
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 
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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. An-
zeiger 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. 

E g y s z e r ű k é p z ő k . 
1. -1-. Ismeretes dolog, hogy a finnugor frequentativ *>l-

iépző 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» 36 :355 ; 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 képzés-
legtöbbször 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» 37:59. (vö. laidi «állni» 37:55.) | s\ no/hUm «erre felé-
tartok» 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.) | tam-
ant 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* 38:121. (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» 
3 6 : 3 6 4 . ) ; 

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* 37 : 
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: uan-
diiil «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 legadiii-
man 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)) 38: 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. 34: 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 tán-
czol» 37 : 176. {iby- az alapige, ibyt- a képzett ige töve; ibytdt-
ben a második -t igenévképző). | ámdtman «örvendve)) 36 : 377.-
(vö. amlem «froh sein» AHLQV.) | noytel «nyüzsög» 176. (vö. mou-
noy§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 «sü-
lyedő terméskő módjára alásülyed» (vö. mouna suildman ol «a 
földbe van sülyesztvei) 37 : 165.) | ivya-mvnddltsdlli «összegön-
gyölgette» 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 noy-
iáfdtti 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 ver-
scheuchen (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» 36:352. ) 

e) Több esetben e képző egyáltalában nem módosítja az 
•alapige jelentését. Pl. amdsl «ül» 37 :53 . (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 -s-
több 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 «ve-
tem» 83.) j jaivolaélem' «himbálózom>> 235. (vö. iaudllem «vetem» 
38 : 124.) | áltlayen nuri-dy áltvéleu «egybefűzött szíjgombolyag 
módjára kapcsolódunk)) 181. (vö. KAKJ. 89. Trj.: *<£&£- «hinzu-
fügen, 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» 36:364.) — 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 -j-
íelel 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. 

9 
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régen» ~> pvra «idő» 37 : 53. < or. nopá. Az is lehet azonban, 
hogy az i rendes megfelelője egy elveszett - pnek : 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 uerantta-
amlsd$ «halat kikészíteni leült» 38: 141. (uerl «csinál» 38 : 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.) | si-
kemna 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» 41 . 
(eudtta «vágni» 37 : 179.) 

b) Ismétlődő cselekvés: laulnú «mondogat» 38:135. (lau-
sadi «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 «oda-
odajár» 38: 129. (ipy'hm «járok» 37: 166.) j namrliiida «ugrálni» 
36: 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» 37: 
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» 38:133. (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 tut-
yar$m « á magam gyújtotta tűzhelyem* 38:127. (tut vhs «tüzet 
gyújtott)) 37: 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» 36:390, 
(vö. vudds ((kiáltott)) 37 : 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» 38: 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 vér-
csöppjének 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)) 37:68. . 
(pra aV kbrihn «oldalra esel» 36 : 351.) j oylal kerdtlitel «fejeik 
hengeregnek» 188. (vö. kertel «fordul» 37 : 266.) 

c) Elhomályosult: ruygHlniman «gázolva» 36:379. (ruyk-
bmdn «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» 37 : 
75. (vö. akm9ss9t «gyülekeztek)* 37: 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» 36 : 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 «ne-
velgettem» 38 : 114. (Bnomdi «nőni» 36 : 390.) 

c) -0tni- (caus. -/9í- +frequ, -i-): manem al euhfitiü (ten
gem ne csalj meg!» 36 : 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» 36 : 

383. (vö. noySlman «futva» 36 :367 ; 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. 

E g y s z e r ű k é p z ő k . 

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 naudr-
mds «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*) 38 : 
134.) J % sém-pelken pelvk-jjöyolmalem «az egyik szemedet kiszú
rom)) 31. (vö. pöydl'sdli «megszurkáltaw 38 : 113.) [ siiemdsa ((meg
pillantották)) 38 : 121. (siiahhm «nézek» 36 : 357.) | pShk-uas-
mdsli «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§l-
mdsli «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.: mola-
pugdt 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 nik-
iaudltsdlam «a vízbe behajítottam)) 38 : 125. iiau&Uem «vetem, 
dobom*) 38 : 124.) | Ivsloda «hajítsd el» 37 : 193. (Ivskdla «do-
batik» 37 :58 . ) 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 be : vudtl «elkiáltja magát» 3 6 : 
394. (vu§l «üvölt)) 37 : 54.) j palpmpi nör§m-yái' ((megijedt rón-
bika» 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. 34 : 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» 37:55 . (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. • 2 
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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 be-
hordta a hó»). 

c) Elaprózódó cselekvés: naworeltél «szökellnek)) 40. (na-
udrda «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» 37:165. 
(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*) 36:374; siski-
lil 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 tayar-
lij/ihn «a jégben nem akadsz meg» 37 : 71.) | %undsi timl nai-ki 
pdydnl «ha majd a tavaszi nap süt» 38 : 132. (vö. semlal kim-
paksdt «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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AHLQV. pakimtlem «schrecken»; PATK. pagaptem [caus.1 «meg-
ijeszteni»). 

g# .p. (rfí-J; 1. az összetetteket. — Vö. vog. -p- NyK. 
34 : 21.7. 

Ö s s z e t e t t e k . 

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 gya-
korító 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» 36: 
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 : 56 ; 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» 38 :323 . (kasta «keresni» 36: 
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-rvy-
iwmdds «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 be : 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.) | lau-
svsna lehmdds «lóhátra ült» 37 : 63. (lehs «ült» 37 : 53.) ) noy-
kibmdds«hirtelen fölkelt)) 3 7 : 2 6 5 . (kildi ((fölkelni)) 37 :61 . ) | 
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 soppí-
vuhtsdt «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: oy-
satpdy kezdi lögSfítsslí «rézhüvelyes kését elővette*) 37 : 54. (vö-
logemdsli «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» 37: 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)) 37 : 
79.) stb. 

III . Műveltető képzők. 

E g y s z e r ű e k . 

1. Leggyakoribb causativ képző — éppúgy mint a vogul-
ban — 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.) 36 : 
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.) | il-
iiiudtsa «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.) 36:374.) 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 



2 2 SCHÜTZ JÓZSEF. 

«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» 37:55 . ) | 
amdtsdlli «leültette)) 37 : 182. (ü-am'sds «leült» 38 : 132.) | uqs-
amdds «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. -t-
NyK. 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» 36 :363 ; nöyUm %ár «űzött 
rénbika» 40. (vö. noySml «futásnak ered» 37:259.) | semlán ásat 
yos-páydVhlám «mind a két szemedet kiverem» 37 : 75. {kim-
paksdt ((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 sorolóm-
föl 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. 

Ö s s z e t e t t e k . 
1. -lt-. Elég gyakori képző; a causativ -l- és a caus. -t-

összetétele; 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» 36:356: 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» 38:113. 
(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» 37 :164; 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 «föl-
serdüb) 126.) — Vö. vog. -It* NyK. 34 :62 . 

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» 37:187.) — 
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 képzőrőlvazt írja, hogy a vokális
ban a finnugor *-«#- reflexiv-képző rejlik, a -i- pedig a frequen-
tativ -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 osztják-

ban — 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» 37: 
73.) | yoina Ibtlaidt aki veszi meg?» 37:72, | at AayAein ((takar
janak be» 256. | ant yailápm «nem találnak el» 38 : 125. | m-
widlilüjem «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 ney-
yoina 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 amp-
öni 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 n é v s z ó k b ó l . 

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» 26; 
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. személyével-
és 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?)) 38 :142 . \ pöpr «beszéd» 184: pötvrl «beszél». | vu 
«ordítás» 3 7 : 5 4 : vuSl «üvölt» 3 7 : 5 4 . | jak «táncz» 257 i 
l-tamidi at jakAáin «éppígy tánczoljanak előtted» 257. j jSlem 
«szégyen» 22 : 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» 38:120. | and oslem «nem tudom» 3 7 : 6 6 : osem «tudá-
som» 82; os andam «nem ismeretes*) 37 : 173. 

2. A névszóban kifejezett dolog eszköze az igében kifeje
zett cselekvésnek: kus (tkarom» 37 :186: kussa «megfésültetett» 
38 :141 . [ yat-laygdl «a ház teteje» 37 :174 ; layjvy láu «takarós 
ló» 42: 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» 88; larédy tü yay-
jdlna .lőttel «a rovátkos [szélű] tó hágójára szállnak)) 28 : 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 de-
verbális 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: 

E g y s z e r ű k é p z ő k . 

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 «ke-
sergés» 117.) { tistdl «gyászol» 38:133. (tisd «gyásza» 38:133.) | 
muyeu al tvrastila «minket ne akadályozz*) 37 : 262. (tvrvs «aka-
dék» 38 : 147.) | lár/uli káli juyan luel juyantlem a tavi hal vé-
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res(?) osztaléka gyanánt neki juttatom» 276. ) manem nndastd-
sen-gi lóin «ha engem megsegítenél» 37 : 262. (vndás ((segít
ség))), f ma sömdlpm sömal «magam rótta rovás» 268. j mufotsa-
jem «igéztettem» 268. (mul «igézet» 19.) | nahtman tailalu «nye-
lezve 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» 37 :167 . (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» 36:352. (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. -t-
NyK. 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 fbt-
mdSdt «ettől a gyalogos pasztértől származott a paszter-nemzet-
ség» 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» 36:367. (vö. sayk-
osmdy yü luy «forró vánkosú hosszú nyár» 233; saykem jeyk 
jem áby sayki Ettal «az izzadtság csak úgy dűl rólam» 87.) —-
Vö. vog. -m- NyK. 34 :233 . 

4- -i-, -}i}-- Nem gyakori mint denominális igeképző : nál-
mifou ((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.) 

Ö s s z e t e t t e k . 

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 — de-
verbális — 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 ma-
nem, 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.) | jamvlt-
mal «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 n é v s z ó b ó l . 

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» 36 :395: 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 
37:75, 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: yayyi-
jemna «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 «vendégszobarekeszecs-
kém» 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.) | yápley-
kem «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» 37:193. (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 viyli-
sikel «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 
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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 láil-
pm 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» 38 :121 . 
(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 -y-
s 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» 
36:349. ) | %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 «szúnyo-
gosra vált az idő» 36 : 353. (pilya «szúnyog» 36 : 351.) | kázdy 
yui «vigasságos emberi) 38: 113. (kas «vigasság»> 38: 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 yan-
nidm «sodrott íjjú nászom» 38 : 134. (iöy§l oíjj» 38 : 118.) | keu-
yjiddy 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» 38: 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» 38:138. (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 dimi-
nutiv 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 kö-
zepe» 38 : 125. | lápy kalpm lati «üreges nyom ürege» 118. j 
lokdy láyvv lökem «karikás pánczélom karikája». | oyvy pan ojdl 
«a fejes part feje» 38:123. | 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) 37 :53 . ) | 
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» 38 : 113. (iuy «fa»> 37: 169.) | kéli-siy 
«kötélgombolyag)) 181. (kel «kötél» 44.) [ kbrdi uaibi lufi «vas-
fogantyús 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. 
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«termésköves sánczú város» 119. (keu «kő» 37 : 256.) | sat vájv 
tini yor «száz hódbőrös drága suba» 155. (vö. vájdy layker «hód-
bőrös 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» 38: 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 jelem-
lájem «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; 35 ; 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» 38: 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: UUy-
loyypi 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» 38: 134. 
(iuy-tvi «facsúcs» 37:159.) 

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- | 
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színüleg benn rejlik a lativus ragja (vö. az imperativus, az in-
íinitivus s a lativusi rag l, | , a stb. alakjait és KAÍU. 156: 0T 

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 «lábügyet-
lenné 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 : 75 ; 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, Ge-
brechen, 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 es tben 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-instru-
mentalis-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 kutya-
nagy szégyenben szégyenkezem*) 173. (jelem «szégyen» 22.) j 
senut amdsti uaidt «a szemed előtt ülő vadak» 38:147. | muwet-
üanzi keídy meivdlvp ort «földhátas, pánczélos mellű fejedelem-
hős» 168. (mü «föld»). I lufi-tvi sdiidtna il-öy§lhm «botra támasz
kodva leszállok)) 38 :121 . (vö. sdulal «botjaik» 38:138.) \ jeyket-
sanzi 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» 38: 116. | Uk-oyi likatna namtm 
söslem «haragos fej béli haraggal lépdelek)) 176. | kant-oyi kan-
tatna söslem «dühös fejbeli dühösséggel lépdelek)) 176. | yvtl-
youát 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, 36:367. 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-kur-
jitvl 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 «zel-
niczefa» 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» 36:368. | 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» 38: 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 yvt-
hlna «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 possessoris-
íéleket 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 unt-
lay 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 possessoris-
képző) 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 «má-
sik» 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» 36 :371 . | tamotta 
uasal «elébbeni városuk)) 37 : 263. 

b) -m: tam «ez» 37 :53 . (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» 37 : 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» 
37:177. (lábat «hét» 37 :53 , 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 föl-
metólnii) 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 más: 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)) 38 :328 . | pöddr'ta ior ioy§tl «beszélni ereje jő» v36:377. | 
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» 38: 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 Közlemények. 1L. & 
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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 in-
finitivus: sömdtt»da pitsdli ((öltöztetni kezdte» 37:191. | 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 infi-
nitivus, 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 na-
udrdi 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*) 37: 
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)* 36:367. 

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 igenévképző . 
A -t- képzőnek második nagy szerepköre az, hogy mellék-

névi 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 diíferen-
cziálódási 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» 
75 . = «íjjcsináló jó fa». Ezekben tehát a melléknévi igenév 
mezéit fejez ki; fölfoghatjuk — mint a fordítás mutatja — in-
finitivusnak 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» 37:60. 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 ki : 

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)) 38 : 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» 36:377. 

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 ne-
képzővel (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» 36:352. | noya 
Ildi iasdm «húsért nyúló kezem» 38 : 113. 

Y) EZ 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 vígas-
ságos 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 nen-
yoi «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» 38:133. 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)) 38:143. | 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)) 37 : 166. | sönidttdt «ruha» 37: 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» 38:123. (tk. két ember evő. . . ) . \ yár leti 
ríáta «rénbika evő rnoha» 118. | or'i amosti namdk teydl «feje-
delemhős-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 «város-
evő 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*) 38:128. 

II. Eitkábban használatos a -la, -ti képzős melléknévi ige-
név múlt idejű cselekvés kifejezésére. Az átmenet könnyen meg-
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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» 38: 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 ragtala-
nul, 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» 36: 
,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» 38: 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 köz-
ben» 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 siski-
lil 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 csüllő-
madár 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 ki : yos 
yár yöyfom nardy jeyk mantt yo ortl öltem «húsz rénbika futotta 
bűnhödéshozó vészre menő fejedelemhős vagyok» 175. | yofon-
titem «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 nem<fgr . *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 töj-
mvs «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» 37 :168 . | 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 soyy-
hm 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*) 
37:169. (tkp.: «adott sógorod, sógorod, a ki adot t . . . .») . | %dn-
azeu iilfidddm pdm-yorbi-yoi «a király-atyánkat megmentett Fű-
forma-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 «ős-
emberünk 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)) 38: 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» 274 .— 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?» 37 : 165. (tkp. 
hol lévő hely). | aktféim tvycipl «gyülekező helyük» 37:75. | 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. \ %b-
riman dia, «rettegj» 36:387. (%'orida «félni» 38:145.) | eudtman 
ol «ki van czifrázva» 37 : 164. (eudtta «vágni» 37 : 179.) | asni-
so% tayarman ol «a medvebőr föl van akasztva» 37: 168. j /ai'fo-
man anwsl «sirdogálva ül» 37 : 165. j uelfígshman «vadászva-
halászva» 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)) 38 : 113. — Sajátságos alkalmazása van a iets9s «elkészült» 
ige mellett: sömdtlwman iets9s «az öltözködéssel elkészült)) 36: 
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 -m-
képző; 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. 5 
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kuddft iuudm-kemna «a mint délre vált az idő» 38 : 129. [ noy-
ámdtmdlna 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. | ai-
yui olm&mna «gyerek-ember koromban)) 38 : 120. | iasdn-idt en-
mdltmdmna «midőn kézizmodat neveltem)) 38 : 120. | mundí no-
yáidl 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 «tán-
czukat 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 ardammeu-
lamba-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» 37: 172. | sidi -yaiémal satl «így 
maradt vissza, hallszik)) 38:121. | 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 lam-
bdl 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. | iore-
mdtnem «elfelejtettem*) 36 : 362. | álmem olmem «álmomat át-
aludtam» 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*) 38: 
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 «Num-
Tör§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)) 37:263. | 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 -m-
mel alkotott igenév jelentésót. A példákat három csoportba 
oszthatjuk: 

, a) Jelenidejű: uas uelmay ar ör't «réczeölő sok fejedelem-
hős*) 38:112. \ jiw-0% manmay nardy jeyk «apai fej vesztő bűn-
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hödéshozó víz» 19. | lant lewmap lanpp nömds «étel evő táplá-
lékos 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 «há-
rom[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 rá : 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)) 36 :362 ; KAEJ. 50: 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 amvs-
lem «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» 37 :62 . (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 38 :131. «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» 37 :72 ; 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. teydp-
talem «megtöltöm» 232.) — Szintén továbbképzéssel van dolgunk 
e — többször előkerülő —», szóban: altnay ((összerótt*) 38:117. 
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 ur-
yoji ontrem váyantlen «erdei emberi elmém megsejti*) 174. (vá-
yantl «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 tán; 
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. 34:421 . 

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 «me-
nyétrécze 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 «kecze-
hálóval 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 himbáló-
dott» 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 yai-
hy?n «lábai a földre nem érnek» 38:313. | 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))) 37 : 273. | ölatdn-sa «várjatok csak» 36:349. | 
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» 37 :181 . 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. 
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