jöveteletök [hozzánk] ritka» WICHM. 242.
Határozókon is: nyK. fia'rard'k «kissé későbbi) (fiára) EAM.
10. | nyK. iiie:rti'k
to'lok «jöjj gyorsabban)) EAM. 32. | kd'rjdzec
iüe:rd'k «fut a lehető leggyorsabban)) EAM. 172. (irle «gyors») j
'nyK. a'ndakra'k
kecis §'l$n «előbb kellett volna jönni» (andak
«korán, rögtön») EAM. 3. || nyK. li'én&rak «közelebb)) (lisnd)
EAM. 69. || nyK. olen-rák ((lassabban» EAM. 91. | kCar. üpsdzdm
sör 9nr ak sördnrak
iőa égnőd «a sapkát ne húzzátok na
gyon ferdénw (sör «szöglet, él») POEK. 54. f| kCar. rd'fidé örddskdrak kaje'n «a róka kissé félrement)) POEK. 9. j kP.
kelydskdrak puro «menj mélyebbre» GEN. 32. fáétye «méiy-»).
Vö. tat. mátur «szép»: máturrak «szebb» | kuip, kuib «sok»:
kuibrdk, kuibárdk «több» | bik «nagyon»: bigrdk «jobban» PEÖHLE
NyK. XXXVIII. 72.
B) N é v s z ó k é p z ó s

igéből.

144. nyK. -éd, -s§; kP. küfa -se, -sö, -so (küfa -sg).
A jelen idejű melléknévi igenév képzője. Az s eredetibb ks-ből
való. (Vö. nyK. iüám «iszik»: iiikHd «ittas» EAM. 35. | kE. iliksa
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pu «élő fa» BÜD. CserSz. 7.) | pürukso «teremtő» BUD. CserSz.
75. | kE. kolokso «halott» BUD. CserSz. 25.)
nyK. pd0lyom§st§ §ls§ manmán dii «mi atyánk, ki vagy a
mennyekben» (§las «lenni») EAM. 8. | nyK. détd'h «tevő» EAM.
172. j nyK. iarat§s§ «szeretőt) EAM. 7. j kür. jby§s§ «folyó»
WICHM. 238. | kP. kajdse GEN. 61. kCar. ka'ih
PORK. 7. nyK.
keh EAM. 90. «menő» | kür. kelédsd «illő» WICHM. 223. | kür.
kié9 WICHM. 233. kCar. ki'h PORK. 23. «fekvő» | kUr. kSneléd
WICHM. 209. kCar. kdne'Ud PORK. 22. «fölkelő» | kCar. ko'Ud
«halló» PORK. 23. | kür. kol-kujísdsd «halász (tkp. halfogó)»
WICHM. 208. | kCar. mu£etéd «jós» (muzedam)
HAM 3. | kür.
uddr nalh WICHM. 209. kCar. ü'thr ncflsd PORK. 22. «nősülő
(tkp. leányt vevő)» | kP. muso «találó» GEN. 73. | kP. imne ongdéo
(dat. ongdsdlan) «lóőrző» {on^em «néz, tekint») GEN. 5. j kP.
jpuéo «adó» GEN. 73. | éih «cséplő» PORK. 10. | nyK. sih sar
«ütőér» (sitim) EAM. 128. j kür. sindzdéd @üt «álló víz» (sindze'm
«ül») WICHM. .238. | kCar. si'ngdsg «tudó» PORK. 7. | kP. socso
«szerető» GEN. 69. | kP. sojdéo «álló» GEN. 60. | kP. sondso
«kívánó» GEN. 56. | kür. súé§ «fölérő)) WICHM. 239. j kP. tolso
«jövő)) GEN. 60. | kCar. uss§ «látót) (uzam) HAM. 3. |] kCar. kuééd
«növő» (kuskam) PORK. 37. | kP. kocso «evő» (kockám) GEN.
14. nyK. ki'nddyar,s§ «brotesser» (kaiskam) EAM. 49. || kP. kosso
'GEN. 13. kostso GEN. 30. kCar. ko'sh PORK. 17. (kostám) «járó» |
kP. lekse GEN. 59. kCar. lekéd PORK. 35. (lektam) «kimenő».
145. B e f e j e z e t t c s e l e k v é s t j e l e n t e n e k : kCar.
d'umz jdédn fioldíd teyge «égből e s e t t pénz» PORK. 35. |
-kCar. mlandes (lo'céd lum «a földre esett hó» (§ozam) PORK.
35. | kür. ilalsS
mari « i d ő s embert) WICHM. 229. | kP. kol9so
GEN. 4. 54. kür. kolsS WICHM. 208. kCar. ko'lh PORK. 25. nyK.
koldéd EAM. 200. 208. «halott, megholt»*) | kE. k o s k o s o ver e s k e pöste «tedd száraz (száradt) helyre» EEG. CsM. 488. j
nyK. kots§
oksa «a m e g m a r a d t pénz» EAM. 175. kCar.
ko'th PORK. 16. ko'dh PORK. 19. | küfa küjsö «sütött)) PAAS. KSz.
II. 206. I kür. kusd «érett» WICHM. 237. I kP. manse
osal «a
*) Yö. kE. tudó k o l o s o t i s t e kia «ő h o l t a n (mint
halott) fekszik itt» EEG. CSM. 544. [| kE. k o l o s o m mueve
. « h a l v a (mint halottat) találták*) EEG. CSM. 546.
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m o n d o t t baj» GEN. 53. j kCar. menga'isd pop «az a pap, a k i
m e g e s k e t t e » PORÉ. 2. | kP. süsö kaska « r o t h a d t fatörzs»
GEN. 35. | kP. süksö jondal « e l r o t h a d t háncsbocskor» (süktem) GEN. 36. | kP. tolso «jött» GEN. 68. — L. még néhánypéldát BUD. CsT. III. 430.
1 4 3 . -sas, nyK. -sas, -sas. A participium necessitatis
képzője. Nézetem szerint az előbbi képző és -as, -as denominális képző összetétele.*) Pl. kP. fiay^éas ü'e «őrködni kellett»
((üayem) GEN. 33. | nyK. §ra£§m isüis9sás
oy§l «lyukat ne
csinálj [a ruhába]» (isüísem «elvisel [ruhát]») EAM. 158. ] nyK.
mam dstd'sas,
ma'nes «mondja, mit kell tenni» (dstem) EAM.
170. | kP. u pörtdii os murjazdm osemden ild sas port kané «az
új szoba fehér kályháját fehérítvén, élni kell a szobához illően»
(illem) GEN. 72. | nyK. a% iamsas,
ma%am> %uda §lat edem «jaj,
el kell veszni, mily rossz ember vagy» (iamam «elvész») EAM.
27. | kCar. nemnan kocsas
jüsas
kendd-singaUd küftar jiimalan édhn kodes «az étel és ital, a mit enni s inni akarunk, a
palló alatt rejtve marad» (kockám, jüam) PORK. 58. [ kP. kiamat
töfan kapkaze tules j üld sas «a másvilág kapujának a tűzben
«1 kell égnie» (jülem) GEN. 76. | kP. oktds ongas k aj sas «a
tőr után kell nézni [tkp. menni]» (kajem) GEN. 42. | kCar.
ka is a s una «útra készülő vendég» PORK. 39. | kP.
kaj9sas
koméi kuzo «megteendő utad nagy» GEN. 77. | kCar.
uzsas,
kolsas
serjd ulmas «drága volt nézni és hallani)) (u&am, kolam)
PORK. -37. | kP. fiujda kossas
«fájjon a fejetek!» (korstem,
koétem). GEN, 20. | nyK. kol3stss as mam popat «meg akarom
hallgatni, mit beszélnek)) (kolsstas) EAM. 54. j kP. ik jeyna fiayas
kotéas
«egyikünknek őrképen kell maradnia* (kodam) GEN.
12. nyK. EAM. 51. | kP. zfiatam suko kudasas
«sok ruhám
van, a mit le kell vetnem» (kudasam) GEN. 5. j nyK.
k§isssas,
manSt «azt mondják, meg kell fogni őket» (kUsem) EAM. 177. \
kP. mellnam kiless as «fánkot akarunk sütni» (küestam) GEN.
36. i nyK. Wtsas «olvasnom kell» (fádam) EAM. 72. | kP. tdlanet
lisas
mdú omdl «nem neked vagyok én rendelve» (Ham «lenni»)
*) Vö. a mordvinban : palama «das küssen; m a n m u s s
k ü s s e n ; geküsst von jemdm)) (palams) PAAS. MGhr. 011.
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GEN. 66. | kür. nömng/n nalias
uddréd «a leány, a kit el aka
runk venni» (nálam) WICHM. 235. kCar. PORK. 40. j kür. terdm
nalm§m nald3sas
«egy szánt mindenesetre kell venni>> WICHM.
230. | kP. kisanam jumdlan pusaéil'e
«pintyünket istennek
kellett volna föláldozni)) (puem «ad») GEN. 42. kCar. pusa-s
«megillető rész» PORK. 16. 17. n\K. maianna teygela Sryen,^gasmeskd %oí (sort oksam -pusas dlnezd «jobb lenne, ha az
ördög pénzt adna, a helyett, hogy itt így varrnivaló után járunk»
RAM. 188. | kP. oktdhm s&nddéas
«tőrt kell fölállítani)) (sdndem
«helyez» GEN. 42. | kP. refonam susas
«a répát meg kell: gya
lulni)) (suam) GEN. 4. | nyK. süd3°sás
ti'skd «ide kell paran
csolni)) RAM. 172. | nyK. ma-don§ torfeias tiy g ál ÍM s «mivel
kezdjünk kereskedni)) (tiy gálám) RAM. 189.
C s e l e k v ő j e l e n t é s s e l elég ritka; pl. kCar. fíaras
kocsas
édfi-iydzd «a kis csibe, a mely meg akarja enni az
9
ölyvet» (kockám) PORK. 51. j nyK. ka'rsas
úd «most enni
akarunk* (kaiskam)~RAM. 172. | kP. ademe susas fter&st ilet-mo?
dolyan helyen élsz, a hova eljut ember?» (suam) GEN. 16. | kP.
kunam tolsas
keceddm kalaéal kolto «mond meg a napot, me
lyen jönni fogsz» (tolam) GEN. 63.
S z e m é l y r a g o k k a l : pl. kE. olas k a e s a s e m ulo
«a városba kell mennem» REG. CSM. 513. | kP. cu, i uksesemgdna éingdlden muraltdéasem
ulo «várj egy kissé, csak az
ágon kell még ülnöm s énekelnem» (muraltem) GEN. 42. H kE.
ol'osased ulo mo «van-e valami beszélni valód vele?» REG,
CsM. 122.
Tárgyraggal, határozóragokkal s névutóval;
pl. kE. t o l s a s e m , l i s a s e m (o: tolsaídm, lisasdm) kö sin^a
«a jövendőt, leendőt ki tudja» REG. CSM. 509. | kE. t o l s a 
s é é t e m (o: tolsas9stdm) singesem «tudtam, hogy el fognak
jönni)) REG. CSM. 510. || kE. men koTum tudón k a e s a s e m
(o: kaisasdm) ((hallottam, hogy ő elmegy» REG. CSM. 511. || kE.
taza l i s a s l a n jükstülena «fürdünk a végett, hogy egészsé
gesek legyünk)) REG. CSM. 67. | kE. t o l s a s l a n kódos ((el
jövetelére hagyta» REG. CSM. 518. || kE. azam skal p ö k t e s a s g e c nal «vedd el a gyermeked onnét, hol a teheneket
fogják hajtani» REG. CSM. 520. || kP. suphn luktsas
yoddm
jörm kaja «mikor már majd föl volt húzva, leesik» {luktam
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«kivesz») GEN. 15. | kP. küzen susasdz
yoddm kuydzan jolas
kandra£e kúriáidén kaja «mikor már majdnem fölmászott, az
öreg nadrágtartója elszakadó GEN, 4. || kE. ergeze t o l s a s v e r e m
ol'eve ((beszéltek fia eljöveteléről)) REG. CSM. 521.
147. -ma, -m§ (kP. küfa -me, -mö, -mo [küfa -mg]).*)
Általában a múlt idejű melléknévi igenév képzője, de többféle
jelentéssel. Főnévi használata is éppoly gyakori.
Igenévi jelentéssel. Pl. nyK. á'snd0m dddt «nevelt leány»
(á'snas «őriz, ápol») RAM. 8. | kP. fta/sme portdé «leterített sző
nyeg)) (Bayjam «kiterít») GEN. 67. | nyK. sur-yenm-b azm§ olmam
náles «egy almát vesz, a mitől a szarv lehull» (Bazam «esik»)
RAM. 179. | kCar. BuisukWmS HAM. 21. (vö. nyK. B§ts9'ktas ((föl
tartóztat)) RAM. 17.) I kP. Bückdmö «simogatott)) (Büékem) GEN.
57. | kCar. d'stdmd PORK. 7. st§m§ HAM. 6. kP. 9St9me «csinált»
(dstem) GEN. 59. | kür. jüm§-isd kd nid yejsd «vízkereszt napja
(tkp. az a nap, melyen az istent bemártották))) WIOHM. 207. |
kP. cialme Buryemem «ruhám, a melyet fölvettem))
(cialam)
GEN. 63. | kP. italme surtem «a ház, a melyben lakom» (italam
((éldegél))) GEN. 63. | kUfa jöratdme «szeretett» PAAS. K S Z . II.
126. kür. jöratvmemdn motorzd «legszebb szeretőm» (tkp. ((szere
tettem legszebbje*)) WICHM. 223. j kP. jiimö Biit «ivó víz» (jüam)
GEN. 5. | nyK. @d0t iüktd0m-bdr
«itató (hely)» (iüktas) RAM.
12. | kP. nalden kajme üodr ((hazavezetett leány» (tkp. «vevén
ment leány») GEN. 76. kainid PORK. 17. nyK. kemd0 RAM. 194.
(kajám, kem) | kP. os kuszán kalaidme
mutso «a szó, a mit
a fehér czár mondott» (kalaéem) GEN. 66. | kP. Bojzdn kidme
Ber ((fekvőhely)) (kiem) GEN. 57. | kP. kickdme imne ((befogott
*) Talán ide tartoznak ezek a képzések is, melyekben az
-m előtt nem redukált hang v a n : nyK. áriéin «grosse stangen
auf dem strohdach» (ar'tas «auf den rucken binden, auf dem
rucken tragen») RAM. 4. j nyK. 0'rfem
RAM. 17. kP. fiuryem
SZIL. 288. «ruha» (§ryem, uryem «varr») | nyK. e'ltem, eltálem
«ein armvoll; umarmung» (elta'lds «einen armvoll nehmen, in
den armen tragen; umarmen») RAM. 20. | nyK. pasa'rtem «druck,
etw. aufgelegtes» (pasa'rtas «zudrücken, starker druck auf etw.
legén, einschláfern») RAM. 97. | nyK. pörtem «wirbel» (pörtas
«drehen, wenden») RAM. 104.
Nyelvtudományi

Közlemények.

XL.

9
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ló» (kiékem) GEN. 75. | kP. kocmo
suddoa as HZ'e «a fű, ,a
mit m e g e t t e t e k , egészségiekre váljék !»• GEN. 5. kP. kocmo
suddda rok UZe «a fű, a mit m e g e s z t e k , földdé váljék» GEN.
33. kP. kotmo GEN. 57. kCar. k'o'cm? POEK. 21. (kockám) \ kCar.
pockaltal-k o 119 m 9 lui «az eleresztett nyest» (koltem «küld»)
POEK. 37,. | kP. lüngal kosmo
lünge kumdéem «nyírfahéjam,
melyet fújva járok» (kostám «jár») GEN. 77. | kP. türlö sáska
kümö pay9t «az idő, mikor sokféle virág nyílik» (küam «érik»)
GEN. 71. j kür. kuralmS mSlandS ((bevetett föld» WICHM. 207. |
kCar. socm9-kusmd
mlandet «a föld, melyen születtél s
növekedtél)) (kuskam) PORK. 42. | nyK. sdlyusmS io (tkp. «húsnövö varázsige») oly varázsige, a mitől a seb begyógyul s új
hús nőhet EAM. 130. j kCar. kust9mdé9mat ok singé «nem
ismeri azt, a ki neveltet) (kustem) PORK. 53. | kCar. kdökén
le km9 alasa «az indulásra befogott herélt ló» (tkp. befogva
indult) (lektem «kimegy») PORK. 57. j kP. I9st9me
oralde ((épí
tett ház» (hitem «csinál» GEN. 56. 59. | nyK. sim-ozd-litsas edem
limd0 olmam nales «vesz egy almát, a mitől a fekete csődör
meggyógyul és [újra] ember lesz» (Ham «lesz») EAM. 170. | kP.
temen lukmo sajka «a megtöltve elvitt serleg» (luktam) GEN.
73. | kP. süan yoÖ9m murámo
muroftlak ((lakodalomban énekelt
dalok» (murem) GEN. 75. | kür. nalmS kindv «vett gabonát)
(nálam) WICHM. 211. | kP. oltdmo tuly9C9n saklen ((tűzvésztől
(tkp. gyújtott tűztől) őrizve» (öltem «befűt») GEN. 60. | kP.
nemnan on§9mo
os kuy9za «a fehér czár, a kire nézünk»
(ongem) GEN. 74. küfa onfomg PAAS. KSZ. II. 208. | kCar.
pelŐ9m9 u ((olvasztott vaj» (kP. peltem) PORK. 51. | kP. poy9mo
((gyűjtött)) (poyem) GEN. 60. | kP. pumo GEN. 69. kCar. pwm9
PORK. 13. «adott» (puem) | kP. ndlle fiedra purdmo
pecke
«olyan hordó, melybe negyven akó belefért) (purem «bemegy,
belefér») GEN. 27. | kP. pot sakdme
ey&a «serpenyőtartó rúd,
melyre a fazekat akasztják)) (sakem ((felakaszt))) GEN. 46. | kP.
m9n sicme
torza «az ablak, a hol ón ültem» (sin$am «ül»)
GEN. 74. kCar. si'cmd PORK. 18. nyK. keís9 s%tsm90 mong§r
«napnyugat» RAM. 46. | kCar. mdi sof9m9
tum9 «a tölgyfa,
melyben álltam» PORK. 11. | kCar. memnan sonzmd d'9nga£9
«a sógornő, a kire gondoltunk)) PORK. 46. | kCar. sor@alm§
HAM. 4. (sorfiolás «kér, könyörögő HAM. 5.) j kür. pizUyiísk9
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sotsm§
i «az év, mikor sok vörös berkenye lesz» (sofsam
«születik, nő») WIOHM. 207. | kP. tin ftateddn socmo
akaíe
omel-mo? «nem vagyok-e feleséged született nagynénje?*) GEN.
28. nyK. saümS-fiar «szülőhely», . s.-yeih «születésnap» EAM.
127. | kCar. süsmd ü «köpült vaj» (süskam) PORK. 51. nyK.
édsmdo EAM. 132. | kE. t o l m o kornena sae el'e «jött utunk
jó vala» EEG. CSM. 489. | kE. tide t ü n e m e kenagaze «ez a
könyv melyet tanul» EEG. CSM. 490. | kP. ü£mö «meghívott»
(ü&am) GEN. 69.*)
148. Elvont fogalmat is jelölhet;**) pl. kP. kece fturzalme
«napnyugot» (fíuréalam «letelepedik))) SZIL. 289. | kE. nunon
e s t e m é cokesest tol'o «az ö munkájuk megtetszett [az embereknek])) EEG. CSM. 503. j nyK. iümd0 soes «szomjas vagyok
(tkp. szomjam megérkezik))) EAM. 134. (iüam «iszik»), küfa jüjmö
oivásw (PAAS.) MNyh.3 88. j nyK. áfám dok§ kem0o soes «atyámat
meg akarom látogatni (tkp. apámhoz menésem megérkezik)))
(kem ~ kP. kajem «megy») EAM. 194. [ kE. k o c m o koklaste
ol'osom «eVés közben megmondtam [neki]» EEG. CSM. 506. j
nyK. §dlyod3m§ «a böjt kezdete» (tkp. «húshagyó•»; koőam) EAM.
130. | kE. meman kol k u c u m o julusto ulo «a mi halászatunk
(tkp. halfogó [helyünk]) a Volgán van» EEG. CsM. 495. | kür.
kuddrfsd kuddrtvrrid «mennydörgés)) (kuddrtem «dörög») WICHM.
207. { kür. mSner küm§ «a vászon szövései) (kuem) WICHM.
215. | kP. pus tene joydmo
«csónakázás (tkp. csónakkal való
folyás)» (joyem) GEN. 45. | K. mijme «menést) (mijem, miem)
(Ocs. 24.) SZIL. 123. | nyK. sd:lespí>'r3m§ «a húsevés kezdete
*) Érdekesek a köv. példák: kE. teres p i t m e m kondus
«a szánra k ö t ö z v e hozta őt» EEG. CsM. 547. | kE. p u s t m o m mueve «m e g ö 1 v e találták» 546. 11 kE. p i t m e solga
« m e g k ö t ö z v e áll» 545. | kE. pu r u m o tusto kia «a fa
f ö l v á g v a fekszik ott» 545.
**) A cser.-ben a mellékneveknek elvont főnevekként való
használata nem ritka; pl. kür. kornSn ku£ué§m,
küjsüksdm
sem alasat sind'égles «az út h o s s z ú s á g á t , r ö v i d s é g é t a
fekete ló tudja» [ @ütts5n keljdzdm,
kuasS£§m
kuyuZan kujii
jakdret sin&zqles «a víz m é l y s é g é t , s e k é l y s é g e t a császár
3
nagy vasmacskája tudj a» | • UdsSn neld z"§m kust§ly§z§m
éke
üidlőena «az élet n e h é z s é g é t , k ö n n y ű s é g e t mi magunk
megtapasztaljuk)) WICHM. 220.
9*
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(tkp. húsba menés)» EAM. 130. | nyK. ore'n-sdsm?0 «vajköpülés»
(szsküs «üt, ver») EAM. 132. | kCar. sü'fidr so'ktdmd «dudán ját
szás)) (soktem ((hangszeren játszik») PORK. 24. | nyK. ukzsdtsmS
soes «hányás erőltet» (u'kxs$ndzam «hány, okád») KAM. 159.
149. S z e m é l y r a g o k k a l ; pl. kCar. fiostdlme'm sueé
«nevetnem kell» (fiostdlam) POKK. 10. | kCar.
kudaéal-kuS'alddmem ok su «nem akarom levetni s eldobni)) PORK. 54. | kP.
tüyö lekmem
sues «ki kell mennem» (lektam) GEN. 28. 15. |
kE. t o l m e m koklaste jur lie ((jöttöm közben eső esett (tkp.
eső lön v. vala)» EEG. CSM. 504. | kE. men tiste u l m e m
cokeseze og tol «az ón itt létem nem tetszik neki» EEG. CSM.
593. | nyK. min ü'z9°memn-don8
a'k-tol «az én meghívásomra
nem jön» (üzem «meghív)>) EAM. 172. || kP. fi üt türsstö
iV9met
tene mo pajda «mit használ neked a víz partján való élet» (il'em
«él») GEN. 76. | kCar. kuyu mord kocmet
sueé kdn «ha nagy
epret akarsz enni (tkp. evésed megérkezik))) (kockám) PORK. 42. J
kÉ. t o l m e d sues mo? «el akarsz-e jönni» EEG. CSM. 567. [
kP. kuydzam uzmet
sueé-kdn «ha a császárt látni kívánod»
{uzam «lát») GEN. 71. || kE. kön k a j m e z e sues «ki akar
(kinek van kedve) menni?» EEG. CSM. 565. | nyK. min 9éte'nam
tsila li'md0£d0m
«én megtettem minden lehetőt)) (JAam «van,
lehetséges*)) EAM. 68. j nyK. min ma'y 9rmd0éd0m ko'l3nam ((hal
lottam sírását» (máy9rem «sír») EAM. 53. [ kCar. pojan so'ndmd&d de'nd nuzna d'ö'ndm-mwm9i
de'nd «der reiche nach bé
liében, der arme je nachdem ihm verstand gégében ist» (sonem
<(gondol»; muam «talál») PORK. 22. | kP. ojydrmdé
őene üp
]ardmédm nahn «szomorkodva vesz egy hajfürtöt» (ojydrem ((szo
morkodik ») | kP. pumet
tar fiára pdstdmd&d
li£e «der segen
dafür mögé dir erfolgen» (puem «ad»; pdkem «helyez») GEN. 61. |
kP. suld9r£dm éerdmdZdm
ongat « nézik a szárnyat s az írást»
(serem «ír») GEN. 44. | kE. kön t o l m n z o og su «ki nem akar
(kinek nincs kedve) eljönni» EEG. CSM. 567. | kP. acamdn umalmdée kuko mamok «atyám fekvőhelye kakuktoll[ból való] (urnalem «alszik») GEN. 69. || kCar. po'rtdskd&d pwrmdna
yo'ddm «a
szobába lóptünkkor» (purem) PORK. 15. | nyK. ma
éaism§na'YJism per fii naredemb94d §l§ndt «a mi teremtésünk előtt óriások
voltak» (saisam «születik, nő») EAM. 203. | kCar. me tóimmá
yo'ddm «a mi jövetelünkkor)) PORK. 15. || kE. nunon e s t e -
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m e s t e m jorateve «az ő munkájukat megszerették)* EEG. CsM.
502. | kP. kocmdét
éms «enni akarnak» (tkp. «evésük meg
érkezik))) (kockám) GEN. 20. | nyK. iün-slind2dmd0étd
yod§m
iktdt kupets pSra kafíakSskS «mialatt ott ülnek és isznak (tkp.
iván ülésükkor), egy kereskedő lép be a csapszékbe» (sindzem)
EAM. 188. | kCar. nundn sü'ddmdstd
poce's me to'hn uhna'
«parancsuk folytán ide jöttünk» (éiidem) PORK. 15.
150. T á r g y r a g g a l ; pl. kCar. kukari'n éd
fid'lddmdm
u'zdn-da ftostdl yolde'n «mikor a munkás megöntözését látta,
nevetésre fakadt» (cdfidldem) PORK. 3. | tudó meman tiste
i l e m e m ttivütok og sinze «egyáltalában nem is tudja, hogy
mi itt élünk» EEG. CSM. 380. [ kE. sogas k a j m e m uzon ulod
«láttak engem a mezőre menni (a mezőre menésemet))) EEG.
CsM. 492. | kE. men ezem kol k e c k e r m e d e m «nem hal
lottalak kiáltani (tkp. nem hallottam kiáltásodat))) EEG. CSM.
714. | kP. nur kosmdm
kostáé kajem v. nur yosmdm
kostám
«vadászni megyek (tkp. erdő járást járni megyek)» (kostám)
GEN. 11. (de: nur josmo
kostáé kaját «vadászni mennek» GEN.
12. 17.) I kP. soésemleé kotmem
s?m singé «nem tudtam, hogy
kedvesem elhagyott (tkp. kedvesemtől [való] elmaradásomat)))
(kodam «marad») GEN. 71. | kCar. luin mo ddmdm, ongalm «a
nyest játékát nézve» (modam) PORK. 34. | kP. suéarze
murdmdm
kohstes ((hallgatja húga éneklését)) (murem) GEN. 5. | kE. tudó
uzo me port (v. pörtöm) o n z u m e m «ő látta, hogy én a házat
megnéztem)) EEG. CSM. 493. | men uzom tudón port o n z u m o z o m «én láttam, hogy ő a házat megnézte» EEG. CSM. 494. |
kE. mulanem ol'eve tudón s i l m e z e m «nekem azt mondták,
hogy megszökött)) EEG. CSM. 715. | kCar. rrftdfon te'mm dm
u'£m9 möygd «miután látta, hogy a róka jóllakott*)
(temem)
PORK. 10. |.kP. jükéöfílak tolmam
uzes «látja a hattyúk jövetelét)) (tolam) GEN. 38.
151. -es lativusi raggal; pl. nyK. ármeé
puas «kölcsön
adni» (áráé ((kölcsönözni*)) EAM. 7. | kE. ske ömnezem k o l o m é s (v. kolomeske) poktos «a maga lovát halálra hajtotta**
EEG. CSM. 19. || nyK. olma'-karma'ses
pü so'rayd-smdzdn «a
fog eltompult az almaevésben*) EAM. 135. || kE. o l d a l m a s e s
vele sonad «csak csalásnak tartják** EEG. CSM. 42. || kUr. kdraltas k§n k§raltas mojísdla solat pur kaimés
«ha [egyszer]
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megvernek, verjenek, míg a háncsostor szétfoszlik* (kaiam «megy»)
WICHM. 219. j kCar. kaneret ftdneret kumes
nemnan kumdhm it
kudd «míg egy röf .vásznat szösz, ne tagadd meg kérésünket
POEK. 58. 1 kCar. tdi mrpn lekme's
ndyuska't it kap ((följöve
telemig sehová ne menj» (lektam «kimegy») PORK. 13.
1 5 2 . -skd illativusi raggal.*) Föltűnő, hogy előtte nem
redukált hang van; talán az előbbi rag hatása működött közre;
pl. kE. mardes kece l e k m a s k e - l a kaja «a szél napkelet
felé megyen» EEG. CSM. 118. || kP. nemnan umdr
ertalmeske
ifas namdr liyece «életünk folyásában az élet vidám legyen»
(ertalas «mellette elmegy, elmúlik*) GEN. 72. \ nyK. kSdalstes
iay g §lmesk§
«futtatja, míg bele nem fárad* (iayg§las) EAM.
179. | nyK. pü'£(3d0t ioySme'skd
v. inkább
pnzáltmeskS
roftota'ias «dolgozni, mígnem az izzadság folyik [róla]» (ioyem
«folyik»; piiédltás «izzad») EAM. 107—8. kE. tudó tuge estes,
p ü z a l t m e s k e v. püz vtit jogumeske (v. pü£alde) «úgy dolgozott, hogy izzadott (v. az izzadság folyt [le róla])» EEÖ. CSM.
414. | nyK. iüdd°me'sket
dld «élj, míg meg nem öregedsz))
(iii'dem «megöregszik))) EAM. 35. | kCar. tor alám
kickdmeskd
sojena «várunk, míg a barna herélt ló be lesz fogva* (kickem)
9
PORK. 41. | nyK. ske m%%-yosk§meskd£d kanáltas fíazSm «magam
lefeküdtem, míg a palaczk ki nem száradt)) (koskam) EAM. 186. |
kCar. laska kümeskat
oyd-na sojd «nem állunk, míg a tészta
megfő)) (küam) PORK. 41. 44. | nyK. iií'n stnden iü'kxsd li m e~ skd0
«er hat sich berauscht* (liam «lesz») EAM. 35, j kCar. izi taUn
limeskdzd eye£ poyas purdédm «so láng das kleine feuer brannte,
ging ich auf die himbeerlese» (liam «lesz») PORK. 39. j kP. aca£e
jol pitmeske
erydie olask-at sues «mig az atya czipöjét húzza
[tkp. lábát köti], fia már a városba érkezik* (pidem) GEN. 48. J
kP. meünambalnet ü solmeske
port oúfalket leydldem «míg a
vaj a fánkon fölolvad, kimegyek házad tornáczára» GEN. 79. |
nyK. tdstd dlat kuyiza-soy géme skd «ott élnek, míg a király

*) -std inessivusi ragra csak EEGüLYnál találtam példát:
kE. tudón surt olmustozo kizet codera, v. tudó olmusto,
kusto tudón surtso el'e, kizet codera «az ő udvara helyén
(v. azon a helyen, hol az udvara vala) most erdő van* E E G .
CsM. 728.
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megöregszik)) (sopgemás) EAM. 195. j kCar. tudd murdn sarofioédzdm nahn tolmeékem
tidd pairamz'd érten kaja «míg a kul
csot ide hozom [tkp. vévén jövök], ez az ünnep elmúlik»
(tolam) POEK. 35. 58. | kE. tin tiste solgo
tizümeskest
«itt állj, míg hínak» EEG. CSM. 731.
kE. pasas k a j m e s k e d malas voe ((lefeküdtél aludni,
a helyett, hogy a munkára mennél» EEG. CSM. 727. | kCar.
torza ydédn on^dm esket
opsa jdidn lektdn ilmatdm pu dld «a
h e l y e t t , hogy kinéznél az ablakon, jöjj ki az ajtón s adj
csókot» (ongem «néz») PORK. 43. | kP. mirlan ( fieródn) fiajem
postdme
s kem os jumemlan lektdn kumalam «a h e l y e t t ,
hogy az embereknek fejet hajtanék, kimegyek s meghajlok iste
nem elötto (pdétdm «helyez») GEN. 65. || kE. men tutlec kü en
ni e s k e ske tülem «inkább magam megfizetem, semhogy tőle
kérném» EEG. CsM. 723. | olaste p u k s u m e s k e tiste puksem «inkább itt etetek, semhogy a városban etetnék» EEG. CSM.
726. { tudó cera samorek gen, tusto r u m e s k e tiste ruena
«ha amaz erdő fiatal, inkább itt vágunk, mint ott» EEG. CSM.
724. | jarmanka v u c u m e s k e kizet nálam «inkább most
veszek, semhogy a vásárig várnék» EEG. CSM. 725.
153. -kd, -k§ lativusi rag, mely csakis az ilyen gerundialis szerkezetekben fordul elő. Eredeti alakja valószínűleg -Ikd,
-lk§ volt (1. 115 6 .): nyK. arfidtd pd0tárli
fid0tldn
fialdmSkd
oksam pua fid0tk§fialan «a menyecske a vízanyának pénzt ad,
mikor először megy vízórt» (fialem ((leszáll))) EAM. 202. | lákten71gemd0kd£d
§ry§'zdfi34d iaddt «elmente után a szabók kérdezik)) (kem ~ kP. kajem) EAM. 189. | kolenn-g emd0kd zd dlendt
«[a szülők] halála után Ők [úgy] élnek [mint azelőtt])) EAM.
191. | k§őalsm§k§z§
eííe nSlen'i-golta «miután elfutott, ismét
nyal» (kddalHtas) EAM. 179. j karm§k§st§
eiíe maőas tjygalndt
Xartla «evés után újra kártyázni kezdenek)) EAM. 194. ] ma kolm§k§na fiet te/en edemb9°la sat'sdt diát ((halálunk után csak
ilyen emberek születnek)) (kolem) EAM. 204. j pe'rds
karm§ket
ima tsezyd&zU «ha borsot eszel, a szád égni fog» EAM. 152. j ku'ém§k§st§
tSmdna'é koltdnet «miután megnőttek, tanulni küldték
őket» (kuskam) EAM. 59. | askedes fiára lamd0kd éd «miután
elment, gyalog megy» (löktem) EAM. 178. | turak
limd0kdéd
fid0rü'n-dond piddn-émda «mihelyt veszített (tkp. d u r á k lett),
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megkötözi kötéllel)) (Ham) RAM. 193. j tok§£§ kea
li'tsdmd0kd£.9
«miután meggyógyította, hazament» RAM. 180. j sümbel eise
turak lies ma'd*m§k§ st§ «a játékban ismét durák lett bátyja*
(madám) RAM. 194. | dddr-nd'lmd0kd i a kizit-dt dia «miután
megházasodott, még ma is él» (nálam «vesz») RAM. 180. | Ufiasta
kapri p§r§m§k§
tiŐ9 kdrefialas ttygdlrtdt «a ISfíasta (egy gonosz
szellem) jövetele után birkózni kezdenek)) (p§ram) RAM. 200. j
üdenm bd0td0md0kd0,
suőSyitsdn kuzm§k§,
dn s~inm bd0tdrm90kd nemd0rd0m Ifryenv ga'UkSt «a vetés befejezte, a szénagyűjtésből való hazajövetel, az egész szérű elcséplése után árpa
kását esznek» (pd0tas, pd0taras «befejez»; kuzem «fölmászik)>)
RAM. 204. \ éifioi-fidodd0m sdrmd0kdéd
dhSes «miután az élet
vizével bekente, föléled* (mrem) RAM. 178. j ialsten
sinddmd0kd manes «miután megkötötték, mondja* (sindem «helyez»)
RAM. 194. j soygemmd0kdzd kolen^-geá «mikor öreg lett, meghalt*
(sjyge'mas) RAM. 195. | traktirgákd mien-som§ k§st§ pSrat ((mi
után megérkeztek a vendéglőbe, belépnek)) (suam) RAM. 176.
199. | s0te'm90md0k9
kirid'les amikor megpitymallott, fölkel*
(sjte'mds «világosodik))) RAM. 182. 175. J i0$9 tolás
t-iygdlm90kd dddrdmdsdSd ^fioraien yffioraien kóla «ha jönni kezd, az
asszony betegeskedik, betegeskedik, [egyszer csak] meghal» RAM.
199. | 9za tolm§k§ -/artdin monam man§ «mikor bátyád haza
jön, mondd, találtál kártyát* (tolam) RAM. 193. |
tolm§k§£§
pukXla, iiikta «[haza] jövetele után eteti, itatja* RAM. 193.
GENETZ, PORKKA és WICHMANN szövegeiben nem találtam
erre a ragra példát, s ez annál föltünőbb, mivel REGULY. mon
datai közt elég szép számmal van: kE. coderaste kok kece
i l e m e g kudusko tol'om «az erdőben két napot élvén, haza
jöttem* REG. CSM. 595. ] tudon-dene m i m e g kudusko tol'om
(•miután ő nála voltam, haza jöttem* 596. | p a r e m e g ize
kaesem «csak mikor meggyógyultam, mentem oda* 255. | p a s a
p o t a r m e g v. p o t a r m e g e s t möngö kaeve «elvégezvén a
munkát vissza (haza) mentek* 531. | jarmarka tüvüt p o t t e m e g ize kaem «csak mikor a nagy vásárnak teljesen vége lesz,
megyékéi* 389. j kece s e c m e g tunam süspük sokta «mikor
a nap leszállt, akkor hallani a fülemülét* 736. | ozánom s o l o s t m e g si'lin «a gazdáját meglopván elszaladt* 532. | men
tudom s o n g e m e g s e ize §inzem «én őt, csak mióta meg-
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öregedett, ismerem» 713. j tudom t o l m e g men-ok el'em
tusto «hogy megérkezett, úgy én voltam ott (azaz: ismét ugyan
én)» 861. | kudusko t o l m e g s e malas vo*zun «mikor (miután)
haza jött, lefeküdt aludni» 530. | pervoj u z m e k e m palamem
§onosom, vara uzom jot jing ((legelőször látván őt, azt gon
doltam, hogy ismerős, azután láttam, hogy idegen ember»
619. 592.
154. a) -leis ablativusi raggal: kE. men lüdam tace
t o l m e z l e c «félek, hogy [még] ma eljő» EEG. CSM. 738. ||
kE. k e c k e m e l e c koc mosten «jobban elfáradt, mint a be
fogott [ló]» EEG. CSM. 767. | kE. kece l e k m e l e c osno miem
tendan-dek «mielőtt a nap leszáll, elmegyek hozzátok)) | kE.
o n z u m o l e c e s t vara koldeve «miután megnézték, elbocsá
tották)) EEG. CsM. 734. | kE. s e r m e m l e c koc övörtesem
«inkább örültem, m^|± haragudtam» EEG. CSM. 764. | tin s o n e m e d l e c koc suko pasa tutlan «több munkája van neki, mint
hiszed» EEG. CSM. 766. ( kE. tudón s ü d ö m ö l e c puso este
sem «többet csináltam, mint a mennyit parancsolt (tkp. paran
csoltán túl csináltam))) EEG.. CSM. 343. || kE. onzukto mulam
kornom j o m m o l e c «mutasd meg nekem az utat, hogy el ne
tévedjek (tkp. az eltévedéstől))) EEG. CSM. 665. I kE. to*jo tudón
mumole c «rejtsd el, hogy ő meg ne találja» EEG. CSM. 661. |
kuco ménem v o c m o l e c «tarts engem, hogy el ne essem
(tkp. az eleséstől))) EEG. CSM. 666.*)
b) -kits elativusi raggal: nyK. ma su tsm §'n a'-y itsdn
perfii nare3emb9°lá §Wn§t «mielőtt mi születtünk, voltak óriások))
(éaísam) EAM, 203.
155. -lan raggal; pl. kP. kis ke cüy g almdlan,
jük
jomm9 lan, fiür lekmdlan,
sintfa jdlmdlan
ju varázsige a
kígyócsípésre, rekedtségre (tkp. «hang elveszésre*)), a vérfolyás
[csillapítására], szem igézése ellen (cüygalam, jomam, lektam)
GEN. 50. 52. || kP. tatdn ildmdlan
mo suíoí «az egyetértésben
éléssel mi ér fel» GEN. 65. || kE. meman t o I m o l á n v. t o l m o l a n n a peá övörteve «a mi eljövetelünknek igen örültek))
EEG. CSM. 501. || kE. kolom k u c o m o s t l a n lián om sere
*) BUDENZ egy hasonló csuvas szerkezettel veti ezt össze
(CsT. IV. 91.).
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«azért, hogy ott halat fognak, nem haragszom» EEG. CSM. 640. |
kE. s o l o s t m o l a n (v. solostma&es) tudom kereve «a lopás
ért megverték őt» EEG. CSM. 68.
1 5 6 . -n raggal: na-ye'rtmdn «minden erőből» (kerdám
«bír, -hat») EAM. 86. | kE. ömne k e t m e n poktasom «úgy
hajtottam, a mint a ló bírta» EEG. CSM. 315. [ men ulo k e t 
m e n muskum, ok e m e «mostam a hogy lehetett, nem lesz
tiszta» 317. | ulo k e t m e n kurguz ulo «ide szaladt, a hogy
csak tudott [szaladni]» 318.
1 5 7 . -la, -la raggal: a) m ó d h a t á r o z ó ; pl. kE. tudó
lüdes vor koklaste i l e m e l a «úgy fél mintha tolvajok között
volna» EEG. CSM. 743. j kE. tuge seks kols e l e , pütttin co• dera j u l o m u l a «oly füst látszott, mintha az egész erdő
égne» EEG. CSM. 742. | kür. fiat§n manmSla
kum§t§n-at iktak
ulna «az asszony mondása szerint mind a hárman egyenlők va
gyunk)) WICHM. 233.

(3) i d ő h a t á r o z ó ; pl. kE. j u m u l d u m o l a kaloá
«meghalt imádkozás közbén» EEG. CSM. 122. | kE. vol'ukem coderagec p o k t u m o l a pirem uzom «a marhát az erdőből ki
hajtván egy farkast láttam» EEG. CSM. 527. | kE. silem s u p s u m o z l a vüdöskö vozon «meghúzván a gyalmot a vízbe
esett» EEG. CSM. 528. | kE. ikana r u a l m u l a tovar podorgos
«egy vágásra eltört a vejsze» EEG. CSM. 529.
7) különös használata a következő: nyK. kornSstS arafía'édddr kdoTQyge'mdokdo aptdry e"md0la «ha a kocsitengely útköz
ben eltörik, mit lehet tenni» {apUrfaé «nicht tun können»)
EAM. 7. [ nyK. iesli t9sá'ken k§zat sarat kim
/Sftora'imSla
<(ha oda hugyozol és szarsz, megbetegedsz)) {•ffiora'iaí ((meg
betegszik*)) EAM. 9. || nyK. k§'sak kem§la
«hogyan utazzunk))*
(tkp. «hová»)? EAM. 64. | nyK. am-bále k§'tse ia'tm§la
«nem
tudom, hogyan kérdezzem?)). EAM. 26. | nyK. le'U samakdin
k§m§les ncílm90la
«az intő szót. szívre kell venni» EAM. 62. [
nyK. koldfíd0ts táyga oksam pu'm§lá dődtdn átázdlan «25 márka
pénzt kell adni a leány atyjának» (puem) EAM. 2. | nyK. fiára
kii turak lies, stölmáyges piddn-sinddmd0lá
lifo «azt, a ki
durák lesz, azt az asztallábhoz kell kötözni)) EAM. 193. | nyK.
p áld0mi'°la
iamak «rejl;vény» (tkp. kitalálni való mese») EAM.
213. | nyK. maiaka'n1]-go:rn§ don§ kem.dQkd m3loiets-tok§
pópa'-
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z3mbla
«a czölöpökkel megjelölt úton menve találkoznia kell
az ifjúval)) (popazem «fallen, geraten») EAM. 171. | nyK. stölmayges piddn-sinddmd0lá
lUe «az asztallábhoz kell kötözni))
(sindem «helyez») EAM. 193. | nyK. tdékd su'Sd salai
ke'mbla
«oda is kell menni szénát kaszálni» EAM. 172. | nyK. a'Ukand£§mbla
tolsm§ soei «szeretném a rétet megnézni)) EAM.
172. | nyK. min skeo'k swd§ sa'l§mbla
kelem «magam megyek
szénát kaszálni)) EAM. 172.*)
158. -mai, nyK. -mai, -mái. Elvont fogalmat jelöl legtöbbnyire, de nagyon sokszor hasonlít jelentése a -md, -m§végű igenév más szerepeihez is.**) A mint a -sas, -sas képző
a jelenideju melléknévi igenév és az -as, -ás denominalis képző
összetétele, éppúgy lehet ennek az eleme a -md, -m§ igenév
képző s az -as, -ás képző. Pl. nyK. alta'lmaé «csalás» (altalem)
EAM. 3. j kP. [Saysmas «kiterítés» (ftaysam') GEN. 45. ( kP. §ocmai «esós» (fiozam, fiojzam) GEN. 6. | kP. fiofomas «leszállást)
(flölemi) GEN. 48. | kP. fioíyaltmai GEN. 47. fíoljalUmai 65.
«napfölkelte» (pólyáltam «világít))) | nyK. dlmai «élet» (dlem)
EAM. 20. j kP. ilalmas fier «az a hely, a hol élsz» GEN. 76. j
nyK. iatmami§£§
td'-@ostol «solch eine frage!» EAM. 26. j kP.
jomdlddmas @er «az a hely, a hol elvesztettük))
(jomdldtm)
GEN. 67. j kP. ohm uőren kajmas
lumdm «az utánamenő
szalmaszál, mely a havat karczolja» (kajem «megy») GEN. 47. {
kP. i kdlmdmas, lefomas «a jég megfagyása s olvadása*) (kdlmem ; lefiem) GEN. 47. [ kP. er uzara kojmai
«a hajnal meg
jelenése*) (kojam) GEN. 50. | nyK. karmai «evés» (katíkam) EAM.
135. | nyK. kasmai «kimenetel)) (kastam «jár») EAM. 40. j kCar.
mdjdn kimas pecke' «a hordó, melyben feküdtem» (kiem) POEK.
11. | kP. lekmai murjafdé siyj «a füst fölszállása a kéményből))
(lektam) GEN. 48., | kP. kece löltmas «nap fölmente» (löltem)
GEN. 50. ] kP. lukmas «kivitel» (luktam) GEN. 47.- | kCar. temőan

*) tend, tec, m'öygd, poces, kodSm, pde, jdée, semdn, olmes
névutókkal való kapcsolatban 1. a megfelelő helyen.
**) Egészen melléknév pl. ebben a példában: kE. l t i t m a s e n keckera «félelmetesen kiált» (tudó tuge keckera,
lütmas «ő úgy kiált, [hogy] félelmes*)) EEG. CSM. 741.
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mintás ((jöveteletek» (miem) POEK. 39. j kP. moddlddmas /?er
«játszó hely» (moddldem) GEN. 67. | kP. caw müydrmas, k9rdwias
«a harang csengése» {müj-arem; kgrem <(üt») GEN. 47. | kP.
ayHan murámat; «a kakas kukorékolása)) (murem «énekel») GEN.
47. | kP. jol pitmas, ruddmas «a háncsbocskor fölhúzása, levetése
(tkp. a láb megkötése, föloldása))) (pidem; ruőem) GEN. 47. !
kP. £(}ata poydmas «az ágy bevetése*) (poyem «gyűjt») GEN. 45. |
kür. püprmas «[isten] végzése» (kP. pujdrem «rendel, teremt»)
"WICHM. 211. | kP. logas sokmas «a liszt szitálása» (soktam) GÉN.
47. | kür. sbn§mas «szándékw (sonem «gondol, kíván») WICHM.
211. | kP. künfola siiddrmas «a kendermarok fonása» (süddrem)
OEN. 48. j nyK. t9retmlis yod§m «az aratás alatt» (t9reőás) B.AM.
3. | kCar. nemnan tolmas «jövetelünk)) (tolam) POEK. 39. nyK.
RAM. 174. | nyK. ukxsdtsmas «hányás)> (ukxs9ndzam) RAM. 159.*)
1 5 9 . Tagadóképzös igékből: nyK. uz§n^-gertdmás
((irigy
ség (tkp. látni nem tudás))) (kertem) RAM. 161. kE. k e t t e m a s
(1. 160.#.) | kCar. kaiddmas (kajem <(jön» 1. 1 6 0 . /.) j kB. küldöm a s <(kelletlen» {kiiles «kell))) BUD. CST. III. 429. | nyK. a'úes
liVmds «a mi a jövőben többé nem lesz» (liam) RAM. 4. kP.
litdmas GEN. 53. j nyK. si'tdddmas «hiány» (éitem «elég lenni»)
RAM. 121. || kP. koctdmas v. kottvmas «a hol nem esznek» (koc
kám) GEN. 56. j kE. mitemas «a hová nem mennek» | kP. jük
soktdtdmas «a hova hang nem hallatszik)) (soktem «hangzik, hang
szeren játszik») GEN. 56. | kP. siks sutdmas «a hova füst el nem
jut» GEN. 55. 56. — Az utóbbiak csak -ske raggal. (L. 1 6 0 . c.)
160, G e r u n d i á l i s s z e r k e z e t e k b e n : a) T á r g y 
r a g g a l : nyK. kutandz§ pop§m as§m tsarnen «deho^ifter hört
íiuf zu sprechen» RAM. 182.
b) -es raggal; pl. k u m a s e s mum v. ko'dosom «azon
-a helyen találtam v. hagytam, a hol ástunk» REG. CsM. 479. ||
uyK. olma-k a r m a' s e s pü so'ran9-sindZ9n «az almaevésben a
foga eltompult*) (kaiskam) RAM. 135. | kE. k o s t m a s e s mos*) Egy példa denominalis képzés: kP. ticmas kinde GEN.
55. kUfa ücmas-k. PAAS. K S Z . II. 129. «még föl nem szegett
kenyér»; kP. ticmasfok «teltség; die füllé [des mondes]» GEN.
60. on$dl ticmas «erstling)> GEN. 59. kCar. o'n^dl ticma'é «das
erste unangerührte (brot)» POEK. 21. (kP. tié, kCar. tic, nyK.
tsits «tele»).
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tosom «a járásban elfáradtam" EEG. CSM. 473. j kE. k u ' m a s e s möstosom «az ásásban elfáradtam» REG. CSM. 478. | kE.
p u n u m a l m a á e s (v. n u m a l m a s e s e z e ) cerlanes «a fahordástól megbetegedett)) REG. CSM. 474. | kE. § o l o s t m a s e s
tudom kereve «a lopásért megverték őt» REG. CSM. 68. || nyK.
tok§£§ tolmas es kek fiesd0rn m§ndzen «mire hazajött, a madár
másikat tojott» RAM. 174. | nyK. t ólmai e s em iámnddh kaiskas
«míg hazajövök, készíts valami ennivalót)) RAM. 191.
c) -éke raggal: kE. c o c m a s k e m , i l e m a s k e m kaem
«szülöhelyemre, lakóhelyemre megyek» REG. CSM. 475. | kE.
me suna nunon oáno m a l e m a s k e «az ő előbbi hálóhelyük
höz értünk» REG. CSM. 729. | kP. mién soyales sim tája dene os
taya motmaske
«megy s megáll, a hol a fehér kecske a
feketével játszik)) (modam «játszik») GEN. 15. | kP. kor).' kop f
soktdmaske
mie «menj a kong-kong-hang után» (soktem
«hangzik)>) GEN. 7.
kP. osalédm pulat küzdda dene, pulat tofiardda dene kürtnö
jiik so kt9t9maske,
jüt ser jdmalke, joydn fi üt joyen
sütdmaske,
kinde songul koctdmaéke
(v. kottdmaske)
ruen,
fastdrkalen koltdyeita il'e ((küldjétek a gonoszt, aczélkésetekkel
s baltátokkal vágva és elűzve, hova a vas hangja nem hangzik,
az éj partjához, a hová a folyóvíz folyása nem jut el, a hol
sem kenyeret, sem sót 'nem esznek» GEN. 56. | kP. osahm siks
sutdma éke koltdyeita il'e «űzzétek a gonoszt oda, a hova a
füst nem jut el» GEN. 55. | kE. meman m r t e m a s k e kaeve
«oda mentek, hová mi nem megyünk» (miem) BUD. CST. IV. 103.
d) -ste raggal; pl. kP. kostmaste
komán hstdza memnam, singdmaste
roskalan «a hol járunk, ott hadd járjunk
baj nélkül, a hol ülünk, hadd legyünk ott szerencsések)) GEN.
56. 57. 60. | kE. k urna s t e kia «az ásott helyen fekszik» REG.
CSM. 480. || kE. k o c m u s t e n a d ó s o m «evésközben meg
mondtam [neki]» REG. CSM. 506. | kE. m a l e m a á t e ol'a
«álomban (alvásban) beszól» REG. CSM. 548. | kE. s i n z e m a s t e voza «ülve (ülőben) ír» REG. CSM. 548. | kE. s o l g o m a s t e kocke «állva (állásban) evett» REG. CSM. 549. | kE.
t o l m a s t e n a orava pudurgos «jövet (jöttünkben) eltört a
kerék» REG. CSM. 472. | kCar. üddr-sanwc ulmastd
saltakfiatdm ke nales «ha van leány, ki vesz katonafeleséget)) POEK.
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23. || kE. ikana r u a l m a s t e tovar podorgos «egyszeri vá
gásra eltört a fejsze» EEG. CSM. 273. (rualmases 529.) | kE.
ikana s u p s o m a s t e pot kolom kucusom «egyszeri húzásra
egy púd ha]at fogtam» EEG. CSM. 272.
e)-kíts,
-kdis raggal; pl. kE. i l e m a s g e t ' n a mündür ógol ((lakóhelyünktől nincs messze» EEG. CSM. 477. | kE.
t o l m a s g e c kaena «azon úton megyünk, a melyen jöttünk
(tkp. jövéstől megyünk)» EEG. CSM. 476. || nyK. skaW pörtfiuifitsdn örddskd. k emás-k itsdn
@d0ra'n-m§tsas9z§m portkorfdskd
koltan-da iales9éd ialsten-sindá «hogy a tehén félre ne lépjen a
tetőről, leeresztette a kötél végét a kéményen keresztül a szobába
és lábára köti» (kem *<> kP. kajem «megy») EAM. 184.
f) -lan raggal: kCar. kaikh kaid d másian
tohn ojdl
«das vöglein kam nicht zubleiben»; kaiddmaslan
tohn ona
ul «unseres bleibens ist nicht hier» POEK. 55. (kajem «jön»).
g) -la raggal: tudó pokta ol'an aulu§ sun k e t t é 
m a s l a «úgy hajt, mintha lassan nem érhetnők el a falut»
EEG. 744.
161. -s, -ds, *§s. Leginkább elvont főnevet képez. Eredetileg
fcs-re végződött (vö. üiks «élet» BUD. CserSz. 7. | TEOICKIJ juks
«mulatság; schmaus, trinkgelage» SZIL. 60. | stilüks (délekzet,
lélek» BUD. CserSz. 51.). Nem lehetetlen, hogy azonos a jelenidejű melléknévi igenév képzőjével. Pl. nyK. and£§s «pillantást)
(andzem) EAM. 4. | nyK. andza'lt§s id. (and2altem «hinundhersehen») EAM. 4. | nyK. a'skSltSs «lépés» (a'sk§ltas) EAM. 5. | nyK.
ftakWs «csepp» (fta'ktem «csepeg))) EAM. 9. | nyK. fiasta'ltSs «csere»
(fíástaltem «cserél») EAM. 10. | kP. iUé GEN. 72. kür. Ildi WICHM.
220. nyK. dhs EAM. 21. «élet, lakás» (illem, dlem) | küfa jüs
PAAS. K S Z . II. 205. kür. kCar. dus WICHM. 224. POEK. 15. (3. személyraggal : kür. d'usdz"d, kCar. d'ü'S9z9m [acc.]), nyK. iüs EAM.
41. <(ital» | nyK. karsWs «betegség)) [karstem «fáj») EAM. 39. |
nyK. kaísk§s-iüs «evés-ivás; étel» EAM. 41. küfa koéds PAAS.
KSz. II. 206. kopéet (2. pers.) 130. kocsta (plur. 2. pers.) 205.
kür. fivXHn koisévéd
«a kancza eledelei) WICHM. 244. kCar.
kockdsdidm (aec.) POEE. 15. (katíkam, kotskam) j kCar. koisem
«megjelenésem» (kojem) POEK. 45. [ nyK. komdSs «fedő» (vö.
komd§k «hanyatt», kom «kenyérhéj))) EAM. 54. 1 nyK. ladSs «be-
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vágás» (ladem) EAM. 66. [ kP. nyK. lefie'Ő9S «tető» (lefie'őám)
EAM. 68. SZIL. 110. j nyK. liiŐ90i «szörnyű, félelmetes; furchtbarkeit» (lüőám) EAM. 72. | kP. kCar. modds GEN. 67. POEK. 50.
kUr. mbd§s WICHM. 225. (modam) nyK. maő§s EAM. 76.
kCar. mwskdldds POEK. 25. nyK. mSékS'ltSs «mosdóvíz» (m§skS'ltas) EAM. 83. | nyK. nama'lt§s «teher» {namaltas «vitet»)
EAM. 85. ( nyK. pele'Ő9s «virág» (pele'őám «virágzik))) EAM. 99. !
kP. piŐ9s «bilincs» (pidem «köt») GEN. 24. | kP. pus «adó»
(puem «ad») GEN. 60. | nyK. sa't's9s «nemzetség, család»
(éat'sam «születik*)) EAM. 127." [ nyK. sisk9s «síp» (siskáé)
EAM. 133. [ kCar. sokt9s (([hangszeren valój játék»
(soktem)
PORK. 45. | kUr. suŐ9s «átok» WICHM. 211. | nyK. sün

s§p(fs§s

(

«görcs» (s§p Psam «húz») EAM. 138. | kP. kCarU. tosl;alt9S GEN.
54. POEK. 37. kCarM. toskalo9s POEK. 51. kür. toskaltSs WICHM.

235. fllépcső, létra, a min lépnek» (toskaltam).
162. K. saé (küfa -^s, kUr. -^s is), nyK. -as, -ás. A főnévi
igenév képzője. Pl. kP. fiolás GEN. 13. kCar. fiola's POEK. 23.
nyK. fia'las EAM. 9. «leszállni)) | kUr. fiüSas «vetni)) WICHM. 206. j
kP. 9stas GEN. 64. nyK. 9'stás, 9stá's EAM. 22. «tenm» | kP. il'as
GEN. 4. kUr. üq& WICHM. 208. kCar. Has POEK. 40. nyK. 9'lás
EAM. 20. «élni» | kP. joőas «kérdezni» GEN. 27. j kP. joyas
«folyni)) GEN. 68. | kP. jüas GEN. 75. kUr. d'iias WICHM. 233.
nyK. iü'ás EAM. 35. flinni» { kP. kiás GEN. 28. nyK. ki'ás BAM.
40. «feküdni» j kür. kotskas «enni» WICHM. 233. | kP. kilzas
GEN. 49. nyK. ku'zas EAM. 59.' ((fölmászni)) | kP. lektas GEN. 49.
nyK. láktás EAM. 67. «kimenni» | nyK. manas «mondani)) EAM.
187. | kür. nalas WICHM. 232. nyK. nálás EAM. 86. «venni» |
kP. nyK. puas «adni» GEN. 5. EAM. 105. | kP. ruas GEN. 3.
nyK. roas EAM. 114. «vágni» j kP. sirígas GEN. 41. nyK. syndzás,
syndzás EAM. 133. «ülni» j kP. nyK. suai GEN. 4. EAM. 136.
«vágni» | kür. temas «megtölteni» WICHM. 232. j kP. umalas
«aludni» GEN. 12.
163. Előfordul s z e m é l y r a g o z v a i s ; pl. kP.
ciasem
tüyana «ruhám (tkp. fölvenni valóm) elkopik)) GEN. 65. | kP. tor
alasam9m möyges kaja sem fies imrwm iőa kiékef «barna lovam
helyett, h o g y h a z a m e n j e k , ne fogjatok be másik lovat»
GEN. 70. | kE. tide omne k a j a s e m küles «ez a ló kell ne-

144

BEKÉ ÖDÖN.

kem, hogy vele menjek» EEG. CSM. 485. | kP. kockasem pota
«enni valóm elfogy» GEN. 65. | kP. mdúdn ko ckasem
uke «nincs
ennivalóm» (NB. a személynévmás genitivusát!) GEN. 11. | kP.
moddii singasem
conan lupm kondo «hozz egy élő nyestet,.
hogy ülve játszhassak (tkp. játszva ülni)t> GEN. 21. || kP. ruen
kockásét
tofiaret uke «vágni s enni nincs fejszéd» GEN. 35. j
küzeti kockásét
kidet uke «hogy fölmenj enni, [arra] nincs
kezedo GEN. 35. j nyK. mind tHánet kaíska'set
sitárem «ich
werde dir mehr zu essen gebén» RAM. 121. | kCar. iaémB-kuimp
miaudét kuskas
et d'ören «szülő s nevelő földeden jó volt nő-.
nöd» POEK. 42. | kE. enat küleá r u a s e d «talán kell neked a
vágásra» EEG. CSM. 486. | kE. telad kornom onzukterm ves-kana,
s i n í a i e d «megmutatom neked az utat, hogy máskor tudjad))
EEG. CSM. 659. | kCar. puskddd tösaket umalas et d'ören «a puha
párnán aludnod jó volt» PORK. 42. || kP. os kuy9£anam, uh kaldksa
őene ilaédze
kasaédze
kuz(o) ünidrdin puen «a fehér czárnak,.
hogy minden népével együtt élhessen, hosszú kort adván» GEN.
60. | kUr. izi umdretdm Halas §z§ mo jeédéd mo mö&§ «a rövid
emberélet végigéléséhez miért volt szükséged feleségre* WICHM.
245. J kCar. kocka-s§z§
kdca'hn «keresett enni[-valót]» POIIK.
9. j kiír. izi taipletdm küzala é§ z§ mo toiazd mo mö&d «a kis
lejtőcskére fölhágni miért volna neked szükséged botra*) WICHM.
244. [ kP. aktalédzlan conan lujzdm pua mo daédze
«Aktalcenak élő nyestet ad játszani» GEN. 22. || K. tdlanda kockasta édj,
lies «lesz nektek ennivaló hús» (Ist. 79.) SZIL. 215.
Az -aé képző végső mássalhangzója nyilván a lativus é
ragja.*) Már az is kétségtelenné teszi, hogy az infinitivus első
jelentése vég- ós czólhatározói, a többi mind ebből fejlődött.
1 6 4 . V é g h a t á r o z ó ; pl. nyK. ml-siiőd0-daygam kiísá
litsds
«4U0 rubelt kér a gyógyításért* EAM. 179. | kP. fiüdes
joyas
sanga omdl «nem vagyok forgács, hogy a folyóba foly
jam* GEN. 68. | kP. tules jülalas
pu omdl «nem vagyok fa,
hogy a vízben elégjek)) GEN. 68. | kP. tin somdlet déten
siúgas
jara omdl «nem érek rá, hogy odaüljek a te dolgodat elvégezni*
*) BUDENZ szerint ez előtt még a finn -ta- képzőnek meg
felelő elem lappang (CsT. IV. 83—-86.), vagy pedig a fgr. /2-nek
megfelelő deverbális névszókópző (UA. 192.).
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GEN. 41. | kP. tiúdn mom sonen éintfdmeddn puren u'zai
azl(e)
07ti9l «nem vagyok jós, hogy belédhatolva meglássam, mit gon
dolsz ültödben)) GEN. 74. | nyK. min nimam manas
«nincs
semmi mondani valóm» EAM. 187. ]| kCar. te'ydz fiongas küfta'r
uke' «nincs híd a tengeren átmenni» PORK. 23. j kP. jumdéko
küzas sopsar uke «nincs létra az égbe mászni* GEN. 49. | kP.
tdy-ak pdrla itena-ydn, itas lies ik iimdr «nekünk, kik itt együtt
vagyunk, egy életünk van csak (élni))) GEN. 62. j kP. jeslan
il'as kiiáo umdrdm pú «adj hosszú életet (élni) a családnak»
GEN. 55. || kUr. urza fiüdas zap sun «eljött a rozsvetés ideje»
WICHM. 207. | kP. möyges p örtdlas
zap sues «már megérkezik
a visszatérés ideje» GEN. 75.
1 6 5 . C z é l h a t á r o z ó , menést, küldést, hagyást jelentő
igék mellett, pl. kP. umalas
8ojédt «aludni mennek» GEN.
12. | kP. refte suas küéa port koklaske «a padlásra megy répát
vágni* GEN. 4. | kUr. kaia d' üst 9 la s korem 9s «fürödni megy
a .folyóba» WICHM. 209. | kUr. jamd§£§m d'üas koískas
tdlSn
ulna «jöttünk a készet inni enni» WICHM. 233. | kP.
joőas
mia ik erydn deke «az egyik fiúhoz megy megkérdezni)) GEN.
27. | kUr. kuyu pasa-őend kaias
lektat «fontos ügyek miatt
útra kelsz (tkp. menni kimógy)» WICHM. 208. || kP. imrhlan
éuőo puas koltat «küldik hogy a lónak adjon szénát*) GEN. 5. ||
kUr. sotjdm temgs
naygaigXna «[az asszonyok] számát szapo
rítani vigyük el» WICHM. 232. 1] kP. keédn erfe kecamdédin kodat
fiayas
«a nap fiát Kecamest otthagyják őrködni)) GEN. 12. [|
kP. üddrzö türö türlas
singes «a leány leül hímezni» GEN. 40.
1 6 6 . T e k i n t e t h a t á r o z ó ; pl. kP. iiddr araka
jüas
oyatak tamle «a menyegzői bor (inni) nagyon édes» GEN. 75. ||
kP. kinelta
s kineltem-at, déke kolem ((fölkelteni fölkeltem, de
magam meghalok)) GEN. 13. || kUr. kujsg,Itas
k§n
kujsciItas
lat-kok sarai koalaset «ha [egyszer] elfognak, fogjanak el 12
csűr közt)) WICHM. 219. j kür. kaicilas
k§n kaig,laé
ipon
olas sumesket «ha [egyszer] el kell menni, menjünk [akár] Ufa
városáig» WICHM. 219. (Még két hasonló példa ugyanott.)
167. A l a n y ; pl. kCar. ku'rsk kiíza's
ctö'sd, ku'rdk
fiola'é asa't «nehéz hegyet mászni, könnyű a hegyről lejönni»
PORK. 23. | kUr. kaldGlan ilg,s josd lies «az embereknek nehéz
lesz az élet» WICHM. 208. | kCar. salam kolten Has sai «szép
Nyelvtudományi
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élni egymást üdvözölve» POEK. 40. | kP. port önfalnet mamdket
to skalala
s jazdk tdr ((kunyhód udvarán egy tollat eltiporni
vétek» GEN. 79. Ii kP. tdye Has o li «így nem lehet élni» GEN.
4. | kP. imnem poro, kié kas o li olovam jó, de befogni nem
lehet» GEN. 47. ) kCar. erat er k 971 elás oyes li, kasát kas
Sozas
oyes li «reggel korán fölkelni nem lehet, este későn
lefeküdni nem lehet* POEK. 35. || kP. puksas,
küles «etetni
kell» GEN. 5. j kUr. urZam er ftüdas küles «a rozsot korán kell
vetni» WICHM. 206.*)
168. T á r g y ; pl. kP. tosto fiatemdn janddhnam
coklai
küstds ((megparancsolta, hogy előbbi feleségem Jandgleját áldoz
zam föl» GEN. 28. II kCar. kocka'§9Z9
kdéa'hn «ennivalót ke
resett » POEK. 9» || kP. ery9z^m kucas
töcen «meg akarta fogni
fiát» GEN. 3. | kP. ajéam dstas
töcales «gyermeket akar csi
nálni* GEN. 64.11 kUr. kaialas
tuyalna «menni kezdünk))
WICHM. 218. | kP. sor9ktas
tiipales «elkezd sírni» GEN. 8. j
kP. püngöjöraltas
hsdlemes «a fenyő inogni kezd» GEN. 3.
169. *en {-em végű igéknél), -d n, -§n (-am végű igéknél).
A határozó igenév képzője.
a) -em végű igék: kP. ftolen «leszállva» GEN. 16. | kP. fiucen
«várva» GEN. 38. | kP. fíüden «vetve» GEN. 4. | kUr. tsdken «mártva»
WICHM. 213. ! kCar. cume'n «rúgva» POEK. 5. [ kUr. isúmdryen ((össze
halmozódva)) WICHM. 227. | kP. erren GEN. 7. kCar. örye'n
POEK. 5. «öklelve» j kP. dsten «téves GEN. 79. [ nyK. *idlen
«égve» EAM. 186. J kCar. d'pjten «folyva» POEK. 41. | kUr. kaién
WICHM. 206. kCar. kajen POEK. 2. kain POEK. 1. «menve» |
kCar. naygaje'n «vive» POEK. 2. | kUr. kalasen «mondva» WICHM.
209. ] kCar. mure'n «énekelve» POEK. 2. | kCar-. kodén «hagyva)>
POEK. 52. j kCar. kole-n ((meghalva* POEK. 9. | kP. kosten «szá
rítva)) GEN. 20. | kUr. kujsen «fogva» WICHM. 239. { kP. küzen
GEN. 34. kCar. küze'n POEK. 9. ((fölmászva*) | malen (< umalen)
«aludva» GEN. 12. 18. | kUr. muren «énekelve* WICHM. 211. |
nyK. úd.z'ikle'n ((csukolva* EAM. 89. | kUr. nölten ((fölemelve*)
*) Érdekes liem ezekben a példákban: kP. ery9m
lidm amegigértem, hogy a fiút odaadom* GEN. 2. j kE.
lim «megigértem, hogy eljövök* EEG. CSM. 598.
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243. | kür. oMémi WICHM. 234. kCar. onge'n POEK. 22.
«nézve» | kP. kür. puren «bemenve» GEN. 4. WICHM. 235. |
singen «ülve» POEK. 41. | kCar. suáen «éhezve» PORK. 9. | kP.
iörsten GEN. 8. tösten GEN. 13. || kür. t'sien «fö.löltve» WICHM.
238. | kP. Ben GEN. 11. 14. lüjen GEN. 11. kür. lüen WICHM.
235. «lőve» | kP. kUr. mién GEN. 15. WICHM. 233. kCarM. min
PORK. 17. «menve» j kP. namien GEN. 37. kCarM. namie'n PORK.
6. «hozva» | kCar. pue'n PORK. 2. kP. GEN. 9. | kP. ruen «vágva»
GEN. 11.
b) -cra-végű igék: kür. fiakxéSn «kiterítve)) WICHM. 240. |
teP.fíojégn «leszállva» GEN. 57. | kP. joddn «kórdezve» GEN. 27. {
kür. kaialSn «mendegélve)) WICHM. 219. j kCar. kdne'ldn ((föl
kelve)) PORK. 4. | kP. kockdn GEN. 11. nyK. kaiskQn RAM. 189.
«evén» •[ kür. köő§n «maradva» WICHM. 222. | kP. kojdii ((látsz
ván)) GEN. 50. j kCar. kostdn «menve» PORK. 43. | kür.. kurdn
«tépve» WICHM. 208. | kCar. kurrZdn «futva» PORK. 28. | kCar.
kuskdn «nővén» PORK. 36. | kür. lektdn WICHM. 208. kCar. le'ktdn
PORK. 28. «kimenvén» | kP. luktdn GEN. 6. nyK. laktSn RAM. 189.
<( kivi vén» | kP. mandn «szólva» GEN. 7. | kür. mbőSn ((játszva*
WICHM.

WICHM. 215. | kür. muskSn «mosván» WICHM. 241. j kür. nalSn
WICHM. 211. nyK. náhn RAM. 120. «véve» [ kP. údktdn «nyúzva»
GEN. 7. I kP. numahn «vivén» GEN. 11. j kUr. pidm «kötve»
WICHM. 215. | kür. p\z%n «ragadva» WICHM. 222. [ kP. sehn
(•hasítva)) GEN. 35. | kP. singdn GEN. 71. kCar. si'n$dn PORK. 2.
«ülve» | kür. sdjsm «születve)) WICHM. 224. | kP. supédn «húzva»
GEN. 15. I kür. tolSn «jövón» WICHM. 208. | kCar. u'ídn «híva»

PORK. 2. || kCar. gVü'dn PORK. 20. d'ün PORK. 36. nyK. iün RAM.

192. «iván» | kP. küjen «érvén» GEN. 73. j kP. lidn GEN. 31. 51.
57. Un GEN. 31. kCar. Un PORK. 9. «lévén». | kP. mudn «találva)>
GEN. 59. | kP. sudn GEN. 57. kür. kCar. sun ((megérkezvén))
WICHM. 229. PORK. 12. j kCar. sun «erjedvén*) PORK. 51.
1 7 0 . E g y i d e j ű s é g e t fejez ki a következő példákban:
kP.
fiostdldn
küza ((mosolyogva mászik föl» GEN. 48. | kP.
omdéa türdétö kinddin kockdn
singa «az ajtó mellett ül s-ke
nyeret eszik» GEN. 34. | kP. (Süt ia kurédn
mia püngö mucaske
«a vízi-ördög futva megy a fenyőhöz)) GEN. 3. | kür.
mdő§n
kaiat =«jatszva járnak» WICHM. 215. | kP. sor dktdn cidsdvi
tuddn Zfiatafom «sírva húztam föl ruháját» GEN. 6. | kür. kujuza
10*

148

BEKÉ ÖDÖN.

s o r t § n • s o r t d n kurtes «egy öreg ember sírva-bőgve szalad•»
WICHM. 215. | kP. ftucen soydádm «vártam és álltam» GEN.
38. | kÜr. kiskd poiséSm fíudds is9 ken kiig, «egy kígyó fekszik
farkát a vízbe mártva» WICHM. 213. | kP, akam kolen
toles
«néném holtan jön» GEN. 8. j kUr. seygets léd kSlmen
mia
«utánuk [a víz] jéggé fagyva jön» WICHM. 215. j kUr. ik rus
-fi'item ku.rsten
kursten
müskdfdm numales «egy orosz aszszony táncz közben (tkp. tánczolva, tánczolva) teherbe esik»
WIOHM. 213. | kP. mürren
rua «sírva vág>> GEN. 27. | kUr.
oksa muren
toles da sü.sken
kaia «;a pénz énekelve jő, fü
tyülve megy» WICHM. 211. | kUr.up(Ps§ pmaií ond'ien ftostdles
«sapkája alól nézeget és mosolyogw WICHM, 238. | kP. üd9ret
pojen toles «leányod meggazdagodva jon» GEN. 7. j kP. rok
im altén fieVe sorát «állnak csak nyerítve» GEN. 33. | kUr. nőmn<yn u$d~r isién sorales «menyasszonyunk fölöltözve áll» WICHM.
238. j kP. piingö ruen
kur9za noja «a fenyő vágása közben az
öreg kifárad» GEN. 3.
1 7 1 . E l ő i d e j ű s é g viszonya van az igenév s az állít
mány között; pl. kiír. marin kűrdkzsdm tarawm @akxi§n kuzdéna
«a cseremisz halmára, vörös kártont [az útra] kiterítve, fölhágtunk» WICHM. 240. | kP. máska k.ockdn
kajds «a medve meg
ette s elmentő GEN. 25. | kUr. aj,sa-deís afta-deís köŐSn orlanena «atyától anyától elszakadva bajlódunk» WICHM. 222. j kP.
korndsko lektdn
tnuras tünahs «útra kelvén, énekelni kezd»
GEN. 5. j kUr. or-lúddé§m, lüal§n
nalSena «a vadkacsát meg
lőjük és megfogjuk» WICHM. 231. | kUr. siirrem m-usk§n kuédézm flarczomat megmostam és fölhágtam [a lejtőn]» WICHM.
241. | kP. ik tar.amdm naÍ9n
kaje «vedd az egyik kosomat s
menj» GEN. 9. | kP. afiastdm poédn purtat ((kinyitják s beeresz
tik anyjukat* GEN. 25. | kP. pasnambalke toldn sorales «a híd
hoz érve megáll» GEN. 39. | kUr. kurnSé kudfteféds
tblSn
k§isk§ra «az udvarra holló jön krákogni (tkp. jővén krákog)»
WICHM. 208. | kP. cara jen lidn
sorales «meztelen emberré
változván, megáll» GEN. 31. | kP. [3ölen bngát «miután le
szálltak, néznek» GEN. 16. | kP. imne jükten
suddm pua ((mi
után a lovat megitatta, szénát ad neki» GEN. 5. | kUr. küm
kalasen
pUta «ezt mondván bedug egy követ» WICHM. 209. |
kUr. sördkSm kujsen
meéüm kurst «megfognak juhokat s ki-
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tépnek gyapjú[csomókat]» WICHM. 208. f kP. küéen-at
kockám
«ha fölmászok, megeszem*) GEN. 34. | kP. malen
kineht «lefeküsznek, fölkelnek)) GEN. 18. | kP. sneydm poyen
mia ((mi
után epret szedett, elmegy» GEN. 8. | kUr. jaslas puren
fiazes
«a jászolba (menvén) lefekszik)) WICHM. 213. ( kP. purten pdéta
«behozza és leteszi» GEN. 4. | kP. kajza seren toles «a kecske
legel és visszajön*) GEN. 25. | kUr. pdjsgl-den lüen puren ulna
((puskával lőve bementünk)) WICHM. 235. [ kP. kuy9za torta
ruen tölts «az öreg, miután rudat vágott, visszatért) GEN. 11. r
kP. ftatdétplak ajzast»m pusteden
kodat «az asszonyok meg
ölték gyermekeiket s ott.hagyták» GEN. 15. j kCar. suldd serdm
kerdn kodén ulna «olcsó gyöngyöt fűztünk föl s ott hagytuk»
PORK. 32. | kP. üddr£ö (3ölen kodes «a leány leszáll s ott marad)) GEN. 28.
172. Némely igével az igenév nagyon is szoros értelmi
kapcsolatba lép, jelentésük úgyszólván a kettő vegyülete lesz.
Sőt van két ily kapcsolat, a mely külsőleg is egységessé vált:
nyK. nayge'ás EAM. 86. kP. naygajem SZIL. 133. «elvisz» < nyK.
náldn-{-geáss kP. nahn-\-kajem «vevén megy» (vö. kCar. ndygaina
«viszünk» PORK. 48.) | kP. namiem «odavisz» GEN. 132. <
nai9n-\-miem «vevén megy» (vö. kP. nalmien GEN. 61.).
Pl. kajem, kem «megy»: kP. le t3 en-kajet «elolvadsz>> GEN.
I. | nyK. pS'ren^-geds
«bemenni» EAM. 44. | kP.
salanen
kaja «szótreped» GEN. 43. | nyK. p§t§rge'n'i-gen
«eltörött))
EAM. 44. j kP. fiüXö sümorlen
kaja «a kancza összerogy)) GEN.
I I . | kP. kuszán torta£e tuyglden
kaja «az ember rúdja eltörik)) GEN. 10. | kCar. d'oyen
kaina «elfolyunk» PORK. 4 1 .
nyK. Í9 len^-gen
«elégett» EAM. *186. | nyK.
ama'lenn-geas
«elaludni» EAM. 44. | k^P. jolas kandraíe kürlalden
kaja e'a
nadrágtartója elszakad)) GEN. 4. j kP. küzen
kaja «fölmászik<>
GEN. 3. | kP. jöf alt en kaja «ledül» GEN. 4. | kP.
nnn9m
érten kaja «mellettük elmegy» GEN. 2. | kP. pünfó jöron
kaja
«a fenyő kidűl» GEN. 3. | nyK. iün kat'sk§n'i-geá
«eszik,
iszik»' EAM. 189. | kP. üiö pdten
kaja «vaja a végét járja»
GEN. 36. [ kP. joni9n
kaj*se socsem «elveszett kedvesem)) GEN.
78. [| kP. kostám
«jár»: kP. ik jey kol kucen kostes «egy em
ber jár halat fogni» GEN. 27. || kP. tolam
«jön»: afiaze (3ütlan
mién toles «anyja vízért jön» GEN. 35. || kP. suam «megérke-
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zik»: kP. alom batdr őeke tolón
suot «megérkeznek az erős
Álamhoz» GEN. 24. | kP. mién
sues «megérkezik» GEN. 7. |
kP. cum ory~en suun ((összegyűltek)) GEN. 29. | kP, tu mör
küjon sues «az eper megérett)) GEN. 73. | kP. refie kusken
sues
«a répa nőtt s megérett)), GEN. 4. | kP lekton-at
som su, @olyaíte «mégsem mentem ki, mikor világos lett» GEN. 65. [| kP.
lektam
«kimegy»: ahm bátor tösten
lektes «az erős Alám
kiugrik))' GEN. ,18. | kP. §a.y en lektot «kimennek őrködni)) GEN.
83. \ VP. kinelam
«fölkél»: törsten
kineles «fölugrik)) GEN.
3. || kP. §ojéam
«esik»: kCar. le'kton fio'ze «kiesik» PORK. 28. |
kP. luj£o töriayoc lekton fiojzes «a nyest kiugrik az ablakon»
GEN. 22..
kP. nálam
«vesz»: kP. ludon muno&din lukion
nales «a
récze tojását kiveszi)) GEN. 15. | kP. keson kofiastozom no kid n
nales ((lenyúzza a vadkecske bőrét» GEN. 7. | kP. tu ludom
lüen nales «meglövi a réczét» GEN. 14. || kP. lukiam
«kivisz,
kihúz»: kür. üőor sem mezőm kuron
luktes «a leány fekete
gyapjút tép ki» WICHM. 208. | kP. supson
luktot «kihúzzák*
GEN. 15. II kP. kucem
«fog»: pondaso&om rualtén
kuca ((meg
ragadja szakállát)) GEN. 2. || kP. sondem
«helyez»: kP.
sölten
sondat «elrejtik)) GEN. 15. | kP. sükom jörokten
sondat ticak
«megtöltik szeméttel)) GEN. 44. || kP. postem
«helyez»: kP. porédn mundram osten
posta ufter kuftam «a boszorkány selyem
gombolyaggá változtatja*) GEN. 21. { kP. alom bátorom
jörokten
posta (dedobja az erős Alemet» GEN. 22. I kür. os sofiojses
putoren
pSsWsom afehér kendőbe becsavartam*) WICHM. 217. |'j
koőam «marad»: kür. jöl§m pídvn
köŐSm ((fölkötöttem a láb
belimet (tkp. lábat)» WICHM. 215. | kCar. singen
kododa «itt
maradtok* PORK. 41. | kP. üdorSö cora Jselon kodes «a leány
ott marad fáklyát hasítani)) GEN. 35. | kP. éneyom uiom-at,
porén
kódom «epret láttam, ott maradtam szedni» GEN. 29.
kür. potem
«elfogy»: fiüt ikanasto kaién
p§ta «a víz
hirtelen elfolyik» WICHM. 206. || kP. temam
«megtelik»: kockon temot ((jóllaktak)) GEN. 5. [| kP. sitarem
«kielégít*: éne
yom pojen
sitara «elég bogyót szedett» GEN. 7. || kP.
pusiam
«megöl»: cumen
puston «agyonrúgta» GEN. 9. | kCar. ör y e'n
pu'ston «halálra öklelte» PORK. 5. || kP. kai a sem «mond»:
manón kalase «mondta» GEN. 7.
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kP. koltem
«küld, ereszti): kP. kajen
kolta «útra kel»
% | kTTr. mdi9 tőiden
koltSsna•«mi megérkeztünk*) WJCHM.
243. | kP. coneéten
holt 9 s «elrepült)) GEN. 43. [ kP.
luktdn
holtat (Süt ian üŐ9r%9m «a vízi manó leányát kivezetik» GEN.
6. | kP. iktdze töretén
kolta «egyikük ugrik» GEN. 28. | kP.
umaleri kolta «elalszik)) GEN. 3. nyK. RAM. 53. ] nyK. saen'igoltas «eldobni» RAM. 53. | kP. édlSdrz'dm k ölten
kolta «leereszti lánczát» GEN. 3. ] kP. jer9éke solen
kolta «a tóba
dobja» GEN. 3. | kP. kombo kajakém pást9fen
holtat «a vadludat elűzik» GEN. 44. | kP. pibm Sursen hdren holta «szidja
és üti a kutyát)) GEN. 7. | kP. sola őene cué&n kotta «üti a
korbácscsab) GEN. 11. | nyK. iün^-golta k§m iamndar-ye «kiissza
mind a három palaczkot» RAM. 192. | nyK.
ha'íshdn^-goltaé
«megenni» RAM. 53. | kP. kujo nuzdm ik eryqlan puen
kolta
«egy nagy csukát ad az egyik gyermeknek)) GEN. 27. | kP.
lü(j)en
koltat «lőnek)) GEN. 11. | kP. Süt ian üődrzd-m süő9r altén
koltat «megragadják a vízi manó leányát*) GEN. 6. !
kP. suldreset seren koltem «szárnyadra fogok ímí» GEN. 44. |
kP. sakalen
koltat «fölakasztják)) GEN. 8. [ kP. jumo ras hal
tén holtén «az isten mennydörgött)) GEN. 2. | kP. ih erf9n pui9m j ül altén
koltat «az egyik fiú fáját fölégetik*) GEN. 27. |
kP. iy9stplak pqc9n
koltat «a kölykök kinyitják)) GEN. 25. |
kCar. hole'n
kolőa' «meghal» POEK. 9. | kP. halaién
holta
kuMlan «mondja a kakuknak» GEN. 23. ]| kP. h9ékem
«dob,
önt»: kV. a Ser kuSam kockán
k9skat «megeszik a boszorkányt*)
GEN. 17. 24. | kP. pusteőan
k9ska kuni9n9st9m wmegöli mind
a hármat*) GEN. 13. [| kP. hu 8 alt em: kP. Süően
huőaltat
«vetnek*) GEN. 4. | kP. pwstplah port omdéam pur9n
huőaltat
«a kutyák bemennek a szobaajtón» GEN. 24. | kP. pis9m hutanZe
n9malke petdren
huőalta «a farkast maga alá dugja» GEN.
10. j kP. ölten huőalta mongam huy9za «az öreg befűtött a fürdő
szobába)) GEN. 4. | kP. r9§9z soyertenam kucen huőalta «a róka
megragadja a szarkát» GEN. 35. | kP. j'öidkten huőaltat
süh9in
(•bedobják a szemetet)) GEN. 44.
1 7 3 . Szintén ily igenévvel állnak a t u d á s t , b í r á s t
jelentő igék: kP. orhamah soyen o tüsö na ló nem bír állni*
GEN. 72. II kP. hüzen
mostenat-h9Ú, poc9n-at
mostet «ha föl
tudtál mászni, ki is tudod nyitnio GEN. 12. | kP.. pocan
GUN.
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mostenat-k9Ú, ftolen-at mostet «ha ki tudtad nyitni, le is tudsz
jönni* GEN. 12. H kür. kujsen
s§m kert «nem foghattam meg»
WICHM. 239. | kP- salmam kúm§kt
en om kert «a serpenyőt
nem bírom megfordítani*) WICHM. 215. | kUr. möyges naldn ot
kert «nem veheted vissza» WICHM. 211. | kP. erye ajéat -ulo-ydn,
tapehze tul soly9m9m p9sten kerté «ha van fiad, tégy a hátára
izzó parázst» GEN. 14. | nyK. l§kt§n
a'mn-gert «nem húzha
tom ki» RAM. 189.
1 7 4 . Ezek szerint az -n-es igenévnek m i n d i g határozó
szerepe van.*) Az -n suffixum tehát BUDENZ szerint nem lehet
más, mint az -n locativus rag, a mely névszóknál ma már leg
inkább csak essivusi jelentésben fordul elő. WIEDEMÁNN nézete
is ez (125.). BUDENZ véleménye szerint (CsT. IV. 70.) még a finn
-te-nek megfelelő igenévképző rejlik benne, mint az infinitivushan. SZINNYEI ellenben valóságos képzőnek veszi, s azonosítja a
mordvin -n deverbalis névszóképzővel (pl. kadoms «hagy»: kádon
«elhagyottw | kandoms «hoz»: kandon «hordott, hozott* | videms
«vet»>: vid'en «vetett» NyH. 4 81. Fgr. Sprw. 95.). S ez nagyon
valószínűnek is látszik, tekintve, hogy a mordvinban a z képzős
igenév is használatos ragtalanul módhatározókónt (1. PAAS. MChr.
011.). Erre vall továbbá az is, hogy a cseremisz s általában a
fgr. abessivus nem egyéb mint a tagadó képzős melléknév ragtalan alakja határozói jelentéssel (1. NyK. XXXIX. 427.). Külömben másfajta módhatározó is előfordul ragtalanul. (A vogulra
nézve pl. vö. «Ragtalan határozók a vogulban» ez. dolgozatomat
NyK. XXXVII. 119.)
175. K é p z ő s i g e t ö v e k l e g t ö b b s z ö r m á r m a 
g u k b a n i s á l l n a k h a t á r o z ó i i g e n é v ü l . Pl. kP. kineles,
ki nel soyales-at, atom hatdr dene pi£as tüijales «fölkel, föláll,
*) Csak PAASONENnél találtam ezt a példát: küfa jumdn
soG9n, kuyg soc9n
ezzel a megjegyzéssel: «das wort s. ist
eine ableitungsform von dem verbum socam ,ich werde geboren'». Ezekben annyit jelenthet: «isten szülöttjei), «nagy szülött)) (KSz. II. 35.). — Vö. még kCar. soJs9n
at3an
sotísdn%9
«hedelmállisyyden áidin hedelmállisyys» HAM. 9 . —
Továbbá: kE. kün «érett» « kiiam) BUD. CST. III. 433. | kP.
joydn
§jkt «folyó víz» (joyem «folyik») GEN. 64.
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a bátor Alommal birkózni kezd» GEN. 22. | kP. ífiataZdm
kudas
naht «lehúzzák ruháját s elveszik» GEN. 6. | kP. zBatahm
kudas
kdéka «lehúzza ruháját" GEN. 39. | kP. sáska yane
•pelét il'as «virágként virítva élni» GEN. 56. | kP. poddl jerdm
uksdé
kolta «kiissza a tavat s újra kiköpi» GEN. 3. J nyK.
petská-idr iip<Pstts-sárnds «szimatolva megfordult a hordó kö
rül" EAM. 187. | kCar. mla'ndd ümba'lne kwyd kü kuze'
nele'm
kia, Baslina't moydrzd tu'yak nele'm
ki'zd! «a mint a földre
nehezedik egy nagy kő, úgy nehezedjék Wasili teste is» PORK.
30. (Vö. nele'mdn kia' id. PORK. 30.)

kür. t'sumal
yolt§s§m «megrúgtam*) WICHM. 233. | kP.
cüngal
laktam ((kiszúrom [a szemedet]» GEN. 1. | kP.
eryal
kolta «döf» GEN. 27, | kür. iudes ig>s alasaz§m in ddr al tőiden
ulna dkilencz éves lovat gyötörve ideérkeztünk" WICHM. 234. j
kP. jülal
kolta «ógni kezd» GEN. 32. | kP. kola&e kajál
kolta
«az egér megy» GEN. 36. | kP. kalasal
kolto «mondd!» GEN.
63. | kür. alasaZdin kandaral
tőiden ulna «a lovat pihentetve
ideérkeztünk" WICHM. 234. | kP. üddrzö mari kdcal
kaja «'a
leány férjet keresni megy» GEN. 35. j kP. keskai
kolta «dob»
GEN.. 30. | kP. kié kai tolmo tor alasam «barna herélt lovam,
a kivel megérkeztem (tkp. befogva jött . . .)» GEN. 70. ] kP.
Biiddm kostái
kaja «vizet merni megy» GEN. 14. ( kP. éümíam
kucal
sordktes «szívét megfogva sír" GEN. 71. | kP.
kudal
kolta «fut» GEN. 7. j kür. küldal
sude poyal
nalSn. úlSt «nem
érvén rá, hogy megérjenek, [már] leszedték" WICHM. 227. | kP.
idm lö'ltal, lektdn fiojéds ((fölemeli a jeget, s kijön» GEN. 43. |
kP. lupsal
kolta «megüti" GEN. 35. | kCar. numa'l
kaja'
«viszi» PORK. 29. | kP. ü£ö pdtal
kaja «vaja elfogy» GEN. 36. |
kP. pual soydSdzlan adak tan tdde «annak is tisztelet, a ki itt
áll adakozva" GEN. 63. j kP. kü kuruk Bőst pual lektdn ot kert
«nem tudsz a sziklafaion keresztül fújni" GEN. 2. | kP. üp jardmídm pün^'ó Bujes püt9ral
kjda «egy hajfürtöt a tölgy tete
jére teker" GEN. 3. | kP. parnazdm rual kolta idevágja az ujj át»
GEN.. 35. | kP. os alasa songal
toles «egy fehér ló jön nye
rítve" GEN. 47. | kP. Büddskö sükal
koltat «a vízbe taszítják"
GEN. 27. | kür. toskal
yolt§s§m «tapostam" GEN. 233. [ kür.
siil'd-peféet jongSdet tűre dal nalde ok joygestalt «a bekerített
zabfölded területe, a nélkül, hogy [a zabot] arassák, nem lesz
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tágabb» WIBHM.. 243. || kP. iydstpdlak fiostdl koltat «a kölykek
nevetnek)) GEN. 22. | kP. poddl jerdm uksdé kolta «kiissza a
tavat s ismét kiköpi» GEN. 3. | kür. (sondétdl
modas fiolát
((leszállnak s játszva repülgetnek» WICHM. 207. | kP. pursa yane
jöreddl
Has «élni leesve, mint a borsó szára» GEN. 56. | kP.
umdla yane taly d ét dl Has «ide-oda lebegve élni, mint a.
komló» GEN. 56. | kP. pize tdéke tüske töstdl
kostdt «a kutyák
ide-oda futkároznak (tkp. ugrálva járnak)» GEN. 20. j kP. sutso
yane torst dl il'as «mint a balha, ugrálva élni'» GEN. 56.
kP. fiolyddo fi oly alt töles «a világosság világítva jön»
GEN. 50. | nyK. fid0Ő9l á'lt si:ndzas «beburkolódzva ülni» EAM.
7. | kP. püngö jöralt
kaja «a fenyő ledül» GEN. 8. | kP. sim
tiingaske lupsalt
kolta «a fekete világba belelódítjat) GEN. 15. |
kP. tumo jolt petralt
kaja «a tölgy gyorsan becsukódik)) GEN.
29. I kP. tumo jolt poédlt
kaja «a tölgy hirtelen kinyílik)) GEN.
29. | kP. ala jol£o jdmalan tdékalt
koddn ayambalan «talán a
lába alá lépett s a szántóföldön maradt» GEN. 58. || kP. siste
yane kumdlt
Has «wie das wachs weich (? sic) zu leben)> GEN.
56. |! kP. koma yane nuskdst
il'as «csúszva élni, mint a vidra»
GEN. 56. | kP. umHa yane talydst
Has «ide-oda lebegve élni
mint a komló» GEN. 61. || kP. fiaté metna küest
soyales «az
asszony odaáll fánkot sütni» GEN. 78.
1 7 6 . -te, -de. Posztó képző, de legtöbbször tagadó hatá
rozó igenevet alkot.*) Azonos a denominalis -te, -$e-vel, mely
hasonló szerepű. Pl, a) nyK. ni mar§£ uke, ni édserZd kote
«ura sincs ott, tej sem maradt»> (kodam) EAM. 185. | nyK. skeéz
ísiuís sülalten^-g olt §8 e-t á'k «már kis híja, hogy el nem állt a
lélegzetei) EAM. 185. | nyK. nima't kdtsdőe
i iangSlen sinázdn
«semmit sem tudott fogni és fáradt volt» (kd(sem) EAM. 194. j
nyK. küte «még fövetlen» (küam «fő») EAM. 60. j nyK. ke'(fa
kwzdde
«a nap nem kel föl» (kuzem «fölmászik))) EAM. 59. j
nyK. tsd0fid0 m§'ndz§őe
«a tyúk nem tojott» (m§ndzas) EAM.
82. | nyK. pokten, pokten-sote «űzte, űzte és nem tudta elérni*
EAM. 175. j nyK. omi§ po:ng§za'lt-s ot e «er hat nicht genug geschlafen und ist noch schlaftrunken» (soam) EAM. 103. | nyK.
*) Vö. NyK. XXXIX. 422. 427. 429—431.
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fiára m3loietsdz'd kolten, "i fies kanak ni-ysnam-a't tölte
«aztán
az ifjú eleresztette és többször nem jön vissza» (tolam) EAM. 201.
b) kCar. kwmlu kum i fio stdld<r iU'n «33 évig élt n e - '
vetés nélkülw (fioHdlam) POEK. 3. | kCar. fiozen koyaryen-j9n,
fiozdde
koyaryen ydnl «megharagszik-e, ha ir, vagy akkor is
haragszik, ha nem ír?» ( fiozem) PORK. 57. | nyK. ti-dd détede
ak sindzá't «ő nem teszi, mert nem tudja» (détem) EAM. 5. j
kE. men-lecem j ö t t e (v. j ö t t ok) nalen «tőlem nem kér
dezve, elvette» EEG. CSM. 124. nyK. ia'te, iate'ok
(ia'dam)
EAM. 26. j nyK. iüte'-jolas
«szomjan halni» (iüdm «iszik»)
EAM. 53. | kCar. me d'üóH kod?na «ital nélkül maradunk)) PORK.
38. | kCar. kaideat
Has oyes li «távozás nélkül nem lehet
élni» (kajám «megy») PORK. 55. | kür. port k'óryet joyg§det nömng,n kaig,ld e-at ok jongestalt «a házbeli terület, a nélkül, hogy
mi elmenjünk, nem lesz tágabb» WICHM. 243. [ kP.
kaláédtem,o Hm «hogy ne mondanám meg» (kalasem) GEN. 35. | kCar.
d'üde kotte ona rust «evés-ivás nélkül nem csípünk be» (koc
kám) PORK. 45. J nyK. ti fiades karteo'k-dlená
«ma este evés
nélkül élhetünk)) (kaiíkam) EAM. 175. | nyK. edem kar te salnen-gen «az ember elgyöngült, mivel nem evett» EAM. 126. |
kE. k o t t e (v. k o t t é g e c e ) tuzak kok keelec utlarak «nem
maradván ott két napnál tovább» EEG. CSM. 554. | kP. ridll ik
pu-seygdm, ik pdrce Ustas kod dt e (v. ko ődt ej eé e), luddn
sukten kunam kertéí-kdn ik satdste «ha lehetséges egy óra alatt
41 fát megszámlálni, egyetlen egy levelet sem hagyván ki . . .»
GEN. 52. | nyK. tdéets fiára fiatdzd ni-ysnam-a't ni-fSsk-a't
köl
ts de, so ske-o'k kastSn «ezután felesége sohasem küldte sehová
sem, hanem maga ment» (koltem) EAM. 186. | nyK. kr estddeok kol§s§ ázdn iáyzd «egy kereszteletlen meghalt gyermek lelke»
(krestas) EAM. 200. j kür. nalas lek te bySna púr§ «ha nem
jöttök fogadni [minket], nem megyünk be» WICHM. 232. | kP.
kötdr Idítdte,
afiaze pomdsko poyen, purtdyecet kafiandske! «a
nélkül, hogy kárt okoznál, gyűjtsd [a magot] anyja ölébe, s
hadd jusson be a magtárba» (hstem «csinál») GEN. 58. | kE. lide>
lidok «nem lévén >> (Ham) BÜD. CST. IV. 101. | kP. aj afidp!
mante,
nef fiüremte ilas-kaéas kuz ümdrdm pujeita «adjatok
hosszú életet, hogy panasz és orrvérzés nélkül éldegélhessünk))
(manam «mond») GEN. 60. [ kE. korno m u ' d e mönge toleve
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«nem találván az utat, visszajöttek)) (muam) REG. CSM. 553. j
kCar. me murddekoddna
«éneklés nélkül maradunk)) (murem)
POEK. 38. | kUr. urga-pejset jongddet türedal nald e ok joíjgestalt
^bekerített rozsfölded területe, a nélkül hogy [a rozsot] arassák,
nem lesz drágább» WIOHM. 243. | kP. acam aftam pajdl
nalte
om kaje «nem megyek el atyám, anyám áldása nélkül» (nálam
«vesz») GEN. 65. | kP. jüst9lan hksdlan naldktdte
«a nélkül
hogy a hidegtől vagy melegtől engednétek neki ártani)) GEN.
58. 1 kCar. on&de koyaryen-j-dn «ha megharagudott-e, a nélkül
hogy nevelt volna?» (onfem «néz, tekint") PORK. 57. kE. jurom
o n z o d o k kaes «nem tekintvén az esőt elutazott)) REG. CSM.
308. | kCar. fiasli' orldde'
ko'íth ana' pocés «Wassilij elválhatatlanul járjon Anna után» (orlem) POEK. 32. | nyK. paledeat
«mivel nem tudja» (palem) RAM. 5. j kUr. kapkat tói
iümbdr per de ok poJtsMáít «kapud sárgarézdob verése nélkül
nem nyílik meg» (perem) WICHM. 222. | kCar. toi pd ét9 ő e át
ok kap «nem megy, ha rá nem teszik a sárgarézedényt» (p?étem) PORK. 55. | kUr. kapkadam pot'ste-at
by§na pür§ «ha
nem nyitjátok ki kaputokat, nem megyünk be» WICHM. 232. j
kP. tusmanlan pute,
tusmanem tupdú pastfrza «ne adjátok a
gonosz hatalmába, s űzzétek vissza a gonoszt*) (puem «ad»)
GEN. 56, | kP. kuni iéat teke kajet-at fiiides purte
kajet-mof
«három testvéredhez mégy, fürdés nélkül [tkp. a nélkül, hogy
a vízbe mennél] ?» (purem) GEN. 32. | kCar. purdé
nelas ok U
«harapás nélkül nem lehet nyelni» (puram) POEK. 45. | kCar.
purldeat nelas oyes li id. (purlem) PORK. 55. | kCar. sap
rüzaldddeat
ok kaje «ha a gyeplőt meg nem rázzák, nem megy»
(rüzaldem) PORK. 55. | kE. s i t ' t e vozen om ket «a nélkül
hogy ülnék, nem írhatok» (sindéam «ül») REG. CSM. 556. | nyK.
tidd 8tdmd0 miúdn sin^zdde'ok
«az én tudtomon kívül tették
ezt» (sindzem) RAM. 133. | kE. üzömöstöm s i n z e d e ezem
mi «nem tudván, hogy engem hittak, nem [is] mentem el» REG.
CsM. 559. | kCar. ády siédeak
mund kües «az ember tudta
nélkül megfő egy tojás is» (siéam «érez, tapasztal))) POEK. 47. |
kCar. idhn solde
kecah <(föve, nem főve lógott [a tűzön]»
(solam) POEK. 51. j kUr. peledal sude iiüm^ryaVd «nem érvén
rá, hogy virágozzanak, [a virágok már] elkezdtek gyümölcscsé
válni» WICHM. 227. [nyK. zep io'te
ko'len «idő (megérkezte)
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előtt meghalt* RAM. 163. | kCar. sun sudd sin^ah ((erjedve,
nem erjedve állt» POEK. 51. | kCar. alasam süskaldddeat
ok
d'ü wherélt lovam nem iszik fütyülés nélkül» (süskaldai) POEK. ,
54.*) | kP. tobiden tölte
ihédé «majd jössz, majd nem jössz^
úgy élsz» GEN. 69. | kP. socem(-ydna) tölte
om poslo «nem
kezdem el kedvesem jövetele előtt» GEN. 63. | K. cerom ű z t e
«betegség nélkül» (u£am «lát») (Ocs. 10.) SZIL. 275.
A nyK.-ban §lam «vagyoko igével kapcsolatban tagadó
multat fejez ki; annyira összeolvadt vele a segédige, hogy illeszkedik is hozzá, pl. ma aná £olte'-lna «nem vettük észre» RAM.
189. | tiúdm ástndar
ő e'lám «m3m emlékeztem rád» (asjnda'ras
«emlékszik») RAM. 8. | ik-kdndk-a't kaste'-lat
«egyszer sem
jártál)) (kastem) RAM. 184. ] pust§n kerte'-lam
«nem tudtam
megölni» (kerdam) RAM. 196. | koyo-yupetsfid0ld ndUnn-g erte'131 «nagy kereskedők nem vehették meg» RAM. 176. j per fii
s ör9°d e'lam (sör3ode-dlam) §l§n «először nem akartam» (sörem)
RAM. 172. | tolás sör9°őe'-§l!& «nem akart jönni» RAM. 172. j;
kusten salya, rnarSm uste'-dlSn
«tánczol, a nélkül hogy urát
látná* (u£am) RAM. 196.
177. -tdmd, -WmS, kP. -tdmo (kUfa -tgmo), -tdrnö, -tdme.
Fosztóképző (eredetét 1. 129.). Pl. kCar. /?o'ít&lődmd kuydza'n
ü'ddr «a királyleány, a ki sohasem nevetett)) (fiostdlam) POEK. 3. j
nyK. j3§isd'd§m§ «váratlan, nem remélt» (fidisas) RAM. 17. ! nyK.
taum d std' d dmd0 ((hálátlant) {dstem «tesz») RAM. 143. | nyK;
ia/nd'dSmd «tiszta, ártatlant) (ia'ynas «piszkos, tisztátalan, aljas
lenni») RAM. 26. [ nyK. pldt$m§ «nem égett» RAM. 26. pla'tfd3m§ «oltatlan» (platas «éget») RAM. 26. | kP. joydhtdmo «nem
tévedő* {joydlem «téved, hibáz») GEN. 57. | kCar. d'umolan puirsdlan gVörddvmd
«nem kedves a teremtő isten előtt» (kP.
iörem «vmire való») POEK. 40. | nyK. ia'rSdmS «alkalmatlan,
mihaszna*) (ia'rem) RAM. 28. | nyK. kasa'rt&d§m9 «életlen, tompa»

*) Vö. kCar. alasa süskaltd
S e é at oyes djü «a herélt
ló nem iszik fütyülés nélkül)) POEK. 36. Ez valószínűleg össze
vont alak e helyett: *süskaltd
ő ed ec at, a mi pleonasztikus
alak. Ilyen lesz ez i s : kCar. iza-samdc ik mutd std d ecat oydi
d'ü «a bácsik nem isznak a nélkül, hogy egy szót ne szólnának)).
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(kasartas «élesít, fen») RAM. 40. | nyK. uz§n^ ge'rtdmd0
«a ki
nem nézheti, irigy, rosszakarat)) (kerőám) RAM. 161. | kCár.
kocke'n ke'ttdmd
alasa, rua'l ke'ttdmv jpil'yd, lupsa'l ke'ttdmd
Iwfids «egy herélt ló, melyet nem lehet befogni; járom, a mit
nem lehet összehúzni; ostor, a melylyel nem lehet ütni» (ketam)
POEK. 27. | nyK. kol§d§m§ «halhatatlana (kolem) RAM. 53. j nyK.
kütd0mdo «éretlen» (küam) RAM. 60. kE. küdömö BUD. CST. III.
426. | kP. kucdtdmo «tarthatatlan)) (kucem «fog, tart») GEN. 46. j
kE. ktildömö «kelletlen» (küles) BÜD. CST. III. 426. | kP. küfdltdmo
GEN. 61. kCar. kürdlddmd PORK. 20. kürlddmd PORK. 19. kürddmd
POEK. 20. «a mi kifogyhatatlan)) (küram «birkózik, tép», kürlam
frequ. «kettétör, elszakít))) j nyK. Iit9ni90 «lehetetlen*) (Ham)
RAM. 68. | nyK. lütd0md0 «nem félénk, bátor» (lüőám «fél») RAM.
7-2. | kCar. soédn mostdddmd
kuezd «egy nyírfa, mely nem
iudott megnöni» (mostam) POEK. 45. j nyK.
dcidr-na'ltdmda
«nőtlen* (nálam «vesz») RAM. 20. [ kP. joyen p 9 t dtdme joydn
§üt «folyó víz, mely a folyásban nem fogy ki» (pdtem) GEN.
64. | kP. kajen ydtdt&me
korno «olyan út,.melynek nem lehet
a végére jutni» GEN. 64. [ pdtartdme «végtelen» (ydtarem ((be
végez))) GEN. 60. | nyK. sitdddmd0 «hiányos, elégtelen» {sitas
«elég») RAM. 121. | nyK. sindzd'8dmd0 ((ismeretlent) (sindzaé «tud»)
-RAM. 133. | kCar. socddmB «a ki nem született)) (socam) POEK.
-41. 1 kP. sürtndtdmö «meg nem botló» (sürtnem) GEN. 57. j kE.
temdeme «telhetetlent) (temam) BUD. CsT. III. 426. | kP. fíek
toltdmo.
socsem purtdédm «a rég nem látott (tkp. nem jött)
kedvesem beeresztettem)) (tolam «jön)>) GEN. 65.
R a g o z v a : kP. konden kerttom9&vm
korem mucan ker•kelen kodén «a mit nem lehet elvinni, a völgy nyílásában föl
kötve hagyta* GEN. 59. | kP. diite uztdmdSdm
jen ufon kalasen «egy ember észrevette és elmondta, a mit maga nem látott»
GEN. 59. || kCar. uéarydm ciőemasa(\)
kanddm ciza «ha nem
akartok zöldet fölvenni, vegyetek föl kéket» POEK. 38.
N é v u t ó v a l : kE. men l i d e m e m k ó d o m tuskó mia
-«mikor én nem vagyok ott, oda megy» REG. CsM. 601.
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A többes szám jelei.
178. A cseremiszben háromféle képző is használatos a
többes szám kifejezésére, de egyik sem azonosítható más finn
ugor nyelvben levő többesi jellel. Mindössze a (birtokos és igei)
szemólyragok plurális harmadik személyében van meg a finn
ugor t (ro §).*)
179. A kP. és kUfában levő -fiiak még azonos lehet a
nyK. -fi9°la (mélyhangú szókban is) jellel, még pedig úgy, hogy
valószínűleg a -fiiak alak az eredetibb s a nyK. fiHct képzőn
lekopott a végső -k. (Vö. nyK. tefiek és tefie «sieh hier! siehst
du, so!») EAM. 144. I tiskefiek EAM. 146. és tiskefie EAM. 118.
«eddig» | nyK. tdfiek és tdfie «oda, o.tt» EAM. 144. [ tdskdfiek és
tdékefie «addig» EAM. 146. j nyK. kdékefiek és kSékefie «meddig»
RAM. 64. — Mássalhangzók előtt még gyakrabban kiesik a k
[1. 1 1 5 . 1. 2.]. A fejlődés itt is történhetett úgy, hogy bizonyos
mondatfonetikai helyzetben tűnt el csak eleinte a többes jel
végső mássalhangzója.)
Példák: nyK. ayga «deszka»: aygafiHa EAM. 60. [ nyK.
•áfa «atya»: áiáfi9°lá EAM. XII. [ kP. fiaté, nyK. fiátd «asszony D :
fiaté fiiak GEN. 12. fiat9'fi*°la EAM. 108. | nyK. edem «ember»:
ede'mbHa EAM. 42. ede'mbld EAM. 100. [ kP. erye «fiú»: eryefilak
GEN. 27. ery'öfiiak (!) GEN. 72. | nyK. drfiezd «fiatal»: drfie'zfi3°lá
EAM. 36. drfie'z9fila EAM. 21. kP. rfieze fiiak GEN, 43. urfieze fiiak
*) Egyes szám van többes helyett (nincs is számbeli egyez
tetés) a köv. példákban: nyK. ti fi§rye'm börd0ktd0mbd0ld «ezek
a ruhák ki vannak fordítva» EAM. 104. [| kE. k o m b o (de:
kombosamoc is) pocela congestat «a ludak egymás után
repülnek» EEG. CSM. 154. | kE. s k a l puksumosamoc, v. skal
puksumo, v. skalsamoc puksumo «a tehenek kaptak enni
(meg vannak etetve)»' EEG. CSM. 14. J kE. solo, kizet olaske
koldomo, salanen ulod (v. nine kizet [olaske] koldomo solosamoc salanen ulod, v. nine solosamoc, kudom kizet olaske
koldos, salanen ulod «azon tutajok, melyeket a városba kül
dött, szétverődtek» EEG. CSM. 703. (vö.-nyK. sukS nalás tsatsendt «sokan meg akarták venni» EAM. 176.) |j kE. ol'a j e r
s a l d a k o m sogaldeve «a város körül katonákat állítottak*)
EEG. CSM. 185.
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GEN. 59. küfa arfieze fiiak PAAS. K S Z . II. 131. | kP. imne, nyK.
imni «ló»: imnefilak GEN. 6. és imnefilakdm (acc.) GEN. 83.
nyK. imnifi:>°ld RAM. 29. j nyK. io, kP. ja «varázsige»: iofis°ld
RAM. 208. jafilak GEN. 50. | kP. jüksö «hattyú»: jüksöfilak GEN.
38. | kP. jumo «isten»: jumo fiiak GEN. 55. | nyK. fcefc «madár»:
kefiMa RAM. 84. J kP. kese «vadkecske»: kesefiiak GEN. 8. kösöfilak GEN. 40. ] nyK. kol «hal»: ko-lfi^ld RAM. 53. j kP. kombo
«lúd»: kombo fiiak GEN. 15. | nyK. komi' h0md'n <(Komi nevű» :
k. h0md'nm-b9°la RAM. 170. | kP. mari «férj»: marifilak GEN. 76.
nj'K. marsfid0lá RAM. 63. ] kP. muro «ének» : murofilak GEN.'
62. | nyK. nar «óriás» : narfi!>°ld RAM. 203. | nyK. ólma «alma»:
olma'fid^d RAM. 14. | pi «kutya» : kP. pifilak GEN. 22. nyK.
pi'fiJela RAM. 47. | nyK. pörd0ktdomd0 «megfordított» : ti fidrye'm
börd0ktd0mbd0lá
«ezek a ruhák ki vannak fordítva» RAM.
104. | nyK. pur§ «jó» : purSfidJjd RAM. 106. | nyK. édddr «csillag» : sdddrfi*°la RAM. 33. | nyK. swőS «fű»: sud§fi9°lá RAM.
136. | kP. takmak «tánczdal» : takmakplak GEN. 78. | nyK. ti
«tetű»: ti-fi*°la RAM. 68. j nyK. tdrh0md0 * hímzett»: tdrh0mbd"la
«ornamente, stickarbeiten» RAM. 146. | kP. tusto «rejtvény»> :
tusto fiiak GEN. 45. | kP. üd»r «leány» : üődrfilak GEN. 67. nyK.
dŐ9rfia°la RAM. 177. | nyK. üp «haj»: ü'pfi94d RAM. 35.
Hogy ez csak újabb eredetű képző, a dolog természetén
kívül az is bizonyítja, hogy a kP. 9 > e, o, ö-végű szók leg
többször újabb alakjukban veszik föl a többesi jelet. A nyK.beli -fiHá nem illeszkedése pedig azt mutatja, hogy önálló szó
ból származott.
BEKÉ ÖDÖN.

*) L. ezt a hangváltozást (83.).

Az úgynevezett igeidők elméletéhez.
(Nyolczadik közlemény.)

A perfectumtő időjeltelen indicativusának viszonyított
használata.
84. A perfectumtő időjeltelen alakjának önálló használatát
a hasonlatokban előforduló s az átkópzeléses használatú alakoké
kivételével fennebb, a 64. és 65. pontokban vizsgáltuk. Most,
mikor ugyanezen alakok viszonyított (előzményes) használatát
teszszük vizsgálódásunk tárgyává, -nagyon bizonytalan talajra
lépünk. Azoknak a kutatóknak egy része, a kik egyáltalában
foglalkoztak ezzel a kérdéssel, hajlandó volt az összes mellék
mondatbeli alakokat önálló használatiaknak felfogni, más részük
pedig valamennyit, mindig viszonyítottnak. Kérdés, van-é krité
rium, mely a viszonyítottság kérdésében döntőnek elfogadható ?
Mielőtt azonban ezt a kritériumot kutatnók, jusson eszünkbe
először a másik általános kritérium, mely minden perfectumalak
önálló vagy viszonyított voltára nézve dönt: t. i., hogy viszo
nyított (előzményes) használatú csak történésjelző értelmű per
fectumtő lehet. A keresendő újabb kritérium tehát nem az összes
perfectumalakokra vonatkozik, hanem csak olyanokra, mélyek
történésjelzőknek értendők, s ezért összes következő példáink
csak akkor lehetnek viszonyítottak, ha a perfectumokat történésjelzőknek érezzük bennök. Fennebbi vizsgálódásainkban már
többször megállapítottuk, hogy önálló használatban ilyen törté
nésjelző perfectumok, pl. amavit, dixit, múlt punctualis történést
jelentenek. Mostani kérdésünk pedig ez: elnfordulnak-é ezek az
alakok nem önálló (nem punctualis múlt) értelemben, hanem
előzményes értelemben is ? S ha igen, hogyan ismerünk rá az
alakok ilyen használatára?
Hogy főmondatban a perf. indicativi mindig csak önálló
használatú lehet, arra nézve a legújabb időkig semmiféle gram
matikusnak nem volt kétsége. Azért most csak a mellékmondatos
használatot vizsgáljuk, azaz olyan alakokat, melyeket a syntaktikai kapcsolat mellóktörtónéseknek jelez.
- .
Nyelvtudományi Közlemények, XL.
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De még mellékmondatokban is semmi kétség sem lehet az
alak használatának önálló természetére nézve, ha múlt főtörténéshez tartozó mellékmondatban áll; mert ilyenkor, ha a viszo
nyítás is ki volna fejezve, tudvalévőleg plusquamperfectumnak
kellene állania. Mindenféle mellékmondat felsorolása itt szükség
telen. Legyen elég ez a néhány példa: Plaut. Trin. 137. lile
qui mandavit, exturbasti ex'aedibus? Stich 579. quom hic non
adfui, deliberavi; Cic. B r u t 32. Exstitit... Isocrates. cuius domus
cunctae Graecise quasi ludus quidam patuit; magnus orator,
quamquam forensi luce caruit intraque parietes aluit eam gló
riám, quam nemo . . . est postea consecutus stb. Hasonlóképpen
önálló a perfectum postquam, ubi, ut kötőszókkal kezdődő olyan
időhatározó mondatokban is, melyek múlt főtörténéshez tartoz
nak, pl. Plaut. Trin. 108. postquam eius rem confregit
filius...
mihi commendavit virginem natam suam. Ezekben a mondatok
ban ugyanis a latin próza sem szokta az igealakkal is kifejezni
az előzményességet (ez a latin nyelvsajátság később, a maga
helyén még szóba kerül).
Ezeknél a múlt főtörténésekhez kapcsolódó alakoknál tehát
nem lehet kétség; nem lehet továbbá a futurumalakokhoz kap
csolódóknál és a futurum vonatkozású subiunctivus vagy imperativusalakokhoz tartozóknál sem. Ezeknél ugyanis, ha viszo
nyított volna a használat, a perfectum nem jelenthetne tényle
ges, múlt történést, a mit pedig jelent, vagy pedig a futurum
perfectumának kellene állania. Önálló perfectumok tehát ezek
is: Liv. III. 31. bellum parate, quoniam pacem páti non potuistis, vagy már Plautusnál, Bacch. III, 3. 41. ne attingas puerum istac causa. quando fecit strenue. Futurumos példák: Liv.
XXII. 60, 14. Si tanta clades vilem vitám non fecit, nulla faciet.
Tac. Ann. III. 12. si laetatus est, odero. seponamque . . . Cic.
Bosc. Am. (11.) 31. quoniam semel suscepi, succurram atque
subibo . . . De leg. Man. (8.) 20. quoniam de genere belli dixi,
nunc . . . dicam, stb. Efféle alakoknak a beszélő szempontjából
egy, tényleges punetualis múlt eseményt jelölő értelme egészen
kétségtelen, és vita tárgya sem lehet. Hogy viszonyításról nincs
szó, mutatják a hasonló összefüggést! imperf. múlt alakok, pl.
Ter. Eun. 372. tu illius fruare commodis, quibus tu illum
dicebas modo.
Másképpen áll a dolog azoknak a perfectumoknak a ter
mészetére nézve, melyek achronistikus imperfecti
indicativusokhoz tartozó mellékmondatokban állanak. Ezekre a perfectumokra
nézve még LATTMANN (i. m. 56. 1.) is beleesett abba a hibába,
hogy mind viszonyított (elözményes) használatúaknak tartotta
őket. Holott pedig nyilvánvaló módon nincs igaza, már csak
azért sem, mert ugyanazokban a mellékmondatokban, melyek-
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ben indic. perfecti alak állhat, állhat (ha nem punctuális törté
nésről van szó) prseteritum imperfectum alak is, természetesen
szintén önálló használatban, még feltételes mondatban is, pl.
Cic. inv. I. §. 89. si ad illum hereditas veniebat, veri simile est
ab illó necatum. Együtt fordul elő imperfecti praet. a perfectummal ebben a példában: Cic. Verr. Act. I. 20. qui reus pridie
iam se condemnatum putabat, is, posteaquam defensor eius
consul est factus, absolvitur ?139) Pedig, ha a latin ilyenkor
mindig nem önállóan multságot, hanem viszonyítottan, előzményességet fejezne ki, akkor mindig perfectumnak kellene állania,
mert, mint tudjuk, az előzményesség kifejezése nem fér meg
nem-punctuális actióárnyalatok kifejezésével. Ilyen, achronistikus
imperfecti indicativus mellett álló perfectumos példát a most
következő, gyűjteményben (melynek egy részét DRAGERnek kö
szönhetem) lehetőleg mindenféle mellékmondatban lévőt adni
fogok, a hol indicativus egyáltalában előfordulhat: tehát jelzői,
okhatározó, időhatározó (hasonlító), feltételes és megengedő mel
lékmondatokban előforduló példákat. Plautus Trinummusából:
139
) Az alkalmi achron. irnperfeetumok mellékmondataiban álló im
perfecti praeteritum
alakok jelentőségét a perfeetum nem viszonyított
használatának eldöntésére nézve eddig még a legkimerítőbb kéaikönyvek
sem ismerték fel, s azért példákat sem adnak reá. LATTMANN maga is (i.
m. 71, 97, és kül. 117. lap) csak Ciceróból idéz n é h á n y példát. De fin. I.
55. Concedo quod modo dicebas; I I . 53. Sünt enim levia . . . , quaa dicebantur a te, s ezeken kívül még csak egyet-kettőt, jóllehet azt állítja,
hogy «neben einem Prsesens findet sich fást ebenso oft ein Imperfectum,
wie ein Perfectums (116. 1.) — a m i szerintem túlzás. T a n u l m á n y o m n a k
ezen a pontján hosszú időre meg kellett tehát állapodnom, s m a g a m n a k
kellett csupán ebből a szempontból áttekintenem egynéhány latin komé
d i á t ; színdarabot azért, mert efféle imperfectumos főmondat természetesen
csak a tényleges, konkrét körülményekre vonatkozó p á r b e s z é d b e n
fordulhat elő, elbeszélésben soha. Áttekintettem PI-AUTTJS T r i n u m m u s á t ,
Miles Gloriosusát, Captiviját, s TEKENTIUS Andriáját, Phormióját, Eunuchusát. Példát nagyon keveset találtam, m e r t tényleges beszédben hivat
kozni inkább punctuális, mint cursiv-durativ múlt történésekre szokás,
kivált, h a okról van szó. Nincs tohát igaza LATTMANNnak az imperf. gya
koriságára nézve. De azért v a n példa, s ilyenformán bizonyos, hogy a
perfectumalakok sem tekinthetők viszonyítottaknak, h a n e m a beszélő
tényleges álláspontjából számítandó önálló (múlt) punctuális történések
nek, í m e : Plautus, Capt. 244. Quem antehac pro iure imperitabam
meo,
nunc te oro per precem. Capt. 363. quom dicto h a u d audebat, facto nunc
laedat licet. Trin. 400. Sed aperiuntur sedes, quo ibam. Mii. 180: quom
exibam,, hic erat. Terent. Phorm. 354. I p s u m esse opinor, de quo agebam.
H a alkalmi használatú achron. imperfectum mellékmondatában plusquamperfectumot találunk, az lehet viszonyított, de nem az achronistikus törté
néshez! pl. Terent. Heaut. 660. Vivitne illa, quoi tu dederas (t. i. még
mielőtt a szóbanlévő többi múlt történések megestek, vö. a 79. pont leg
végét). A történésjelző perfectumalakok azonban ilyenkor éppen olyan
önállóak, m i n t az éppen idézett imperfecti preeteritumok.
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44. hic ille est, qui admisit in se culpam castigabilem-; jelzői
mondatra több példa szükségtelen, mert nagyon gyakori. Okhatározó példák: Amph. II. 2. 113. At etiam tu scis? Quippe
qui ex te audivi. Epid. III. 3, 33. mirum, quod hoc potuit fieri;.
Cic. ad Qu. fr. II. 3. 6. quse tibi eo scribo, quod messepe monuisti; Ter. Hee. 506. quia paulum vobis accessit pecuniae,
sublati animi sünt. Plaut. Capt. 423. Ergo, quom optime fecisti,
nunc adest occasio benefacta eumulare ; formailag ez a mondat
már inkább időhatározó, vö. ezzel: Ter. Heaut. 381. te laudo,
id tu quom studuisti, Cic. Fam. XIII. 24. 2. tibi gratias ago,
cum tantum mese litera? potuerunt. {Quum additivumnál annyira,
nyilvánvaló az alak önállósága, hogy érre példa sem szükséges.)
Hasonlító példa: Trin. 857. ut ille me exornavit, ita sum ornatus. Feltételes: Plaut. Truc. V. 7. si quid peccavi prius, supplicium ad te hanc minam fero auri. Ter. Andr. 572. Si ista istuc"
animum induxti esse utile, nolo tibi ullum commodum a me
claudier. Cic. Off. II. (8.) 29. quse si populo B. iniuste impe-,
ranti accidere potuerunt, quid debent putare singuli? Megengedök: Plaut. Persa IV. 4. 103. nam etsi res sünt fractae, amici
sünt tamen; Pseud. I. 3. 138. quamquam multa maláqué dicta
dixistis mihi . . . posse opinor facere me consilium meum.
Az összes példákban a perfectum természetesen csak akkor
fordulhat elő, ha punctualis történés fejezendő ki, s az alakok
hol meglévő állapot-jelzőknek, hol inkább történésjelzőknek, de
utóbbi esetben is kétségkívül önállóknak értendők; a beszélő
mindig valami olyan punctualis történésre hivatkozik velük,
mely az ö időbeli álláspontjából számítva múltnak értendő. Az
összes alakok más nyelvekre (magyarra) is múlt időkkel fordí
tandók. Valamennyi példában az a közös, megegyező sajátság,
hogy az imperfectummal14") kifejezett főtörténés valami actuális,
szóban lévő, konkrét esetre vonatkozik. Ez az a kritérium az alak
Önálló használatára nézve, melyet eddig senki meg nem talált,
LATTMANN sem, a ki eddig legvilágosabban fejtegette az önálló
és viszonyított használat közt való külömbséget. Mivel a főtörté
nés actuális, a beszélőt valósággal környező helyzetre vonatkozik,
azért lehet a mellékmondatbeli alakokra nézve is az ő valósá
gos álláspontja a tájékoztató pont. Attól számítva a történés
jelző perfectumok punctualis multak, az imperfecti prseteritumok
cursiv-durativ multak.
14
°) Zavarok elkerülése czéljából figyelmeztetem az olvasót, hogy
tanulmányomban az imperfectum terminus, ha nem teszem mellé a praeteritum, terminust, az imperfectum i d ő t e l e n a l a k j át jelöli, tehát a ha
gyományos terminusok szerint az ú. n. praesens imperfectumot, vagy *prae*
sens»-et (amo, moneo, lego etc). I
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Az alkalmi használatú imperfectumhozuo) fűződő perfectumok tehát önálló használatúak. Az általános használatú imperfectumhozli0) fűződők azonban viszonyítottak. Ez a tétel deductics
okoskodás útján is könnyen meg volna található. De mivel ma
gam* más úton jöttem reá, előadásomban ezt az utóbbi utat kö
vetem. Latinból magyarra való fordításnál feltűnt, hogy bizonyos
esetekben a latin perfectum nem fordítható magyarra perfectummal, hanem csak imperfectummal. 150 ) Pl. Cic. de or. II. 6, 24.
Quum huc (in villám) veni, hoc ipsum nihil agere et pláne cessare me delectat: Mikor ide, nyárilakomba kijövök, éppen ez a
semmittevés gyönyörködtet. De off. II. 6. Cum (fortuna) reflavit,
affligimur: Ha a szerencse ellenünk van, elcsüggedünk. Plaut.
Trin. 308. Si animus hominem pepulit (lebírja, erőt vesz rajta),
actum est, animo servit, non sibi. Miért? Mert a magyar nyelv
az előzményességet nem szokta kifejezni, a latin ellenben ki
fejezi. Mivel ez a tétel a többi perfectumalakok használata alap
ján is megállapítható, már eddig is bebizonyult tétel, azért jut
hattunk volna el a keresett igazsághoz deductió útján i s : «a
magyar nyelv rendesen nem fejezi ki az előzményességet, ha
tehát találunk olyan latin történésjelző perfectumalakot, mely
a magyarban törtónésjelző perfectummal nem fordítható, akkor
az a latin perfectum előzményesnek, viszonyítottnak minősítendő)).
A viszonyított használat kritériuma tehát a perfecti indicativusra nézve a főtörténés általános volta; ha a főtörténés
nem egy konkrét alkalomra, hanem akármikorra értendő, azaz.
ha vagy mindig megtörténhető, vagy szokásos (ismétlődő) történés
ről van szó. A latin nyelv különössége abban van, hogy ilyen
kor megjelöli a melléktörténés előzményességet. A magyaré
abban, hogy, valamint máskor sem, ilyenkor sem jelöli. De
óvakodjunk attól, hogy a latin perfectumot ilyenkor iteratív
értelműnek ne tartsuk, mint az ódon grammatikusok kivétel
nélkül teszik. Ellenkezőleg; a különösség éppen az a latinban,
hogy az előzményesség jelölése kedvéért lemond a latin nyelv
az ismétlődós, szokásosság, s általában mindenféle aotióárnyalat
jelöléséről, míg viszont a magyar (és görög) nyelv az aotióárnyalat
jelölése kedvéért lemond az előzményesség jelöléséről. Az előzményességnek és az actióárnyalatnak egyszerre való jelölése nem
fér össze. (Jegyezzük ezt meg magunknak a megfelelő subjunctivus alakok or. obliquabéli szerepének megértésére is.)
Fejtegetéseim folytatása előtt czélszerűnek találok itt kö
zölni néhány példát,.. ezúttal a szokottnál nagyobb számban, még
pedig két okból. Először, mert az összes eddigi kutatók és compendiumkészítők összezavarták az idetartozó példákat a nem ide
tartozókkal (az actwális, konkrét alkalomra értendő, nem viszo
nyított perfectumos példákkal). Másodszor, mért a magyarok, ha
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latinul írnak, rendesen elfeledkeznek ilyenkor az előzményesség
latinos kifejezéséről; a most két éve tartott középiskolai phil'ologiai versenyeken is egyetlen egy pályázó sem volt, ki helyesen
fordította volna ezt a mondatot: a mi rosszat az ember életé
ben tesz, halála után is megmarad: mala, quae in vita aliquis
fecit, commisit (nem facit, committit), etiam post mortem eius
vigent (vagy nem általános formában, de akkor futurumokkal:
mala, quse . . . commiseris, etiam post mortem vigebunt, 1. a 83.
fej. 2. pontjának második kikezdését).
A példákat kötőszavaik és syntaktikai kapcsolataik szerint
sorolom fel. Viszonyított a perfectum csak mellékmondatban
lehet, még pedig leginkább feltételes mellékmondatban, de re
latíve fűzött más (hely-, időhatározó, hasonlító és szorosabb ér
telemben vett jelzői) mellékmondatban is. A kritérium: hogy a
kitétel általános, vagy szokásos (ismétlődő) eseményeket foglal
magában. Ha valamelyik syntaktikai kapcsolatra mindkétféle
példám van (t. i. általános is, ismétlődő is, ámbár a határvonal
megvonása nem mindig lehetséges), először az általánosokat
közlöm, azután azokat, melyek inkább ismétlődőknek foghatók fel.
I. Feltételes mondatokban. Plaut. Trin. 308. Si animus
hominem pepuíit (lebírja) actum est, animo servit, non sibi.
Ter. Andr. 192. Si quis magistrum eepit (kap) improbum, ipsum
animum ad deteriorem partém implicat. Sall. Cat. 51, 12. Qui
demissi in obscuro vitám habent, si quid iracundia delíquere
(vétenek), pauci sciunt. Cic. de republ. I, 44. quos si boni represserunt (visszaszorítják), recreatur civitas. Cat I. 31. homines
aegri, si aquam gelidam biberunt (isznak), primo relevari videntur, deinde multo gravius affüctantur. — Ter. Andr. 504. Si
quid tibi narrare occepi (valahányszor... kezdek), continuo dari
tibi verba censes falso. Cic. Tusc. III. 64. Si hilarius locuti
sünt (ha egyszer-másszor vidámabb hangon beszélnek is), revocant se rursus ad msestitiam.
II. Relatíve fűzött más mellékmondatokban. 1. Sall. Jug.
50, 6. Quocumque aspexisti (tekintesz), ut furiae, sic suse tibi
occurrunt iniurise. 2. Igen gyakoriak az időhatározó mondatok
ban, kivált quum relatív határozószóval: Cic. Tusc. II. 21, 27.
Ad vitám delicatam quum accesserunt etiam poétae, nervos omnes virtutis elidunt. Cic. de fin. V. 41. Cum autem dispicere
coepímus . . . , tum ea sequi incipimus, ad quaa nati sumus.
Tusc. III. 62. Sed ad hanc opinionem cum illa etiam opinio
aecessit, . . . tum denique efficitur illa . . . perturbatio. Plaut.
Capt. 464. ille miserrimus est, qui, cum esse cupíít, quod edit,
non habét. — Cic. Fam. IX. 16. 1. Quum posui librúm, . . . a s sensio omnis illa labitur. Brut. IV. 16. Agei", quum multos annos quievít, uberiores afferre fructus sólet. Öv. Fást. I. 121.
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Cum Uhuit Pacem . . . emittere, libera . . . ambulat illa vias. Cic.
Att. I. 16. Nos Tusculano ita delectamur, ut nobismet ipsis tum
denique, cum illó venimus (pft!) placeamus. Vö. de or. II. 6. 24.
Nagyon gyakori ilyenkor az ubi relativ határozószó is. Sall. Jug.
I. 4. . . . ubi per socordiam vires, tempus, ingenium diffluxere,
naturas infirmitas accusatur. Cie. Tusc. IV. 42. ipsae (perturbationes) se impellunt, ubi semel a ratione discessum est. De más
időhatározószók is, pl. Plaut. Mii. Gl. 1253. Omnes profecto
mulieres te amant, ut quaeque aspexit. Cic. Mur. (10.) 22. Simulatque increpuit suspicio tumultus, artes illico conticescunt. De
fin. III. 66. Membris utimur, priusquam didicimus, cuius ea
utilitatis causa habeamus, stb. 3. Ovid. Fást. 216. Quo plus
sünt potae, plus sitiuntur aquse. Cses. B. G. VI. 19. 1. Viri,
quantas pecunias . . . acceperunt, t a n t a s . . . ex suis b o n i s . . . communicant. Cic. Suli. 83. . . . cum, quotiens quisque est in hoc
scelere convictus, totiens renovetur memória per me inventse
salutis. 4. Cic. Tusc. II. (23.) 54. Qui restiterunt, discedunt ssepe
superiores.
Mint a kétes amáveris-íéle alakok minősítéséről szólva fen
nebb (a 83. pontban 2. alatt) említettem, az általános kitételek
ben szereplő előzményes perfectumok azok, melyek, ha potentialis modalitás is fejezendő ki, subjunctivusba kerülnek, s éppen
ezért nem tévesztendők össze az indicativi perfectum futurum
alakjaival. Tanulmányomnak ez is egyik új eredménye volt.
Mennyire csupán az előzmónyesség kifejezésére valók az
efféle latin perfectumok, s mennyire nem szabad őket önállóaknak, tehát múlt történésjelzőknek felfogni, az az érdekes tény
mutatja, hogy a hozzájuktartozó másodrangú mellékmondatok
ban nem irreális subjunctivus alakok szoktak állani (mint a
múlt kifejezésekben), hanem reális alakok (mint az achronistikus
kifejezésekben általában). A következő példákra- már MADWIG
hivatkozott (1. LATTMANNnál i. m. 63. és 86. lap), ki azonban
LATTMANNnal együtt nem ismerte fel a használat nyitját. Cic.
de div. II. 39. An cum misimus (ha elküldünk valakit) qui afferat (nem: aferret) agnum, quem immolemus, is mihi agnus
affertur, q u i . . . Caes. B. G. VI. 23. Ubi quis dixit (ha kijelenti),
se ducem főre, qui sequi velint, profiteantur, consurgunt ii, stb.
Cic. de or. III. 31. Hseret in causa semper (Cotta), et quid iudici
probandum sit cum vidít, omissis ceteris argumentis in eo men
tem orationemque defigit. CÉDS. B. G. VI. 27. Quorum ex vestigiis cum est animadversum (ha észreveszik) a venatoribus, quo
se recipére consuerint (nem: consuessent), omnes eo l o c o . . . accidunt arbores. Csak igen ritkán fordul elő ilyen általános ki
tételek másodrangú mellékmondataiban az irreális alak, pl. Cic.
Tusc. V. 39. Hic (animus humánus) igitur, si est excultus, et si
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eius acies itá curata est, ut ne caecaretur erroribus, fit perfecta
mens. Ilyenkor functiótlan (csupán formai okokbóláll) az irreális
alak. (A felhozott példában Cicerónál bizonyára a jóhangzás is
döntött, mert caecetur még k-san ejtve is furcsa hangzású alak.)
Yisszatórve a pont elején már jelzett megszorításra, újból
kiemelem, hogy a perfectum viszonyításáról még ilyen általános
kitételekben is csak akkor lehet szó, ha a perfectumtövet'törté
nésjelzőnek érezzük. Ha inkább állapotjelzőnek fogjuk fel (a mi
kivált a passivum alakoknál lehetséges, 1. az éppen idézett est
excultus, curata est alakokat), akkor természetesen csak" "egy
idejű)) állapotról lehet szó; már pedig, mint már kifejtettem
(1. a 80. pont végét), egyidejűségnél a viszpnyítás tudatossága
nem bizonyítható. Együtt jár ezzel az, hogy ilyen felfogás mel
lett a perfectumnak állapotjelzővel való fordítása, éppen azért,
mert nincs viszonyítás, a magyarban is lehetséges. Ez esetben
si est excultus = ha ki van művelve, si curata est ==. ha úgy van
berendezve. Sőt, a mennyiben a magyar momentán tövű activ
perfectumok is érthetők állapotjelzőknek, néha a magyarban is
előfordulhat általános kitételben az activ perfectum is: de tud
nunk kell, hogy sohasem az előzményesség, hanem az (egyidejű)
állapot kifejezésére, pl. Szerencsétlen ember az, a ki nem pihen
het, ha megkívánta a pihenést. De már nem mondhatni ezt:
«Akárhová tekintettél, túriakként támadnak rád jogtalanságaid))
(Sall. Jug. 50, 6. Quocumque aspexisti, . . . occurrunt tibi iniurise, 1. f.). Nem mondhatni pedig azért, mert tekintettel állapot
jelzőnek nem érthető, már pedig az elözménvességet a magyar
nyelv nem szokta kifejezni. S helyesen is teszi, hogy nem fejezi
ki, mert ilyenformán ment marad attól a fennebbemlített két
értelműségtől, melyet a latinban a perfectum önálló ós viszo
nyított használatának külömbsége okozhat azzal, hogy a latin
nem tesz külömbséget az egyes alkalmi tényekre, és a fölvett,
elképzelt, általános, mindig lehetséges, ismétlődőnek képzelt kö
rülményekre való hivatkozás között: mind a kettőt kifejezheti a
perfectum indicativusával.
85. A latin perfectum viszonyított használatának eldönté
sében tehát nem elegendők a formai ismertetőjelek. Sőt nem
csak magából a perfectumos mondatból nem dönthető el a hasz
nálat viszonyítottsága. hanem még a főtörténésben sem elegen
dők pusztán a formális ismertetőjelek, t. i. az igealak achronistikus volta. Nevezetesen óvakodjunk attól, hogy az úgynevezett
praesens historicum mellett álló perfectumokat viszonyított használatúaknak ne magyarázzuk.141) A hiba elkerülése nagyon
141
) Kivéve azt a rendkívül ritka esetet, mikor a «praesens histori
cum » maga is iterativ értelemben áll, tehát nem egy alkalomra értendő.
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könnyű, mert;, ámbár egy-egy ilyen szerkezet formailag éppen
olyan, mint a most ismertetett általános szerkezetek, az érte
lemre nézve sohasem lehet kétség, hogy az egész mondatszer
kezet tartalma alkalminak, még pedig egy, valósággal már múlt
esetre értendő. Hiszen nem fejtegető, hanem elbeszélő részletek
ben fordulhat csak elő. Legtöbbször még a hely közelebbi kör
nyezetének ismerete sem szükséges; maga a szerkezet elárulja,
hogy nem általános kitétellel van dolgunk. PL Corn. Nep. XIV.
VL 1. id (ódium) quum satis se confirmasse arbitratus est, certiorem facit Datamem . . . Plaut. Truc. I. 2. 7. Quando intro
advenerunt, unus eorum aliquis osculum usque amiese aggerit.
Amph. 216. hsec ubi legati pertuiere, Amphitruo e castris ilico
producit omnem exercitum. Ter. Andr. 474. Postquam ante
ostium me audivit stare, adproperat. Liv. I. 12. 3. ut Hostius
cecidit, indinatur
Eomana acies, stb. Eddigi példáinkban a
mondatszerkezet még elbeszélő hangon indul; az átképzelés
csak a «prses. historicumw alaknál kezdődik* s a perfectumok
az elbeszélés időpontjától számítandó múlt történést jelentenek,
éppen úgy, mint pl. a következő imperfectum Vergilius Aeneisében (II. 726.): et me, quem dudum non ulla movebant t e l a . . .
nunc omnes terrent aurav Lehet azonban olyan eset is, mikor
a perfectumok maguk is átképzeléssel magyarázandok, s ilyenkor
a. multság nem az elbeszélés időpontjától, hanem a szóbanlévő
(valósággal már elmúlt) helyzettől számítandó. Erről az — in
kább csak költőknél előforduló — alakhasználatról tüzetesen
csak később, az átképzeléses latin alakhasználat külön tárgyalá
sakor szólhatok. A perfectumtő használata azonban ilyenkor is
önálló. Az átképzeléses alakok fordításáról is később szólunk;
most csak a nem átképzeléses, de szintén prses. historicum mel
lett álló perfectumokról jegyezzük meg, hogy a két alak nem
mindig fordítható pontosan, s nevezetesen olyankor nem, ha a
perfectum is tőmondatban áll. Ennek oka az, hogy a magyar
előadó jobban ragaszkodik egyszer elfoglalt álláspontjához, mint
a latin. Azért vagy mind á hét igét átképzeléses alakkal fordít
juk, v«gy egyiket sem (hanem mind a kettőt mtilt idővel), kivált
ha a főmondatos perfectum a második helyen áll, pl. Verg. Aen.
I. 174: silici scintillam cxcudit Achates, suscepitque ignem foliis
. . . rapuitque in fomite flammam De erről tüzetesen később.
Azonban szemmeltartásával annak, a mit a görögre nézve
a (tprres. historicum», és az ismertető vagy általánosító imper
fectum külömbségére nézve a 48. pontban kifejtettünk, viszont
Ilyenkor, ha úgy tetszik, előzményesnek is felfogható a mellette lévő per
fectum, ha a főtörténéssel viszonyba állítjuk, pl. Verg. Aen. XII. 913. sic
Turno, quacumque viam virtute petivit, successum dea dira negat.
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ne téveszszük össze a «prses. historicum»-mal az ismertető,
általánosító achronistikus imperfectumokat, s az ezek mellett
álló perfectumokat éppen úgy viszonyítottaknak minősítsük,
mint más, általános kitételben állókat. Némi megfontolás után
könnyű felismerni pl. Cicero következő, igen érdekes helyén,.a
kitétel általánosságát, s azt, hogy a «praesens» imperfectum alak
(inüammatur) nem átképzeléses, hanem ismertető. Hiszen nem
elbeszélésben, hanem elméleti fejtegetésben példaképpen áll,
Cic. Top. (16.) 61. Cum érit talis causa, ut in ea non sit efficiendi necessitas, necessaria conclusio non sequitur... (következ
nek példák). At cum in Aiacis navim crispiculcans igneum ful-,
men iniectum est, inflammatur navis necessario. A magyar for
dítás itt is híven megmutatja az alak viszonyított voltát, mert
az előzményesség magyarra le nem fordítható: «de mikor Aias
hajójába belecsap a kacskaringós tüzes istennyila, lángralobban
(lángra kell lobbannia) szükségképpen a hajó^nak)». Mind olyan
jelenségek' ezek, melyekre a latin nyelv terén eddig tudtommal
soha senki sem ügyelt; de éppen azért kívánatos, hogy ezen
túl — ha nem is az iskola, de legalább a tudomány — tisz
tábban lássa őket.
86. Egészen külön megbeszélésre szorul a perfectumalakoknak a latin epikus hasonlatokban való használata, melyet
eddig kielégítően nem tárgyaltak, s melyről pl. KAPPES. Vergi
lius Aeneisének kommentátora (a II. én. 224. sorához való jegy
zetében) még legújabban, 1904-ben is csak ennyit mond: «,Der
Gebrauch des Perfektums im Vergleiche statt des Prdsens findet
sich háufig bei lateinischen Dichtern». Az ilyen «prsesens helyett
állóö perfectumokat az egyes alakokhoz való jegyzetekben ren
desen «gnomicu8oknak», azaz «szokást jelentőknek)) magyarázzák
a kommentátorok, a görög aoristos módjára, melynek magyará
zata azonban, mint a 31. és 32. pontok fejtegetéseiből tudjuk,
a költői hasonlatokra vonatkozólag alighanem szintén hibás.
Nem lesz tehát felesleges, ha a következőkben megvizsgál
juk a Vergiliusban előforduló hasonlatok összes perfectumalakjainak functióját. A mennyiben a használat önállónak bizonyul,
voltaképpen a maga helyén (a 65. pontban) kellett volna róla
szólanom: de ott még azért nem láttam czélszerünek bele
bocsátkozni a tüzetes tárgyalásba, mert az önálló használat is
jobban tárgyalható a viszonyítottal kapcsolatban, s mert a tár
gyaláshoz szükségem volt az általános sententiákban való előzmónyes perfectumhasználat tudnivalóira: ezeket pedig csak leg
utóbb (a 84. pontban) fejthettem ki.
Legutóbbi fejtegetéseink után nyilvánvaló, hogy a döntés
abban a kérdésben: önállónak vagy viszonyítottnak kell-é fel
fognunk a hasonlatbeli perfectumalakot, attól függ, általános
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előadásúnak tartjuk-é a hasonlatokat, vagy úgy, mint a Homerosféléket, inkább bizonyos jelenetsort, mint szemünk előtt folyót
konstatáloknak.
Mielőtt azonban az önállóság és viszonyítottság kérdésére
részletesen felelnénk, czélszerű lesz áttekinteni a hasonlatbeli
perfectumok összes lehetséges functióit. Ugyanis a semmitmondó
«gnomicus» terminussal még egyáltalában nincs a kérdés meg
oldva, s nem volna még akkor sem, ha igaz volna, hogy a
«gnomicus» alakok szokást jelentenek. Az alakhasználatot a z . a
körülmény bonyolítja, hogy bennük a görög epikus nyelvhasz
nálat tudatos utánzása is konstatálható. így aztán a latin hason
latokban előforduló perfectumok nem kevesebb mint ötféle functióval szerepelhetnek.
I. Mindenekelőtt meglévő állapotot jelző értelemben. Pl.
Aen. III. 679.
Concilium b o r r e n d u m : qüales cum vertice celso
aérise quercus aut coniferae cyparissi
constiterunt, silva alta JOTÍS lucusve Dianse.

A constiterunt alak a Homeros-féle (II. IV. 483.) Ttsyúicq
pertectumnak felel meg ebben a hasonlatban: aíysipfis &<;, r\ pá
t' év siafjivfl IASOI; [ASYáXoio 7te<fózT(]. Indicativusos példa Homerosnál ez (IV. 433.) : &Q X OXBQ izókoiíá^ovoc, ávőpö? sv auX^
[jiDpíai é o t ^ v t a a t v ( = constiterunt) . . . stb. Ilyenek pl. még.
Aen. XI. 70. cui neque . . . recessit; XI. 456. haud secus atque
. . . cum . . . consedere columbae; VII. 528. vö. Georg. III. 237,
fluctus uti coepit cum albescere; kivált itt is a passivum alakok,
pl. I. 148. ac veluti. . . cum coorta est seditio; VIII. 410. cum
femina, cui impositum est . . . Iam határozószóval Georg. I. 303.
ceu . . . cum iam portum tetigere carinae; Aen. IX. 30. ceu . . .
Nilus, cum . . . iam se condidit alveo. Ezek a iam-os példák
azonban, mint később látjuk, máskép is érthetők.
II. Viszonyított történésjelző ( = előzményes) értelemben,
pl. Aen. X. 723.
inpastus stabula alta leo ceu ssepe peragrans
(suadet enim vsesana fames) si forte fugacem
conspexit capream aut surgentem in corrma cervom,
gaudet, b i a n s i m m a n e , comasque arrexit et haeret
visceribus, super incumbens, lavit improba taeter
ora eruor . . . .

azonban csak azon föltétel alatt, ha az egész jelenetsort álta
lánosságban előadottnak tartjuk, azaz, ha az imperfectum ala
kokat (ne feledjük, hogy én így nevezem az ú. n. imperfecti
prsesenseket!) nem alkalmiaknak érezzük. Ez esetben a si con
spexit — gaudet egészen egy tekintet alá esik a 84. pontban
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ismertetett általános mondásokkal, pl. ezzel: Si quis magistrum
•cepit improbum, ipsum animum ad deteriorem partém implicat.
A most szóbanlévő hasonlatnak prózai tmt-ja, mely alternative
adja elő a képeket, némileg feljogosít ilyen magyarázatra. De
«z az általánosság epikus hasonlatokban többnyire legalább is
kétséges, ós voltaképpen csak nem epikus, rövid, közmondásszerű hasonlatokban valószínű, pl. Plautus, Persa, 435; citius
íugiunt, quam ex porta ludis quom emissits est lepus; Most. I.
3. 121: itidem olent quasi quam una multa iura confudit cocus.
(De még ezekben is érthető empirikusan i s : «mint az egyszeri
szakács összekeverte a leyeket».) Másrészt azonban tagadhatatlan,
hogy a Vergilius-féle hasonlatokban mégis több a mesterkedés,
mint a görög epikus hasonlatokban, s hogy vannak olyan epikus
hasonlatok is, melyek a képzeletnek a görög naiv eposzban
mutatkozónál kevésbbé szabad szárnyalására vallanak. Többször
találunk pl. Vergiliusnál hasonlatbalmozást, hol, mint már egy
példában láttuk, a külömböző elemeket egy-egy prózai kötőszó
(aut) fűzi össze, vö. Georg. IV. 261. Aen. V. 144; XI. 456.
Előfordul továbbá oratio obliquás hasonlat, pl. V. 588. ut quondam fertur Labyrinthus . . . habuisse stb. Aránylag nagyon sok
a sí-vel kezdődő feltételes hasonlat, mely kétségkívül legkevésbbé
képzeletmozgató; előfordul a si még subjunctivus-szal is, pl.
XII. 67. Indum sanguineo veluti violaverit ostro siquis ebur. . . ,
TÖ. VIII. 243. Sőt előfordul még a prózai sólet is kétszer, Ecl.
I. 25. és Aen. VI. quale sólet silvis . . . viscum fronde vivere
nova. Elég sokszor találunk egészen rövid, majdnem közmondásT
szerű hasonlatokat is. Világos tehát, hogy némely efféle hason
latokra nézve nem lehet kétségbevonni az általánosságban való
felfogás lehetőségét, s e szerint ilyenkor a viszonyított használat
lehetőségét sem. Az sincs kizárva, hogy a latin költő még ha
sonlatokban is azért jelezte az előzményességet a perfectummal,
mert az általános kitételekben megszokott szerkezet hatása alól
már nem tudta kivonni magát.
III. De viszont kétségtelen, alakbeli bizonyítékom van arra
nézve, hogy minden, másodrangú mellékmondatban előforduló
perfectumot még sem szabad viszonyítottnak felfogni, s hogy e
szerint néha az egész hasonlat előadása átképzelésesnek, azaz
elevenen konstatálónak, jelzőnek magyarázandó. Bizonyítja - ezt
ez a hasonlat (Aen. II. 471.), melynek rendkívüli formai jelen
tőségét eddig senki sem vette észre:
qualis ubi in lucem coluber mala gramina pastus '
frigida sub t e r r a t u m i d u m quem bruma tegebat,
nunc positis novos esuviis nitidusque iuventa
lubrica convolvit sublato pectore terga
arduos ad solem, et linguis micat ore trisulois,
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ugyanis a tegebat imperfecti preeteritum alak előzményesnek,,
viszonyítottnak semmi szín alatt sem magyarázható, hanem csak
önálló cursiv-durativ múltnak; ha pedig múlt, ez a multság
máshonnan, mint a tertium comparationist alkotó történéstől
(convolvit) nem számítható. Általános latin kitételben a prseteritum imperfectum sohasem fordulhat elő, azaz, a m e l y kitételben
előfordul., az nem lehet általános, 1. a 139. jegyzetet. Tehát a
költő ebben a hasonlatban okvetetlenül olyan élénken bele
képzelte magát a tertium comparationist alkotó helyzetbe, hogy
abból tájékozódva, annak előzményét önálló múlttal jelezte, éppen
úgy,' mint Arany János szokta a maga epikus hasonlataiban, pL
Toldi, IV. én. 3. versszak:
É s m i n t a toportyán, h a juhász kergette
Magát egy kiszáradt nagy nádasba vette.

Vagy ebben (Toldi Szer. III. 45.):
S mint, h a sötét felhők gyülekeztek zordul,
Lassan elébb egyik vagy a másik mordul
Azután . . . . stb.

Pedig, mint tudjuk, a magyarban nincs actióviszonyítás,
s így a magyar perfectum másképpen, mint átképzeléses múlt
nak nem magyarázható. A kergette, gyülekeztek alakok, mivel
szintén cursiv-durativ árnyalatúak, a latin tegebat alaknak, alak
és használat dolgában egyaránt, szakasztott párjaik.142)
142
) Ilyen még az Ovidius-f. Fasti-ha.n (II. 221.) előforduló hasonlat
ut ante solebat alakja is, melyre BÁNYAY GÉZA tanítványom figyelmezte
tett. Van továbbá még egy másik a l a k b e l i , tehát k é n y s z e r í t ő é r v é 
ny© s s é g ű bizonyítékom arra, hogy a Vergilius-f. hasonlat előadása is
lehet átképzeléses, azaz a történések idejét a képzelt helyzet szempontjá
ból számító. Az Aeneis egy hasonlatában ugyanis megtaláljuk eddigi tudo
másom szerint egyetlen egy példáját a fiit u r u m alak egészen m a g y a r o s
(és franeziás) ilyen használatának, Aen. X I I . 451.

qualis ubi ad terras abrupto sidere n i m b u s
it m a r é par médium (miseris, heu, prsescia longe
horrescunt corda agricolis: dabit ille ruinas
arboribus stragemque satis, ruet omnia laté),
ante volánt, sonitumque ferunt ad litora venti
talis . . . stb.
Vö. pl. ARANYnak ezzel a hasonlatával (Toldi Szer. IV. 58.):
Mint akna ha készül lobbantani várat
S földben a tolvaj tűz szinte gyökér-szálat,
Azután csend áll bé, iszonyú, míg roppan,
Ki veszni fog, n e m fél, ki öl, az fél j o b b a n :
. . . úgy stb.
A latin hasonlat futuruma egyaránt meglepő, akár a költő gondola-
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Azonban, mint tudjuk, előfordul Aranynál a magyar perfectum (sőt az ú. n. elbeszélő múlt is) hasonlatok mellékmon
dataiban momentán értelemmel is, pl. Toldi IV. 1.
Mint a himszarvas, kit vadász serte nyillal
F u t sötét erdőbe sajgó fájdalraival . .. . stb.

Toldi Szerelme VI. 29.
Mint, kinek elvitték szerette halottját
A teritő helyét kerülni igyekszik:
H a n e m a lelkében szüntelen ott fekszik.

Ezeknek a momentán értelmű multaknak tájékozópontja.
melytől számítódnak, éppen úgy a tertium comparationis idő
pontja, mint a fennebb említett cursiv-durativ árnyalatú alakoké.
Ha így áll a dolog, s nevezetesen, ha a tegebat minden
kétségen kívül nem előzményesnek, hanem csakis önálló múltnaii magyarázható, természetesen a latinban is okvetetlenül fel
kell tennünk, hogy a punctuális múlt értelmű perfectumok is
érthetők önálló, átképzelóses multaknak. Pl. az Arany-f. szarvas
hasonlat latin párjában (Aen. IV. 70.) a fixit és liquit alakok :
. . . qualis coniecta cerva sagitta,
q u a m proeul i n c a n t a m nemora inter Cresia fixit ( = íransfixit,
pastor ágens telis liquitque volatile ferrum
[ A r a n y : serte!)
nescius; illa fuga silvas saltusque peragrat
Dictaeos, haeret lateri letalis h a r u n d o . . .

s egyúttal vegyük észre azt is, hogy ebben a hasonlatban az
előadás többi elemei is a jelenetsor élénk elképzelésére (nemora
inter Cresia, saltus Dictaeos) vallanak.
Eldonthetö-é, mikor értsük a latin hasonlatok ilyen, má
sodrangú mellékmondataiban (veluti qui v. cum v. si, ut quum,
non secus ac si, haud seeus atque cum, qualis ubi, stb. kapcsoló
szók után) a perfectumalakot viszonyítottnak, mikor önállónak?
Az első esetben az előadó a saját, valóságos időbeli álláspontjá
ból, az őt tényleg környező helyzetből indul ki, abból tájékozó
dik : a történések egy részét általánosságban fejezi ki, s bizo
nyos, a főtörténéshez képest előzményes melléktörténést a pert á n a k tartjuk, akár a földmívesekének, s m i n d a két esetben okvetetlenül
átképzeléses. (A prózai latin kitétel ez volna: daturus v. daturum esse.)
A m a g y a r részben tüzetesebben is tárgyaljuk ezt a m a g y a r előadásban
n a g y o n közönséges, de a latinban eddig senkitől észre sem vett jelenséget.
Addig is L a Beöthy-Emlékkönyvben
megjelent értekezésemet (464—473.1.).
Különös, hogy Vergilius prózai franczia fordítója, BINET, n e m használta
fordításában az ilyenkor nagyon közönséges franczia futurumot: «c'est un
ouragan, qui va déraciner les arbres» stb., pedig m o n d h a t t a volna így i s :
«qui déracinerá*.
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fectummal előzrnónyesnek jelez. A második esetben, mikor a
hasonlat előadásához hozzáfog, képzeletét már olyan élénken
foglalkoztatja a tertium comparationist tévó jelenet, hogy magát
annak színhelyére képzeli, s annak időpontjából tájékozódva,
múltnak jelzi a mellékmondatos történést. Eddig csak annyi
bizonyos, hogy a latinban is lehetséges a második magyarázat
is, épp úgy, mint a magyarban és a görögben (1. a tanulmányom
49. lapján lévő homerosi példákat). De mi a kritérium? Az
alak maga nem szolgálhat kritériummal, mert az így is úgy is
egyformán perfectum. A fő történések imperfectuma is mindig
egyforma alakú, akár általánosságban, akár alkalminak értjük.
Nincs tehát egyéb kritérium, mint csupán az egész hasonlat
előadása. Ha a hasonlat egyéb előadásbeli elemei olyan termé
szetűek, hogy a költő fantáziájának nekilendülését joggal tehet
jük fel, ha tehát a hasonlat hosszabb, részletezőbb, akkor nincs
kizárva a latinban sem az alakok önálló használata. Azonban
természetesen ez a kritérium, mivel felfogástól függ, nem bizo
nyos, nem kényszerítő, s e szerint biztosan eldönteni az efféle
perfectumok természetét nem lehet.
Nem ád biztos kritériumot a magyar fordítás módja sem.
S ez esetben éppen Arany János alakhasználata okozza a bizony
talanságot. A magyar közbeszéd, s a XIX. század többi magyar
költői a hasonlatokban egyáltalában nem szoktak múlt időket
használni, sőt mellékmondatokat sem, hanem azt a történést,
melyet Arany mellókmondatosan mond ós múltnak jelöl, bele
foglalják a jelenetsorba, mint annak első tagját: «mint mikor
a szarvast a vadász megsérti nyíllal, a szarvas meg fut» stb.;
vagy mellékmondatban sem jelzik a multat: «mint a himszarvas,
kit a vadász megsért, fut ... .« stb. Vörösmartynál pl. egyetlen
egy másféle alkotású hasonlatot sem találtam. Azaz: a magyar
előadás hasonlatokban nem jelöli az előzményességet sem actióviszonyítással, sem átképzeléses múlttal. 143 ) Arany János gyakran
143
) Ez a tétel azonban régibb, latinos nyelvű költőinkre (pl. Gyön
gyösire) természetesen n e m érvényes. — A t e r t i u s comparationistól szá
mított m u l t a k a homerosi eposzok hasonlatainak másodrangú mellék
mondataiban sem fordulnak elő sem imperfectumban, sem perfectumban,
h a n e m csak aoristosban (XVIII. 219. o>; Sts', . . í « x e ' - V<ŰÍKÚ(1 és X I . 115.
<í>; ős AÉOJV . . . ctKíjiipa alakokat minden kommentátor szintén aoristusokn a k magyarázza). Ennek a ténynek két oka is van. 1. A szóbanlévő tör
ténések, melyek a t e r t i u m comp. szempontjából multak, rendesen egy
ú t t a l punctualisak is, úgy hogy az impft. és perf. múltjára nem igen
lehetett szükség. 2. Még a hol lehetségesek lettek volna ezek a multak,
ott sincsenek alkalmazva, m e r t a homerosi eposzok is, úgy, m i n t Vörös
m a r t y (s többnyire m a g a Arany is) jobban szeretik a t e r t i u m compara
tionist megelőző történést is belevonni a jelenetsorba, s ilyenkor az a
történés, mely m á s o d r a n g ú mellékmondatban talán az imperfectum prse-
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máskép jár el a hasonlataiban. Van ugyan neki is sok efféle
hasonlata (Toldi Szer. IV. 86.):
Mint fájdalma eláll tűzbe hozott t a g n a k
De h a megpihen rá, kétszeresen s z a g g a t ;
Vagy m i n t h a ki búját öli este borban,
Az veri fel m á s n a p keserves m á m o r b a n stb. vö. T. Sz. X. |Í7>

de effélékben a tertium comparationis rendesen már a mellék
mondatos történésekben is bennük van; azért nem mondja pl.
a megpihen,' öli igéket perfectumban. Máskülömben azonban,
mint a fennebbi példákból láttuk, szereti a mellékmondatos mul
takat, még imperfectummal felváltva is, pl. Toldi tázer. IV. 58.
Mint a k n a h a készül lobbantani várat
S földben a tolvaj tűz hinte
gyökér szálat,
Azután csend áll bé . . . stb.

Ha Arany János hozzá nem szoktatta volna fülünket az
efféle multakhoz, a latin perfectumhasználat természetének el
döntésére elég megbízható kritériumot adna a magyar fordítás:
a hol magyarra nem lehetne múlttal fordítani ^a latin perfectumot, ott viszonyítottnak kellene felfognunk. így azonban nem
t e r i t u m á b a n állhatna, achronisticus indicativusba vagy néha conjunctivusba kerül. Pl. 12, 251. tó; 5' STS . . . áXts'us | . . . e? rcóvtov 7cpoÍ7]<ri (nem
áX'.sjc, OÍ K p o í e i) po'o; xe'pa; . . . | áajraípovca o' Ej;ci-:a XajBwv Epfu|»s STÍpaí^s, (ú$
oiy' . . . áo~aípov:e? asípovxo r.otX r.é-paí. Conj.-os p é l d a : 17, 126. <ó? o' ŐJIÓT'
EV Zvkóyw SAOCCSO; . . . AÉOVTOÍ [ vzftpoix; xop.7joaaa . . . XV^JJLOU? E^£ply)ot (nem."
EAacío;, ö; l|epsi) . . . | 6 3' Ejíaxá §r,v eío^uSev £uvr,v | átp^o-cspotert őé . . . jtdíji/í*
£OT)/£v, w? ' 0 u<T£u; xeívotoiv . . . 7cÓTp.ov Icpíjast. Ilyenkor m a g á t a tertium comparationist tévő történés aoristosban szokott állani, mely természetesen a
situatióban való bennmaradás mellett beállónak és egyúttal máris múlt
n a k értendő. [Megjegyzendő azonban, hogy még gyakrabban maga a ter
tium comparationis történése szokott conjunctivus formájú lenni, még
hosszú, részletező hasonlatok legelején is, 1, pl. X I I . 278—287. Ezeket a
conjunctivusokat a 31. fejezet végén hajlandó voltam általános értelműekn e k felfogni. MUTZBATJER azóta megjelent t a n u l m á n y a (Die Grrundbedeutung
des Konj. u. Opt. im Griechischen, Leipz. u. Berlin 19(>8) szerint azonban
(1. 7. 1.): «der Begriff der Verallgemeinerung igt dem Konj. ü b e r h a u p t
nicht eigen, sondern wird n u r von u n s hineingedachts, s a Konj. alap
é r t e l m e : «die Erwartung» v. «das zu Erwartende». Az összes alakhasz
n á l a t áttekintése előtt n e m akarok DELBRÜCKkel szemben MUTZBATJER vé^
leményóhez szegődni, á m b á r ez utóbbi kutató elmélete mindenesetre az én
m a l m o m r a hajtja a vizet, m e r t e szerint még a corijunctivusos hasonla
tokat sem szabad általános értelemben magyarázni. MUTZBATJER elméleté
nek a hasonlatbeli conjunctivusokra nézve (1. i. m. 62. és kk. 1.) u g y a n i s
éppen az a baja, hogy csak a t e r t i u m comparationist tévő conjunctivustörténésekre illik. Idéz u g y a n egy-két a jelenetsorba belefoglalt melléktörténéses conjunctivust is, de ezeknek fordítását és m a g y a r á z a t á t n e m
adja; bajosan is a d h a t n á az «es ist zu erwarten dass» körülírással, m e r t
az csak a t e r t i u m comparationisra i l l i k ]
.
; ,
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-mindig használható a magyar fordítás sem kritériumul. De
néha talán mégis. Ugyanis azt hiszem, nem tévedek, hogy az
efféle előzményjelző magyar multakat maga Arany sem hasz
nálta volna mindenütt, a hol Vergilius másodrangú mellékmon
dataiban perfectumot találunk. Olyan esetekben tehát, a hol a
latin perfectumnak múlttal való fordítása ellen nyelvérzékünk
tiltakozik, mégis csak helyesen tesszük,^ ha a latin perfectumot
viszonyított használatúnak fogjuk fel. így különösen igazi fel
tételes mondatokban, melyek már logikai természetük szerint is
képzeletnyügözők, mert feltételhez fűzik az elképzelendő történé
seket. Pl. Aen. I. 151.:
tűin pietate gravem ac meritis si forte virum quem
conspexere, silent, arrectisque auribus adstant,

magyarul: ha megpillantanak, nem: ha megpillantottak (ámbár
Arany a fennebb-•idézett példában azt mondja: ha . . . hinte;
csakhogy ez a példa inkább időhatározó, mint valósággal fel
tételes).
Vagy efféle hasonlatokban (Aen. XII. 908.):
ac velut in somnis, oculos ubi languida pressit
nocte quies, nequiquam avidos extendere eursus
velle mdemur (!)

magyarul: mikor elnyomja, n e m : elnyomta; hogy itt » költő
általánosságban beszél, a prózai velle videmur is elárulja.
Biztosan eldönteni az efféle latin perfectumok természetét
azonban a magyar fordításból sem lehet. Fokozza a bizonytalan
ságot, hogy, mint látni fogjuk, a latin perfectumoknak még
többféle más magyarázata is lehetséges.
IV. A II. pontban idézett hasonlat (Aen. X. 723.) elsőrangú
mellékmondatában ezt a perfectumot olvassuk:
. . . ceu . . . leo . . .
gaudet, h i a n s i m m a n e , eomasque arrexit et hseret
visceribus super incumbens, lavit improba taster
ora c r u o r . . .

Ez a perfectum, mint látjuk, imperfectumok között fordul
elő. Megelégedjünk azzal az ügyefogyott magyarázattal, hogy itt
az imperfectumok általános értelműek, a perfectum pedig ha
sonló értelmű, mert = «szokást jelentőt) aoristos-fóle perfectum?
(L. KAPEES jegyzetét Aen. XII. 755. és 588.-hoz.) Azt hiszem, a
31. és 32. pont fejtegetései után erre a magyarázatra már kár
volna szót vesztegetnem. De annyi bizonyos, hogy itt a II. és III.
helyen ismertetett magyarázatnak nem vehetjük hasznát, mert
egy dolog kétségtelen: az arrexit alak beletartozik a történéssorba,
Nyelvtudományi Közlemények. XL.

m
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s annak egyik elemét adja, éppen úgy, mint az imperfectumok.
A perfectum a situatión belül maradva értendő és magyarázandó,
de elbeszélő még a situatión belül sem lehet.
Mármost itt két magyarázat lehetséges.
A) A perfectumot az I. pontban előadott módon meglévő
állapotot jelzőnek értjük. Ez esetben megfelel a használat, a
görög hasonlatok hasonló összeíüggésű perfectumainak •(= fel
borzolva tartja) pl. ebben (Horn. II. V. 136.) az oroszlános ha
sonlatban :
(Xéwv) Jtaxa a~a5[j.&us Súexca, xa 8' spY]f/a cpoPelxar
oeí [j.lv x' ÍY'/^iaxívcv. éiz iW^Xr^i x t ^ u u a i aoxáp b EjjLtisjjiaw? pa^etr]? ei-áXXsxai aúX% stb.

a hol %éypvxa.i == oda vannak hányva, leterítve egymáson hever
nek ; megfelel továbbá a perfectum ennek a magyar perfectumnak Aranynál (Toldi Szer. X. 17.): ,
És, m i n t hegyen ülő vészviharos felleg . . . .
. ... . levonul a síkra . . . .
Fönt napos a csúcs még, de alant a rétség
Déli verőfényét elnyomta sötétség,
Vonaglik a felhők idege, a villám,
S a megszelelt zápor ködlik, aláhullván stb.

a hol azonban az elnyomta még sem olyan határozott állapot
jelző, mint a görög perfectum (1. a 144. jegyzetet).
(E mellett a magyarázat mellett még kétes marad, vájjon
a perfectum az imperfectumokkal együtt a) alkalminak értendő-é
a latinban is, mint a görögben vagy a magyarban, s e szerint
a si conspexit perfectum (1. I. alatt) önálló múltnak, vagy (3)
általánosnak, s ez utóbbi esetben éppen olyannak, mint ebben
a Plautus-f. kitételben (Trin. 308.): si animus hominem pepulit,
actum est, animo servit non sibi, s az előtte álló si conspexit
úgy, mint si pepulit, viszonyított, előzményes perfectumnak.)
B) De nem valószínű, hogy az arrexit perfectum a magyar,
vagy éppen a görög perfectummal volna egybevetendő. A latin
alak nem állapotot, hanem történést látszik jelezni. Mármost
azonban a latin perfectum, ha történésjelző, önállóan csak múlt,
viszonyítva csak előzményes lehet. De az arrexit se múltnak,
se előzményesnek f é l n e m fogható. Mi hát az alak magyarázata?
Azt hiszem, a következő. A vergiliusi arrexit nem egyéb
az efféle összeíüggésű homerosi aoristosok tudatos és meglehető
sen erőszakolt utánzásánál. Figyeljük meg pl. ebben a homerosi
oroszlános hasonlatban az Tj^ays és Stétpsaav alakok használatát
(II. XI; .473.):
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OUTap |-£L Sí] TÓV Y£ §0<fJ.á<7<XSTat (LXUÍ Óldtá?,
u>(j.oepáyot j/.tv 5ÜJE; EV oűpsai SapSoírcTóumv
EV vEtxEi oxtEpw" l^t TE A"ÍV fj y a y E Őaíjxwv
. ,
aívxí]V £a>s£ [ÍE'V TE S t É T p E a a v aurap b Sá^TEi s t b .

Mint a 32. pont fejtegetéseiből tudjuk, a görög az aoristosokat ilyenkor éppen úgy, a situatión belül használja, mint az
oroszlánjelenetnél jelenlevő személy is használta volna, mint
punctuális, azaz a '. tényt éppen beálltnak és egyúttal (máris)
elmúltnak jelző alakokat. Mint láttuk, ezek a múlt aoristosok
magyarra múlt idővel egyáltalában nem fordíthatók. A latin
köznyelv sem mondhatta volna perfectummal az arrexit alako
kat, hanem arrigit formában használta volna, legfeljebb vala
mely, a történés hirtelen megtörténtét (beálltát és elmúlását)
jelző határozószót tett volna még hozzá: repente, ecce, v. más
effélét. A perfectumos kitétel a latin költő tudatos újítása a
görög aoristosnak megfelelő punctuális történésnek a situatióban
maradó beálló és máris múlt jelzésére. Ilyenféle használatú a
perfectum Vergiliusnál pl. még a következő hasonlatban (IX. 30.):
ceu septem surgens sedatis amnibus altus
per tacitum Ganges, aut pingui flumine Nilus,
cum refluit campis et iam se condidit alveo.

Vagy ebben (XII. 754.):
haeret bians, i a m iamqne tenet (canis cervum) similisque tenenti
increpuit malis, m o r s u q u e elapsus inani est.Ui)

Ha azonban a perfectumoknak ilyen máris-mult történés
jelző, átképzeléses használatát a vergiliusi hasonlatok első rangú
mellékmondataiban, mint a hasonló görög aoristosok tudatos
utánzását, egyszer megengedjük, — a mint pedig meg kell en
gednünk, — akkor hasonlóképp lehet magyarázni a másodrangú
mellékmondatokban is, ha azok is a tertium comparationist jelző
történéseket fejeznek ki, mert ilyenkor elözményessógröl szintén
nem lehet szó; vessük össze pl. Homeros (II. III. 33.) és Vergi
lius (Aen. II. 379.) következő hasonlatait, melyeknek tárgyuk is
azonos, s ilyenformán a tudatos utánzás kétségtelen:
(o; S' őrs T($ TE SpáxovTa iSwv TtaXívopao? árcloTT]
oöpEo; EV píjOarj^, t>%6 TE xpó[j.o<; sXXaps yuía, stb.
improvisurn aspris veluti qui sentibus anguem
pressit h u m i nitens, trepidusque repente
refagit . . . s t b .
14í
) Jogtalanul veti össze KAPPES ezeket a perfeetumokat (a helyhez
való jegyzetében) a X I I . én. 588. sorában lévő két perfectummal: ut cum
. . . pastor vestigavit opes, fumoque implevit . . . ; illas • discurrunt stb. Eme
zek vagy a I I . , vagy a I I I . módozat szerint értendők, m e r t a tertium
<5omparationis előzményét adják.
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A Vergilius-féle hasonlatban a refugit perfectum a situatióban belül maradva, jelző (konstatáló) múlt alaknak értendő,
éppen úgy, mint a görög áTcsa-uy] aoristos. Magyarul nem: mikor
visszahökkent, Hanem: mikor egyszerre csak visszahökken. S jel" lemző, hogy Vergilius is szükségét érezte a repente határozószónak! 145 )
Látjuk mármost, hogy ez a kétségbe alig vonható felfogás
a másodrangú mellékmondatok perfectumainak magyarázatában
a II. és IIL alatt említett lehetőségeket még egygyel szaporítja,
a mennyiben mármost az is lehetséges, hogy ilyen perfectum okat nem viszonyítva eló'zményjelző'knek, sem átképzeléssel a tertium comparationistól számított multaknak nem kell érteni, ha
nem az eseménysor egymásutánjába beletartozó punctuális törté
néseknek, melyek múltnak csak azért vannak jelezve, mert a
görögben az aoristos ilyenkor is nemcsak punctuálisnak, hanem
máris-multnak jelzi a történést. Azaz: egy okkal ismét többünk
- van, melyből meg tudjuk magyarázni a latin hasonlatbeli perfectumot: de egyúttal most már még nehezebb megfelelni arra
a kérdésre, hogy egy, adott esetben milyen functiójú a latin
perfectum.
li5
) A situatióban maradó, irnperfeetumokkal p á r h u z a m o s haszná
latú aoristikus perfectumokról BLASE a Landraf-f. Histor. Grarnmatik I I I .
kötetének 165 : lapján mindössze csak annyit tud m o n d a n i : «Das Perfekt
steht Georg. I I I . 365. mitten unter schildernden Prásentia vielleicht mit
der N e b e n a n s i c h t die Öchneligkeit der Verwandlung ánzuzeigen». De
a Georg. idézett helyén nem hasonlatról van szó, és ez az egész meg
jegyzés n e m egyéb helyesen sejtett, de meg nem értett nyelvi tényre
vonatkozó tapogatózásnál, olyanforma, mint pl. ÁMEis-ÜENTZÉnek vagy
ÁBicHTnak az aoristosra vonatkozó (fenn az 54. lapon említettj jegyzetei.
De két hiba is van benne. 1. Az efféle perfectumok «hirtelen történést))
jelentő m a g y a r á z a t á b a n nem szabad a perfectumértelemből kiindulni, mint
m á s esetekben (1. n á l a m a 94. jegyzetet é« a 67. fejezet végét) a BIEMANNGoÉLZER-f. syntaxis több joggal teszi, h a n e m a görög aoristos utánzásá
ból. 2. Nem szabad « N e b e n a n s i c h t » - r ó l beszólni. Az alak vagy múlt,
és akkor nem lehet benne a hirtelenség értelme, vagy beálló és egyúttal
m á r i s múlt, s akkor megvan a hirtelenség értelme. A két magyarázat
k i z á r j a e g y m á s t . Az egész kérdésre az átképzeléses latin élőadás
tárgyalásakor még visszatérek. — A mi magát a perfectumok hasonlatbéli használatát illeti, azzal BLASE (i. m. 166. 1.) összesen 16 sorban végez,
s inkább csak a viszonyított használatot emeli ki, azt se határozottan.
Pedig láttuk, hogy erről csak nagyon ritkán lehet szó, s akkor is kétsé
ges. — Megjegyzem még, hogy Homerosban n é h a az imperfectumok (1.
140. jegyz.) közt álló főmondatos aoristi indicativus is nem beállónak és
egyúttal máris-multnak, h a n e m az imperfectumos történéseket megelőző
m ú l t n a k értendő az imperfectum-jelölte időponttól tájékozódva, pl. IV. 143.
XSÍTŰU S' iv SaAoc[xto, jroXée? ié atv rjorjaavTo ÍJCOTJSS ©oplsiv, (ixa'.AÍji 5s y.EÍToct
áyaXfi-a stb. A latinban erre nem tudok eddig példát. Oka ennek a homerosi szófűzés kezdetlegessége: ugyanis a p a r a t a k t i k u s a n kapcsolt aoristosos
mondat logikailag voltaképpen mellékmondat: = h o l o t t p e d i g sokan
kérték . . . . A latinban ilyen kezdetleges szófűzés nem szokásos.
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V. Tetézi végül a bonyodalmat, hogy a basonlatbeli latin
perfectumok néha érthetők és magyarázhatók az elbeszélő tény
leges álláspontjából számítandó multaknak is, pedig ez a ma
gyarázat az összes, eddig említett magyarázatokkal ellentétben
áll, s valamennyit kizárja. Mint az 56. lapon kifejtettük, az
efféle multakat nem szabad összetéveszteni a régi grammatiku
sok «szokást jelentő» aoristos gnomicusával. Az aoristos múltja
szokást sohasem, jelenthet, hanem következő természetű: az elő
adót valósággal környező helyzet, tehát az előadó valóságos idő
beli álláspontjából használt punctuális múlt idő, melylyel az
előadó egy bizonyos, valamikor tapasztalt eseményre hivatkozikK
s melyet az olvasónak általános sententiákban úgy kell érteni,
mint bizonyító példát a gondolat általános érvényességére, az
esemény akármikor való lehetőségére. Ilyenkor a latin prózában,
mint fenn a 31. pontban említettük, rendesen nem magában,
hanem multi, nemo, plernmque, saepe, interdum határozószókkal
áll az alak. Ez az empirikus aoristos (és perfectum). Előfordul
a saepe az efféle perf. mellett Vergilius egy-egy hasonlatában is,
pl. I. 148. Az igazi költői hasonlat nem lehet elcsépelt tárgyú, ,
Közmondásszerű: sohasem lehet tehát általános természetű, s a
múlt alaknak a hasonlatokban éppen az a szerepe, hogy általá
nos előadás helyett konkrétebben egy múltban tapasztalt ese
ményt . fest, melynél az előadó képzelete időzik; azonban az
előadó még sem boesátja annyira szabadjára a képzeletét, hogy
magát egészen a jelenet színhelyére képzelje; tudatában marad
a jelenet multságának, s mint multat adja elő. Közvetetlenebb
hatása van tehát, mint az általánosságban való előadásnak, de
nem olyan közvetetten, mint az átkópzeléses jelző előadás, mert
ez utóbbiban egyáltalában nem elbeszéli a költő az eseményeket,
hanem jelzi őket, odakópzelvén magát a jelenet színhelyére.
Ha ez annak a hasonlatbeli perfectumnak lélektani magya
rázata, melyet perf. empiricumnak neveznek, nem nehéz átlátni,
hogy mikor lehet a perfectum ilyen magyarázatának jogosult
sága. Ha a perfectumaiak megelőzi az imperfectumokat, s ez
utóbbiak nem általánosaknak, hanem alkalmiaknak értendők,
akkor megvan a lélektani progressio az előadásban : a költő a
jeleneteket a perfectummal mint multakat kezdi előadni, de
később belehevült fantáziával a jelenetek színhelyére képzeli
magát, s azért jelző imperfectumokkal folytatja. így a költő el
járása lélektanilag teljesen érthető, valamint érthető akkor is,
ha egyáltalában nem mond más alakot, csak multat.
Példák az első esetre Homerosból (IV. 275.) és Vergiliusból (X. 723.):
(>>? 3' őt' &jso oxoTiíijí s i S s v ve<po? aikÓXo? avf,p
Ip5(ó[j.evov xaTa JTÓVTOV ÚTCO Zscpópoio tajíjc-
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x'. OCVEEÜEV E.ÓVTI JJ.EXCÍVTEP,OV ^jjTE Tclogx

\_'

*' '

c p a í v £ ~ ( a t ) ípv xaTa TCÓVTOV, a y s i ŐE' TE XotíXarca TCOXXÍJV,* ,... .. •.
(pUyqaÉ'v xe ?Swv UTIO TE axíoc, rJXaaí ^íjXa s t b . ) •

ceu leo . . . . si forte fugacem
conspexif capream . . . .
gaudet. . . . comasque arrexit et haeret
vísceribus . . . lavit improba taeter
ora cruör.

:
»

Ezekben a hasonlatokban az sISsv és conspexit alakok
nemcsak az eddig fejtegetett módokon érthetők (azaz: a görög
alak 1. a tertium comparationistól számított átképzeléses múlt
nak, 2. beálló és máris múlt átképzeléses punctualis történésnek
= a mikor egyszerre csak meglát; a latin alak 1. viszonyított,
előzményes perfectumnak, 2. a tertium comparationistól számí
tott átképzeléses múltnak, 3. a görög aor. módjára hirtelen be
állt és máris elmúlt történésnek, szintén átképzeléssel), hanem
átképzelés nélkül is, elbeszélő aoristosnak illetőleg perfectum
nak; = mikor meglátott (az egyszeri pásztor, az egyszeri orosz
lán). A következő imperfectumok használatakor aztán a költők
már a jelenet színhelyére képzelik magukat és közönségüket.
Nincs ellenben lélektani jogosultsága az elbeszélő perfectum feltételezésének alkalmi értelmüeknek és jelző (konstatáló)
functiójúaknak felfogott imperfectumok után vagy között: mert
e szerint azt kellene feltennünk, hogy a költő elébb olyan
élénkséggel figyelmezteti hallgatóságát a fejlődő történésekre,
mintha szemei előtt folynának, s aztán egyszerre csak, szintén
konkrétul, de mégis kevésbbé közvetetlenül, mint múlt esemé
nyekről szólna róluk; vagy, ha a perfectum köztük áll az imperfectumoknak, hogy egyszer amúgy, aztán emígy, aztán mégint
amúgy. Ez a felfogás lélektani absurdum. Azért az éppen idé
zett hasonlatokban a pfyrjosv, vjXaas aoristosok és az arrexit
perfectum semmi szín alatt sem érthetők és magyarázhatók el
beszélőknek, még kevésbbé gnomicusoknak az eddig szokásos
értelemben, hanem mind a görög, mind a latin alakok a fennebb
előadott IV. módon értendők.
Egy esetben volna lélektani jogosultsága a hasonlat végén
álló elbeszélő aoristosnak vagy perfectumnak i s : ha a hasonlat
csupa imperfectummal kezdődnék, s ezeket az imperfectumokat
általánosaknak fognók fel. Pl. Horn. II. XVII. 53.
olov SE TpÉcpst Epva? áv^p ipiSrjXii; EAaír;;
xb Se juvoioa S o v á o u a i v
7tavTo£(jjv ávÉfJuov, xaí i s P p v í s t áv£si XEUXW.
EXS-WV O' ^airív?]; avsjjt.0? oüv XatXaTU rcoXXrj
póSpou T § E; e* T p sdi s xa\ i ^ E T o í v u a a írj. yaíri s t b .
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•

haeret, iam iamqtíe tenet, similisque tenenti
•increpuit malis morsuque elapsus i n a n i est . . .

Továbbá az öcppa vagy donec relativ időhatározóval kap
csolt, a tertium comparationist kifejező hasonlatbefejező mellék
mondatokban, Horn. V. 554:

-

. . . TO) (AÉQVTS) [ÍSV oíp' dp7tot^ovT£ (Jó a; y.at t'cp'.a fJ.5]Xa
oTa^jxoliQ ávSptórtwv x e p a í ^ E T o v , oöpa xoi aüTw
ávSpwv áv KaAájA/jai /. a i E Z x a ^ s v o.ijái /aA/.ö . . . .

Vö, Verg. Aen. II. 626:
ae veluti s u m m i s antiquam montibus ornum
. ... • . euró. ferro accisam crebrisqtte bipennibus instant
eruere agricolse certatim, illa usque minatur
et tremefacta comam concusso vertice mutat,
volneribns donec paulatim evicta s u p r e m u m
congemuit traantque iugis avolsá rainam.

Ha ilyenkor az imperfectumokat általánosaknak foghatnók
fel, akkor a hasonlat előadása általánosságban kezdődnék, s a
költők az aor. múltjával és a perfectummal a hasonlat végén,
már az előadásba belehevült fantáziával szólnának úgy a szóban
lévő jelenetről, mint egyszer, a múltban valóban tapasztaltról.
Lélektani progressio tehát e szerint a felfogás szerint is volna
az előadásban. De ugyan miféle szárazlelkű kritikussal-lehetne
elhitetni a magyarázat feltételét, hogy pl. az II. XVII. 58. sorá
ban ]évő terjedelmes, részletező hasonlatban a költő általános
ságban beszól, ilyenformán: «a hogyan szokott nevelni... a ho
gyan körül szokták lengeni a szellők . . . » stb. stb.? Kényszerítő
bizonyítók nincs, de én már csak a mellett maradok, hogy az
előadás igazi költői hasonlatban, melynek tárgya nem elcsépelt,
közmondásszerű, a költő olyan lelkiállapotán alapszik, hogy
magát odaképzeli az előadandó jelenetek közé. Ez esetben pedig
a hasonlatot bevégző aoristosok és velük utánzásaik, a latin
perfectumok, csak beálló és máris elmúlt, szintén átképzeléses,
punctuális történéseket jelenthetnek; az V. 554. homerosi ha
sonlatban annál is inkább, mert ez a hasonlat voltaképpen nem
is imperfectumokkal, hanem múlt aoristossal kezdődik is (oíoo
Ttó fe Xáovcs SÓCÖ őpeoi; xopuyftaiv | ETpacpéTYjv DTTÖ [j/r]Tpl stb.).
Ez a hasonlatkezdő aoristos esetleg magyarázható nemcsak a
tertium comparationis előzményét adó múltnak, hanem elbeszélő
múltnak is, vagy legalább nem tudok arra ráczáfolni, a ki annak
tartja; de feltenni azt, hogy az előadás múlttal kezdődik, aztán
átmegy nem múltba, aztán ismét visszamegy múltra, annyit
jelent: feltételezni azt, hogy a költő hol nem képzeli magát a
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jelenet színhelyére, hol igen, hol ismét nem. Ezt a feltevést a
költői előadás lélektanával megférhetetlennek tartom.
Az elbeszélő valóságos időbeli álláspontjából számítandó
múltnak tehát csak olyankor tartható a latin perfectum,
1. ha egészen elszigetelve, magában áll, valami közmon
dásszerű rövid hasonlatban, pl. Aen. V. 448:
concídit ut quondam cava concidit aut E r y m a n t h o
aut Ida in m a g n a radicibus eruta pinus.

De, mivel quondam a latinságban nem okvetetlenül jelö
múlt időt, még ez a concidit is lehet a homerosi (XIII. 389.)
TJpwts §' á>q őrs ti? dpbc, •íjpircsv egyszerű utánzása, hol pedig az
^piTisv, mint tudjuk (1. a 32. pontot), átképzelés mellett is érthető.
2. Ha más perfectumokkal, de nem imperfectumokkal
együtt fordul elő, pl. Aen. XI. 809:
ac velut ille, prius quam tela inimica sequantur
continuo in rnontis sese avius abdidit altos
occiso pastore lupus magnove iuvenco,
conscius audaeis facti, eaudamque remulcens
subieeit pavitantem ntero silvasque petivit:
liaut secus . . . stb.

De itt is kétséges marad, vájjon a perfectumok nem a
farkast üldöző pásztorok szempontjából értendők-é, különösen
az első: abdidit, melyben a hirtelen beállás és egyszersmind
elmúlás értelme nagyon érezhető.
3. Ha a környezetében lévő imperfectum másik hasonlat
hoz tartozik, pl. IX. 437 :
p n r p u r e u s veluti cum ftos suecisus aratro
languescit moriens lassow papavera collo
demisere eaput, pluvia cum forte gravantur.

De itt is helyesebben teszszük, ha a perfectumot aoristosutánzónak és a situatióban maradónak veszszük; erre mutat a
cum gravantur imperfectum.
Az ú. n. aor. gnomicusnak vagy akár empiricusnak tehát
még arra az esetre is nagyon kevés szerepe marad a latin epi
kus hasonlatokban is, ha múlt tapasztalatra hivatkozó functiójúnak fogjuk fel. Ha tehát a költői szövegekhez való kommentá
rokban olyan hasonlatbeli perfectumot, mely modern nyelvre
múlttal nem fordítható, aor. gnomicusnak, vagy empiricusnak
minősít a kommentátor, fogadjuk ezentúl gyanúval ezt a ké
nyelmes magyarázatot, s keressük az alak magyarázatát inkább
a többi előadott módozatok szerint. Nevezetesen sohase tartsuk
elbeszélő aoristosnak vagy perfectumnak az imperfectumokat
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követő, vagy éppenséggel velük váltakozó hasonlatbeli aoristosokat és perfectumokat.
87. Arra a kérdésre pedig, mely bennünket a hasonlatbeli
perfectumok fennebbi vizsgálatára vezetett, viszonyított-é vagy
önálló a latin hasonlatokban a perfectumhasználat, összefogla
lásul most már a következő feleletet adhatjuk.
A) Önálló használatú lehet minden olyan latin hasonlat
beli perfectumalak, mely
a) állapotjelző értelmű,
b) történésjelző értelmű, és
1. átképzelés alapján értendő és magyarázandó; nevezetesen :
a) részletező epikus hasonlat másodrangú mellékmondata
ban (si. Ubi, qnum) mellett fordul elő. Ilyenkor a tertium comparationist jelölő jelenet szempontjából valamely melléktörténést
múltnak (és punctualisnak) jelöl. A magyarázat jogosultsága (a
tegebat, dabit hasonló syntaxisú alakok miatt) általában kétség
telen, de adott esetben mindig kétséges.
p) részletező epikus hasonlatban kivált elsőrangú iveluti,
uti, ceu, hand secus atque. qualis után) mellékmondatban, vagy
a hasonlatot új lendülettel kibővítő tőmondatban imperfectumok
között vagy azok után, mikor is az imperfectumokkal teljesen
egyforma functiójú, de punctuális történést jelöl. A punctuális
történés a jelenetek sorában beállónak és máris-midtnak vau
jelezve. A használat a görög hasonlatbeli aoristos tudatos után
zásából ered. Teljesen kétségtelen. Kétséges csak másodrangú
mellékmondatokban, melyeknekperfectumatöbbféleképpen érthető.
2. Nem átképzeléses, hanem az elbeszélőt tényleg kör
nyező helyzet szempontjából való múlt; de így csak akkor ért
hető, ha magában, vagy csak más perfectumok környezetében
fordul elő, s még így is inkább csak másodrangú mellékmonda
tokban, mert elsőrangúakban b) 1. (3) módon is felfogható. Min
dig kétséges.
B) Viszonyított használatúnak érthető az olyan, másod
rangú mellékmondatban (kül. si, továbbá cum, ubi mellett) elő
forduló perfectumalak, a melyhez tartozó imperfectumos főtörténést a hasonlat közmondásszerűsége, elcsépeltsége, rövidsége
miatt általános természetűnek foghatjuk fel, vagy olyan szerke
zetekben, kivált si mellett, a hol feltehetjük, hogy a költő az
általános sententiákban megszokott constructio hatása alatt
használhatott elözményességet jelölő perfectumot.
Ugyanazon egy hasonlatbeli perfectumalakra nézve önállód
ság vagy viszonyítottság dolgában tehát csupán abban az eset
ben lehet kétség, ha a perfectum másodrangú mellékmondatban
áll és utána imperfectumok következnek.
... «
A többi esetben a perfectumok az előadott III—V. módo-
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zatok szerint önállóknak értendők, de az önálló használaton 7
belül az alakok kétes functiójúak maradnak.
Nem kétes a perfectum functiója csupán az A) b) 1. f3)
pontban jelzett esetben.
A perfectum reális subjunctivusának viszonyított használata.
88. Mivel perfectumalak viszonyitottságáról csak akkor
lehet szó, ha a perfectumtövet nem állapot-, hanem történés
jelzőnek értjük, a most szóban lévő kérdés tárgyalásából is ki
kell zárnunk az állapotjelző alakokat, pl. efféléket: Plaut. Aul.
IV. 6. 48. Si me novisti minus, genere qui sim natus; Ter. Ad.
II. 4. 19. Absolvitote, ne ad patrem hoc permanat, atque ego
tum perpetuo perierim; Plaut. Aul. II. 1. 42. Quid dubitas quin
sit paratum nomen puero Postumus. Poén. V. 1. 8. Deos deasque veneror, qui hanc urbem colunt, ut , . . rite venerim. CÍBS.
B. G. I. 44, 2. stipendium (se, Ariovisttim) capere iure belli,
quod victores victis imponere consuerint. Azonban, mivel néhány
igét (memini, odi, növi stb.) kivéve minden más ige perfectuma
érthető történésjelzőnek is, az efféle alakok csak annyiban za
rándok ki a viszonyított alakok közül, a mennyiben állapot
jelzőknek érzi őket az olvasó. Ha a történést érzi ki erősebben,
rájuk nézve is felvetheti a viszonyítottság (előzményesség) kérdését.
Az alak önálló használatának tárgyalásából (70. pont I.
alatt) tudjuk, hogy használata néha olyankor is kérdéses lehet,
ha múlt formájú vagy vonatkozású főtörténéshez tartozik. A kö
vetkező fejtegetésekben azonban először olyan alakok használatát
vizsgáljuk, melyek nem múlt főtörténéshez tartozó mellékmondat
ban fordulnak elő.
A megvizsgálandó kérdés e szerint a következő lesz: ha a
történésjelző (nem állapotjelző) subj. perfectumalak nem múlt
(tehát jövő idejű vagy achronistikus) főmondatbeli történésekhez
tartozó mellékmondatokban fordul elő, mikor kell viszonyított
nak (előzményességet kifejezőnek) minősítenünk a használatot?
A válasz a kérdésre azok után, a mit a megfelelő indicativus alak használatáról előadtunk, az összes példaanyag előzetes
átvizsgálása nélkül is megadható.
I. Ha a főmondat történése achronistikus alakú, csupán
csak viszonyítottnak fogható fel az alak általános kitételekben,
mert ezekben a főtörténés teljesen időtelen, mindenkorra érvé
nyes, s e szerint az időbeli tájékozódáshoz hiányzik a kiinduló
pont. A modalitás tehát múltnak sehogyan sem magyarázható,
csak előzményesnek. Az ilyenkor kifejezhető modalitás termé?
szetesen nem más, mint a potentialitás. Ez az, a mi a sub-
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junctivusos szerkezeteket a megfelelő indicativusoktól megkülömbözteti (volitiy modalitásról nem lehet szó, mert ez nem fér,
meg az előzményességgel). Példákat már a 83. pont 2.kikezdésében is találtam. Igen gyakoriak az efféle szerkezetek az érte
kező előadásban, pl. Plin. N. H. VIII. 16. (az oroszlánról):,
eum . . . qui telum quidem miserit, sed tamen non vulneraverit,
correptum rotatumque sternit néc vulnerat.
Még nyilvánvalóbb a viszonyítottság, ha az általános k i 
tételben a perfectumos mellékmondat infinitivusos szerkezethez
tartozik, csakhogy ilyenkor a modalitásban a mindenesetre szük
séges subj. obliquus miatt a potentialitás fel nem ismerhető.
Cic. Kab. 13, 36. Ubi semel quis peieraverit ei eredi postea non
oportet. Or. (44.) 151. Mos est Áthenis laudare in concione eos,;
qui sint in proelio interfecti, Ter. Hecyra V. 3. 42. Multa ex
quo fuerint commoda, [eius] incommoda asquomst ferri. Plaut.
Mii. Gl. 1379. mo3chum, qui omnis se amare credit, quemque
aspexerit; Truc. II. 1. 15. Meretricem esse similem sentis condecet; quemque hominum attigerit, profecto aut malum a u t
damnum dari. Seneca, de benef. 30. quae ratio est exacerbare
eum, in quem magna contuleris. Plin. Ep. VIII. 4. Difficile est
tenere quse acceperis, nisi exerceas. Cic. de fin. III. 67. Dici
potest eius esse locum, quem quisque occuparit. Ismertetőjelük
az ilyen általános értelmű szerkezeteknek az, hogy az infinitivus
imperfectum formájú. Hasonlóképpen áll a dolog nem infiniti
vusos szerkezethez, hanem ut-os, quin-es mondathoz tartozó
mellékmondatban is, pl. Cees. B. G. III. 22. 3. (Solduriorum)
haec est conditio, uti omnibus in vita commodis una eum iisfruantur, quorum se amicitiae dediderint; VI. 20, 1. Quse civitates commodius suam rem publicam administrare existimantur,
habent legibus sanctum, si quis quid . . . acceperit, uti ad magistratum deferat. Cic. Tusc. Disp. II. 54. Fit in proelio, ut ignavus miles . . . simulac viderit hostem, abiecto scuto fugiat. Cic.
Fin. V. 11, 32. quis de ipso sapiente aliter éxistimat, quin,
etiam quom decreverit esse móriendum, tamen discessu a suis
moveatur. De or. I, 3, 10. Nemo fere stüduisse ei scientise vehementius videtur, quin, quod voluerit, consecutus sit stb. stb.
Magyarra ezek az előzményességet jelölő perfectumok éppen
olyan kevéssé fordítandók, mint a megfelelő mdicativusok.
Éppen ez bizonyítja is, hogy a latin actióhasználat viszonyított.
II. Kétségtelen a subj. perfecti alak viszonyított volta
minden olyan oratio óbliquában, a hol az a főtörténés, melyhez
tartozik, a nyilatkozó személy szempontjából (vagy a szereplőé
ből, mert ez a nem múlt verbum régens mellett egyre megy)
jövő jelzésű vagy jövő vonatkozású, s a hol maga a subjunctivus
alak is csak jövő vonatkozásúnak (nem múltnak!) érthető. Ilyen-;
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kor tehát a subj. perfecti alak a modalitáson kívül csupán csak
élözményességet jelent a beszélő (és szereplő) személy szempont
jából jövő alakú vagy értelmű főtörtenés mellett. 146 )
A főtörtenés, melyhez képest a subj. perf. alak (jövőben
való) élözményességet fejez ki, lehet: 1. Maga a verbum sentiendi vagy dicendi. Ilyenkor a subj.
perf. az oratio obliqua elsőrangú mellékmondatában (az idézett
nyilatkozat, érzés, gondolat főmondatában) áll.
^. A verbum sentiendi vagy dicendi-től függő jövőre vo
natkozó infinitivus.
3. A verbum sentienditől vagy dicenditől függő elsőrangú
mellékmondat jövőre vonatkozó verbum finituma. A 2. és 3.
esetben a subj. perfectum az or. obliqua másodrangú mellék
mondatában (az idézett nyilatkozat, érzés, gondolat mellék
mondatában) áll.
Lássuk ezeket a lehetőségeket sorjában.
1. Ha a subj^ perfecti magához a verbum sentiendi vagy
dicendi-hez viszonyul, akkor a subj. perfecti jövő főige mellett

146
) DELBEüCKék, h a ő és t a n í t v á n y a i foglalkoztak volna a subj.
perfectumalak mellókmondatbeli functiójaval, ezeket a jövő vonatkozású
mellékmondatbeli alakokat, melyeket én időteleneknek, pusztán élözmé
nyességet jelölőknek magyarázok, alighanem ú g y m a g y a r á z t á k volna,
m i n t a főmondatbeli jövő vonatkozású alakokat, t. i. az iniunctivus hypothesis segítségével az eredeti aoristosfunctió alapján. Szerintük tehát mind
ezek a subj. perfecti alakok viszonyítás (előzményesség) kifejezése nélkül
punctuális történés'ű aoristosok volnának. Mint az én előadásomból kitet
szik, az eredeti aoristosfunctió feltételezése nélkül m a g a m se lehetek e l ;
de erre a magyarázatra nekem csak a következő, 147. jegyzetben kifejtett
alakhasználatban van szükségem, egyébkor a perfectumtő alapján, actióviszonyítássál (az előzményesség kifejezésénél) m a g y a r á z o m a subj. perf.
alak használatát, h a jövő vonatkozásban áll. Külömben ezúttal is nyoma
tékosan kiemelem, hogy m i n d másodrangú, m i n d elsőrangú függőmonda
tokban rendesen múlt értelmű az alak, nemcsak m i n t obliquús, h a n e m
m i n t potentialis és optativus modus is. E r r ő l részletesebben később. Az
alakok természetére nézve vö. a 74. pontot (II. alatt) és a 119. jegyzetet is.
Azt talán szükségtelen is külön kiemelnem, hogy, mivel a most
szóban lévő alakhasználatot éppen a szereplő személy szempontjából való
idő elhanyagolása jellemzi, n e m szabad az ilyen, látszólag jövő vonatko
zású subj. perfectumokat a régibb g r a m m a t i k u s o k módjára a f u t u r u m
e x a c t u m ( ! ) coniunctivusainak nevezni. Helyes n e v ü k : viszonyított hasz
n á l a t ú subj. perfectumok.
Meg kell még jegyeznem, hogy a szövegben lévő egész előadásom
csak az újabb, r-es subjunctivus alakokra vonatkozik. A m i a régibb, ú. n.
syncopált alakok viszonyított használatát illeti, azt LÜBBERT (Der Conj.
Perfecti u. das F u t . exactum i m aiteren Latéin, Breslau, 1867, 54. 1.) sta
tisztikája szerint egyelőre teljesen kétségbe kell vonnom. (LÜBBERT a syn
copált futurumoknak is csak első személyére nézve talált előzmónyesekh e k felfogható példákat, 1. i. m . 95. és kk. lap.)
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függőkérdésekben szokott előfordulni147) s ez esetben a subjunctivussal kifejezett modalitás nem egyéb a beszélő szempont
jából való problematikusságnál: azaz a subjunctivus obliquus
természetű. Kétségtelenül azonban a subj. alak csak akkor fog
ható fel viszonyítottnak, ha a vele jelzett történés a beszeléskor
még nem tény,: hanem szintén csak a jövőben fog megtörténni.
Mert a subj. perf. alakkal jelölt előzményes történés a beszélőre
nézve jelen időponton túl eshetik a múltba is, épp úgy, mint a
perfectum infinitivusánál (1. a 112. jegyzetet). Majd mindig így
áll a dolog, ha a verbum régens nem jövő alakú, csak jövő
147
) Nem függő kérdésben igen ritka az alak. Előfordul mégis a
színműírók régies nyelvében kötőszó nélkül, n é h á n y nem ugyan futurum
alakú, de kétségkívül jövő vonatkozású imperativus v. indicativus, kivált
fac, facite, cave, quaeso mellett. (A faxo ind. futur. alak mellett előforduló
kétes alakokat, pl. Men. 520. faxo perdiderit, Oapt. 801. f. obstiterit, stb.
nemcsak subjunetivusoknak, h a n e m futurum indicativi alakoknak is lehet
felfognunk az ilyenféle példák m i a t t : Pseud. I. 1. 47. faxo scies, I. 3. 156.
faxo aderit stb.) Példák a) Régies -(s)sw??-végű alakok: Plaut. Amph. I I I .
3. 35. Cave faxis. Aul. IV. 2. 1. Cave cuiquam indicassis. IV. 2. 4. quaeso
ut prohibessis. Ezekről az alakokról nyilvánvaló, hogy modalitásuk n e m
obliquus, h a n e m hogy optativusok. Még pedig, mint a 69. pontban főmondatbeli használatukról szólva is konstatáltuk, m i n d i g j ö v ő r e v o 
n a t k o z ó k . Jelentésük az eredeti aoristos-féle punctuális történés alapján
magyarázandó. Ne keressünk hát bennük előzményességet: használatuk
nyilvánvaló módon ö n á l l ó , b) Az újabb, r-es alakokra és a passivum
alakokra példák: Men. 994. Facite illie h o m o iam in medicinám ablatus
siet. Pseud. I, 2, 56. Fac sis, sit delatum huc m i h i frumentum, quod . . .
satis sit. A m p h . I I . 1. 61. Cave quicqu&m, nisi quod rogabo te, m i h i
responderis. Aul. I. 2. 12. Cave q u a m q u a m alienum intromiseris. Aul. I V .
2. 11. Cave tu üli fidelis fveris, Ter. Heaut. IV. 6. 23. Cave q u i c q u a m
admiratus sis. Kétségtelen, hogy a subjímctivusok itt is optativusok, még
pedig az összes példákban, a deponensben és a szenvedőkben is, jövőre
vonatkozók. Tehát szintén önálló használatúak, s éppen úgy inagyarázandók, mint a -(s siin-\régíi alakok, s m i n t a főmondatokban előfordulók, sot
h a a kötőszótlan efféle szerkezetekben a fac ós quaeso igéket közbeszúrtaknak, a cave-t a «neo szócskával egy jelentésűnek vesszük, tulajdon
képpen főmondatoknak tekinthetők. Csak az a külömbség a -ssim-végű és
az r-cs vagy passiv alakok között, hogy amazok m i n d i g (még nem jövőre
vonatkozó verb. régens mellett is) jövőre vonatkoznak, pl. Plaut. Pers. I V .
3, 9. Nec metuo, ne quis m i in iure abiurassit. Men. IV, 2, 47. at ego
(paveo) tu ne clam comessis prandium. Caec. Stat. Pausimachus fr. 4. hoc
a te postulo, ne cum meo gnato posthac limassis caput, ellenben emezek
az alakok rendesen m ú l t r a vonatkozó óhajtást fejeznek ki, pl. Plaut. Cas.
I I . 4, 25. Metuo iam, ne Olympionem mea uxor exoraverit; si id factum
est, ecce me nullum senem. Truc. IV. 2, 61. Timeo ne malefacta antiqua
mea sínt inventa oiania. Olyan példát, a hol jövőre vonatkoznának, mellék
mondatosat eddig csak egyet ismerek, Plaut. Pseud. 633. (Lorenz) h a u d
ibis intro, ne quid harpagefeceris
H o g y a n kell őket felfogni, h a m ú l t r a
vonatkoznak, erről a következő pontban tüzetesebben szólok. Ennek a
jegyzetnek a tartalmával a subj. perfecti önálló használatára vonatkozó
70. pont kiegészítendő.
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^vonatkozású, azaz felszólító alakú (subj. vagy imperativus 1.89.
pont); képzelhető ugyan ilyen példa: nuniia (cras) ei, quare
non teeum advenerim (t. i. holnap), de a classicúsokban eddig
nem találtam efféle kapcsolatot. Példa a futurumon belül való
előzményességre általában nagyon kevés van; LiAiTMANNnál (i. m.
114. 1.) futurum mellett csak ezeket találtam: Ter. Hec. 790.
At híec amicae erunt, ubi, quam ob rem adveneris, resciscent
(ebben a fordításban = «ha majd megtudják, mért mentél hoz
zájuk», a magyarban átképzeléses múlt van, mint minden oratio
obliquában). Mind a latin, mind a magyar kitétel kétértelmű,
iia a helyzetet nem ismerjük. Ugyanis az adveneris alak a kör
nyezet ismerete nélkül már megtörtént tényre is érthető; hogy
a látogatás maga is még csak tervben van, és a jövő dolga, azt
csak az összefüggésből tudjuk. Ilyen még ez a példa is: Cic.
Att. V. 5. 2. Nos Tarenti quos cum Pompeio őiaXófoos de re
qpublica hahuerimus (Cicero még csak most készül Tarentumba)
iad te perscribemus. Itt már a magyarban lehetetlen a perfectummal való fordítás, mert így okvetetlenül félreértjük a mon
datot. Tehát nem: «a melyeket tartottam», hanem: «a melyeket
•majd tartok».
2. Viszonyított használatú a subj. perfecti alak akkor is,
la& or. obliquának rákövetkező történést jelölő infinitivusához
tartozó mellékmondatban áll, mikor a verbum régens nem múlt.
A viszonyított használat itt is kétértelmű. Itt is eshetik a subiunct. perfectumával jelölt történés is (a nélkül, hogy ez a
jövendőség jelölve volna) a valóságben a jövendőbe. De, ámbár
•turus infinitivus mellett subj. perf. van benne, még sem jövő
nek, hanem múltnak értendő a subj. alak pl. ebben a hasonlító
mondatban: (Cses. B. G. I. 44. 5.) Ariovistus (dicit) non minus
libenter sese recusaturum (esse) populi B. amicitiam, quam
appetierit. Vagy ebben a jelzőiben (VII. 64. 2.): Peditatu, quam
ante habuerit, se főre contentum dicit. A priori okoskodással
is megállapítható, hogy a subj. perfecti jövőre vonatkozólag csak
feltételes, vagy azzal rokon szerkezetekben fordulhat elő, annak
-a jelölésére, hogy a feltétel teljesülésének meg kell előznie a
szóbanlévő jövő történést. Mivel a súly ilyenkor a feltétel telje
sülésén van, azért ilyen mondatokban a latin egyáltalában nem
jelölhette azt, hogy a szóbanlévő subjunctivusos történés a sze
replő személy szempontjából szintén csak a jövőbe tartozik.
Nem jelölhette azért, mert a passivumban egyáltalában nem
volt módjában, az activumban pedig az egyetlen rendelkezésére
álló alak: a körülírásos tradituri sínt viszont a fontosabb jelölni
valót, a feltétel teljesülését hagyná jelöletlenül, sőt félreértést
okozhatna: ugyanis a latin a -turus végű igenévből erősen ki-érezte a szándékot, már pedig a feltételhez fűzött jövő esemény
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teljesüléséhez a szándék nem elég. Ezért a latin nyelv ilyen
mellékmondatokban nem használta a -turus igenévvel körülírt
alakot, hanem a mellékmondatban inkább lemondott a szereplő
személy szempontjából való jövendőség megjelöléséről. Imperátor,
si (v. cum) principes urbem oppugnatam tradiderint, magnum
prsemium se daturum esse dicit vagy dicet. Imperátor, priusquam principes urbem ei tradiderint, prsemium se daturum esse
negat vagy negabit. Ugyanis a szándékot a római vezér (és nyelv)
nem volt hajlandó jutalmazni. Ha ugyanennek a kitételnek ver
bum régense múlt időben van (dicébat, dixit, dixerat, dicturus
erat, fűit, fuerat), negabat, negavit, negaverat, negaturus erat,
fűit, fuerat, akkor a mellékmondat igéje a subjunctivus irreális
alakjába kerül: si (cum, priusquam) tradidissent. Ezt itt azért
említem, mert ez az alak nyilvánvalóvá teszi, hogy a subiunctivusszal szereplő személy szempontjából való időviszony a latin
ban nincs kifejezve.
Az a modalitás, melyet ilyen mellékmondatokban a sub
junctivus kifejez, nem a szereplő, hanem a beszélő (idéző) sze
mély lelkiállapotából folyik; azaz a modus itt is obliquus. De
itt az olvasó figyelmét kérem a következő bonyolódott nyelvi
tények számára. Lehetséges ugyanis, hogy a feltételt már a sze
replő személy is potentialis modalitással gondolta, azaz, hogy
az -érit végű alak már a megfelelő or. rectában is subjunctivus
(potentialis). Pl. Plaut. Mii. 1096. Nam nullo pacto potest prius
haec in sedes recipi, quam illám amiserim. Ha ilyen feltételes
szerkezet oratio obliquába kerül, a latinnak nem volt módja rá,
hogy a potentialitást kifejezze, mert a modus az obliquitás szá
mára volt lefoglalva. A latin obliquus szerkezetnek tehát a máskülömben kezdetlegesebb magyar mellett megvan az a baja,
hogy a szereplő személy szempontjából való modalitás a mellék
mondat igéjében nem jelölhető. Cic. Cat. I. 20. Si hic ordo pia
cere decreverit te ire in exilium, obtemperaturum te esse dicis:
a latin szerkezetből nem világos, hogyan értendő a modalitás.
Potentialis-é a megfelelő or. recta igéje, vagy sem ? Magyarul a
magyarban szokásos primitív átkepzelóses fordításban feltüntet
hető a külömbsóg: «ha elhatározza* más, mint ez: «ha elhatá
rozná*. (Még feltűnőbb, hogy a latin még a megfelelő or. rectá
ban sem tudja perfectummal máshol kifejezni a külömbséget,
csak az egyes első személyben. Tehát maga Catilina sem mond
hatta máskép, mint így: si decreverit (subj. perf.? indic. perf.
futurum?) obtemperabo, s az oratio rectában is kérdéses marad,
a decreverit indicativusnak, vagy potentialis subjunctivusnak
érfcendő-é.
Másik baja a latin szerkezetnek a következő. Ha a mellék
mondat megelőzi az infinitivust és a verbum regenset, kivált
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időhaltározó mondatban, de feltételesben is, mindaddig, míg az
infinitivus formája (-tururn esse) meg nem érteti a valódi hely
zetet, az olvasó nem tudhatja, vájjon már megtörtént tényt
említ-é a subj. perfectum, tehát ténynek értendő-é, vagy a sze
replő személy szempontjából még csak jövő történést, tehát a
jövőn belül viszonyítottan. Pl. Caesarnak ebben az or. obliquás
mondatában (B, G. VII. 20. 6.), Eomani si casu intervenerint,
fortunse, si alicuius indicio vocati. huic habendam (esse) gratiam,
az egész helyzet ismerete nélkül kétértelmű az intervenerint
alak. Lehet tény is (ha közbeléptek), a jövőn belül viszonyított
perfectum is (ha majd közbelépnek, ha majd meglesz a közbe
lépés); s ez esetben a helyzet azt bizonyítja, hogy a közbelépés
már megtörtént, s hogy e szerint az alak múltnak fordítandó.
Külömben vegyük észre, hogy az infinitivus itt nem -turus, ha
nem -ndus igenévvel van körülírva, s e szerint a habendam esse
alak a szereplő személy (Vercingetorix) szempontjából nem jövőre,
hanem már a számára jelen időpontra is értendő. De, mint
fennebb említettem, van olyan példa is, melyben a -turus ige
neves infinitivus mellett is múltnak értendő a feltételes mondat
subj. perfectuma. Azért csak nagyjában igaz, a mit fennebb
mondtam, hogy a perfectum értelme (jövendősége vagy multsága)
az infinitivus formájától függ: ha az infinitivus nem -turus végű,
akkor a subj. perfecti rendesen múltra értendő. Terentiüs ezen
mondatában (Andr. II. 2. 4.): quam ego nunc credo, si iam
audierit sibi paratas nuptias, . . . totó me oppido exanimatum
quaerere, csak a szerkezet legvégén álló infinitivus olvasásakor
tudjuk meg, hogy a perfectum nem jövőre vonatkozólag, hanem
múltnak értendő, tehát nem így fordítandó: «gondolom, ha
majd meghallja . . . keresni fog», hanem így: «gondolom, ha
esetleg már meghallotta, keres». Külömben ebben a példában a,
latin író a iam és • nunc időhatározókkal (melyek közül nunc
nem eredőkhöz, hanem quaerere-hez értendő) iparkodott elejét
venni a kétértelműségnek. Egészen hasonló ehhez Caesar követ
kező mondata (B. G. I. 31. 12.): Ariovistum autem, ut semel
Gallorum copias proelio vicerit, quod prcelium factum sit Admagetobrigse, superbe et crudeliter imperare. A vicerit alak itt is
múltra értendő, mert már megtörtént tényt jelez, s mert az
infinitivus, melytől függ, nem -turus alakú.
A szerkezet olyan közönséges a latinban, hogy a 82. pont
ban I. alatt adott példák szaporítását szükségtelennek tartom.
Csak azt jegyzem meg nyomatékkal, hogy a passivum alakok
használata teljesen egyforma az activumokéval, 1. pl. már Plautusnál, Cas. Prol. 53. sperat, si ei sit data, főre sibi paratas
excubias foris. Továbbá, mivel jelzői mondatban aránylag ritka
a perf.-nak a jövőn belül való előzményes használata, idézem
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ezt a példát (Caes. B. G. V. 41. 8.): sperare se pro eius iustitia,
quae petierint (t: i. a szereplő személy jövendőjében), impetraturos = hogy, a mit kérni fognak, megkapják. Itt a petierint a
helyzet ismerete nélkül még a -túros végű. infinitivus mellett is
kétértelmű volna, mert múlt ténynek is volna érthető (= a mit
kértek). Példa idö'határozó mondatra Plaut. Epid. I. 11. 66—68:
Patrem prius convenire non vult, quam id a r g e n t u m . . . dinumeraverit. Vö. Bacch. 175. is.
Megeshetik néha, hogy az oratio obliqua infinitivusa, mely
hez a subj. perfecti látszólag viszonyítva van, nem ~turus ige
neves infmitivus, és a kitétel mégsem általános, hanem a subj.
perf. jövőre, tehát kétségtelenül viszonyítva értendő. Pl. Bacch.
764. nam non conducit huic nunc sycophantiae senem tranquillum esse, ubi me contra aspexerit és Pseud. 360. nisi mihi hodie
attiderit miles (pecuniam) . . . facere posse opinor me officium
meum. Ilyen ez is: Cic. Cat. IV. 1. vides vos. non sölum de
vestro ac rei publjcae, verum etiam, si id depuhum sit, de mea
periculo esse sollicitos. Ez utóbbi esetben azonban brachylogiával van dolgunk. A sí id depulsum sit kitétel igéje nem a sol
licitos esse infinitivushoz van viszonyítva, hanem a de meo peri
culo szavakból kiértendő me ipsum in periculo főre infinitivus
hoz. Lehetséges pedig ez a brachylogia olyan igék mellett, me
lyek, mint sollicitari is, jövőre vonatkozó érzelmet v. akaratot
fejeznek ki. A fennebb említett egyik példát, ezt: Imperátor
praemium se principibus daturum esse dicit v. dicet, si urbem
ei tradiderint Caesar B. G. V. 40. szerint így is mondhatni:
Praemium proponit, si tradiderint, s a subj. perf. így is kétség
telenül viszonyított használatú. Sőt participiumban is lehet az
efféle ige, így: Mittuntur ad Caesarem a Cicerone litterae, magnis
propositis praemiis, si pertulissent v. pertiderint. De a kétértelmű
ség kerülése végett ilyenkor mégis inkább imperfectumot mond
a latin, pl. Cses. B. G. V. 7. 7. Si id faciat (nem:
fecerit)....
internéi (Dumnorigem) iubet. A főmondatbeli futurum (erunt)
miatt mégis perfectumot találunk ilyenféle szerkezetekben (Cic.
Cat. II. 14.): et erunt, qui illum, si hoc fecerit, miserum existimari velint. Azonban így: volo illum, si hoc fecerit, miserum
existimari kétértelmű volna a fecerit alak.
Bizonyos igéknek -turus végű igenevét nem szívesen hasz
nálta a latin; ilyeneknél főre ut körülírást használt, mely mellett
a feltételes mondat subj. perfectuma szintén viszonyítva értendő.
De erről a következő 3. pontban.
Előfordul néha a subj. perfectumalak ilyen kétségtelenül
viszonyított használatban kivált hosszabb oratio obliquában,
múlt verbum régens után is, nevezetesen pl. Caesarnál. L. pl. B.
G. I. 44. 12. Ariovistus praedicavit....
(12.) quod si eum
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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interfecérit, multis sese nobilibus populi Komani gratum esse
faeturum. De ez a kapcsolat csak látszólagos. Az elbeszélő
ugyanis, mikor az interfecérit alakot használja, már annyira
beleképzeli magát az elbeszélt helyzetbe, hogy az elbeszélő elő
adás helyett jelző előadást használ, mintha praedicat volna a
verbum régens. Efféle szerkezetekben tehát a subj. perfecti éppen
olyan használatú, mint nem múlt verbum régens után, s a be
szélő és szereplő szempontjából éppen úgy jövő történéseket jelez,
mint minden efféle viszonyított perfectum. A használat különös
sége nem a perfectumalakban van, hanem az átképzeléses elő
adásban, melynek ez a szerkezet a latinban egyik példája. Erről
a jelenségről a maga helyén kell hát külön is szólnunk.
3. Mivel a viszonyítottság ismertetőjele a főtörténés jövőre
vonatkozása, s mivel ez az ismertetőjel meg lehet nemcsak infinitivushoz, hanem verbum finitumos oratio obliquábéli mellék
mondatokhoz tartozó másodrangú mellékmondatokban is: a 2.
pontban tárgyalt subj. perfectum alakokkal egészen egy tekintet
alá esnek a következő perfectumok is. a) függő kérdéshez tartozó
mellékmondatokban. Cic. Cat. I. j) 2. Videó, si mea voce perterritus ire in exsilium animum induxeris, quanta tempestas invidiae
nobis impendeat, a hol vegyük észre, hogy maga impendeat ige
(fenyeget) már jövő vonatkozású, a nélkül, hogy a jövendőség
alakkal is ki volna fejezve, b) ut-os mellékmondatokhoz tartozó
mellékmondatokban a) alanyiakhoz vagy tárgyiakhoz; kivált a
fennebb említett főre ut-os mellékmondatok mellékmondataiban.
Cses. B. G. IV. 35. Caesar . . . főre videt, ut, si sint hostes pulsi,
celeritate periculum effugiant (az eredeti szövegben irreális ala
kok vannak; átalakítottam, mert főre ut-os szerkezetre nem volt
kezem ügyében példa); Cses. B. G. V. 34. 3. Ambiorix pronunciari iubét, ut, quam in partém. Eomani impetum fecerint, cedant. Ez igen ritka példa, mert nem éppen feltételes, hanem'
(azzal rokon) relatív helyhatározó mondatban van a jövőre vo
natkozó perfectum. Cic. Verr. II. 3. (22.) 55. Veneriis imperat,
hominem ut asservent, cum res iudicata sít, ut ad se adducant.
Itt meg időhatározó mondatban van a jövőre vonatkozó per
fectum. Ut nélkül: Cato B. B. 5. consideret, quse dominus imperaverit, fiant. p) czélhatározó és következményes mellékmonda
tokhoz tartozó mellékmondatokban. Ter. Eun. V. 4. 8. ego mihi
puto palmarium repperisse, ut . . . cum cognorit (meretricum ingenia adulescentulus), perpetuo oderit. Ándr. I, 2, 29. te in
pistrinum dedam ea lege, ut si te inde exemerim, ego pro te
molam. Következményes értelmű jelzői mellékmondatok mellék
mondataiban is állhat így a perfectum, pl. Cic. Cat. II. 19.
Non vident id se cupere, quod, si adepti sint, fugitivo alicui
. . . . concedi sit necesse.
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c) ne szócskával fűzött jövőre vonatkozó kívánó mondatok
hoz tartozó mellékmondatokban. Plaut. Bacch. 175. veneroque
( = obtestor te), ne Nicobulum me sinas nostrum senem prius
convenire, quam sodalem viderim. Asin. IV. 1. 10. (Scriptum
est in syngrapho), si lucerna exstincta sit, ne quid sui membri
commoveat in tenebris. Pseud. IV. 3. 14. Metuo, ne ille hue
Harpax advenat, priusquam hinc hic Harpax abierit cum muliere.
Tér. Eun. I. 2. 60. ait, si non id metuat, ne, ubi acceperim,
sese relinquam, . . . velle se illám mihi dare. d) quin szócskával
fűzött mellékmondatokhoz tartozó mellékmondatokban, természete
sen csak olyankor, ha a quin-es mondat igéje jövő vonatkozású.
CÖBS. B. G. I. 17. neque dubitare debeant, quin, si Heivetios
superaverint Bomani, . . . Aeduis libertatém sínt erepturi. A kö- .
vetkező példában (Caes. B. G. I. 31. 15.) nincs conj. periphrastica, de a főtörténés mégis jövő vonatkozású, mert a ((kételke
dés*) félreismerhetetlenül jövőre vonatkozik: Hsec si enuntiata
Ariovisto sint ('== ha majd hírül adják A.-nak), non dubitare,
quin de obsidibus . . . gravissimum supplicium sumat. Az enun
tiata sint pft. tehát kétségtelenül viszonyított használatú.
Nyilvánvaló, hogy mindezekben a szerkezetekben is a subj.
perf. csak akkor lehet kétségtelenül viszonyított használatú, ha
a verbum sentiendi vagy dicendi valami jövőre irányuló értelmi
vagy érzelmi működést jelent, még pedig a függő kérdéseket
kivéve olyant, melylyel kapcsolatban a szereplő személynek modalis felfogása (kívánsága) is kifejezésre jut. Az ut, ne, quin
szócskákhoz tartozó subjunctivusok tehát nem obliquusok, ha
nem a szereplő személy szempontjából való modalitást (kívánsá
got) fejezik ki. A másodrangú mellékmondat subj. perfectumai
azonban okvetetlenül obliquusok, s éppen ezért — ámbár szin
tén a szereplő személy gondolatát, érzését fejezik ki -—, nem
fejezhetik ki egyúttal a szereplő személy szempontjából lehetsé
ges modalitást: a potentialitást. Ez, mint mondtuk, a latin or.
obliqua egyik tökéletlensége. A magyar (átképzeléses) fordításban
mindig csak a helyzettől függ, jelentő, vagy föltételes móddal
fordítsuk-é le az ilyen subjunctivust.
Megvan továbbá a latin oratio obliquabéli másodrangú
mellékmondatokban is az előzményes subj. perfectum másik baja;
a kétértelműség. Terentiusnak eme mondatában (Heaut. V. 4.
16.): Non quaeris . . . ut serves, (páter) quod laboré invenerit az
invenerit alakról csak a helyzet megfontolása után derül ki,
hogy nemcsak előzmónyesnek, hanem múltnak értendő: hogy
megőrizd, a mit atyád keresett; mert más körülmények közt ezt
is jelenthetné: a mit keresni fog, a mi keresménye lessz. Phorm.
II. 1. 40. non causam dico, quin, quod meritus sit, ferat mon
datban, ha az összefüggést nem tudjuk, teljesen bizonytalan, a
13*
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jövőn belül (a mit majd megérdemel) vagy a múltban is (a mit
megérdemelt) értendő előzményesnek a meritus sit perfectumLivius következő mondatában (XXI. 19. 9.) postulo a verbum
régens, tehát jövőre vonatkozó értelmű ige; mindamellett a
hozzávaló szerkezet subj. perfectuma múltnak értendő: quae
vereeundia est, Eomani, postulare vos, uti vestram Carthagini^
ensium amicitiae praeponamus (még ez is jövő), cum (Saguntinos) vos socii prodideritis = mikor ti a saguntumiakat cserben
hagytátok. Látjuk, hogy a magyar kezdetleges (átképzeléses) or.
obliquának is megvan a maga jó oldala: nem érthető félre (de
vö. a 150. jegyzetet).
III. Látszólag oratio obliquán kívül is előfordulhat másod
rangú mellékmondatokban a subj. perfectum jövőn belül előzmónyes értelemben még nem általános értelmű kitételekben is,
ha megvan a főkellék: t. i., hogy az elsőrangú mellékmondat
igéje, melyhez a subj. perf. viszonyul, jövő vonatkozású. Kell
pedig jövő vonatkozásúnak lennie az elsőrangú mellékmondat
igéjének, ha a verbum régens nem múlt, s ha az elsőrangú
mellékmondat czélhatározó (vagy következményes), mert nem múlt
történéshez tavtozó czél (vagy következmény) csak a jövőbe es
hetik). Pl. a) Ter. Hec. IV. 4. 694. Confingis falsas causas, ut
cum illa vivas, ..testem banc quom abs te amoveris (ha majd el
távolítottad, v. eltávolítod). Cato, R. R. c. 3
si orbes contriti sient, ut commutare possis. b) Következményes mondatok
mellett: Ci<k Verr. I. (16.) 47. est eiusmodi reus. ut, si liberatus
sit, nulla alia suspicio.. . . residere possit. Ne kötőszós ú. n.
czélhatározó mondatok mellett: Ter. Ad. II. 4. 18. hominem
impurissimum quam primum absolvitote, ne, si magis invitatus
siet, ad patrem hoc permanet. II. 1. 17. Cave oculos a meis
oculis demoveas tuos. ne mora sit,- si innuerim, quin pugnus
continuo in malis hsereat. Példát nagyon nehéz és idötrabló
fáradság volt találnom, mert lehetőleg első személyűre, vagy
szenvedőre volt szükségem, hogy az alak subjunctivus volta
nyilvánvaló legyen. A fennebbi példákban az amoveris-en kívül
a többi alak nyilvánvaló subjunctivus, s ahhoz sem férhet két
ség, hogy viszonyított használatú. De kérdés : miért subjunctivus ?
Felelet, mely eddig (tudtommal) még soha sem konstatált
nyelvi tényen alapul: a czélhatározó mondatban minden nyelv
az ige modalitásával nem a beszélő modalis diathesisét (kíván
ságát, szándékát) fejezi ki, hanem a szereplő személyét (Azért
hibás az igemódok hagyományos defmitiója, mely szerint a mód
mindig a beszélő modalis diathesisét fejezi ki, 1. erről már a
97. jegyzetet.) Mivel pedig a czélhatározó subjunctivusokban a
szereplő személy modalis diathesise van jelezve, ennyiben min
den czélhatározó mondat mindig oratio obliqua természetű.
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Mert, ámbár nem függ kitett verbum sentienditől, czélhatározó
mondat elé a verb. sentiendi voltaképpen mindig odaórtendő:
eltávozik (azzal a kívá?uággal) hogy megtegye; megtámadja
(azzal a szándékkal) hogy megölje. A kívánság és a szándék a
szereplő személyé, s a beszélő szájában a mellékmondat mindig
oratio obliqua természetű. Hasonlóképpen áll valószínűleg a
dolog a következményes mondatokban is, mert most említett
szerkezete a czélhatározó subjunctivussal való rokonsága mellett
tesz bizonyságot.
Eddigi vizsgálódásunk összefoglalásául röviden azt mond
hatjuk : a subj. perfectum akkor értendő viszonyítottan, ha a
fötörténés, melyhez tartozik, 1. teljesen időtelen (azaz: általános
mondásban áll) 2. avagy jövő alakú vagy vonatkozású. Az első
esetben a siibj. perf. alak akármikor való előzményességet jelent,
a második esetben pedig néha kétértelműimért jelenthet a jövőn
belül való előzményességet (a nélkül, hogy a jövendőség ki volna
fejezve az alakban), de jelenthet olyan előzményességet is, mely
egyúttal már elmúlt történésre vonatkozik. Nem általános kitéte
lekben csak oratio obliquában áll az alak, még pedig elsőrangú
mellékmondatban csak függő kérdő formájúban, másodrangúban
pedig többnyire feltételes mellékmondatban, továbbá feltételessé
átalakítható relatíve fűzött időhatározó (quum, nbi, simulac,
priusquam-os stb.) s (nagyritkán) helyhatározó vagy jelzői mon
datokban. Modalitás tekintetében a subjunctivus általános ki
tételekben potentialis; or. obliquákban azonban az okvetetlenül
szükséges subjunctivus miatt a potentialitás ki nem fejezhető.
89. Hátramaradt még tüzetesebb megvizsgálása annak a
kérdésnek, melyet az alak önálló használatáról szólva (a 70.
pontban) el nem dönthettünk, vájjon önálló vagy viszonyított
használatúnak magyarázandó-é a subj. perfectumalak olyankor,
ha oratio obliquás, de nem általános (hanem alkalmi) értelmű
nem mult fötörténés mellett nem érthető a futurumon belül előz
ményesnek. Példák:
I. Elsőrangú mellékmondatokban. Mivel a latinban az or.
obliquás főgondolat történése, ha a szereplő személy szempont
jából való modalitás ki nem fejezendő, innnitivusban szokott
állani, és subj. perfectumban ilyen körülmények közt csak má
sodrangú mellékmondat igéje lehet: elsőrangú mellékmondatban
az alak csak a következő esetekben állhat.
1. Függő kérdésekben, még pedig olyanokban, a hol a sze
replő személy szempontjából való modalitás nem fejezendő ki (mert
ez utóbbi esetben körülírásra vagy az impft. irreális alakjára van
szükség, 1. az 52. jegyzetet); ilyenkor tehát obliquus természetű a
subjunctivus. Olyan példa, melyben az imperfectum indicativusa
maga fordul elő alkalmi értelemben (azaz úgy, hogy a történés a
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«jelen» időpontra is és első sorban arra volna értendő) átképzélés
nélkül általában csak ritkán fordulhat elő, nyilatkozást jelentő
verbum régens-es pedig 3. személyű még ritkábban, második
személyű sohasem. Kevés megfontolással átlátjuk ugyanis, hogy
efféle mondatban: rogas, quid feeerim? a rogas imperfectumalak
okvetetlenül u. n. prsesens historicum, még akkor is, ha a kér
dezősködő második személy az előző pillanatban tette a kérdést,
s az első személy mindjárt a következő pillanatban veszi át tőle
a szót. Hasonlóképpen efféle mondatban i s : rogat. quid feeerim
v. feceris v. fecerit. Ha praesens historicum az alak, ez annyit
jelent, hogy átképzeléses a múlt felé, — ez az eset tehát egy
előre nem tartozik tárgyunkhoz. Lehetséges ritkán az átképzeles
a jövő felé is, pl. Plaut. Mii. glor. 1184: quin tu dicis (e h.
dices) (quid fecerit ?). Lehet végül a rogas v. rogat alak generá
lisaié, általánosító értelmű is ( = folyvást azt kérdezgeted, kér
dezgeti), de ez esetben meg általános a kitétel, s így sem tarto
zik mostani tárgyunkhoz. Nyilatkozást jelentő ige második sze
mélyű alakja tehát sohasem használható igazi «jelen» értelem
ben; harmadik személyű alakja pedig csak akkor, ha a 3. sze
mély a második személylyel való beszélgetésnél nincs jelen,
hanem valamely egyidejűleg máshol folyó nyilatkozatáról van
szó. Pl. Dum loquimur. Cicero in senatu Catilinam interrogat,
ubi prosima nocte fuerit. Példák természetesen csak párbeszédes
előadásban találhatók, de ott is igen ritkán. Maradnak tehát
olyan 2. és 3. személyű alakok, melyek nem nyilatkozatot, ha
nem csak érzést, gondolatot fejeznek ki, pl. intelligit, quid dixerim; quid feeerim, non sentis ? Továbbá az összes első személyű
verbum régens-es alakok: rogo, quid feceris v. fecerit. Itt a rogo
alak kétségkívül a «jelen» időpontot is jelzi. Ez a szerkezet
olyan közönséges, hogy példa is szükségtelen reá. Mint állapot
jelző perfectumtól függőt, közlöm mégis ezt: Plaut. Mii. Gl.
860. Modo intellexi, quam rem malier gesserit. Továbbá ezt a
félést jelentő igétől függőt, Mii. Gl. 1254. Nescio, tu ex me hoc
audiveris an non.
Még közönségesebb a függő kérdésbeli subj. perf. az imperfectum imperativusa vagy fölszólító értelmű subjunctivusa
mellett. Ilyenkor a verb. régens nyilvánvaló módon jövő vonat
kozású, de a mellette álló subj. perf. nem a jövő időn belül
való elözményességet szokott kifejezni, hanem a beszéléskor már
megtörtént tényre vonatkozik, pl. dic v. dicas velim ei quid tibi
dixerim. Plaut. Poén. V. 4. 108. Facito in memóriám habeas,
dotis quid promiseris, Mii. Gl. 1352. Cogitato identidem, tibi
quam fidelis fuerim. Seneca, de ben. 28. Cogita tecum, an
quibuscumque debuisti, gratiam rettuleris, an nullum umquam
apud te perierit officium. De az utóbbi példa általánosnak is

AZ ÚGYNEVEZETT IGEIDŐK ELMÉLETÉHEZ.

199

felfogható. Lehet végül a verbum régens valósággal jövő idejű,
s a subj. perf. mégsem a jövőn belül előzményességet jelez
mellette. Plaut. Amph. prol. 130. Haud quisquam qui sim quaerat aut quid venerim. Cic. Att. II. 1. 3. Iisdem ex libris perspicies et quse gesserim et quse dixerim. Eosc. 14. Ab initio
quemadmodum res gesta sit, vobis exponemus.
2. Okhatározó mondatokban, melyek valamely szereplő
személy nyilatkozatát, gondolatát motiválják. A verbum régens
természete itt is a függő kérdéseknél előadott módon bírálandó
meg. Az imperfectum harmadik személyű alakja nyilatkozását
csak távollevő személynek jelentheti, vagy jelenlévőnek csak ki
nem mondott gondolatát, érzését. Távollévőre vonatkozik pl. ez:
Cic. Att. II. 16.3. reprehendit. quia non semper quierim. A leg
több példa itt is szokásos (tehát általános) értelmű, pl. Plaut.
Bacch. 733. Chrusalus mihi usque quoque loquitur, . . . . quia
tibi aurum reddidi et quia te non defraudaverim, vagy generali
záló, pl. Cic. off. II. (22.) 76. Laudat Africanam Paneetius quod
fuerit abstinens. II. 17. 60. Demetrius Periclem vituperat, quod
tantam pecuniam in praeclara illa propyleea coniecerit. Nem ver
bum dicendi a főige ezekben a példákban: Plaut. Cist. I. 1. 104.
irata est, quia non redicrim. Mii. 687. Iam pridem, quia nihil
apstulerit, succenset toraria; 852. excruciabit me erus, . . . . q u i a
sibi non dixerim. A modus mindenesetre obliquus.
3. Ut, ne, quin szócskákkal fűzött elsőrangú (főnévi) mon
datokban. De ezekben a modalis értelem már nem obliquus,
mert' nem a beszélő személynek, hanem a szereplő személynek
lelkiállapotából folyik a subjunctivus. A verbum regensnek ter
mészetesen olyan értelműnek kell lennie, hogy a szereplő sze
mély valami kívánságát, de nem jövőre, hanem már megtörtént
eseményre vonatkozó kívánságát involválja. A verbum régens itt
is többnyire felszólító "formájú, de lehet indicalivus is, kivált
1. személy(í.
a) Üt-os mondatok: Plaut. Pcen. V. 1. 8. Deos deasque
veneror, . , . ut, quod de mea re huc veni, rite venerim (hogy
jöttem legyen). Ter. Hec. V. 4. 1. Vide mi Parmeno, . . . ut mi
hsec certa et clara attuleris (se. quse attulisti). Cic. Verr. IV. 5.
Concede, ut Verres haec impune emerü (itt a modalitás harma
dik személyeké: egyezzél bele azok akaratába, a kik úgy akar
ják, hogy V. . . . vette légyen). Az ut elhagyásával, kivált velim
mellett: Plaut. Pcen. V. 4. 34. Velim de me aliquid dixerit
(= mondott volna); Eud. III. 2. 48. Nimis velim improbissimo
homini malas edentavérint; Ter. Andr. IV. 1. 3. Ita se defatigarit velim (bárcsak úgy kifárasztotta volna magát) ut nequeat
surgere. Legfeltűnőbb a brachylogia u. n. czélhatározó mondat
ban, Ter. Eun. V. 4. 20. Ego te pro istis dictis et factis ulci-
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scar, ut ne impune in nos illiiseris (= hogy teljesedjék az a
kívánságom: ne játszottál légyen büntetlenül); az wí-hoz tartozó
ige voltaképpen el van hallgatva. A főmondat hiányozhatik kü
lönösen kérdőmondatok mellett, mikor is a subj. a megszólított
személy kívánságát jelöli, pl. Plaut. Most. IV. 3. 25. Mecum ut
ille hic gesserit, dum tu hic abes. negoti? = (azt akarod), hogy
ő velem együtt közös ügyet viselt légyen? Az utinam-mal kez
dődő óhajtó mondatok is voltaképpen ilyen mellékmondatok.
A magyar fordítás (mert feltételes móddal szoktuk fordítani az
efféle alakokat) nem jelöli a kívánságot, s így félrevezethet a
latin alak természetére nézve. — Ide tartoznak a félést, aggó-,
dást jelentő verb. regensek mellett álló ut-os mondatok is, pl.
Cic. Att. VI. 6. %. Vereor ut satis diligenter adum sit, stb.
b) Ne szócskával fűzött mondatok. Ezeknél még feltűnőbb,
hogy a kívánságot fejezik ki. mint az ut-os mondatoknál. A kí
vánság a most szóban lévő kapcsolatban a múltra vonatkozik,
és csak olyan lehet, melyről a szereplő személy nem tudja, nem
teljesült-é? Cas. II. 4. 25. Metuo iam, ne Olympionem mea uxor
exorarerit (félek, és azt kívánom: ne kérlelte légyen meg);
«nehogy»-gy&\ a magyarban is feltüntethetjük a latin észjárást.
(Hogy ez a szerkezet nem magyaros, az mesebeszéd; nemcsak
helyes, hanem a maga helyén erősebb, hatásosabb, mint a
hogy-os.) — Truc. IV. 2. 61. Timeo, ne malefacta antiqua mea
sint inventa omnia. Ter. Heaut. II. 2. 2. Vereor, ne mulier me
absente, hic corrupta sit (== hogy megrontották). Az u. n. czélhatározó mondatok itt is még inkább brachylogiásak, pl. Mii.
Glor. 188. . . . eum, qui se hic vidit, verbis vincat (scil.: ut
arbitretur) ne is se viderit. Bacch. IV. 4. 50. Emungam (se.
quoniam opto) ne id nequiquam dixerit.
c) A quin-nel fűzött tagadó mellékmondatok fordításában
a magyar tudvalévőleg indicativust használ. De a latinban ezek
a mondatok is olyan brachylogikus természetűek, mint az ut-os
vagy ne-8 mondatok. Cic. Brut. 18, 71. non dubitari debet,
quin fuerint ante Homerum poétse (== nem szabad kétségbe
vonni, és azt akarni, hogy ne voltak légyen költők). Verr. II. 44.
1.09. Dubitate etiam, quin eum iste delegerit? Liv. II. 1. 3.
neque ambigitur, quin Brutus pessimo publico id facturus fuerit; VIII. 40. 1. nec discrepat, quin dictator eo anno Cornelius
fuerit. Továbbá efféle szerkezetek: Plaut. Mii. 370. Numquam deterrebor quin viderim quod viderim; Amph. V. 1, 54. Non metuo,
meae quin uxori latae sient (hogy hoztak) suppetias. Oratio obliquásak az efféle szerkezetek is: Bacch. IV. 9. 89. Nihil est illorum, quin ego illi dixerim (mert az a nyilatkozat, melyet a főmondat tagad, itt sem a beszélő személyé); Cist. IV. 2. 67.
Mirum quin grex venalium in cistella infuerit.
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4. Találjuk még a múltra vonatkozó subj. perfectumalakot
jelzői, ókadatoló-fajta időhatározó és összevont hasonlító első
rangú mellékmondatokban, a) jelzői mondatokban; a modalis
értelem definiálása nagyon nehéz; csak annyi bizonyos, hogy
(a potentialitást kivéve) a modalitás nem a beszélő személynek,
hanem a szóbanlévőnek vagy a szóbanlévő hallgatóságának lelki
állapotából folyik, tehát nem obliquus. A közönséges (ámbár a
módra nézve semmitmondó) terminusokat használva megkülöm*
böztethetünk jelzői mondatokban a) consecutivus-fajta subjunctivusokat (potentialis ? volitivus ?) pl. Cic. Phil. I. 37. Ego is
sum, qui conempserim . . . . Phil. II. 29. Ecquis est, qui fieri
noluerit ( = van-é, a ki szerintetek olyan ember volt légyen,
hogy nem akarta). (3) concessivus (volitivus)-fajtákat: Ter. Heaut.
519. te demiror tam mane, qui heri tantum biberis (= a ki
harmadik személyek szerint annyit ittál «légyen»). Ter. Andr.
I. 5. 37. Ego illám decipi sinam, quae mihi suom animum eredidit, quam ego . . . pro axore habuerim (==.'.'die ich für meine
Frau gehabt habén soll). 7) potentialis fajtákat: Plaut. Bacch.
V. 2. 15. Merito hoc nobis fit, qui quidem hae venerimus. b) ók
adatoló adversativ időhatározó mondatokban. A subjunctivus
természetére nézve nincs megállapodott véleményem; úgy hi
szem, obliquus természetű. Cic. Fam. XV. 9. 1. Quom te (antea
quoque) dilexerim. . . . tum hoc tuo facto multo aerius diligo.
Att. XIV. 17. it. 4. quum Athenas sis profectus, . . . . inanem
redire turpissimum est. Nepos, XXV. 17. 1. quid commemorem,'
quum audiverim . . . . c) összevont hasonlító mondatokban.
Ezekben brachylogiával van dolgunk; a subj. perf. voltaképpen
nem a (csonka) hasonlító mondatba, hanem a feltételesbe tar
tozik. Plaut. Poan. IV. 2. 9. Quodvis genus hominum'ibi videas,
quasi Acheruntem veneris (ut videas, si . . . veneris); Ter. Ad.
III. 1. 3. Iam nunc times, quasi nunquam adfueris, nunquam
tute pepereris (=- ut timeas, si n. adfueris! Seneca de ben. VII.
26. (kissé módosítva) Indignaris, tamquam aliquid növi acciderit
(ut indignaris, si . . . acciderit). A subjunctivus ilyenkor potentialisnak látszik.
Valamennyi példában az volt a jellemző a subj. perf.
használatában, hogy nem a beszélő jövőjében való előzménvességet jelent, hanem hogy a vele jelölt történés a szereplő és
beszélő személy szempontjából egyaránt a múltba tartozik.
II. Másodrangú (illetőleg harmad-, stb. rangú) oratio obliquás mellékmondatokban. Az alakhasználatra nézve itt is az a
jellemző, a mi az elsőrangú mondatokban.
Itt azonban bonyolítja a dolgot, hogy a nem elsőrangú
mellékmondat perfectumos történése nem a rerbum regenshez,

202

GYOMLAY GYULA.

hanem más, ránézve főtörténéshez tartozhatik. Tartozhatik pedig
A) infinitivushoz, B) függőmondat verbum finitumához.
1. Nem átképzeléses (nem praes. histor.) verb. regemhez
tartozó szerkezetekben.
A) Infinitivushoz tartozó subj. perfectumok. a) Az infinitivus imperfectum formájú (így nevezem az u. n. prsesens infmrtivi alakot). Plaut. Mii. Gl. 96. Id volo vos scire, quomodo ad
hunc devenerim. Ter. Andr. II. 2. 4. quam ego nunc credo, si
iam audiverit sibi paratas nuptias, totó me oppido . . . quaerere.
Liv. XXI. 19. .9. Qure verecundia est postulare vos (uti vestram
C.-ium amicitise prajponamus) cum (Saguntinos) vos socii prodideriiis. Cic. Cat. I. 1. Ubi fueris, quos convocaveris stb. . . . *
quem nostrum ignorare arbitraris?
b) az infmitivus rákövetkezést kifejező (-turus) formájú és
a perf. subj. mégis múltra vonatkozik: Plaut. Mii. Gl. 1402.
Iuro per Iovem et Mavortem me nociturum. nemini, quod ego
hic hodie vapidarim (mert kikaptam), c) az infmitivus perfectum. Cic. Tusc. IV. 50. De Africano quidem iurare possum, non
illum iracundia tum inflammatum fuisse, cum in acie M. Aliennium scuto protexerit.
B) Függőmondat verbum finitumához tartozó subj. per
fectumok. a) a függőmondat igéje múltnak nem érthető, a subj.
perf. ellenben igen. Plaut. Mii. Gl. 187. (hoc ei dicito) ut eum
.. . . verbis vincat, ne is se viderit. Mii. Gl. 20. Nihil hercle hoc
quidem est, prseut alia dicam, te quse numquam feceris. Mii.
Gl. 788. Prsecipito mulieri, ut simulet . . . quasi (miles) hunc
anulum suse favese dederit . . . . Ter. Heaut. IV. 5. 16. At (se.
quid dicas?) si scias, quam cito in mentem venerit! V. 4. 16.
non quseris, ut serves (patri) quod laboré invenerit. Eun. IV. 4.
23. Eo rediges me, ut, quid egerim egomet, nesciam. Phormio,
II. 1. 40. Non causam dico, quin, quod meritus sit (a mit meg
érdemelt) ferat. b) A fdggőmondat igéje múltnak érthető. Mivel
efféle példa csak hosszabb oratio obliquában volna található,
ilyenek pedig elbeszélésben szoktak előfordulni, nem átképzeléses
példám efféle szerkezetre ez idő szerint nincs olyan, melynek
verbum régense nem múlt volna. L. a mindjárt következő gyűj
teményt.
2. Átképzeléses (u. n. praesens historicum) verbum regenshez tartozó szerkezetekben.
A történetírók múltra vonatkozó elbeszéléseibe beleszőtt
oratio obliquákban igen közönséges jelenség, hogy az elbeszélő
beleképzeli magát a szóban lévő helyzetbe, s az egész jelenet
multsága elvész a tudatából; az efféle szerkezetek tehát, ámbár
voltaképpen a maguk egészében elmúlt eseményekre vonatkoz
nak, az alakhasználat szempontjából (az átképzelést nem szá-
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mítva) teljesen ugyanazon tekintet alá esnek, mint a nem át
képzeléses or. obliquás szerkezetek. Hogy ilyen átképzeléses -or.
óbliquákban a (gyakran nagy távolságban elül álló) verbum re-"
gens már maga is átképzeléses formájú-é (u. n. prass. historicum) vagy sem, az a szerkezetre nézve közömbös. Mert mihelyt
az elbeszélő nem használja a múlt verbum regensnek a latinban
rendesen megfelelő irreális subjunctivus (-ret, -isset-Mégű.) alako
kat, bizonyos, hogy abban az or. obliquában átképzeléses elő
adással van dolgunk. Efféle átképzeléses példákkal tehát bátran
gyarapíthatjuk a fennebbi nem átképzeléses példák gyűjtemé
nyét. Míg amabban a gyűjteményben néhány példát más kuta-1
toknak (kivált LATTMANNnak) is köszönhetek, addig a most kö
vetkező gyűjteményt egészen magam állítottam össze CESAR
Bellum Gallicumából. A Caesarból való példákat tehát csak a.
könyv, a fejezet és a pont jelzésével idézem.
A) Infinitivus hoz tartozó subj. perfectumok. a) Az infini
tivus imperfectum formájú : Subjunctivusos mellékmondatot talál
tam a) függő kérdést I. 17. 6. intelligere sese, quanto id cum.
periculo fecerit . . . p) időhatározót I. 31. 12. Ariovistum, ut
semel Gallorum copias vicerit, superbe imperare. f) feltételest
I. 31. 12. Ariovistum . . . omnia exempla cruciatusque edere, si
qua res non ad nutum eius facta sit. §•) hasonlítót VII. 14. 1.
Docet longe alia ratione esse bellum gerendum, quam antea
gestum sit. s) okhatározót V. 27. 7. quibus quoniam satisfecerit,.
habere nunc se rationem officii pro beneficiis Csesaris. IV. 7. 3.
neque tamen recusare (quin armis contendant), quod Germanorum consuetudo hoc sit a maioribus tradita; C) jelzőit I. 40. 7.
hos esse eosdem, quibuscum Helvetii congressi... superav érint;
I. 44. 4. iniquum esse de stipendio recusare, quod sua voluntate ad id tempus pependerint, stb.; következményes subj. I.
31. 8. unum se esse, qui adduci non potuerit ut iuraret. b) Az.
infinitivus rákövetkezést kifejező (-turus) formájú. Subjunctivusos
mellékmondatot találtam "a) hasonlítót I. 44. 5. non minus libenter sese recusaturum populi R. amicitiam, quam appetierit. p.)
jelzőit VII. 64. 2. Peditatu, quam ante habuerit, se főre contentum dicit. c) Az infinitivus perfectum. Subjunctivusos mellék
mondatot találtam a) helyhatározót VII. 20. 3. Equitum vera
operám illic fuisse utilem, quo sint prqfecti. p) időhatározót I.
17. 6. ob eam causam, quamdiu potuerit, tacuisse. 7) okhatáro
zót V. 27. 4. Civitati hanc fuisse belli causam, quod Gallorum
coniurationi resistere non potuerit. ő) következményest I. 4. 2.
ita se meritos esse, ut . . . oppida expugnari . . . non debuerint
(== hogy nem kellett volna elpusztítani); VII. 37. 4. Esse se
Csesaris beneficio affeetum, sic tamen, ut iustissimam apud eum
causam obtinuerit. (Állapotjelző a perf. ebben, I. 14. 7. ita s&
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institutos esse'.'. . , uti consuerint). s) jelzőit VII. 29. 2. Non
virtute vieisse Eomanos, s e d . . . scientia oppugnationis, • euius rei
fuerint ipsi imperiti; V. 27. 3. neque id, quod fecerit de oppugnatione castrorum, aut iudicio aut voluntate sua fecisse. I. 40.
12. Scire enim, quibuscumque exercitus dicto audiens non fuerit,
aut fortunam defuisse, aut avaritiam esse corwictam.
B) FüggÖ mondat verbum finitumához tartozó szerkezetek.
a) a függő mondat igéje múltnak nem érthető, a subj. perf.
ellenben igen. a) jelzői mondatban feltételes II. 14. Aeduorum
auctoritatem amplificaturum, quoram auxiliis, atque opibus, si
qúa bella inciderint, sustentare consuerint {consuerint meglévő
állapotjelző, de ez általánosnak is felfogható mondás). (3) fel
tételesben jelzői I. 14. 6. si Aeduis de iniuriis, quas ipsis sociisque intnlerint, satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum.
b) a függő mondat igéje is múlt, a subj. perf. is. a) függő ker
etesben magyarázó mondat I. 17. 6. intelligere sese, quanto id
cűm periculo fecerit, quod r e m . . . enuntiarit. |3) időhatározóiban
jelzői li 31. 12. Ariovistum, ut semel Gallos prcelio vicerit, quod
prcelium factum sit A.-ae, . . . superbe imperare. 7) jelzőiben jelzői
I. 40. 7. hos esse eosdem, quos (Helvetii) . . . superarint, qui
tamen pares esse exercitui nostro non potuerint.
90. A 89. pontban felsorolt összes példákban az a közös
sajátsága a subjunct. perfectum alaknak, hogy akár első, akár
másodrangú mellékmondatban áll, akár pusztán csak obliquus
értelmű, akár potentialis, akár a szereplő személy szempontjából
való egyéb modalitást fejez ki: a történés, melyet jelöl, a sze
replő és beszélő személy szempontjából a beszólést megelőző
időbe, tehát a múltba értendő. Most megvitatandó kérdésünk e
szerint ez.: hogyan kell ilyenkor felfogni a perfectumalak hasz
nálatát? Önálló múltnak- ó, mint a megfelelő indicativus alakét
(1. a 84. pontot ós a 139. jegyzetet), vagy viszonyított (előzményes) perfecta actiónak, mint a 88. pontban ismertetett összefüggésü alakokét?
Először csak azokról a perfectumalakokról szólunk, melyek
akár első, akár másodrangú mellékmondatban imperfectum alakú,
s a beszélés időpontjára is vonatkoztatható, alkalmi értelmű főigékhez tartoznak. Emlékeztetőül újra említem a következő pél
dákat. I. Nescio, tu ex me hoc audiveris, an non. Deos veneror, ut rite venerim. Velim de me aliquid dixerit. Vereor, ne
mulier me absente corrupta sit. Dubitatc etiam, quin eum iste
delegerit? Ego is sum, qui contempserim. Iam nunc times, quasi
numquam adfueris. II. Quam ego nunc credo, si iam audiverit
sibi paratas esse nuptias, totó me oppido, exanimatum quaerere.
Intelligere sese (dicit) quanto id mim periculo fecerit. Quibus
quoniam satisfecerit, habere nunc se rationem stb.
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A subjunetivus-kifejezte modalitás, mint tudjuk, a példák
ban nem mindig egy és ugyanaz. Nevezetesen, lehetnek a sübjunctivusok obliquusok, de kifejezhetnek olyan modalitásokat is
(óhajtást, lehetőséget), melyeknek kifejezése olyan nyelvekben is
lehetséges és szükséges, melyek a subj. obliquust nem ismerik;
pl. a magyar.
Azonban: akár obliquus, akár nem obliquus modalitású
az alak, mihelyt egyszer subjunctivus, már a latin irodalmi
nyelv előttünk ismeretes legrégibb korszakaiban is az egyedüli
subjunctivus alak, mely nem múlt verbum régens mellett akár
előzmény ességet, akár multságot egyáltalában kifejezhet. Existimo
igét például a latin rendesen az imperfectum múlt alakjában
használja, ha 'tartós multságról van szó : (Antiqui) peiorem civem
esse existimabant fceneratorem, quam furem. De mihelyt oratio
obliquába kerül ez a mondat, akár puszta obliquus, akár optativus modalitású a subjunctivus: másképpen, mint a perfectum
reális alakjával, egyáltalában nem mondható. így olvassuk Catonál (R. E. prsef.): Quanto peiorem eivem e s s e . . . existimaverint
fceneratorem quam furem, hinc licet existimari. Metuo, ne hunc
civem malum hominem esse existimaveris. Akár imperfectum
(existimabat), akár perfectum múltja (existimaverat), akár múlt
történésjelző perfectum (existimavit)
van a megfelelő oratio
rectában: az oratio o'bliquában csak a perfectum reális alakja
(existimaverit) fejezheti ki a melléktörténést, nem úgy, mint az
indicativusban, hol a melléktörténés mind a három múlt alak
ban (existimabat, existimaverat, existimavit, 1. a 139. jegyzetet)
állhat. A reális perf. subjunctivi alakot a latin irodalmi nyelv
olyankor használta, ha a beszélő tudata szerint a subjunctivusos
melléktörténés nem múlt főtörténéshez tartozott. Scio v. sciam
quid fecerit és sciebam quid fecisset, továbbá timeo ne advenerit
és timtbam, ne advenissct mondatpárokban csupán az okozza a
külömbséget, hogy scio v. sciam és timeo verbum regensek nem
multak, ellenben sciebam, timebam multak. Közös mind a két
féle kitételben, hogy az előzményesség vagy multság a perfectumtővel van kifejezve, még pedig mindig ,azzal. Nincsenek olyan
suffixumok, melyek az imperfectumtőből multságot kifejező ala
kokat alkothatnának, mint az indicativusban a -fra-suffixum
múlt alakot alkothat ehhez: amat. (Ama-re-t alakban a -re-jéi
nem a multságot, csak a múltra való viszonyítást fejezi ki.)
A latin oratio obliquában tehát a beszélő személy szem
pontjából való múlt vonatkozás (nem: multság) van az -isset és
-reí-végű subj. alakokkal kifejezve, s a beszélő szempontjából
nem múlt vonatkozás az -érit és -et (-at)-végií subj. alakokkal.
A perfectumtő maga pedig a fec- érit és fec-isset alakokban nem
azt fejezi ki, a mit a görög és a magyar nyelvben a szereplő
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•személy szempontjából való multságnak neveztünk. Míg a görög
és magyar nyelvben minden or. rectabéli múlt alak állhat oratio
obliquában is, azaz: míg a görög nyelvben rendesen, a magyar
ban mindig átképzeléses az oratio obliqua, addig a latin nyelv
ben nem állhat mindenféle alak, hanem csak a perfectumtő,
azaz: a latin oratio obliquában, s általában a latin subjunctivus
mödus minden -érit és -m^í-végü alakjában rendesen nincs átképzelés, az alak nem a szereplő személy szempontjából való
multságot, hanem a beszélő személy szempontjából való előzmé
ny ességet fejezi hi.u8)
Azonban mégsem mindig azt. Mint a 70. pontban láttuk,
előfordul az -m'í-vógű subjunctivus alak múlt verbum regensek
mellett is, még pedig olyan kapcsolatokban (pl. éppen követ
kezményes mondatokban), melyekben előzményesség kifejezéséről
szó sem lehet. Tantus terror omnes occupavit, ut rex . . . vix ad
flumen navesque pervenerit. Itt a pervenerit reális alak nem
azért áll, mivel nem múlt volna a verbum régens (hiszen az!) ;
•s a perfectumtő nem azért, mintha előzményesség volna kifeje
zendő (mert arról szó sem lehet). Ilyenkor a subjunctivus reális
alakja a megfelelő indicativus alak (pervenit) valóságos párja,
s a beszélő (nem a szereplő) személynek szempontjából való mult
ságot fejez ki. Ilyenkor tehát önálló használatú, s ezért szóltunk
az efféle használatról már a maga helyén, az önálló actióhasználat tárgyalásakor.
Kettőt fejezhet ki tehát, a latin subj. perfectum reális
alakja: 1. előzmény ességet, ha a beszélő tudata szerint nem múlt
idézett jelenet előzményeiről van szó, 2. multságot, ha a beszélő
tudata szerint múlt jelenetről van szó; a multság jelzése esetén
-az előzményesség jelöletlenül marad.
Hogy «a beszélő tudata szerint*: ezzel a kifejezéssel azt a
már említett tényt kívánom jelezni, hogy hosszabb oratio obliquákban nem a verbum régens alakja a döntő, nem is az, hogy
•az idézett nyilatkozat a valóságban okvetetlenül a múltba tar
tozik, hanem az, vájjon az idézett beszéd egy-egy szerkezetének
fogalmazásakor tudatában volt-ó az elbeszélő személy az égés?
li8
) E szerint az indicativus períectumát önállónak, de a subjunctivusét viszonyítottnak kell tekintenünk a régi latinság efféle kitételeiben
(Ter. Andr. I. 5. 37.): Ego ü l a m decipi sinam, quse m i n i suom a n i m u m
credidit, . . . quam ego pro uxore habuerim? Mint a komikusok nyelve mu
tatja (1. HoLTZEnál, I I . 110. és kk.), kivált a függő kérdésekben használta
a latin köznyelv az (átképzeléses) viszonyítatlan i n d i c a t i v u s alakokat
is. Cicero korában az irodalmi nyelvben erre m á r nincs példa: akkor m á r
az oratio obliquában a viszonyított használat uralkodik. Efféle kitételek:
Aniph. 17. n u n c quovis iussu venio et quam ob rem venerim, dicam, az
irodalmi nyelvnek kiforratlan korából valók, mikor az önálló ós a viszo
nyított használat még küzdelemben volt egymással.
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nyilatkozat multságának, vagy sem. Ha nem volt tudatában, az
ilyen or. obliquában átképzelésróí van szó a latinban is. De a
latin elbeszélőnél az átképzelés oratio obliquában sohasem mehet
annyira, hogy magát a szereplő személy helyzetébe képzelné, s
az actió- és időalakokat annak megfelelően használná. Az át
képzelés a latinban csak az egész helyzetre vonatkozik: úgy
adja elő az elbeszélő az idézetet, mintha szeme előtt fejlődő
eseményekről szólna, de azért mégsem úgy, mint az illető sze
replő személy. Imperátor mihi magnum praemium proposuit, si
urbem ei tradidissem., latin átképzeléses előadásban mindössze
ennyire módosul: proponit, si tradiderim (subj. perf.), holott
pedig maga a vezér így beszélt: propono v. dabo, si urbem tradideris (futur. exactum). Quid mihi dabis, si urbem tradidero ?
D e : rogat, quid daturus sit, si urbem tradiderit (subj. perf.).
Az előzményesség tehát a latin oratio obliquában még a (bizo
nyos fokú) átképzelés esetén is megmarad.1*9) A 70. pontban
említett nem oratio obliquás példákra nézve pedig az a tudni
való, hogy azokban sem előzményesség, sem átképzelés nincs,
hanem a subj. perf. a beszélő személy szempontjából való punciiuális multságot fejezi ki bennük, éppen azért, mert az elbeszélő
tudatában van és marad az egész tárgy multságának.
91. Tehát a subjunctivi perf. alak olyankor is, ha oratio
obliquában, akár pusztán obliquus, akár más modalis functióval, de nem múlt jelenet előzményeinek előadásában fordul elő,
lí9
) V a n n a k bizonyos oratio obliquás kitételek, melyekben a subj.
perfecti múlt verbum régens mellett áll, s melyekben m é g s e m á t k é p 
z e l é s e s a z a l a k h a s z n á l a t , h a n e m a beszélő személy szempontjából
értendő, s a beszélőnek «jelen» időponthoz viszonyul. E g y ilyen szerkeze
tet közöltem a 70. pontban I. alatt, Tae. A. I. 76. cur abstinuerit a spectaculo ipse, varié trahebant. Világos, hogy itt az abstinuerit alak n e m
fejezhet ki előzményességet a trahebat-hoz képest, m e r t akkor abstínuisset
kellene. Azt hiszem, ilyenkor kihagyásos szerkezettel van dolgunk, mely
kiegészítve ilyenformán h a n g z a n é k : Si guaerimus, cur abstinuerit stb. . . .
id varié trahebant, v. quod pertinet ad queestionem, cur . . . . abstinuerit,
stb. F ü g g ő mondatokhoz tartozó mellékmondatokban is előfordulhat efféle
eset. A 70. pontban közölt másik példa így hangzik (Cic. Suli. 4.): quasro,
•cur, qui aditus Hortensio jjatuerit, m i h i inclusus esse debuerit. I t t is vilá
gos, hogy átképzelésróí n e m lehet szó, sőt hogy az előzményesség sincs
kifejezve a patuerit alakban a debuerit a l a k h o z k é p e s t . A patuerit
éppen ú g y csak quaero-hoz (illetőleg a beszélőre nézve «jelen» időponthoz)
van viszonyítva, m i n t a debuerit. Patuerit debuerit-hez képest önálló, de
quaero-hoz képest, m i n t később kifejtjük, viszonyított használatú. Mivel a
jelen időponthoz való előzményesség a multsággal összeesik, innen van,
h o g y az efféle alakokat hajlandók volnánk önálló multaknak (az indicativi
perfectum párjának) tekinteni, s ezért kellett őket m á r a 70. pontban is
említenem. De, mint mindjárt látni fogjuk, csak a gyakorlatban tekinthe
tők m ú l t punctuális értelműeknek. Elméletileg viszonyítottak, csakhogy
nem látszólagos főtörtónésükhöz, h a n e m vagy a kitett, vagy elhallgatott
verbum sentiendi vagy dicendibe belefoglalt jelen időponthoz.
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viszonyítottnak tekintendő; nem a szereplő személy szempont
jából való multságot, hanem az előadó személy szempontjából
való előzményességet fejezi ki.
Itt azonban egy nehézséggel kell szembeszállanunk.
Nem mutatkozik ez a nehézség az olyan nem muít ver
bum regensekhez tartozó alakokban, melyek jövő alakúak, vagy
értelmük szerint jövő vonatkozásúak ( L a 88. pontban II. alatt
említett példákat), a melyek tehát a jövő időn belül foghatók
fel előzményeseknek, a nélkül, hogy az előzményes történés
jövőbe-tartozása az alakkal jelölve volna.
De, mint a 89. pontban I. 1., továbbá II. 1. A)b) és II.
1. B) a), továbbá II. 2. A) b) és II. 2. B) a) alatt említett
példákból látjnky igen közönségesek az olyan szerkezetek is, me
lyekben a főtörténés jövő alakú vagy legalább jövő vonatkozású,
a subj. perfecti pedig nem a beszelő jövőjében való előzményes
séget jelent, hanem a jelen időponttól visszafelé, a beszélő
múltjában lévő előzményességet, pl. Cic. Att. II. 1. 3. Iisdem
ex libris perspicies et quse gesserim et quse dixerim. Plaut. Poén.
V. 4. 108. Facito in memóriám habeas, ... dotis quid promiseris. Cist. 852. excruciabit me erus, . . . quia sibi non dixerim;
Ter. Eun. V. 4. 20. Ego te ulciscar, ut ne impune in nos illuseris; Plaut. Bacch. IV. 4. 50. Emungam, ne id nequiquam
dixerit; Mii. 370. Numquam deterrebor, quin viderim, quod
viderim; és másodrangú mellékmondatokban, pl. Mii. 1402.
Iuro per Mavortem me nociturum nemini, quod ego hic hodie
vapidarim•; 187. dicito, ut eum verbis vincat, ne is se viderit;
átképzeléssel Cses. B. Gr. I. 44. 5. non minus libenter sese recusaturum p. E. amicitiam, quem appetierit (átképzelés nélkül:
appetiisset); I. 14. 6. si Aeduis de iniuriis, quas , . . intiderint,
satisfaciant, sese cum iis pacem esse facturum.
Kérdés, nem az előadó szempontjából értendő önálló multak-é
ezek a subj.. perfectumalakok úgy, mint oratio obliquán kívül a
múlt verbum régens mellett állók (következményes mondatokban)?
Felelet: mindenesetre a latin oratio obliqua egyik hiányos
sága, hogy ilyen esetben az alak meg nem mondja, vájjon a
jövőn belül való elözményesség, vagy az előadó szempontjából
való multság értendő-é. De, még ha a valóságban múlt törté
nést jelöl is a subj. perfectum, akkor is magyarázható úgy, hogy
az beleértendő ugyan, de ez a multság nincs kifejezve, hanem
csak az elözményesség.150) Mivel azonban (múlt főtörténések
150
) Ilyenkor, m i n t a 5 1 . pontból tudjuk, a görög és m a g y a r indicativueos (átképzeléses) oratio obliqua is kétértelmű. Aá^to, <o; ou Síxrj sx-ceivoc; aüxóv = azt fogom mondani, hogy nem, jogosan ölted meg kitételekben
az eV/ceiva; és ölted meg átképzeléses multak nem jelzik, vájjon a beszéléskor megtörtént-é m á r a megölés, vagy csak fog történni. Ilyenkor a nyel-
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mellett) kétségkívül van eset a subj. perf. önálló, punctuális
múlt használatára, s mivel a beszélő lelkében a történés multsága kétségkívül tudatos lehet, mégis kérdéses, nem érezte é a
latin ilyen esetekben önállónak az alakot. De a kérdés el nem
dönthető, éppen azért, mert a felelet a beszélő tudatától függ.
Formailag ez a használat sem egyéb viszonyított használatnál,
mert más alak, mint éppen a subj. perfeetumó ez esetben sem
áll rendelkezésünkre az értelem kifejezésére (nem úgy, mint a
következményes mondatoknál, hol pl. a perfugerit alak mellett
a perfageret is használható). LATTMANN Hermann, a kinek a
viszonyított alakhasználat tisztázásában eddig eléggé nem mél
tányolt, nagy érdemei vannak, ilyen jövő vagy jövő vonatkozású
főtörténések mellett határozottan önállónak nyilvánítja a hasz
nálatot, mert szerinte (1. i. m. 76. 1.): «zwischen zwei Zeitformen, welche verschiedenen Zeitspháren angehören, darf eine
temporale Beziehung nicht angenommen werden»; csakhogy a
kérdés éppen az, állítható-e jogosan, hogy a subj. perfectum
más «Zeitspháre»-be tartozik, mint a verbum régens, vagyis,
tartozik-ó egyáltalában akármilyen «Zeitsphdre»-he, van-ó egy
általában múlt jelentése függőmondatokban ? LATTMANNÍ ez a
törvénye arra kényszeríti, hogy hasonló értelmi viszonyban még
az infinitivus (!) ' perfectumalakját is önálló múlt jelentésűnek
tartsa. Erről a tévedéséről már fennebb, a 112. jegyzetben rész
letesebben szóltam.
A jövő vonatkozású főtörténések mellett álló, múltra ér
tendő subj. perfectumokról tehát én azt hiszem, hogy viszonyí
tott használatúak, s voltaképpen csak előzmónyességet jelentenek,
éppen úgy, mint a jövőn belül előzményeseknek értendő alakok;
a multság kifejezve nincs, igével ki sem fejezhető, csak beleért
hető az alakokba.
A nem jövő és nem általános, hanem actuális értelmű
főtörténések mellett álló alakpk magyarázatához pedig egy újabb
nehézség fűződik. Ez a következő.
Jövőn belül, és múlton belül nincs akadálya az előzményesség feltételezésének, mert mind a múlt időnek, mind a jövő
nek tartama (huzamossága) van, a múltnak a jelen időpontot
megelőző végtelenségig, a jövőnek a jelen időpontot követő vég
telenségig. Mint éppen láttuk, a jövő főtörténóseknél is már
nehézséget okozott az a körülmény, hogy az elözményessóg nem
a beszélő álláspontjától elfelé, hanem. a felé számítódik, s e sze
rint innenső határa a jelen időpontot megelőző akármely múlt
időpontba is eshetik a végtelenségig. Ezt a nehézséget megvek csak adverbiumos körülírásokkal kerülhetik el a kétértelműséget,
vagy a helyzet ismerete szükséges a kitétel megértéséhez.
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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beszéltük.' De mit szóljunk magában a «jelenben* való előzményességről? A «jelen» metaphysikailag csak egy folyvást változó
időpont, melynek tartama (huzamossága) nincs. Jelen időben
való előzményességről tehát nem lehet szó. Tehát e szerint azokoskodás szerint ebben a mondatban: Nescio, tu ex me hoc
audiveris, vagy: iam nunc times, quasi numquam adfueris,
melyben az ige-«jelen idejű», az audiveris és adfueris alakok
nem viszonyított (előzményes), hanem önálló (punctuális múlt)
használatnak.
A hagyományos nyelvtan felelete (és LATTMANNÓ is) erre a
nehézségre ez: mégis képzelhető és lehetséges jelen időben való
elözményesség is. Mert nescio és timeo «jelen idejű» alakoknak
egyúttal tartósságuk (huzamosságuk) is van. «A jelen időpont
ugyanis kitágítható. Szabadságomban áll jelennek tekinteni egy,
a valóságban huzamos történést is, ámbár a jelen maga volta
képpen csak egy időpont, helyesebben, időhatár."
A hagyományos nyelvtan ebben" az esetben is, mint más
kor annyiszor, a hibás tétel fenntarthatása végett hibás magya
rázatra kényszerült. Á ki tanulmányomat figyelmére méltatta,
tudja, mit tartson a nyelvbeli «jelen idő» terminusról. A nyelv
tanban ú. n. prsesens (jelen, gegenwártige Zeit) nem a metaphysikai jelen időpontot jelzi. Ne fogjuk rá a nescio és timeo
alakokra, hogy «jelen» idejűek s akkor nem lesz szükségünk
semmiféle képtelen okoskodásra a subj. perfecti magyarázatára,
"ügy áll a dolog, hogy a jelen időpontot huzamosság (tartam)
nélkül semmiféle nyelv kifejezni nem tudja, vagyis jobban
mondva, az ú. n. jelen alakok nem jelen alakok, hanem a
multat és a jelenen át a. jövőt is jelző, de időt egyáltalában
nem jelölő alakok. Tény az, hogy a latin a perfecta aetiót a
subjunctivus alakokban az achronistikus alakokra vonatkozó
elözményesség kifejezésére is éppen úgy használta, mint a jövő
ben, vagy múltban való elözményesség kifejezésére. Ez az elöz
ményesség, ha idői értelmét fürkésszük, természetesen csak a
múltba eshetik, sőt azzal egyértelmű. Elméletileg azonban a
latin nyelvben mégsem multság, hanem elözményesség, mert
subjunctivusban mindig csupáncsak a perfecta actióval fejezhető
ki, mely ilyenkor sem a szereplő személy szempontjából, hanem
az előadó személy szempontjából magyarázandó. Olyan sub
junctivus alakokat, melyek a beszélő személy szempontjából va,ló
multságot fejeznék ki, a latin oratio obliqua egyáltalában ki sem
fejlesztett, azaz: a subjunctivusos oratio obliqua ós a teljesen
átképzeléses idézés nem fér össze egymással, éppen úgy, mint
a görögben sincs teljes átképzeles ott, a hol az oratio obliqua
optativus obliquussal van szerkesztve.
GYOMLAY GYULA.

A - k többesjel a lapp nyelvben.
(Tekintettel a többi fgr. nyelvre.)
A fgr. -í (<"-»'-£) és -i plurális-képzőn kivül, melyek úgy
szólván valamennyi rokonnyelvben előfordulnak, a lappban és
a magyarban van még egy -k jel is, a mely gyér nyomokban,
legnagyobbrészt a személyragokban, más fgr. nyelvekben is
mutatkozik.
Rendkívül föltűnő jelenség, hogy ez a pluralisjel éppen a
finnugorság két legtávolabb álló tagjában maradt fönn a birtokragtalan névszókon és személyragokon, míg a többi nyelvben (a
zürjén-votják kivételével) ez esetekben általában a -t jel hasz
nálatos. Még különösebbnek tetszik, hogy ez a -k képző éppen
a lapp nyelvben van meg, a mely nemcsak hogy a legközelebbi
rokonságban áll a finn nyelvvel, hanem a mint WIKLUND oly
meggyőzően kimutatta,*) eredetileg nem is volt külön fgr. nyelv,
hanem pusztán a finn nyelvnek egy idegen törzs által átvett
ősrégi foka.
Fölmerült csakugyan már régebben* (HUNFÁLVY, NyK. XI.
76, BUDBNZ UA. 310.) az a nézet, hogy a lapp -k nem is más,
mint a finn és a legtöbb fgr. nyelvben előforduló -t plurálisképző változata, hiszen a lapp nyelvben egy másik esetben is
megvan ez a hangmegfelelés, t. i. az egyesszámi 2. személyű
igeragban.
BUDENZ szerint pedig már «azért is azonegynek kell tarta
nunk a több. nom. calmek és f. silmát [,szemek'] alakokat, mert
a lp. nyelv a casusokbeli i-féle többes-képzésre nézve is meg
egyezik a finneb).
Ezzel szemben MUNKÁCSI «AZ altáji nyelvek számképzése»
czímű értekezésében (Budenz-Album 273.) azt mondja, hogyha
tekintetbe vesszük, hogy a -k többesképző, bár csak nyomokban
*) Entwurf einer urlappischen Lautlehre I. (SUS. Tóim.
X. 10—12.)
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is, de mégis valamennyi fgr. nyelvben kimutatható, akkor bajos
lesz föltételeznünk, hogy mindegyik nyelvben egymástól függet
lenül történt meg a -í > -k hangváltozás, legföllebb azt fogad
hatjuk el, hogy az említett változás már a fgr. alapnyelvben
megvolt, s az egyes nyelvekben azután a többesjel a külömbözö
esetekben vagy az egyik, vagy a másik alakban maradt meg.
Dolgozatom befejezésében érinteni fogom majd azokat az
eseteket is, melyekben MUNKÁCSI szerint is megőrizték a többi
fgr. nyelvek a -k jel nyomát, azt azonban már most is kimond
hatom, hogy a l a p p n y e l v b e n ' c s a k u g y a n e g y s z e r ű
h a n g v á l t o z á s e r e d m é n y e a -k, s. í g y a ••&*) t ö b b e s 
j e l p u s z t a v á l t o z a t a a -í k é p z ő n e k .
Egyes norvéglapp nyelvjárásokban ugyanis
m é g m a i s h a s z n á l a t o s a -í k é p z ő a b e l ő l e f e j l ő 
d ö t t -k-val
váltakozva.
Vegyük az eseteket sorra.
1. N é v s z ó k r a g t a l a n a l a k j á b a n ; Pl. Koütokceino
vanhemat «szülők* QVIGSTAD (U. SANDBEBG), Lappische Sprachproben, SUS. Aik. III. 20. (vo. vanhemak WIKLUND, Kleine lappi
sche chrestomathie 121 f i n n : vanhemmat) \ böccut «rénszarvasok» (boaco, boccu) 21. ( dat «ezek» és dak id. (dat, dam/^l. \
gosdket 21. (és gcedgek WIKLUND 13.) «kövek» (gceűge) j lossadat
21. (és hssadak WIKLUND 13.) «nehezek» (Lossad, lossada) \ manat
és mának «gyermekek» 21. (manna, mana) \\ Káfjord (Lyngen)
badje-olb mat 26. (és bagje-olbmak
WIKLUND 18. bagje-oímai,
-olbma «lappe, der im hochgebirge nomadisiert») | Rúossat 25.
26. (ós Ruossak WIKLUND 17. 18.) «oroszok» (Ruossa) || Soerfjord
(Lyngen) dat «ezek» 29. | dúot «azok» 30. (dot «jener» WIKLUND
70.) | niéitat «leányok» Jnieidda, nieida) 29. || Káresuanto' cude%
«csúdok» 32. {Cuűűe, Guűe «nomen proprium für ein in den
*) -k fejlődött a -í-ből a norvéglappban, azonkívül a kólái
lapp kérdő és mutató névmásokban; pl. Kildin kökk GENETZ,
Orosz-lapp nyelvm., Máté 7, 15. kokk 11, 8. 12, 3. Akkala kök
23, 27. «kik» (kü, ku) l Kildin kiekk «kik»" 12, 48. (ki, kie) I
Kildin mekk «mik» 13, 19. Notozero GENETZ 78. |] Kildin 'takk
Máté 13, 56. Akkala tak 25, 46. Ter (Lumbovszk) ták, tajike
GENETZ 68. «ezek, azok» (tatt, taitte) | Kildin tekk Máté 12, 3.
12, 32 «ezek, azok» (tett, teltté) | Kildin (Lovozerszk) tukko
GENETZ 76. Ter (Lumbovszk) tujcke 68. Notozero tuk, tok 78.
«amazok» (turfte). — Az enarei és a svédlapp nyelvjárásokban
a többes jel -ft-vá gyengült alakban maradt fönn, de több svéd
lapp nyelvjárásban ez is eltűnt, valamint külömben a kólái
lappban is.
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márchen vorkommendes ráubervolk» WIKLUND 118.) I dat «ezek»
33. | doktarat «orvosok» 33. | noewret «ördögök» 33. (noevrre,
ncevre «rossz» WIKLUND 102.) | oVmut «emberek» 33. (és oVmuk
[Lenwik] 35.) | vasaiagat «ellenségek)) 32. (vasalás, -laga). —
Koutokeino buöret dinkát «jó dolgok» (buörre, buöre «jó» ;
dinga «dolog») FRIIS, Lappisk Grammatik 23. — Karesuanto
calmieht «szemek» (calemi) HALÁSZ (Ume és) Tornio-lappmarki
nyelvm. 170. [ coukadqht «világosak)) 170. (Pite cwwkat, cowkat) \
jurdagat (és jurdagak) ((gondolatok)) (jurtö, jurdoga) 185. | klehmanieht és Wehmannit «kereskedők)) (léehmanné,
kjehmanné)
173. | muhtiamat 183. muhtémat (HALÁSZ, Karesuandó lapp szójegyz. Svéd-lapp nyelv VI. 189.) ((némelyek)) (muhtén) \ olbmat
(és olbmak) 182. olbmut (és olbmuk) 184. olőmut 181. (és ulbmuhk
183.) «emberek)) | piktasaht «ruhák» (piuhtas, piktasa) 176. |
poalávaralit «kereskedők)) (poalvir, poalavara) 173. | spinnieht
«disznók» (spiné, spinné) 183. | vauhtat (és vauhtahk) «őrök»
(vakta, váuhta) 179. | vanemaht (és vánemahk, fanemahk) ((szü
lék)) Svéd-lapp nyelv VI. 201.*)
o
2. A t ö b b e s s z á m i 3. s z e m é l y ű i g e r a g b a n . Pl.
Koutokceino ciérastallet QVIGSTAD 21. (és cierastallek WIKLUND
13; cierastallat, -stalam «einen hügel hinunter auf schneeschuhen fahren, und zwar wiederholte male») | cüppet «vágnak»
(cuoppat, cuopam) 20. | dadjet 21. (és dagjek WIKLUND 14.)
«mondják)) (dagjat, dajam) \ geccet 21. (és goeccek WIKLUND 14.)
flnéznek» (goeccat, goecam) j jüiget «énekelnek)) 20. (juoiggat,
juoigam «in lappischer weise singen» WIKLUND 89.) | Icet 21. (és
loek FEIIS, Lappisk Grammatik 89.) «vannak» (loet, loem) j öidnet
21. (és oidnek WIKLUND 14.) «látják» (oaidnet, oainam) \ rattet
«csöngetnek)) (rattet, ratam) 20. ]| Káfjord (Lyngen) ar'valet
26. (és arvvalek WIKLUND 18.) ((gondolták» (arvvalet) \ vüdjet
26. (és yuögjek) «mentek (kocsin, szánon)» (vuögjet, vuöjam) |
Soerfjord (Lyngen) dadjet «mondják» 30. | dan'set «tánczoltak»
30. (dansit) I luoktet «sie nutzten [ihre schuhe] aus» 29. J mannet «mennek)> (mannám, nianam) 29. | naggijet «sie bebaupteten» 30. | vagget «mentek» (vagget, vagam) 29. || Karesuanto
borjóstet «vitorláznak» 33. | búöttet «jöttek» 32, 33. (boattet,
boadam) \ dai'det «nekik keli» 33. (daiddet, daidam) j goddet
*) GENETZ kólai-lapp szótárában is van néhány példa, de
ezekben az -i, -j pluralisjel is látható. Kérdés, hogy nominativusi alakok-e. Pl. Kildin gv$k «láb»: jűilgit 47. | Akkala no^ddit
( < Kildin nuQitt «bürde») 99. | kqm (koam) «winterschuh» :
kamgijt 37. | sajm «netz» : sqjmijt 84. | saldaht(?) «soldat)> :
saldyajt 89.
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«megölnek» 33. (goddet, goddam) \ hui'ket «kiáltottak» 3 2 /
(huikkot, huikom) | sittet «akartak» 32. (sittat, sidam) \ víkket
«szaladtak» 32. — ripme't <.<elkezdenek)) (riepmaht, rieman) HALÁSZ
183. \léet «vannako 170.
A kólái lappban szintén megvan a -t rag a többes szám
harmadik személyében. Pl. Akkala cejket «felelnek)) GENETZ,
Máté 25, 37. j cackededet «elalusznak [a lámpások]« Máté 25,
8. | yerroset «megszélesítik» Máté 23, 5. | koccejet «támadnak»
Máté 24, 11. | kuordet ((összekötöznek)) Máté 23, 4. | majkejet
«elvesznek» Máté 26, 52. | pakett (fmegparancsolnak)) Máté 23,
3. j liet «vannak» Máté 23, 27. | pijjet «helyeznek» Máté 23, 4. [
poa^det «eljönnek)) Máté 25, 11. | puo^et iá. 24, 5. | rafkededet
«elszéledeznek» Máté 26, 31. j sarnet Máté 24, 5. 25, 11. sar
net (l) 27, 13. sarnet 23, 3. «mondanak» J savv'set «szeretik»
Máté 23, 6. | su^édet «meghosszabbítják)) Máté 23, 5. \tvjjet
«teszik» Máté 23,. 5. [ vaudét «fognak» Máté 26, 52, | vijliijet
((rátámadnak)) Máté 24, 7. | vu^lgel «.elmennek» Máté 25, 46.
Kétségtelenül ugyanez a rag van a határozatlan többesi
alanyra mutató igealakokban is (vö. HALÁSZ, Orosz-lapp nyelv
tani vázlat. NyK. XVIII. 31.). Pl. Kildin kuOjSs áilkétt
vuj'/ed
tienijt e%ted la^nest «midőn titeket ki fognak [tkp. kezdenek]
űzni egy országból)) Máté 10, 23. | so{nne a{ntétt
«annak ad
nak)) Máté 13, 12. | kuőiSs tienijt aintesyu&idett
«mikor
titeket átadnak)) Máté 10, 19. | kuefss sienetst a^sett
vüntem
«mikor elveszik tőlük a vőlegényt)) Máté 9, 15. | ieleit
go^t
jimmel ienkaV a^mest «élnek mint isten angyalai az ógben»
Máté 22, 30. | kointett
sön «megölik őt» Máté 17, 23. | tann
miit gOitt köp céitt nue^és sujnijt i tölijn pue^t ett ((mikép
pen azért a konkolyt egybegyűjtik és tűzben megégetik)) Máté
13, 40. | nalmést vütlkej lie%t kü{tkest «a melyek az ember
szájából származnak, a szívből jőnek ki» Máté 15, 18. [ pellep
olmijn, tenn guejk sto pukk löyeitt
övvan prorokken «félünk a
községtől, mert Jánost mindnyájan prófétának tartják» Máté
21, 26. I vUiZ'%ékked miinne tieng, köjn coank máiVsett
((mutas
satok nekem pénzt, a mivel adót fizetnek)) Máté 22, 19. | sarnefit
«mondják» Máté 11, 19. j vers vinn v ül ett ött viercij size «az
új bort új tömlőkbe töltik» Máté 9, 17. | sonst váltéit
((el
veszik tőle» Máté 13, 12. — Szenvedő jelentéssel: muri slussej
leáss kuedest luestanc-kebest, i kersinúe mühcdatt
«szolgám
otthonn gutaütötten fekszik, és igen gyötörtetik)) Máté 8, 6. |
mürr tidett
santaj miit «a gyümölcsről ismertetik meg a fa»
Máté 22, 23. || Akkala conkde'det
put su puk olmu ((gyűjtet
nek ő eleibe minden népek» Máté 25, 32. | köbenc n e m d a t
Xristen «a ki mondatik Krisztusnak)) Máté 27, 17. | köbest ll,
öiíitlat
i lassan; a köbest elleak, sust vált lat i tet,. mi ll
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«a kinek van, annak adatik és megszaporíttatik, a kinek pedig
nincs, a mije vagyon is elvétetik tőle» Máté 25, 29. 26, 45.
3. A b i r t o k o s t ö b b e s s z á m i 3. s z e m é l y ü r a g 
b a n : Káfjord (Lyngen) jecaset 26. (és jecasek WIKLUND 18.)
«magukat ».*)
.
4. A p l u r . 2. sz. i g e r a g b a n majdnem minden nyelv
járás megőrizte a -í jelet. Pl. S. L u l e kullapehtit «hallotok»
(kullat) | parekapehtit «dolgoztok» (parekat) WIKLUND, Lárobok
i lapska spráket 58. | páhtepehtit «jöttök* (pahtet) 60. || P i t e
áhhcégéhtét «szerettek)) (ahhcet). | kahhcapéhtét «siettek» (kahhcat)
HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv VI : XXXIV. | oddagéhtét «lefeküdtök»
(oddat) XXXVI. || N. boatteboettet «jöttök» (boattet, boaűam) |
lokkabeettet «olvastok» (lokkat, logam) \ oajdneboettet «láttok»
(oaidnet, oainam) FEIIS 90.**.) || E. luhovetted «olvastok)) (lüuhuő') \
oaidnevetted' «láttok» (oaidned'J LŐNNBOT, Über den Enarelappischen Dialekt 171. | kcccavoetted «fölébredtek» (koccad, ko
cám) ANDELIN, Enare-Lappska Sprákprof, Acta Soc. Scient.
Fenn. VI. 396. || K. K i l d i n cuoncbétteő «álltok» GENETZ, Máté
20, 6. j kulbétted «halltok» Máté 10, 27. [ menbOitteó «bementek))
Máté 10, I I . | üthetted «megtudjátok» Máté 7, 16. | ujnbe^ted
«láttok» Máté 11, 4. | N o t o z e r o sirvettet «játsztok» GENETZ 7,7.
5. A p l u r . 2. sz. b i r t o k r a g b a n . Csak egy példát talál
tam a kólái lappban: Kildin ko'/t 1% tlrí aj nm ette d miit
«kuinka on teidán náhden 1. mielestánne?» «wie meinet ihr?»
(ujnem n. act. <: vjne «sehen») GENETZ, Wörterbuch der kolalappischen dialekte 147.
Ez adatok ismerete után a legcsekélyebb kétség sem fér
het hozzá, hogy a lpN. és lpK. -k jel eredetibb -í-ből való.
A következőkben pedig egész sereg esetet hozok föl még,
-a melyekben ugyanaz a hangváltozás ment végbe, mint a többes
szám képzőjében.
*) L e k ö p o t t v é g s ő m á s s a l h a n g z ó v a l : Káfjord
(Lyngen) hoekkase 26. (hoeggasek WIKLUND 18.) «életüket» (hoigga).
**) E l v e s z e t t v é g s ő m á s s a l h a n g z ó v a l : N. Káfjord
(Lyngen) odfáobwtte QVIGSTAD 26. (és oaggobetet WIKLUND 18.)
«kell nektek» (oa§§ot, oagom) || K. A k k a l a menvette «mentek»
Máté 23, 15. j nilvette «elnyelitek» Máté 23, 24. | porvette (tesz
tek)) Máté 23, 14. | sarnavette «mondjátok» Máté 23, 16. j tűjevette «tesztek» Máté 23, 15. || S. S t e n s e l e vuineté v. vuinéjite
«láttok» (vuinet) HALÁSZ, Déli lapp alakt. NyK. XXXI. 278.
F r o s t v i k e n pnejete «helyeztek» (piejet) 285. J S k a l s t u g a n
sittete «(vmivó) lesztek» (sittih) \ H é r j e d a l talevere «jöttök))
(talowih).

., !
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Van ugyan a norvég-lapp nyelvjárásokban megfordított
hangfejlődés is,*) de sokkal nagyobb számmal vannak azok az
esetek, melyekben a -t > -k változás forog fönn, úgyhogy véle
ményem szerint az előbbi példákban a k > t hangváltozásnak
csakis az az oka, hogy a -&-ra végződő alakok mellett ugyan
azon nyelvjárásban az eredetibb -í-végűek is megvannak, s ezek
analógiájára alakult azután eredetibb -A>végű szók végső hangja
is. Eílősegítette ezt továbbá az is, hogy mind a t-, mind a • kszó közepén -/i-val is váltakozik (1. alább).
Lássuk most már a t > k hangfejlődés többi eseteit:
a) M u t a t ó n é v m á s o k : Káresuanto tahk, tahk és taht,
táht, áaht, áaht «ez» HALÁSZ 197. (vö. Pite tát, táht) | tohk,
töhk, áohk és toht, töht, áöht «az» 198. (vö. Pite tut, tuhta).
b) F ő n e v e k : Káresuanto helevik és helevit, gen. heléveha
«pokol» HALÁSZ 180. (vö. helvét, helveta < norv. helvete WIKLUND
86.) [| Soerfjord (Lyngen) soáltak QVIGSTAD 30. és soáltat 29.
«katona» (sóidat FRIIS, Lexicon Lapponicum 664.).
c) M e l l é k n e v e k : Káresuanto ahkiehk és ahkieht ((unal
mas » HALÁSZ 179. (akked. gen. akkeda WIKLUND 55.) | vielágahk
és vielákaht (gen. vielágaáa, -kaáa, velákada «fehér» HALÁSZ 202.
(vielggarl, vielggada, finn valkea WIKLUND 122.)
d) S o r s z á m n e v e k k é p z ő j e : Káresuanto koalmak
és koalmaht «harmadik)) HALÁSZ 185. j kihci'k és kihceht ((hete
dik)) 185. | kauhcahk ós kauhcaht «nyolczadik» 184. | ouhca'k és
ouhcaht «kilenczedik» 191. | cuoda'k ós cuoőaht «századik» 200. —Ellenben: itfeljat, nálja't «negyedik» 190. | vidaht «6tödik» 201. [
kudöht «hatodik» 186. | logaht «tizedik» 187.
ej A -t m ó d h a t á r o z ó r a g : Káresuanto ilulaccahk és
ilulaccaht «örömmel, vígan» HALÁSZ 181. | olkulaccak és olkulacca't ((külsőleg)) 191. (és Svéd-lapp ny. III. 184.) | sívvühk,
sijvvühk és swvüht ((tisztességesen, illendően)) 196.
*) Mutatják a következő példák: Káresuanto aktaH és
akta'k «valaki» (vö. Pite akták) HALÁSZ, Svéd-lapp ny. VI.
179. | jamet, gen. jámeha, jamaha, jámiga «halott» (vö. Pite
jamik) 182. | kaiht, keiht ((mindem) (vö. Pite kalihka, ka'ik)
184. | kauhpuht, gen. kauhpuga «várost) 184. (vö. gavpug, gavpuga,
finn kaupunki WIKLUND 77.) | kirdqht és kirja'k, gen. kirjaga,
kirjaga «tarka, foltosa (vö. Pite kirjak) 185. || hüruáaht és hüruáahk, gen. hürudagd ((paráznaság)) 181. (vö. furrudak, -daaa
w
,
FBIIS, Lexicon lapponicum) | vuoinahaht és v oinha k, gen. vuojenaha, vuóinaha (délek, lehellet» 202. (vö. vuoinatak, -taga FEIIS) j
Káfjord (Lyngen) boeivadat QVIGSTAD 26. (és bozivadak, -daga
WIKLUND 18.) «sonnenschein)>.
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f) A f ő n é v i i g e n é v k é p z ő j e . Balsfjord bacek «lőni»
31. (bacet, bacam WIKLUND 60.) \ borrók oennio 31.
(borrat, boram WIKLUND 63.) ) gozccak «nézni» 31. (gceccat, gozcam
WIKLUND 84. || Karasjok, Balsfjord addak «adni» F E I I S , Lappisk
Grammatik 23. (addet WIKLUND 54.) | bagadek 23. (bagadet FRUS,
Lexicon lapponicum 43.) «castigare, instruere» I goddek «ölni» 23.
(goddet WIKLUND 80.) || Káresuanto addéhk és addé't «adni»
HALÁSZ 179. | allék és aíWt «élni» 180. | juhkü'k és juhkat «inni»
182. j kahccahk és kahcca't, kahccaht «esni» 184. | kdvvahk és
Hawaiit «történni» 185. | kirddak és kierádaht, kirdat ((túrni,
szenvedni» 185. | koqievülik és koqievü't «ásni» 185. j nággik
és nagget ((kényszeríteni, erőltetni, unszolni; erősen állítani»
189. | piessWk és peasstet ((megszabadítani)) 192. j tad'd'ak és
tadddht «mondani)) 197. stb. stb.
-h alakban is előfordul, noha ritkán. Kvánangen sihttah
és siTittat ((akarni)) QVIGSTAD 25. (sittat, siúam WIKLUND 111.) |)
Káresuanto johteh
Ire és johtét ire «elköltözködni» HALÁSZ
182. — Ez már egyes déli (svéd-)lapp nyelvjárásokban is gyakpri. Pl. Skalstugán kattíh «ölni» | cdlih «írni» ) jlelih «élni» j
puetih «jönni» | üorih «alunni)> j wüejih «kocsin menni» | wuinih
.«látni» j wuükih «menni» HALÁSZ, Déli lapp alaktan NyK. XXXI.
280. || Undersáker, Anaris hegység, Herjedal jiehtih «mondani» j
icdccih «menni)> | ívuinih «látni» 283. | rtdelih «tudni» | pissih
((sütni» | tPpih «fogni» 287.
g) Az e g y e s s z á m i 2. s z e m é l y ű i g e r a g : N. boadak
«jössz» | logak «olvasol*) { Ionok «cserélsz» (lodnot. Ionom) j
oajnak «látsz» FRIIS 90. — A k ó l á i l a p p b a n i s ; pl. Akka'la
cilkik «mondtad» GENETZ, Máté 26, 25. | jordak «gondolsz» 20,
53. [ kuddik «elhagytál» 27, 46. j é-ntek «adtál» 25, 22. | puttik
((jöttél)) 26, 50. j sárnak «beszélsz» 26, 70. || Ter (Lumbovszk)
ándak «adsz» GENETZ 71. | jalak «élsz» 69. | nikkak «álmodtál*)
68. | poadak «jössz» 71. j sárnak ((beszélsz* 71. | (Jokonga) kapnik «találtáb) 72. | taták «akarsz» 72. | vangak «elérkezel» 73. j
vljlkik «indultál» 71. || Notozero ma^inik ((megcsaltál)) 77. |
kirjtak «megczifrázod» 78. || Kildin (Lovozerszk) cajak ((föl
húzol)) 77. [ koejak «fölkelsz» 77. j kork «megkötsz» 77. j mánk
«mégy» 75. | puhtik «hoztál» 76.
A kólái lappban a rag - j alakban is előfordul; pl. Kildin
anta% «adsz» Máté 6, 2. | kicay «nézed» 7, 3. j leay «vagy» 6,
9, I oajay «bírsz, -hatsz» 8, 2. j tata/ «akarsz» 20, 21. j tieda%
«tudsz» 8, 2. || (Lovozerszk) ktca/ «nézel» GENETZ 76. || Noto
zero valdi% «vetted» 77.
Az enarei lappban már -h-vá gyengült: luvvuh «olvasol»,
luuhih «olvastál)) LÖNNROT 170. | oainah «látsz», oaidnih «láttál»
171. [ piemuh «etetsz», pubmih «etettél* 171. QVIGSTAD
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A svéd-lapp nyelvjárásokban is -h legtöbbnyire a 2. sz.
ragja, de néhol még az is eltűnt; pl. Lule kulah «hallsz»;
kullih «hallottál» | parjkah «dolgozol»; paiekih «dolgoztál» "WIKLUND, Lárobok 58. | pátah «jössz»; páhtih «jöttél» GO. Gl..||.Stensele jáhkáh «hiszel»; jdhkih «hittél» | kidsa «húzol»; Wsih és
klls «húztál,» | wattá «adsz»; wutti' és wutf «adtál® | urnáin ka
«mégy»; vulekih <cmentél» HALÁSZ, NyK. XXXI. 277. 278. || Frostviken atná' «bírsz»; utnéje' «bírtál» | jéahta «mondasz»; jiehtéje' «mondtál» 279. || Skalstugan #öaűa/i .«jössz»;. püetih ((jöt
tél)) | wuainah «látszó | luaitd' «eresztesz» j wualkd\ «rnégy»;
wuelkéjijjih «mentél» 280. || Undersákér, Anaris hegység, Herjedal atnáh, a'anáh «bírsz» | wáccáh «mégy»; waccéjih «mentél» j
lüuainah «látszó 283. j míelh «tudsz» | pissh •«sütsz» | talőwh
«jössz»; talowujih «jöttél» \ tPph «fogsz»; t^pijih «fogtál» 287.
288. || Pite éhca «szeretsz»; ihhci «szerettél» | káhca «sietsz»;
káhhci «siettél» | pata «jössz»; pühti «jöttél» XXXIV. | sdddi
«küldesz)); sdddiji «küldöttéi)) | muihtd, muihtája «emlékszel)*;
muihtaji «emlékeztél» | odoa' «lefekszel»; odőaji «lefeküdtél)) |
svdrru «felelsz»;; svdrruji «feleltél)) XXXVI, XXXVII. | lé, la
«vagy»; Uh, lir«voltál*) XXXVIII. •
Egyes norvég lapp nyelvjárásokban
ellen
b e n m e g m a r a d t e r e d e t i b b -t a l a k j á b a n is;*), pl.
Kvánangen leet «vagy» QVIGSTAD 25. || Storfjord (Lyngen) dagat
29. (és dagak 2.8.) «teszel» | lokkot ((lehántod (a fát)» 29. || Soerfjord dittet «tudsz» 30. || Káresuanto buöredat «gyógyítsz». 33. |
galgat «neked kell» 34. J o^ot «kapsz» 33. J| Koutokeino cierat
«sírsz.'» | galgat «neked kell».'FRIIS, Lappisk Grammatik 23.
A mint láttuk, az enarei és a svéd lapp nyelvjárásokban
a -í-ből -h fejlődött. Ez a hangváltozás a norvég lappban is
megvan, szó végén azonban ritkábban. Pl. Kvánangen doh
«ez» QVIGSTAD 24. és dat 25. | maih «miket» 25. (maid WIKLUND
95.) — Káresuanto ah és ahte, aht «hogy» HALÁSZ, Svéd, lapp
ny. VI. 179. | koih és koiht «bizony, biz, persze, pedig,-hát,
mégis» 186. | muh és muhta, muhte, muhti «de» 189. | sah és
saht «többé, már (nyomósító particula tagadó mondatokban)»
195. | tah, tdh, ta, td, da áa és taht, tdht, daht, dáht «ez»
197. | toh, to, tuo és toht, töht, áoht, döht «az» 198.
A szó belsejében azonban már egészen közönséges ez a
hangfejlődés (a kólái lappban is, a hol a -t- -%- és -fc-val válta
kozik), pl.
*,) Tehát nem preesens-képző ezekben az esetekben a -k,
-%, -h, a mint SETÁLÁ vélte (TuM. 59.).
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a) N é v s z ó k r a g o s a l a k j a i b a n.& Koutokeino boássgbcerpmeha
vuÖVde, uske-b ce rp ?n e h pL puÖVde «unter dem
boasso-stocke, u. dem türstocke» QVIGSTAD •%%. (boasso «der hinterste teil des lappischen zeltes, jenseits des feuers [von der t ü r
aus gerechnet], wo das küchengesehirr seinen platz hat», boassobcerbmed, -bcerbmeda «im boasso liegender holzklotz, den man
neben das feuer legt um die auf dem bódén liegenden fellé e t c
vom feuer zu schützen» WIKLUND .62.) || Káfjord (Lyngen) ccebehit «nyakukat» 26. (coevetid WIKLUND 18. coeve, coeveta «nyak») [|:
Storfjord (Lyngen) erehen «el» 29. (Lenwik éviden 36.) || Soerfjord (Lyngen) soáltahan 29, soaltaha 30. «katonát» (soaltat
.«katonaw 29.).II Lenwik ccebeka «nyakat» (coeveta WIKLUND 16.) |{,
Ibestad orohaga ,,«lakását»; sun or ghaga lusa «lakásához» 39.
(orotak, orotaga «aufenthaltsort»< orrot, oram «sein}!, bleiben,
verblieben» WIKLUND 104. — Káresuanto halevit «poko}#,: gen.:
hallveha HALÁSZ 180. | pdrpméht «fatörzsdarabok, melyeket ülésül
használnak)), gen.: parpmeha HALÁSZ 192.
A kólái lappban: Kildin cdpp&it «hals»: loc. cápyest•,< G E 
NETZ Wb. 72. | Ter saldaht(?) «sóidat»: plur. saldyajt Wb. 89. [
Ter süiVet, -vvet «sonnabend»: plur. süiv'^ij Wb. 92. ,
b) A k ó l á i l a p p a b e s s i v u s i r a g b a n (mely ere
detileg fosztó képző volt).*) Kildin drvdozijya «rejtvények nél
kül)) (apvdus, arv%Qs) GENETZ, Máté 13. 34. j cistya ((tisztelet
nélkül» 13, 57. (cút) | jwL'%0 «hang nélkül» 2 0 / 3 1 . 2 2 , 12.
(jinn) | jü{lkya «láb nélkül» 18, 8. (jüjk) \ kiS'/a «kéz nélkül»
.18, 8. (kitt) \niznij%a «asszonyok nélkül» 14, 1\. (nlzan) \ parnajya «fiú nélkülo 14, 21. (parnaj) | tüfya «dolog nélkül» 20,

3.

(tüjjj.

Más nyelvjárásokban megvan még -ta alakban: Akkala.
int a orr ((hangtalanul van, hallgat» GENETZ, Wb. 44. j lejjim
pieota
«mezítelen voltam» 25, 36. (Ter pievtaj, Not. piovta
GENETZ Wb. .140.) [| Ter (Limbovszk)
muttam~ loiute tagazin
poncta
((néhány madár tollatlan lett» GENETZ -67.IL Notozerp
seddij c&ilmijta
((világtalan (szem nélkül) lett» (ce^m) 78. j
iienta
árr «hallgat*) GENETZ Wb. 44.**)
f) Tehát az abessivus nem «a névszó genitivusának össze
tétele a -ya, -ya elkopott viszonyszóval», mint HALÁSZ mondja.
(NyK. XVII. 8.). — A fgr. abessivus eredetét illetőleg 1. «A ma.gyár tagadó képző» ez, értekezésemet (NyK. XXXIX. 418—431.).
E czikkem megírásakor .. még nem volt előttem világos a kólái
lapp fosztóképzőnek és abessivusnak a többi fgr. alakokkal" valö
összefüggése, azért — kiegészítésül — i t t részletesebben tárgya
lom őket.
^
**) Vö. még Kildin kq,mgahta «barfüssig» (Ter kamgeatta.
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A n o r v é g - l a p p b a n is a -taga helyett előfordul haga
(Koutokoeinoban); pl. muohaga «nélkülem» PEIIS 24.
c) Az abessivussal összefüggő f o s z t ó k é p z ő b e n . Kil
din cdilm/em GENETZ, Máté 12, 22. cajtirixemmes 9, 27. 11, 6.
cajm^emes 15, 14. «vak» (calme) \ cá^'^emmés «száraz» 12, 43.
(cafic) | cistyem «ehrlos, gémein» (cist «ehre») Wb. 75. | kunt%emes «scblecht, untauglich» (kunt-olmunc «ein guter, tüchtiger
Mensch») Wb. 24. | majLk^emmes «ohne falsch» (ma,lhk «krumm»)
10, 16. | miel%emes 5, 13. míVyemmes 7, 26. «bolond» (míll
«sinn, verstand») | pa^e^emes «zahnlos)) (pá{nn «zahn» Wb.
133. | pivyemes «nackt» Wb. 141. | sam'/emes «kraffclos, schwach)>
(sámm <(kraft») Wb. 93. | vie^ycmmes «ártatlan» 12, 7. sin viereyemvüd' gwjk «hitetlenségükért)) 13, 58. (vierr) \ vün%emes «unglücklich» Wb. 155.
Eredetibb hangalakkal: Kildin kilttiem «néma» (kitt «sprache») Wb. 31. | pajietemes «zahnlos» (papin) Wb. 132. | peljihtem «ohne ohren, taub» (pelj «ohr)>) Wb. 130. | ua^ztem «unglücklich)) (na,ss «teil») Wb. 152. || Notozero co-JLmtem, «vak» GE
NETZ Wb. 71. c&ilmitemes-vaodest «vakságban»
GENETZ 77.
(cejm) 11 Ter callme(d)em id. GENETZ Wb. 71. | navttiem.- «ohne
schaft» (navt «sohaft, stiel, heft») Wb. 102. | namttiem «namenlos» (namm) Wb. 103. | páne(d)em
«zahnlos» (pa-jine) Wb.
132. | pieljedem «ohne ohren, taub» (pielje) Wb. 139. | pittiemes,
pivtemes «nackt» Wb. 141. | sámadiem, sámeem «kraftlos, schwach»
{samma «kraft») Wb. 93. j viojvedem «kopflos» (viejve) Wb. 147. j
viedadiem «ohne sohlen»> (viotta) 148. J váltadiem, -teem «machtlos, abhángig)) '.válta «macht, gewalt») Wb. 165. | vipttiem «haarlos» (vipt) Wb. 167. H (Jokonga) iejvedem «fejetlen» 75. j| Akkala
kuiiidetemes «hordozhatatlan» Máté 23, 4. (ku^nte- Wb. 24.) j
miltemes «bolond» 23, 17. (mlll) \ peotemes «nackt» Wb. 141. j
ver(e)tem,rs «unschuldig» (ver «unrecht, schuldig») Wb. 157. J
vig'temes «erőtlen» 26, 41. (Not. vik «kraft») Wb. 141. —• y ö .
még Ter nukcmájitem Wb. 94. (Lumbovszk) nikcmájitem ((nyel
vetleni) GENETZ 71. Kildin nü^cmajitem «néma» Máté 9, 32. 33.
Igéből képzett alakokban a kildini nyelvjárás is megtartotta
a régibb alakot; pl. cqcknajitem «unauslöschlich)> (cqcke- «erlöschen») Wb. 66. 1 ku^stnajitem ((láthatatlant) 7, 22. (vö. Ter
kiiSte- GENETZ Wb. 23.) | kuVnaJiUm «siket» 11, 5. (kulle- ((bő
rén, fühlen») | kirsnaihtem «ungeduldig» (klrse- «tűr») Wb. 29. !
•máitnajitem ((lehetetlen» 17, 20. (májite- «können, verstehen») |
Not. kammihta id.; K. kqm, koam, pl. kqmgijt), Ter kam, gen.
-mmige «winterschuh)) Wb. 37.)—sámajdis «megizetlenül» Máté
5, 13. (sámm «erö» Wb. 92.)
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paistnajitem «stumpf» (pa^te- «gut schneiden, scharf sein»)Wb.
131. | pa^tnajdem
«ungebleicht» {paste- «scheinen») 9, 16. |
rutna^htem «ungetauft, heidnisch» (rtstte- «bekreuzen, taufen»)
Wb. 107. | uejnahtem «kraftlos, krank» (uejje- «vermögen, können») Wb. 145. | ujnnajitem «nicht gesehen, wunderbar» (ujne-)
Wb. 147.
A norvég-lapp nyelvjárásokban is előfordul A-val; Koutokoeino madohcemét QVIGSTAD 20. madohmmét 21. ((lehetetlenül,
rendkívül)) || Karesuanto mahohoemet id. 34. {madotoemet WIKLÜND
95.) | mahohes ((lehetetlent) 34. [| Ibestad bceljehes «siket» 38. (és
bceljedes 39.) — Koutokeino lobehoebme, hes FBIIS Gramm. 24.
( < loppe, lőve «venia; promissum» FBIIS, Lex. lapp. 397.) —
Karesuanto madohis «lehetetlen» HALÁSZ 188. | suruhis ((szo
morú» (surrü, surü «bánat, szomorúság))) 197. || calmuhuvvüht
«megvakul)>. HALÁSZ 199. (vö. Pite: éalem éhtuwwat id.)
d) A következő, i g é b ő l k é p e z e t t
abessivusok
kétségkívül szintén összefüggenek a tagadó képzővel: Kildin tett
oajj agés iennés lüfited löf % anna «ha az ő atyját vagy anyját
sohasem tisztelte is» GENETZ, Máté 15, 6. j iien' a$
pákyanna
«a ti atyátok* akarata nélkül» 10, 29. | mim sinijt
por'yanna
im tat lüiSteő «nem akarom őket éhen elbocsátani)) 15, 32. j u o{s tyanna
vq^ltijt, uoistyanna
i amted «ingyen vettétek, ingyen
is adjátok)) 10, 23. {ue^ste- «kaufen») \\ Akkala lécei ij vaj tat
nap menned raj mü, mü juykeanna,
a%n lené tü vált «ha el
nem múlhatik én tőlem e pohár, hogy meg ne innám azt,
legyen meg a te akaratod» 26, 42. j póreap lécéi t&n olmege
sendekeanna
«jobb lett volna annak az embernek, ha nem
született volna» 26, 24. J malit tij urésteppe atta südek
eanna
«mi módon távoztathatjátok el a gyehennának büntetését)) 23,
3 3 . | | Ter (Jokonga) mim lain poattamajn porkkeana
ja
juhkea.na
«én jöttem étlen itlan» GENETZ 73. || Notozero porkeanna «étlen» Wb. 134.*)
*) Vö. ezeket a mutató névmás abl. alakjaiból származó
szerkezeteket: i tedeyanna
vuerest kovnbetteő ninl@s ö^soV
körmané «és mindjárt találtok egy megkötött szamarat» 21, 2.. |
i smokva-mürr testyanna
koskij «és azonnal megszáradt a
fügefa» 21, 19. (még 17, 18. 20, 34.) — Más példa is van arra,
hogy névmások fosztó képzőt vesznek föl: Ter komtem «wie
beschaffen; solcher wie» ( < kü «ki») Wb. 11. | Ter mamtem-,
Akkala me^ttm,
Kildin mamte ,«wie beschaffen, so beschaffen
wie» ( < ml flmi») Wb. 169. j Ter na.ntem «solcher» Wb. 100. j
Ter num-tem «solcher (wie jener)» (vö. ni^mpe «der zweite, an-

dere») Wb. 99:
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*
Ezek nyilván az essivus ragjával ellátott módhatározók.
Eagtalan alakjukban -ne képzőt vesznek föl; pl. Kildin nqjhtled%annané «unverheiratet» (nqjhtlotte- «sich verheiraten)>) Wb. 98. j
por/annanc «wer nichts gegessen hat, hungrig» (pörre-' «essen,
epeisen, fressen») Wb. 134.
\posyanenc
kidij guéjm porred
«mosdatlan kézzel .enni» 15, 20. posyananc Wb. 130. (posse«mos») || tott-%ananc «derselbe, jener» Wb. 52.
Ez a szerkezet megvan az e i n a r e i l a p p b a n is; pl.
•váive o ainehadna
«vaivan nákemátöin» LÖNNROT 193. | kirjé
maatáh adna «kirjan oppimatoin» 193. | ij poaőe lodde liiJi o h'a dn a, ijge kuöle juölge kaastehadna
«ei tule lintu
l i i k k u m a t t a , kala jalan k a s t u m a t t a » 200. | ij vozozlgist
mavs ehadn a, ijge cáásist kaastehadna
«ei velasta maksamatta, eiká vedestá kastumattaw 200. | njuorasah tuöjetoeme kie-dah, áárgeh airu c'akkehad?ia
«hellát työttömán kadet, arat
airon lyöttámáttá» 201. || aatashádne, atashddne «ahdistamatta»
ANDELIN, Enare-Lappska Sprákprof. 460. | pudnjaluhádna
«járkáhtámáttömásti)) ,481. | suapashádna id. 486. | tubdhádna «tuntematta» 489. | vuostasasthddna «vastustelematta» 493.
e) I g ó k n é 1, főleg műveltető, mozzanatos él denominális
képzésekben; pl. Lenwik angha «kér» QVIGSTAD 36. (anota WIKLÜND
16. anotet «instándig bitten») || Karesuanto mahghoemet ((lehetet
lenül, rendkívül*) 34. mahghes ((lehetetlent) 34. (Koutokeino:
madohoemet 20; madotcemet WIKLUND 95.) || Koutokeino asahi
*helyezte» 22. (asati WIKLUND 15; asatet «anbrdnén») |1 gavgkei
19. (gavotet «auf den rücken legén; wenden, so dass die öffnung
nach oben gekehrt wird»; vö. gavo vanas «aúf dem kiele stehender kahn» WIKLUND 76. j guodghoemest ((legeltetésből)) 18. (guoűatcemest WIKLUND 11; guodotet «auf die weide führen») | oáives
,g ott ehet
«fejében kerestetni)); oáíve gottehetin
«mialatt
fejében kerestetett)) 22. (goddetet WIKLUND 80.) || njagahi ((bele
dugta)) 22. (njagati WIKLUND 15.) njagaham part. prset. (njagatam
WIKLUND 12; njagatet) \ snjirehi «knitterte» (snjireti WIKLUND 12;
snjiretet) |] Kistrand navrghá «kinevet» 24. (navrota WIKLUND 6;
yiavrotet< navrrot, navrom «nevet») || Káfjord (Lyngen) cuőjahi
«csengetett)> 27. (cuojati WIKLUND 2 2 ; cuojatet) \ happan 26. (<
happehan [mint vuosi <vuosehi, oapet<.oapahet, jugi<jugati 99.]
happetam WIKLUND 18. happetet «ráér») || Storfjord (Lyngen) hoápjpohan 29. (hoapotet «siettet»<.hoappo, hoapo «sietség») | sartnghan
29. (sarnotet «rábeszélt) < sardnot, sarnom «beszél))) || Karesuanto
<gilkahan 32. ( < gilgadet «colorem ámittere, exolescere» FRIIS,
'Lex: Lapp. 225.) | jorkehi «visszatért»; jorkehepet «visszatértek)*
33. (jorgetet «plötzlich umkehren»; vö. jorggalet «umkéhren»
WIKLUND•"• 89.) j vuójehen 32. |f Ibestad vuojehé't ((elűzni)) 38. (és
•vuojedet 39.); vuojehwme ditti «elűzésére» 39'. || -Koutokeino
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buollahet «gyújt» FEIIS 24. (buollatet WIKLUND 64. <buollat «égni
kezd») | vaekjehet FEIIS, Gramm. 24. (vcekjétet, voeketet «adjuvare,
opem ferre» <z vcekke, voeke, voekje, voekkje «auxilium, opes, adminiculum» FEIIS, Lex. lapp. 847.) — Koutokeino epet
ittuhala
«ne jöjjenek elő»; ittuhallam «elvarázsolt)) 20. (< ittet, iűam
«zum vorsehein kommen» WIKLUND 88.) | mrvo-nárvohalla ((vi
gyorog)) (nirvo-narvotalla WIKLUND 14; nirvo-narvotallat, -tálam) ||
Balsfjord bor óh álla «etet» 31. ( < borrat, bor.am «eszik» WIKLUND
63. !| Káresuanto golöhalai «megsemmisít* 34. ( < gollat, golam
«vergehen» WIKLUND 80.) || Ibestad likkahallagodi «elkezdett mo
zogni)) 37. (< likkadet «mozog»; likkatet «mozgat)> WIKLUND
D2.) || Káresuanto lihkhallaht, lihkhallat «mozgatni, rángatni,
megcsengetni» HALÁSZ 187. || Koutokeino fatehallat FEIIS, Gramm.
24. (fattitallat < fattit, fáttit «prensare, comprehendere» FEIIS,
Lex. Lapp'. 174.) \ goddahallat «megöletik» FEIIS, Gramm. 24.
(goddatallat, -tálam WIKLUND 80.) — Kistrand veloháddát ((nyu
godni)) 23. (vö. voelotallat, -tálam «in aller ruhe liegen» WIK
LUND 5. < voellat «Hegen» WIKLUND 125.) — Lenwik viggahesgodi
•36. (viggadisgodi WIKLUND 16; viggadisgoattet, -goadam ((antan
t é n zu streben, sich béreit zu machen)) < viggat, viggam «streben, wollen»).
A kólái lapp kildini nyelvjárásában szintén nagyon gya
kori, különösen denominalis és műveltető igéknél, pl. a) qlkye«beginnen, anfangen» (de a tagadó alakban: ij alkeht;
Akkala
Oílgte-, Ter alkte-, Notozero aljte- < alk, alk «anfang») GENETZ
Wb. 7. | küfiye- «bewirten» (küiss'«gast») Wb. 21. | keas/e- «vorspannen» (Lumbovszk kéassatte-, Not. keaste- id. < keassas, gen.
-azi «das lederne halskummet am renntiergeschirr») Wb. 23. j
klrgye «fertig machen, beendigen» (Not. kieryhte- id. vö. kirkne-,
kirkne-, kierkne- «fertig, reif werden») Wb. 27. [ kirjye-, kérf^e«bunt machen; schreiben» (Akk. kirfte-, kirjhte- id. < kirj, kérj
«etw. buntes, zierde; schrift, brief») Wb. 28. {-lohk/e «zuschliessen» (de imperat. lohkeo ; < lohk «schloss») Wb. 111. | lafíye-,
la-fi^e- «vermehren» (Ter laiade-, Not. IQLZU- id.; < laiése «zuschuss, wucher») Wb. 115. | pa^'yé- «fasten>> (de ie§ pa^eht «sie
fasten nicht»; Ter pa^zede-, Not. poszté- id.; < pa^s «fasten
[nom.]; heilig») Wb. 130. | viejqe- «helfen» (de imperat. vieikkeht; Not. viahkte-, Akk. iekk(e)te- id. < viehk «hülfe») Wb.
141. | vier'ye-«übervorteilen,
verláumden; verführen» (de tagadó
rag. im viereht; Akk. vereté-, Not. vier(a)hte- id.; < vie^rr, vierr,
éer «unrecht; schuldig»; Akk. aucb «schuld») Wb. 157. | vüVye«sorge tragen, sich kümmern)) ( < vüll «sorge, fürsorge») Wb.
162.; ajnpye- «zusch]iessen» (<Lomp «geschlossen, ganz») Wb. 168.
(3) kdd'ye «verlieren» (de 3. p. pr. kdőaht; Ter kadade*,
Not. kád'te- < katta -((verschwindeiD) Wb. 15. | komye- «umstür-

224

BEKÉ ÓDON.

zen; streuen, giessen» (vö. ko^mmerde- «sich verbeugen») Wb.
37. \ juf%e--(?) «zu trinken gebén, tránken» (de 3. p. pr. juyaht;
Akk. juy(o)te- id. <zjukki-, jukke-, julike, jukke- «trinken»)"Wb.
41. | ist'/e- «zu sitzen bringen, setzen» (de 3. p. pr. istaht; Ter
jistáihte- id. <:jiste-, iste-, Ut- «sich setzen») Wb. 44. | ealye«auferwecken von den todten» (< iedle- «leben»)Wb. 47. | tüldye«zum kochen bringen» (Ter tiltte- id. < tílti-, tüite- «kochen
[intr.]») Wb. 58. j cüg'ye- «beschádigen, beleidigen» (de 3. p. pr.
-gaht) Wb. 67. | cienkye- «stellen» (de 3. p. pr. -kaht,- < ceanka«errichten») Wb. 75. | siefyc- «verwirren, brechen, übertreten,
kránken» (de 3. p. pr. -yaht; Akk. seag(a)te- iá. vö. seahkne
«sich veriiren») Wb. 82. | Lumbovszk pastye- «zu stehen brin
gen, heften, befestigen» (Ter pastte- id.; < passl- «sich aufrecht haltén; bleiben, stehen») Wb. 129. \ puel-ye- «anzünden»
( < püille- «brennen [intr.]») Wb. 138. | vufye-, vu'ej^e- «treiben,
austreiben» (Not. vuejhte- id., Akk. vuojte- «verfolgen»; <.vvjje-,
vüajje- ((fahreu, ]enken») Wb. 145. j vuiz,^e- «zeigen» (Ter vitzedeid.) Wb. J52. | vülk%e- «senden, schicken» (Ter vükte-, Not.
vulyte-, Akk. vulg(e)te- «senden, schicken»; < vü^lke-, vuodke-,
vLiXke-, vi,lke- «sich bégében» Kild. auch «zukommen») Wb.
163. | má-tye- dehren, unterrichten, angewöhnen» (Not. matté
[imp. mattat}. Ter matede id.; < mqktje-, majite- «lernen, sich
gewöhnen») Wb. 172. I mafisye- «über ein wasser führen» (de
3. p. pr. -seaht Wb. 179; Ter moysede- id.; < mokse- «über
ein wasser fahren») Wb. 170.
Y) Szenvedő képzés: pieiStyuvve- (< pie^ste- «lösen, ausspannen, erlösen») Wb. 131.
S) Mozzanatos képzés: kiskye- (Akk. keskte-, Ter kiskade-;
< kiske-, kiska- «reissen; spleissen; zerreissen; [die haut] abziehen)» Wb. 20. | kolpye- (Not. kolpte-, Ter kolpode- «blasen
bekommen», «nousta rakolle, saado rakkaja») Wb. 33. ] navkye«einmal ausgleiten» (Not. nekké-, Ter neavkade-; < Ter niefke«ausgleiten») Wb. 97.
*
s) Más igékben is, melyekben nem világos, hogy a -í a
szótőhöz tartozik-e, vagy képző: anye- «taugen, wert sein» (de
3. p. pr. amalit, tag. ij atneht «taugt nicht») Wb. 5. j mlrye
«wiederkáuen» (de 3. p. pr. -reaht; Ter mlrede- id.). | reaskye«schiessen» (reaskte- id.) Wb. 106. | tdb^e- «ergreifen» (Ter
tdba^e-, Not. távte-, tavehte- id.) Wb. 60. | vqf%e- «tauschen,
wechseln» (Ter vajtte-, Not. vq,jhte- id.; vö. finn vaihtaa id.)
A t >k, t >y és t >h hangváltozás azonossága ezek után
teljesen nyilvánvaló. Bizonyítja még az is, hogy eredeti ft-ból is
fejlődik szóközépen -h- a norvég és enarei s -y- a kólái lapp nyelv
járásokban, íme egy-két példa: Koutokeino arvohét «vidáman»
19. (arvoket WIKLUND 13.) I stainaha aec. (stainak-nierro, -niero
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«gelte renntierkuh, die den übrigen herden nicht folgen will;
ein solches renntier soll nach der tradition das schnellste von
allén sein» WIKLUND 113.) || Storfjord (Lyngen) alehit «kékeket»
(alek «kék») 28. || Káresuanto oanehaga 34. onhacca HALÁSZ 191.
«egy kis ideig» (oanekassi WIKLUND 103.) H Koutokeino: biebmohas és biebmokas «pflegekind» QVIGSTAD, Beitráge zur vergleichung des verwandten wortvorrates der lappischen u. der
finnischen sprache. Acta Soc. Se. Fenn. XII. 147. — E n a r e i
l a p p : iho «éjjel» LÖNNROT 224. (N. ikko WIKLUND 87.) | juoho
«teilung» 225. (N. juokko, juogo WIKLUND 90.) | juuho «folyó»
226. (N. jokka, joga WIKLUND 89.) | juuhüd «inni» 226. (N. jukkát,
jugam WIKLUND 89.) | tuoha «mögé» 256. (N. duökkai WIKLUND
70.) — K ó l á i l a p p : Kildin sape^ «schneeschuh (nicht überzogen)» (Notozero sepehk id.) GENETZ Wb. 91. | K. rippé% «tuch»
(Not. rippehk id.) Wb. 108. j K. palme-/ «haarflechte» (Not. palmehk) Wb. 140.
¥

*

¥

Ha mármost a lapp nyelvben, a mely úgyszólván a legbiztosabb alapot nyújtotta egy fgr. -k («>» -y) többes jel fölvételére, úgy áll a dolog, hogy nyoma sincs eredeti -k plurálisképzőnek, jó lesz megvizsgálni azokat a fgr. nyelveket, a me
lyekben eddig is csak éppen hogy nyomát ismertük ennek a
jelnek.
A f i n n nyelvben névszókon -t jel áll általában. A sze
mélyragok végén legtöbbször hiányzik a többesszám képzője,
csupán az ingriai nyelvjárásban fordul elő -mmek (-nnek), -nnek,
-ssek birtokrag.
A m o r d v i n b a n a rendes többes jel szintén -£. A személyragozásban azonban már -k is szerepel, legtöbbször az Erzában; pl. 1. sz. E. fáora-mok «fiunk» és «fiaink (diai.)», M. Uorandke (-0e)
«fiaiin» és «fiam (dial.)». — A 2. sz.-ben a M.-ban
már -t áll: E. Uora'yk «fiatok, fiaitok»: M. Uora-nÜe (-nt's)
«fiaitok» és «fiatok (dial.)». — A 3. sz.-ben már az E.-ban is
-t fordul elő rendesen {Uora-st «fiuk, fiaik» PAASONEN, Mordvinische Chrest. 05.), EEGULY szövegeiben azonban -sk rag is van
(pl. corask id. | kedisk «kezük, kezeik» | pilinesk «füleik» | pinesk
«kutyájuk» | tejternesk «lányuk» Budenz-Album 278.).
Az igeragozásban is mindig -t áll a többes 3. személyben,
az 1. és 2. sz.-ben ellenben -k, gyakran azonban (a Moksában
mindig) hiányzik a többes jel (1. PAAS. Mordv. Chrest. 06—010.).
A birtokos személyragozás plur. 3. személyében nyilván
az -sí rag az eredeti, bizonyítja ezt a cseremisz is, a hol -ét a
megfelelő rag. A 2. sz.-ben tehát szintén a t-a (moksa) alakot
kell eredetibbnek tartanunk. Ha pedig ebben a két esetben a
Nyelvtudományi Közlemények. XL.
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-k csak hangbeli változata a -í-nek, a többiben is így kell állnia
a dolognak.
A finnben igaz, hogy eddig csak -k > -t hangváltozájs
ismeretes (vö. OJANSUU : Beitráge zur geschichte des auslautenden -k und -h im finnischen FUF. VIII. 60—66.), de — tekintve .
a megfelelő lapp és mordvin alakokat — mégsem valószínű,hogy az egyetlen nyelvjárásban levő ragok eredeti többesjelt
őriztek volna meg.
A c s e r e m i s z b e n a többes szám képzője: nyK. -fi9°la,
kP. kXJfa -ftlak, kCar. kür. -samdis, a melyek eredetileg kétség
kívül önálló szók voltak. Az utóbbi tkp. a csuvas -sam képző
átvétele, a melynek végén a -£'/az eredeti fgr. -t ( ~ -ő) többes,
jel pleonasticusan*) (PATRÜBÁNY, NyK. XVII. 160.). Ez tehát azt
mutatja, hogy a cseremiszben is megvolt a névszókon ez a töb
bes képző. Birtokos ós igei személyragokon még most is meg- '
van; pl. kP. afiast «anyjuk» GENETZ, SUS. Aik. VII. 25. (aflaze
«anyja» 1.) j kP. aéast 17. nyK. aíaétd EAMSTEDT, SUS. Tóim.
XVII. 207. «atyjuk» (kP. acaze GEN. 2. nyK. aíá'h RAMST. 74.
«atyja») | kP. erydH «fiuk» GEN. 4. {erydze «fia» 2.) | kP. kiddét
«kezük» 61. (kitse «keze» 35.) — kP. tofost «jöjjenek» GEN. 23.
(kCar. to'lz§ «jöjjön» POBKKA, SUS. Aik. XIII..30.) j kCar. ketdst
«-hassanak» -BUDENZ, NyK. IV. 79. {ke'téd «-hasson» PORKKA I
30.)— kCar. pune'st «adni szeretnének)) (punezd «adni szeretne»)
(PORKKA) SETALA T U M . 156. j kP. jömktmest
«le szeretnék dön
teni)) GEN. 8. — kCar. tolgecest «ha jönnének)) j poktegecest «ha
hajtanának» BUDENZ^ NyK. IV. 80. •— kP. ftucat «várnak» GEN.
39. (8uca «vár» 36.) | ciat «fölöltik» 22. (cia «fölölti» 5.) j
kP. illat GEN. 6. nyK. dlat «élnek» BAMST. 79. (kP. il'a GEN. 2.
nyK. dia BAMST. 118. «él».)

-k többes jelnek ellenben nyoma sincs. MUNKÁCSI szerint
(Budenz-Album 279.) a birtokos és igei személyragozás többes
1. és 2. személyének -na (-na) és -Őa (-da) ragjáról kopott le.
Igaz ugyan, hogy a cseremiszben van példa a szóvégi -k hang
elveszésére, de van a -t (-d) eltűnésére is. Pl. mü «méz» (vö.
votj. mu, mui | zürj. ma \ mordv. tíied' \ f. mesi, gen. meden |
IpS. méeota, gen. méeta id., N. méeotá, acc. méeda «méhsör», K.
mítt «méz») SETALA: A finnugor d és 3' hang, NyK. XXVI.
403. |J.iü «szén» (vö. mordv. éed, éád \ f. sysi, gen. syden id. |
Jp. Pite cadőa, gen. caőá «szén, korom))) 384.
A z ű r j é n é s v o t j á k nyelvben szintén összetétellel tör
ténik a többes szám képzése. Pl. votj. murtjos «emberek» AMIr
. *) A t > ií hangváltozást illetőleg 1. BEKÉ:
nyelvtan 83. (NyK. XXXIX. 374—375.)

Cseremisz
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NOFP SüS. Aik. XIV2. 28. | zürj. I. UV. V. S. Pec. L. mortjas,
U. mortjes, P. morttez id. WIOHMANN SUS. Aik. XXI 3 . 2 4
A -t jelnek nincs semmi nyoma. MUNKÁCSI itt is a -A; lekopását látja a személyragok többeseiben (Budenz-Album 2.79.),
de éppúgy fölvehetjük a t ( ~ d) eltűnését, a mi ismeretes a
zűrjén-votják nyelvben; pl. zürj. ki, v.otj. ki (vö. magy. kéz |
osztj. ket, /íVí r j vog. kat, kát | cser. kit, acc. kidsm | mordv.
líed', Jtsd' [ f. káté- [1. sz. káteni] ~ gen. kádén | IpS. keeota ^>
gen. Méta, N. géeHá ~ gen. géedá) SETÁLÁ, Ny-K. XXVI. 402. |j
zürj. so, votj. su (vö. magy. száz | osztj. saí, soí j vog. sát, set j
cser. südö I mordv. sada, éado j f. scría ~ gen. sadan | IpS. t'suöote
~ gen. ^úó'íe, N. í'/w^íi ~ gen. t'swöSl) NyK. XXVI. 405. || zürj.
^rt, votj. vu, VKI (vö. magy, »£s | vog. @&D., fimi, ui{ \ cser. $&%
acc. t6üd9m | mordv. ved' I f. t#ű<*«: ess. vetená ~ gen. veden)
NyK. XXVI. 406.
A v o g u l b a n és az o s z t j á k b á n a névszók plurálisképzője a -í. Megvan a -í azonkívül a többes 3. sz. igeragban.
A többi személyragban pedig a -k többesjelnek nincs olyan alakja,
amelynek alapján fgr. -k ( ~ -f) többesjel fölvehető volna, noha
az sem bizonyítható, hogy ott -t volt. A vogulban pl. MUNKÁCSI
szerint a többes szám 1. személyében levő -§ mutat eredetibb
•k ~\-f képzőre, az osztjákban pedig a szurguti nyelvjárás plur,
1. és 2. személyében levő •»•£. A vogul és osztják mássalhangzók
története — sajnos — még nincs földolgozva, bajos dolog egyelőre föltétlen bizonyosra venni, hogy ez a két hang csakis ere
detibb ,-k ~ -/--bői való lehet. Annyit mindenesetre megjegyez
hetek, hogy a vasjugani, vachi, valamint a malyj-jugani, likrisovskoei és tremjugani (szurguti) osztják nyelvjárásban olyan
szóvégi -y-, -k- is előfordul, melynek nincs megfelelője a többi
nyelvjárásokban, valószínűleg tehát csak utólagos fejlődés; pl.
Trj. i$uY-re%f V. Vj. ivyrdy ~ DN. igure, Ni. i^urá, Kaz. igurá
«ferde» KARJALAINEN" Ö l / l = SUS. Tóim. XXÍlI. 118. j Likr.
iáUyTd^, V. ifyrdy, ^ j - %9Trd^ ~ DN. ieurs, 0. iéudr, Kaz. ieudr
«farkas» KAKJ. 161. | Trj. k'ofoy, V. Vj. /ÍCOL?/ ~ DN. Z<?J3 «pelz
aus renntierfell» KARJ. 162. | Mj. k'o\idy ~ DN. fe'íiJ, Ni. ken",
Kaz. %'%', 0. kori «könnyű» KAKJ. 162. (vö. vog. kinná, kdjnd,
ImúMMylí.*
149.) | Trj. kronf§k' ~ DN. yunm; Kond. yunts,
Ni.yunp, Kaz. xf't$j$ «Konda (folyó)» | Trj. k'oMty, V. Vj. k'ójpy,
0. A^zf, Kaz. /eei£ «kés» KARJ. 162. (vö. vog. E. kasáj, K. Msi id.
MUNK.-SZIL. 47.) j Trj. nU§y, V. Vj. ftffó/ ~ DN. úíns, -Ni. á?g$?i
Kaz. Ú}0A, 0. údhl «nyolcz» KARJ. 218. (vö. vog. nol id. MUNK.-SZIL.
77.) | Trj. 'ön^sSy, V. Vj. on^py ~ DN. itnfizs, Kaz. ugnB
«kiefer» KARJ. 145. | Trj. sása/, V. Vj. se<d-( ~ DN._ ses3. Ni.
sezs, Kaz. Sf s, 0. ÍŐS «tierfalle» KARJ. 155. | Trj. uuái§y, V. Vj.
15*
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udify ~ DT. uoi3, DN. uoi?, Kond. uöis, Ni. us>i3, Kaz. urf,
uai

«állat» KAEJ. 94. (vö. vog. É. uj MUNK.-SZIL. 147. voj

0.

159.

K. P. vaj 159. id.) | Trj. uumd%, V. Vj. uaidx ~> DN. MOSS, Ni.
wazs, Kaz. UQZÍ, 0. wcTs «récze» KARJ. 1. (vö. vog. E. vas «kacsa»
MUNK.-SZIL. 153. «vadrécze» MUNK.-TRÓCS. 474. — A f o s z t ó
k é p z ő b e n : Trj. AÍA?/, V. Uh% ~ DN. £8Da, DT. íqDa, Ni.
|e|2, Kaz. 4§M|, 0. lüli «ehes; étlen» KARJ. 167. | Trj. sqmAdx,
V. Vj. semh% ^ DT. sqmDa, DN. semDa, Ni. semie, Kaz. s§ wMf,
.0. sémii «vak (tkp. szemetlen)» KARJ. 156.
Egyedül a m a g y a r b a n van olyan -k többes jel, a melynek eredetibb -í-ből való fejlődése a fgr. nyelvtudomány mai
fokán nem mutatható ki. Én azonban azt hiszem, hogy a ma
gyar többes sem lehet más eredetű, mint a többi fgr. nyelvben
meglévő többesképző. Igazolni természetesen nem lehet ezt a
föltevést, de hiszen van más eset is, mikor a többi fgr. nyel
vekkel szemben a magyar nem mutat szabályos megfelelést, s
mégsem választható el a magyar szó fgr. megfelelőitől.*) Ilyen
kor azután azt tesszük föl, hogy már a magyar nyelv külön
életében ment végbe az illető hangfejlődés.
Értekezésem veleje tehát a következő:
1. A l a p p n y e l v b e l i -k t ö b b e s k é p z ő c s u p á n
e g y s z e r ű v á l t o z a t a a - í ( ~ -d) p l u r a l i s j e l n e k .
2. A f i n n é s m o r d v i n n y e l v b e n a s z e m é l y 
r a g o k t ö b b e s i -k-je v a l ó s z í n ű l e g s z i n t é n i l y e n
eredetű.
3. A v o g u l ós o s z t j á k t ö b b e s s z á m i s z e m é l y 
r a g o k m e g f e l e l ő e l e m é b ő l n e m l e h e t b i z t o s köv e t k e z t e t é s t v o n n i fgr. -k t ö b b e s k é p z ő r e .
4. A c s e r e m i s z és z ü r j é n - v o t j á k
nyelvben
fgr. -k p l u r a l i s j e l n e k n y o m a e g y á l t a l á n n e m m u tathatóki.
5. A m a g y a r -fc-nak a f g r . -t t ö b b e s j e l l e l v a l ó
ö s s z e f ü g g é s e n e m v i l á g o s , de e n n e k e l l e n é r e föl
tehető, hogy mégis azonos vele.
BEKÉ ÖDÖN.

*) Ilyen eset pl. az, hogy a szókezdő fgr. í-nek a magyar
ban szabályosan szintén t felel meg (1. SZINNYEI, NyH. 4 23.), s
mégis van több biztos példánk, a melyben a magyar d-t mutat:
daru, dermed, dug (1. NyH. 4 24.).
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H e i k k i O j a n s u u : Mlkael Agricolan k i e l e s t a . Helsinki, 1909. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 8°. 187 s. Hinta: 4*50.
AöEicoLÁtól, a XVI. században élt finn püspöktől valók a finn
nyelv s irodalom legrégibb emlékei (Imádságos könyv, Kituale, Ujtestamentom stb. 1542—1548), érthető tehát, hogy a finn nyelvészek
újból meg újból visszatérnek hozzá. Bár már 1871-ben megjelent egy
rövidebb tanulmány A. nyelvi sajátosságairól AUG. AHLQVIST tollából,
melyet 1886-ban JÍNNBS tanulmánya követett, s bár hangtörténeti
szempontból meglehetősen kiaknázta ez emlékeket SETALA Yhteissuomalainen aannehistoriáfö s OJANSUU Suomen lounaismurteiden
áánnehistoriá}&, mégis mindeddig több kérdés volt tisztázatlan, a melyek
nek tisztázása OJANSUU érdeme. 0. különféle szempontok szerint vizs
gálva AGEICOLA műveinek nyelvét, tiszta képet ad az orthographiáról,
hangállapotról, nyelvjárási sajátosságairól, mássalhangzós tövekről s
mondattani sajátosságairól. Dolgozatának összes eredményeire nem
terjeszkedhetünk ki, csak a • főbbekróTf emlékezünk meg röviden a
következőkben.
Minthogy A. előtt finn nyelven összefüggő szöveget még egy
általán nem írtak, A.-nak magának kellett orthographiáját megállapí
tania. Mint ilyen esetben rendesen, ő is idegen minták után indult.
Mintául a svéd s a német orthographiát vette s minden eredetiség
nélkül szolgai módon követvén mindkettőt, egyes finn hangok írásánál,
melyeknek sem a svédben, sem a németben nem volt megfelelőjük,
megakadt. Azok a finn hivatalnokok, kik a középkor vége felé AGEI
COLA előtt finn neveket leírtak, sokszor tökéletesebb orthographiával
írtak, mint ő. Svéd s német mintára írta a hosszú magánhangzókat
két betűvel, a svéd á betűt gyakran használta rövid o jelölésére s az
ou diphthongusban az o jelölésére. OjANSUunál az orthographiai rész
kettős beosztása: mely jelek milyen hangok jelölésére szolgáltak és
mely hangokat milyen jelekkel írtak, a könyvnek ezt a részét vilá
gossá, könnyen áttekinthetővé teszi. Nyilvánvaló az összeállításából,
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mily nehéz dolog volt s mennyire nem sikerült A.-hak a finn han
goknak idegen jelekkel való leírása.
A hangtörténeti részt SETALA S OJANSTJU említett

munkái

ma

gukban foglalják, s így annak részletesebb ismertetése teljesen feles
leges; érdekesebb és sok új adatot tartalmaz a «Missá máárin Á.-n.
kiéli perustuu eri murteisiin?» czímű fejezet, a melyben OJANSÜU az
Újtestamentom bevezetéséből megállapítja, hogy A. Turku vidékének
nyelvjárásán írt, de déli s keleti finn nyelvsajátosságok is nagy szám
mal fordulnak nála elő. Keleti finn nyelvsajátosságok pl. a svarabhaktis
alakok (mahala, láheme) és az ősfinn eh-végű szavaknak h véghang
gal való alakja. Hangtani sajátosságai legnagyobbrészt a nyugati finhség hangtani sajátosságai, de mivel oly sűrűn fordulnak elő benne
keleti s déli finn hangsajátosságok is, a hangállapot következetlenség
ben vetekedik orthographiájával. — A mássalhangzós tövekről szóló
fejezetben 0. megállapítja, hogy a) a névszók "az essivust a mással
hangzós tőből képezték, pl-, yksi, *üktnd > ünne; J'wrna; túli, ess. tulla
< Hulna.;:• b) a birt. szem.-ragozás egyesszámi 2. személye leggyak>
rabban a mássalhangzós tőből alakult, pl. sinun rackallinen sydhendi.;
c) mássalhangzós tő volt sok esetben olyan igealakokban is, a me
lyekben a mai köznyelvben magánhangzós tő van, pl. tietke (= tietd*
kád), haivoittu (= haavoitettu). A mondattam sajátosságok közül eniT
lítésre méltó az alany és az állítmány számbeli egyezéséről szóló rósz,
a melyből azt látjuk, hogy collectivum után mint alany után az
állítmány többes számban áll, pl. ja kan/ja hemmestuit ia Janóit;
gyakori az az eset is, hogy a jelző többes számban van s a jelzett szó
egyes számban, pl. láhimmdisiüe sugulle; a dativus-genitivusról szóló
részben bőven találunk példát arra, hogy A. gyakran használ genitivust olyankor, mikor a mai nyelv allativust használ, pl. nemet caiki
mine annan sinun. Az egyes esetek különféle alkalmazásainak fel
sorolása után az idegenszerűségekről szóló rész következik, a melyben
természetesen a svecizmusok vannak összegyűjtve.
E derék munka befejezéséül 0. röviden méltatja A. érdemeit, a
melyeket mint a finn irodalmi nyelv és orthographia úttörője s mint
nyelvújító szerzett.
,

.
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