
A vogul-osztják tárgyas igeragozásról. 

i. 

Már régen észrevették, hogy a vogul-osztjákban (és rész
ben a magyarban) feltűnő egyezés van a tárgyas igeragozás 
személyragjai és a birtokos személyragok között. Hiszen csak 
egymás mellé kell állitani az alanyi s tárgyas igeragozás és a 
birtokos ragozás alakjait, és rögtön észrevesszük, hogy a hol a 
tárgyas ragozás személyiagjai eltérnek az alanyi ragozás személy
ragjaitól, ugyanott a birtokos személyragok is eltérnek az alanyi 
személyragoktól, úgyhogy a tárgyas személyragok megegyeznek 
a birtokos személyragokkal. A példák világosabbá teszik majd 
a dolgot. 

VogÉ. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 10—12, 37—40.): 

A) Alanyi ragozás: B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás 
a) A cselekvés tárgya a) Egyesszámi birtok 

egyesszámi: 
Sg. 1. mineim cmegyek" ratilém Verem őt5 hvolém 'házam' 

2. minein ratilén kwolén 
3. mini ratitá kwola*) 

Du. 1. minimen rátilémén kwolémén 
2. minijin ratilén kwolén 
3. minei ratitén kwolén 

Pl. 1. mineuw, minüw ratileuw, ratilüiv kwolüw 
2. minijin rátilán kwolán 
3. mine'it ratiánl kwolánl 

*•) ma cföld5: matá. 
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B) Tárgyas ragozás: 
b) Kettősszámi tárgy: 

íSing. l.rátiáyém 'verem őket 
2. ratiayén 
3. rdtidyd 

Dual. 1. rátiáyémén 
2. ratiayén 
3. ratiayén 

Plur. 1. ratiáyüw 
2. ratiáyan 
3. ratiáyanl 

C) Birtokos ragozás: 
b) Kettősszámi birtok: 

kettőjüket' kwoláyém 'két házam' 
kwoláyén 
kwoldya 
kwoláyémhi 
kwoláyén 
kwoláyén 
kwolayüw 
kwoláyán 
kwolayanl 

B) Tárgyas ragozás: 
c) Többesszámi tárgy: 

'Sing. X.ratianém Verem őket' 
2. rátianén v. ratidn 
3. rátiáná 

Dual. 1. ratiánémén 
2. rátianén v. ratidn 
3. rátianén v. ratidn 

Plur. 1. ratidnüw 
: ,' % ratidn 

3. ratidnl 

C) Birtokos ragozás 
c) Többesszámi birtok: 

kwoliiném 'házaim' 
kwolánén 
kwoldnd 
kivolánémén 
kwolánén 
kwolánén 
kwolanuw 
kiuolán 
kwolánl. 

VogKL. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 107—8, 124—128.) 

A) Alanyi ragozás 

Sg. 1. miném 'megyek 
2. minén 

B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszámi tárgy: a) Egyesszámi birtok: 

jérptilém 'szeretem őt' kwdlém 'házam' 
jérptilén kwdlén 
jérptit kwálá*) 

minimé, jérptilám kiválám 
3. mini 

Du.l . minimen, 
minim 

minin jérptilán 
miniji jerptidn 
miniwen, miniu jérptilou 

2. minin jérptilán 
3. minét, minit jérptián 

2 
3 

Pl. 1 

kwdldn 
kwdldn 
kwdlou 
kwdldn 
kwdldn 

*) lu ' ló ' : lua, ludt; k'um 'férfi' : k'umtá. 
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B) Tárgyas ragozás: 
b) Többesszámi tárgy: 

Sing. 1. roatiám Verem őket5 

2. roqtian 
3. roqtian 

Dual. 1. roqtinam 
2. roqtian 
3. roqtian 

Plur. 1. roqtinqu 
2. roqtián 
3. roqtian 

C) Birtokos ragozás 
b) Többesszámi birtok: 

kiuülám 'házaim' 
kwálán 
kwálán 
kiválanám 
kwalan 
kwalan 
kwalanou 
kwalan 
kwalan 

B) Tárgyas ragozás : C) Birtokos ragozás 
c) Sing. 3. sama jel-krwq,úitia c) Sing. 3. sama 'két szeme* 

'lehunyja két szemét' luán 'két lova'. 

VogAL. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 157—159, 162—168.): 

A) Alanyi ragozás: B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás: 

Sg. l.joytem 'jutok' rqtilém 'verem őt' osém 'juhom' 
Q.joyten rqtilén ősén 
3.jo/ti rqtit osát 

Du.l . jo'ytim rqtilam osam 
<Z.joytin rqtilan osan 
'Á.joytije rqtian osan 

Pl. l.jo%tiw rqtilqu osqu 
Q.joytin rqtilan osan 
S.joytét rqtian osan 

B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás 
b) Többesszámi tárgy: b) Többesszámi birtok: 

Sing. 1. tatéltiam 'kihajtom őket' osam 'juhaim' 
2. tatéltian osan 
3. tatéltian osan 

Dual. 1. tatéltinam osanam 
2. tatéltian osan 
3. tatéltian osan 

Plur. 1. tatéltinqu osanqu 
2. tatéltian osan 
3. tatéltian osan. 



A VOGUL-OSZTJÁK TÁRGYAS IGERAGOZÁSRÓL. 389 

VogK. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 194—195, 217—223.) 

A) Alanyi ragozás: 

Sg. l.ménqm v 
'megyek' 

2. ménán V. menyén 
3. meni 

Du.l. ménímén 

2. méníné 
3. méná 

Pl. X.ménqu 
2. rnénan v. 
3. ménéit v. 

JB^) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszámi tárgy: a) Egyesszámi birtok: 

ményém roqtilém Verem őt' kwálém 'házam' 
FK.tatilém'hozom. őt' 
roqtilén, FK.tatilén*) kiválén 
róqtité, FK. tqtité kwálát 
roqtilamén, FK. tq- kwálamén, FK. kwa-

tilam**) leim 
roqtilén,FK.tqtilan kwálan 
roqtitén, FK. tqtilan kwálatén 
roqtilqu, FK. tqtilqu kivalqu 
roqtilán,FK.tqtilan kwálan 
roqtyánl, FK. tqtyán kwdlanl, FK. kwálan 

v. tqtyánl 

menine 
menyét 

B) Tárgyas ragozás: 
b) Kettősszámi tárgy:. 

Sing. l.roqtyqm, FK. tqtyqm 
2. roqtán, FK. tqtyqn 
3. roqtá, FK. tqtyq 

Dual. 1. roqtyámén, FK. tqtyqm 
2. roqtán, FK. tqtyqn 
3. roqtán, FK. í a í ^ 

Plur. 1. roqtyénqu, FK. tqtyénqu 
2. roqtán, FK. tqtyénán 
3. roqtán, FK. tqtyán v. tqtydnl 

C) Birtokos ragozás: 
fty) Kettősszámi birtok: 

kiválám, FK. kwálqm 
kwálan, FK. kwálqn 
kwdld, FK. kwálq 
kwálodmén, FK. kwálám 
kwálan, FK. kwálan 
kwálan, FK. kwálan 
kwülqu, FK. kwálqu 
kwálan, FK. kwálan 
kwdlán, FK. kwálan 

c) Többesszámi tárgy: 
(Prseteritum) 

Sing. 1. roqtsáném Vertem őket' 
2. roqtsánén v. roqtsán 
3. roqtsán 

Dual. 1. roqtsénamén 
2. roqtsénán v. roqtsán 
3. roqtsán 

Plur. i.roqtsénqu 
2. roqtsénán v. roqtsán 
3. roatsán 

c) Többesszámi birtok: 

kwaláném, FK. kwálám 
kwálan 
kwálan 
kwálén'ámén, FK. kwálénám 
kwálénán, FK. kwálénán 
kwálan, FK. kwálénán 
kwdlénqu 
kwálan, FK. kwálénán 
kwálan, FK. kwálénán. 

*) Sajtóhiba tqtilén helyett. 
**) Az eredetiben talilám nyilván sajtóhiba. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL- 26 
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VogP. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 236, 249—251.): 

A) Alanyi ragozás: 

Sg. \. mineim 'megyek: 

2. minein 
3. mini 

Du.l. minimé 
2. miníné 
3. minífé 

Pl. 1. miníwé 
2. miníné 
3. minef/t v. minet 

B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszámi tárgy: a) Egyesszámi birtok: 

joytilém 'utolérem őt' kwdlém 'házam' 
joytilén kwdlén 
joytité kwaiat*) 
joytildm v. joytindm kwiildm 
joytildn v. joytinan kwdldn 
joytidn kwáldn 
joytilau v. joytinqu kwdlau 
joytildn v. joytinan kwáldn 
joytidn kicaldn 

B) Tárgyas ragozás : 
b) Többesszámi tárgy: 

Sing. l.pqjtidm 'megfőzöm őket' 
2. pgjtidn 
3, pqjtidn 

Dual. 1. pqjtindm 
2. pqjtindn 
3. pqjtidn 

Plur. \. pajtinqu 
2. pqjtindn 
3. pqjtidn 

C) Birtokos ragozás: 
b) Többesszámi birtok: 

kwdldndm 'házaim' 
kwdldndn 
kwdldndn 
kwdldndm 
kwdldndn 
kívdldndn 
kwdlénaii 
kwdldndn 
kívdldndn. 

VogT. (MUNKÁCSI, VogNyelvj. 264, 289—294.): 

A) Alanyi ragozás : 
Futurum: Sing. 1. minem 'megyek', 2. minén, 3. mini 

Plur. 1. minin, 2. minin, 3. minet. 
Praeteritum : Sing. 1. minasém, 2. minlísén, 3. minas 

Plur. 1. minasü, 2. minasné, 3. minast 

B) Tárgyas ragozás: C) Birtokos ragozás : 
a) Egyesszámi tárgy: a) Egyesszámi birtok: 

Sing. 1. dlüém 'meg fogom ölni', Praet. alastém ndmém 'nevem' 
2. dlílén, dlastén ndmén 
3.dlíl, dlastil námi**) 

*) laildt és laild 'lába', jengid 'szolgája' 
**) tata 'atya': tdtati, purd 'árr': purdt. 
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J?lur. í.álílü, ald'stü námu 
Q.álílné, alá'stne*) námné * 
3. alílan, álastan náman 

b) Többesszámi tárgy: b) Többesszámi birtok: 
"Sing. 1. alűáném ''megölöm őket', Fr&t.alá'stáném ndmaném 

2. alilanén, alastanén namanén 
3. alílani, áldstáni námani 

Plur. 1. álílanü, álastánü námd'nü 
2. álüanné, aldstanné namanén 
3. álüan, álastan namanén. 

Összeállítottuk az alanyi, tárgyas és birtokos ragozás pél
dáit a vogul nyelvjárásokban és láttuk, hogy a t á r g y a s r a 
g o z á s é s b i r t o k o s r a g o z á s s z e m é l y r a g j a i k e v é s 
k i v é t e l l e l t e l j e s e n a z o n o s a k . Azt a néhány esetet, a 
hol a kétféle ragozás személyragjai között bizonyos eltérés mu
tatkozik, alább iparkodunk megmagyarázni. 

Most hasonlítsuk össze ugyanezeket az alakokat az o s z t -
j á kban. Az összehasonlítás ugyanarra az eredményre vezet, 
mint a vogul; a d é l i - o s z t j a k b a n a t á r g y a s s z e m é l y 
r a g o k t e l j e s e n e g y e z n e k a b i r t o k o s s z e m é l y r a 
g o k k a l . A d é l i - o s z t j á k példákat a Keleti Szemlében meg
jelent PATKANOw-FucHS-féle nyelvtanból veszem (48. §. és az ige
ragozásról szóló fejezet). 

A) Alanyi ragozás: 
Sing. 1. mendam 'megyek', 2. mendan, 3. ment 
Dual. 1. mentiemen, 2. mendeden, 3. mendeyen 
Plur. 1. mendeu, 2. mendeda, 3. mendet. 

B) Tárgyas ragozás 

Sing. l.pandem 'teszem' 
2. panden 
3. pandet 

Dual.í.pandemen 
2. pandeden 
S.pandeden (KK., D. 

*) Sajtóhiba alastné helyett. 
26* 

C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszámi birtok: 

ayem fanyám' 
ayen 
ayet 
ayemen 
ayeden (KK., D. ayesen) 

-esen) ayeden (KK., D. ayesen) 
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Plur. 1. pandeu ayeu 
%pandeden (KK., D. -esen) ayeden (KK., D. ayeseriy 
3. pandet ayet 

C) Birtokos ragozás: 
b) Kettősszámi birtok: 

Sing. 1. ayeyedam, 2. ayeyedan, 3. ayeyedat 
Plur. 1. ayeyedeu, 3. ayeyedat 

c) Többesszámi birtok: 
Sing. 1. ayidam, 2. ayidan, 3. ayidat 
Dual. 1. ayidemen, 2. ayiden, 3. ayiden 
Plur. 1. ayideu, 2. ayiden, 3. ayidat. 

Az é s z a k i - o s z t j á k példákat először HUNFALVY nyelv
tana szerint állítjuk össze (Az éjszaki osztják nyelv 91—95 r 

139—160.): 

A) Alanyi ragozás : 
Sing. 1. malem 'adok5, 2. malen, 3. mai 
Plur. 1. malu, 2. maieta*) 3. maieí 

B) Tárgyas ragozás : C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszámi birtok: 

Sing. 1. eutlilem Vágom' imem "nőm5 

2. eutlilen 'vágod' imen 
3. eutlile 'vágja' imel 

Plur. 1. uslalu 'ismerjük őket' imeu 
2. uélalan 'ismeritek őket' imen 
3. uslalal 'ismerik őket' imel 

C) Birtokos ragozás: 
b) Többesszámi birtok: 

Sing. 1. imilam, 2. imilan, 3. imilal 
Plur. 1. imilau, 2. iinilan, 3. imilal. 

Ezen kívül még SZINNYEI Nyelvhasonlítasaban találunk 
északi-osztják paradigmát (KAEJALAINEN közlése alapján): 

*) HüNFALVYnál (158. 1.) sajtóhibával malen. 
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A) Alanyi ragozás: 
Sing. 1. mdnAdm 'megyek', ui0Adm Veszek' 

2. mdiiAdn 'mégy5, ut0Ann Veszel' 
3. y/t0A (ud0l) Vesz' 

B) Tárgyas ragozás: 
Sing. 1. ui0A£in Veszem', ui0z£m Vettem5 

2. ui0Aen Veszed', u}0zen Vetted5 

3. m0AAe (ud0lli) Veszi5, ui0SAe (ud0sl\) Vette5 

C) Birtokos ragozás : 

Sing. 1. sémim 'szemem5 

2. semen 'szemed5 (Fgr. Sprw. 118.) 
3. k'ütSl 'háza', póy§A 'fia'. 

Vö. PÁPAY uerdm 'dolgom5, uerdn 'dolgod5, afol 'atyja5 

:NyK. 38 : 325. 

Minthogy újabb északi-osztják nyelvtanunk még nincsen, 
kénytelenek vagyunk egyelőre azzal az eredménynyel megelé
gedni, a melyre ezekből az adatokból jutunk, hogy t. i. itt is 
sokkal szorosabb az összefüggés a tárgyas és birtokos ragozás, 
mint a tárgyas és alanyi ragozás között. Legvilágosabban látjuk 
ezt 1. a többesszám 3. személyében: malet 'ők adnak5, de us-
lalal 'ők ismerik őket5 (a hol az első -l a prsesens jele, a má
sodik -l a tárgyas ragozás jele és az utolsó -al, -l a személyrag) 
és imel 'nejük5, imilal 'nejeik', laulal si laptsdlal 'a lovaikat ím 
megállították5 PÁPAY, NyK. 37 : 63 ; 2. a többesszám 2. szemé
lyében az alanyi ragozásban maieta 'ti adtok5, a tárgyas ragozás
ban uslalan 'ismeritek őket' és a birtokos ragozásban is imen 
'nőtök5, imilan 'nejeitek5, %vm-iiiylan 'koporsóitok5 (PÁPAY, NyK. 
37 : 72.); 3. az egyesszám első és második személyében sémim, 
semen és ui0Aem, ui0Aen, de mdnAdm, mdnAdn. 

A szurgutiosztjákban is, a melyre nézve csak CASTRÉN 

nyelvtana ad útbaigazítást, szorosabb az összefüggés a tárgyas 
~és birtokos ragozás között, mint a tárgyas és alanyi ragozás 
között (Versuch einer ostjakischen Sprachlehre2 45, 58—61.): 

A) Alanyi ragozás : 
Sing. 1. menlem 'megyek5, 2. menXen, 3. menA 
Dual. 1. menXemen, 2. menXeden, 3. menXegen 
Plur. 1. menXeuy, 2. menXede*/, 3. menlet. 
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B) Tárgyas ragozás 

Sing. 1. panlem 'teszem5 

2. panlen 
3. panladw/ 

Dual. 1. panXadamen 
2. panlaten 
3. panlaten 

Plur. 1. panladau% 
2. panlaten 
3. panXÍA 

C) Birtokos ragozás 
b) Kettősszámi birtok: 

Sing. 1. karagalam 
2. karagalan 
3. karagaA 

Dual. \. karagaXamen 
2. karagaXen 
3. karagaXen 

Plur. 1. karagaXau/ 
2. karagaXen 
3. karagaXaA 

C) Birtokos ragozás: 
a) Egyesszárai birtok:: 

karám 'földem, terem* 
karán 
karaA 
karamen 
karin 
kar in 
karau% 
karin 
karÍA 

C) Birtokos ragozás: 
c) Többesszámi birtok: 

kar alám 
karaXan 
karaA 
karalamen 
karalen 
karalen 
karalau% 
kara len 
karalaA. 

Itt sem bocsátkozunk részletesebb elemzésbe, hiszen CASTEÉN-
maga is megjegyzi az igeragozásnál, hogy «dieses Schema ist 
vielleicht nicht ganz zuverlássig, da es uns für die Surgut-
Dialekte an hinreichenden Paradigmen fehlt» (55. 1.); annyit 
azonban megállapíthatunk itt is, a mit már előre bocsátottunk, 
hogy szorosabb az összefüggés a tárgyas és birtokos, mint a 
tárgyas és alanyi ragozás között (1. a duális 3. és a plurális 2.. 
és 3. személyét). 
. . Világos tehát, hogy a vogulban és az osztjákban valami 

összefüggés van a tárgyas és a birtokos ragozás között. Ez az, 
összefüggés azonban sokkal mélyebb, semhogy megmagyarázására 
meg lehet elégednünk azzal a feltevéssel vagy megállapítással,.-
hogy a kétféle ragozás alakjai hatással voltak egymásra (L. 
SZINNYEI, Finnisch-ugr. Sprachwissenschaft 154.); ezt az össze
függést véleményem szerint csak úgy értjük meg teljesen, ha 
föltesszük, mint már BÜDENZ gondolta (UA. 314.) — bár ő más
képpen magyarázza a tárgyas alakokat, mint mi —, hogy ez: 
aké fc r a g o z á s e r e d e t i l e g a z o n o s . 
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Kégóta tudjuk, hogy «die Tempusstámme in den finnisch-
ugrischen Sprachen sind Nominalstámme» (SETALA, Tempus- u. 
Modusstammbildung 183; SZINNYEI, FgrSpr. 138 : «als Tempus
stámme wurden Nominalstámme, d. h. Verbalnomina, angewen-
det»). Ha mármost azt látjuk, hogy a tárgyas ragozásnál is név
szói (nomen verbale) tőhöz járulnak ugyanazok a személyragok, 
mint a birtokos ragozásnál, akkor nem foghatjuk föl a dolgot 
másképpen, mint úgy, hogy pl. ratilém 'ón verem őt3 azt jelenti 
tkp., hogy 'őt verésem', rdtidyém 'verem őket kettőjüket'tkp. = 
'kettőt verésem (két verésem)', rdtiáném 'verem őket' tkp. == 
'őket verésem (veréseim)', mig az alanyi ragozásban mine'im 
'menő én' — 'én megyek', mini 'menő' = 'megy', mine'it 'menő-k', 
duális mineV 'menő-k' éppúgy mint kwolét 'házak', kwolV 'két 
ház' (MUNKÁCSI, Budenz-Album 255; SETÁLÁ, TUM. 171; BUDENZJ 
UA. 351.). 

Arra, hogy igei alakok helyett olyankor is birtokos sze-
mélyragos nomen verbale-t használnak, a mikor a m a i n y e l v -
é r z é k előtt is világos ez a képzés, a vogul-osztjákból sok pél
dát idézhetünk. 

1. A v o g u l b a n a -né képzős participium prsesentis «föl-
véve a birtokragokat a f o l y a m a t o s j e l e n kifejezésére szol
gál, pl. Ül kwosg sunsi: paul nankndtd 'aztán, a mint nézi, hát 
egy falu látszik' J rusin tar píném náj tit hitilénáta 'rojtos ken
dőt öltött hölgy áll itten' | éry-aul jdnV saw ta totüaném 'nagy 
nyomorúságot viselek el íme, a milyen csak az énekben lehet
séges')). MŰNK., VogNyelvj. 43 (vogÉ.); ndnk tot HüUnétá 'vörös
fenyő áll ím ottan' MŰNK., VogNépkGy. II : 185; sunsitd: %arci 
paul qlnatá, yard üs (ilndtd 'nézi: egy tágas falu van, egy tágas 
város van' 11 :19 ; tuopd rausénát 'evezője buczkál' I V : 9 1 . K L . 
(SZABÓ, NyK. 34 : 426—7.) 

Természetes, hogy ezekben a mondatokban a -né már nem 
nomen agentis képző, hanem n o m e n a c t i o n i s képzője, 
vagyis pl. nankndtd nem azt jelenti, hogy 'látszó-ő', hanem 
'látszása'. Mert ha azt jelentené, hogy 'látszó ő\ semmi szükség 
se lenne a birtokos személyragra, hiszen 'menő-ő' = 'ő megy' = 
mini 'menő'. És a -né valóban sokszor nomen actionis képzője: 
vogÉ. «fij»y kisném sis 'mialatt az utat keresem (út keresésem 
alatt)' | manau roytéptanén ma és 'mivel bennünket megijesztettél, 



3 9 6 FOKOS DÁVID. 

(tkp. megijesztésed miatt)'» MŰNK., VogNyelvj. 44; vogK. «qm 
táu érinát k'öntléslém 'én hallottam az ő éneklését' | ésnát váip 
mö 'leszállásra alkalmas hely' | k'önti mennén mént 'hadba men
ted helyén'w VogNyelvj. 225; to% yqntléném yalté 'a mint így 
hadakozom' II : 4 3 ; jálnén mántél 'míg oda jártál' II : 240; 
punélténát palitél 'mialatt rárak' IV: 178. FL.; jálnát-sis 'mialatt 
jár' I : 69. SZABÓ, NyK. 34 : 425. || tini, ájnt 'étel, ital' IV. 358. 
AT. SZABÓ, NyK. 34 : 427; MŰNK., VogNyelvj. 294. 

2. A participium praeteriti -ra képzőjénél is megvan a szó
ban forgó jelenség. Az olyan mondatokban, mint pl. ta yqnt-
lunhwé pattiamét 'most harczolni kezdtek' VogNyelvj. 45, kwol 
űnttemi' 'ketten házat építettek' 1:67, tál telimém 'tél állott be' 
II : 189 (SZABÓ, NyK. 34 : 430—1.), természetesen melléknévi 
igenévvel van dolgunk: 'kezdett-ek', 'épített-ek', 'állott-ő' éppúgy 
mint pl. minés 'ment', minésV 'ők ketten mentek', minásét 'ők 
mentek' VogNyelvj. 37. De már a következő mondatokban megint 
a nomen actionis ül. n o m e n a c t i jelentésből lehet csak ki
indulnunk : vogÉ. nay ti /qtél at temen 'te ma nem ettél' 
ásikém kér qlné yqnréltép ti tárátamá 'atyuskám vasból való 
hágcsót eresztett íme alá' \\jelpin yqlén-titén Numi-Tqrém ménné 
joltilmén 'szent nyírfád tövéhez vagy rendelve N. T. atyádtól' 
VogNyelvj. 45 ; sir éjim ti yqntmém 'kardom megtaláltam' I I : 164; 
nála puyémtamá 'nyilát megragadta' II : 93. (SZABÓ, NyK. 34 : 
431.) Itt is kimutatható a nomen actionis- ül. acti-jelentés: 
vogÉ. nqyy sajkélamém-kémt 'a midőn felébredtem' | jü sáltmém-
kémt 'a midőn beléptem' \\/qsá nátimát yalt 'hosszas hajózása 
(úszása) közben' | to% ünlimátá 'a mint úgy ül' | toy yqntlimanl 
am nüpélém joyte'it 'a mint így hadakoznak, én felém jönnek' 
VogNyelvj. 45—46; vogKL. a locativusi -t raggal: l'ül' nqmtém 
pátmát 'midőn rossz kedvem jön' VogNyj. 129; vogAL. pés 
almén-ail 'előbbi életedben' VogNyj. 169; yqtpá tqwmát nánkés 
Valakinek evezése látszott' I I : 89 ; nqp% kwálmá at vallén 'fel
keltét nem látod' III : 190 (SZABÓ, NyK. 34 : 433.); porán yotát 
ta totimát svjti 'úgy hallod, hogy tutajod valahová elhordódott' 
III : 143. (SZABÓ, NyK. 34 : 436.). 

3. Az o s z t j á k b a n . Az osztjE. -ti, -d?-képzős participium 
praesentis birtokos személyragokkal igen gyakran állítmányszerepű. 
SCHÜTZ a NyK. XL. kötetében megjelent tanulmányában részié-



A VOGUL-OSZTJÁK TÁRGYAS IGERAGOZÁSRÓL. 3 9 7 

iesen tárgyalja ezt a szerkezetet. Eszaki-osztják példáinkát az ő 
éitekezésébŐl vesszük: láiltem cállok5 PÁPAY 86; neij ort ölten 'te 

'fejedelemhős vagy' 165; tüden 'elviszed' NyK. 38 : 147; yü lup 
pustal 'hosszú nyarat nyit5 26; sastal 'hallszik5 28 ; at jdytel 
'hadd menjenek5 122; namdn oyoltel 'leszállanak' 28. Itt is vilá
gos, hogy a főnévi (nomen actionis) jelentésből kell kiindulni, mert 
külömben érthetetlen volna, hogy miért van az egyes- és többes
szám 3. személyében birtokos személyrag. Ez a nomen actionis 
pl . a következő példákban látszik: %vtl mandi-idi ca nap mente 
szerint5 PÁPAY NyK. 38 : 119; put káuditi svyat 'a fazék főzése 
Közben' 37 : 180; lou sidi pöddr'tal hidlt ca mig ő így beszél5 

37 : 266; sidi pöddr'tdl eudlt 'a míg így beszélnek' 36 : 372; 
iailal iidel §atl, lillál laudel §atl 'bátyjainak jötte hallszik, lelkeik 
beszélgetése hallszik' 37 :176 ; it pöddr'tal §dtl 'egyvalakibeszél, 
Tiallszik' 37 : 270; aídl %oi oldal, ant ybhdlli 'ki az atyja, nem 
Mllotta5 38 : 145. (SCHÜTZ," NyK. 40 : 58—59.) 

Ugyanezt látjuk a d é l i - o s z t j á k b a n is. Itt nehezebb a 
participium praesentis eredetű állítmányokat az igei állítmá-
nyoktól megkülömböztetni, minthogy a pra?sens jelének, a fre-
-quentativ -l- képzőnek is, a part. prses. -t- képzőnek is -t-, -d-
az alakja. Pontos megkülömböztetés csakis ott lehetséges, a hol 
az alanyi személyragok külömböznek a birtokos személyragoktól. 
Ha például pandeden (duális 3. személy) alakot találunk olyan 
mondatban, a hol világosan alanyi ragozást várnánk (pandeyen), 
a pandeden alakot csakis part. praes. eredetűnek tarthatjuk, tehát 
az ilyen mondatban pandeden nem: 'ők ketten teszik', hanem 
'kettejük tevése5; vagy pl. jitet 'ő jön' tkp. 'jövése5, mert kü
lömben jit 'ő jön5 (jitet-ben tehát az első -t a part. prass. képzője; 

jií-ben a -t a praesens jele). Déli-osztják példáinkat PÁTKANOV 
szövegeiből veszszük: vasa-pii severmen mendet 'er geht (lichte 
Stellen für) Entennetze aushauend5 II : 66; tu-ba ürda üttet, 
tu-ba %uja üttet 'auch er lebt als Held, auch er lebt als Herr5 

II : 46; tétté %oje tad'estet 'wer kámpft hier ?5 II : 20; jiba jidet 
'der Uhu kommt' II : 24; metta üdétteden 'wie geht es ihnen f 
PATK., Szótár 183. Az alapul szolgáló nomen actionis jelentésre 
a következő példákat hozzuk fel: öméstet-sagat 'wáhrend er sitzt5 

1 1 : 4 0 ; piragéi jitet sagat 'indem sie zurückkommt5 I I : 186; 
jevra jüguttet kem éndam 'der Wolf kommt und kommt nicht' 
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I I : 90 ; tu mendet-na, jügéy tagaja töyuntet-na . . . wie er nuii 
geht, wo er eine bewaldete Stelle antrifft. . .' II : 104; jügotte-
den-na 'wenn die zwei kommen werden5 I I : 60; atte-kegeat pan-
testesen sagat 'wáhrend sie sich das Schwert streitig machten' 
I I : 32. (igei alakkal: pentestenen I I : 136.) (PATKANOW-FUCHS, Laut-
und Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekté 109—110. §.) 

4. Az -ra képzős participium prseteriti birtokos személy
ragokkal állítmány a mondatban; pl. o s z t j E . % %an addl faú
rnál 'egy király egyedül maradt' P Á P A Y 3 7 : 2 6 1 ; tut pampái ant 
kusmal 'a tüz a fűrakást nem égette el5 36 :349; yántna likmi-
mal 'haddal találkozott' 15; iorlí pitmdl 'erőtlenek lettek' 38 : 
127; s\ amdsnidl 'ott ültek' 38 :127 ; sí manmel itna 'így mentek 
egyfolytában' 38 :128; ioremdmem 'elfelejtettem' 36 : 362; seumen 
'befontad' 38:142; kauwta pitmdn 'főzni kezdtél' 38:124 (SCHÜTZ,. 
NyK. XL:67.) ; lou semlal pührridl 'az ő szemei föl vannak da
gadva' 37 : 167; kéhl-ki sakmal cha kötele szakad el' 172; yan 
laulúü: olmal 'a király mondogatja: az ám (tk. Ő volna)5 37 : 
272; tellal yolta ey/nwl 'ruhájukat levetik' 41. (SCHÜTZ, NyK. 
XL : 67—8.) Ezeket az alakokat is csak úgy tudjuk megérteni, ha 
az -m-képzős nomen verbale-t nomen actionis vagy acti-jelen
tésűnek fogjuk fel. Nem nomen actionis, hanem nomen agentis 
van pl. a következő mondatokban: ofdl male ninkteda pid»m 
'feje már nyüvesedni kezdett' 3 6 : 3 5 2 ; yada mandmdt sí 
manmal 'a merre mentek, arra ment' 36: 375; murdl ázat uéh-
m?t 'a népe mind meg van ölve' 37 : 261 ; uélis tam uelamdt 
'csak az imént ölettek meg ím' 37 : 267; vas eslamyen 'várossal 
bocsáttattak le (várost bocsátott le nekik)' 153; lahdt aykhl 
labta loríssm 'hét oszlopa hétté áll ott' 117. (SCHÜTZ, NyK. XL : 
67—8.) fkezdett[-ő], ment-ek, megölt-ek' stb.). Az előbb fel
sorolt példákban azonban nomen actionis-szal van dolgunk: 
'maradása, elégése' stb. Hogy az -m nomen actionis képzésére 
szolgálhat, annak az igazolására a következő példákat hozhatjuk 
fel: yvtl kudefi iuudm-kemna 'a mint délre vált az idő' 38 :129; 
lou manmal svyat 'az ő menése közben' 37 : 266; Ás kudefina 
iojdtmdm-kemna 'a mint az 0b közepére értem' 38 : 119; talta 
manmeu svyat 'a mikor innen elmentünk' 37 : 268; ai-yui ol-
m?mna 'gyerek-ember koromban' 38 : 120; Aaivoltmémen jupiin 
'evezésünk után' 254; neyyoidt iojdtmdl satl 'emberek érkezte 
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hallszik' 37 : 172; lou lambdl néyyoi tiumal andam 'hozzá ha
sonló ember nem született' 37 : 270 ('születése nincsen'); áhm 
'áloni' 18; io?§l-idndl tahm S3Í 'íjjideg meghúzásának zaja' 3 8 : 
130. (SCHÜTZ, NyK. XL : 66—7.) 

Ugyanígy van a dolog a d é l i - o s z t j ákban is : untem-
voje ene sütem totta sütmem da starb ich den grossen Tod des 
Bárén' 1 1 : 2 0 2 ; ei menmem üntevat 'ich fuhr immer vorwarts* 
11:32; tédet-pa ütmemen, tuyet-pa ütmemen 'wir verlebten Win-
ter und Sommer' 11:78; tea menmet 'er ging fórt' I I : 64; yan* 
$éy nar(ai) oyteja ötmet yoi 'obgleich sich der Mann auf den 
bunten Teppich legte' 11:96; ei nermedat üntedat 'sie kámpften-
und kámpften' I I : 36, 38. A főnévi jelentés igazolására a követ
kező példákat hozzuk fel: néyema űgem vetta panmem tagana 
'als ich meiner Frau den Kopf auf den Schoss legte, damit sie 
mich kraue' II : 108; ölémem-ívet 'seitdem ich zu lében anfing' 
11:118; te yulen uimem-na, nuyat tévém 'hátte ich das gewusstr 

so hátte ich dich yerzehrt' I I : 130; toyta jügutmen tat na 'wenn 
du dórt angelangt bist' II : 114; tebéya taymet kemne 'als er 
das Vorhaus betrat' II : 92; tu, jügotmet-na 'als er hinkam' I I : 
62; kat yoiyen jügutmesen kemne, . . . táveijen 'als die zwei 
Mánner kamen, brachten sie' II : 194; ürtesen puyéda, jügut-
mesen-na 'als sie zu ihrem Herrn kamen' I I : 148; menmeden-pa 
youn üdöt, menmeden-pa adéy üdöt 'schon lange ist es, dass ih r 
gehen könntet, diesen Morgen könntet ihr gehen' I I : 134; süv-
ney tum jüytem sei jit 'das Geráusch einer sich náhernden 
Elster wird hörbar 1 1 : 1 1 8 ; nai éva tivem éndam '(so) ein 
Edelfráulein ist noch nicht geboren' II : 24 ; ödém 'Schlaf,. 
Traum' 11:44, 172 (KARJALAINEN, Zur ostjakischen Lautgeschichte. 
100. DN. öD§m 'Schlaf; Traumgesicht5). (PATKANOW-FUCHS 111. §.*)• 

*) A z ü r j enben és a v o t j ákban is előfordul az -m-
képzős participium prseteriti birtokos személyragokkal igei állít
mány helyett: «In allén drei Personen wird das Práteritum 
auch durch das subslantivische Nomen mit Personalsuffixen 
ausgedrückt, im Syrjánischen selten und mir nur in der zwei-
ten Person vorgekommen, wie te ylalömyd 'du hast dich ge-
irrt', te l'aköstömyd assid paskömtö 'du hast dein Kleid befleckt', 
kndjas tsukörttsemnyd 'die ihr euch versammelt habét', im. 
Wotjakischen aber öfter und auch in anderen Personen, fasi 
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Mindezekben a most említett esetekben tehát igei alakok 
helyett egészen világos képzésű birtokos személyragos nomen 
verbale-kat használnak a vogulban ós az osztjákban : 'adok5 = 
'adásom'. Mármost az a kérdés, hogy a vogul-osztják tárgyas 
ragozásban is be lehet-e bizonyítani, hogy ott a (birtokos) sze
mélyragok nem nomen agentis-, hanem nomen actionis-jelentésű 
alapszóhoz járulnak. Nomen actionis-jelentésűnek kell lennie az 
alapszónak, mert ha az alapszó, éppúgy mint az alanyi ragozás
ban, nomen agentis, akkor a személyragjai nem lehetnek birto
kos személyragok. Vagyis: a vogÉ. ratilém, rátilén, rátitá stb. 
alakokban be lehet-e bizonyítani, hogy az alapszó nem 'verő', 
hanem 'verés5 jelentésű ? 

A praesens a vogulban tudvalevőleg *-A •<» *-y képzős 
nomen verbale (SETALÁ, TUM. 68, 167; SZINNYEI, NyH.4 79, 100: 
Fgr. Sprw. 93, 138.), úgyhogy pl. mine'im 'megyek5 tkp. azt 
jelenti, hogy 'menő-én5, mxnéin 'mégy5 tkp. 'menő-te5 stb. Ez a 
képző nemcsak a prsesensben, hanem önállóan is előfordul -i 
(••/, -a, -V) alakban és jelentése rendesen nomen agentis: jüntép 
püyi, üri naj 'tű fogó, tartó hölgy5; kata peri, la'üá peri 
jq,més joni 'keze forgó, lába forgó jó játék5 MŰNK., VogNyelvj. 
44, 130, 169, 225; takw ünli sassá qtérnél 'a magában lakó 
törzstelepes fejedelemtől5 IV : 8 3 ; tüli jiw 'elrejtő fa5 III : 335. 
-{SZABÓ, NyK. 34 : 418.) De ugyanez a képző nomen actionis és 
~acti szerepű is lehet: pol'ém sü tiürmé tin mültián mánt . . . . 

irnmer mit einem Hülfsverb, affirmativ und negatív, z. B. ali 
ke no alepen vylemed 'wenn du auch jetzt noch lebendig bist5, 
soje bastemmy uz lu 'wir werden es nicht bekommen habén od. 
bekommen5, gyremzy uz lu 'sie werden nicht gepflügt habén od. 
pflügen5, mi soly oskysa ulemmy val 'wir glaubten ihm5, das 
murt burmyljamdy val 'ihr seid eurer zehn Mann genesen', tsir-
demdy övyl-a-ma 'habt ihr nicht gelesen5, kutemzy luemte 'sie 
fingén nicht' etc.» WIEDEMANN, Grammatik der syrjánischen 
Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjaki-
schen 166—7. Vö. még v o t j á k : kutemez uz lu 'er wird es 
nicht fangen können5 WICHMANN, SUS. Aik. X I : 91; adkiták 
kot'-kitci piramed luoz 'akárhová látatlanul bemehetsz (tkp. be-
menésed lehet)5 MUNKÁCSI, VotjNépkHagy. bab. 26; vuán kisá-
med uz lu 'vízzel nem olthatod (tkp. oltásod nem lesz)5 uo. 
Jbab. 37. 
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miorp-arísu-/ k'untti ménem 'mialatt ők a befagyott legelő szélét 
megkerülték . . . a jávoröreg valahogy elment5 IV : 315. KL.; 
patim tüjt tara lakwiltianl at sakwali 'a leesett hó, midőn ke
resztülhatolnak rajta, nem omlik össze' IV : 308 (SZABÓ, NyK. 
34 : 419; MUNKÁCSI, VogNyelvj. 118.); yansá 'hímzés' III : 310^ 
IV: 3 ; %antá 'rajz' IV : 60; erV 'ének', jonV 'játék' SZABÓ, NylL 
34 : 420. Hiszen tudjuk, hogy «régibb korban az ugor nomen 
verbale általában csak 'igecselekvés által bármikép jelzettet' je
lentett. Erre utal gyakran még egyazon alaknak többértelműsége, 
akár egyazon nyelvben is pl. nomen agentis és nomen actionis-
érték váltakozásai) (BUDENZ, UA. 178.), vagy mint SETÁLÁ mondja: 
«Die in der finnisch-ugrischen Ursprache existierenden dever-
balén Nominalbildungen zerfielen nicht in die Hauptklassen 
der nom. agentis, actionis und acti, sondern konnten sowohl 
dieses als jenes sein. Das ist daraus ersichtlich, dass mit dem-
selben Suffix gebildete Nom. deverb. in verschiedenen Sprachen 
und sogar in derselben in verschiedenen Funktionen auftre-
ten» (TuM. 173—4.). L. még SZINNYEI, NyH.4 77, 79; Fgr. 
Sprw. 90, 142. 

Ugyanígy áll a dolog a praeteritumban. Az alanyi ragozás
ban : vogÉ. minasim, minasin, minés; minisemén, minisén, mi
nist'; minisüw, minisein, minasit 'mentem, mentél stb.' termé
szetesen melléknévi értelemben veendő a tő : 'ment-én, ment-te,. 
ment[-ő], . . . ment-ek'. De már a tárgyas ragozásban : rátáslimr 

ráüislin, ratista; ratéslimén, ratislán, ratistén; ratislüw, rátislén, 
ratsánl a birtokos személyragokat nem magyarázhatjuk máskép, 
mint — a hogy mostanáig kimutatni iparkodtunk —• hogy az-
alapszó főnévi jelentésű, nomen acti-t jelent. Jelzőül szerepel 
a következőkben: jawil jömis k'ürim pat-ás 'ördög járta három 
nyom-lyuk' I V : 399; poézis élém-/alés-%uri 'gyúrt emberalak' 
I : 130. (SZABÓ, NyK. 34 : 420, 421.) De már nomen actionis-i 
és nomen acti-t jelent a következőkben: tarwitin ünlis él ün-
lenti 'nehéz üléssel üldögél tovább' 111:413; tarüt'in k'vjis 
tan krujét 'nehéz fekvéssel feküsznek ők' III : 483; jánén ursil 
ness ursaum 'nagy várakozással várt engem' IV : 111; cLntis 
'segítség'; püwis 'fuvallat'. L. SZABÓ, NyK. 34 :421 . Vö. SZINNYEI, 
Fgr. Sprw. 143—144; SCHÜTZ, NyK. 40:70. Érdekes, hogy míg 
az előbbi képző ma — a mennyiben még használatos — inkább-
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nomen agentis képzésére szolgál, addig az utóbbi ma inkább 
nomen actionis és nomen acti jelentésben használatos. 

Köviden összefoglaljuk és lezárjuk eddigi fejtegetéseinket. 
A tárgyas ragozás a vogul-osztjákban szoros összefüggést 

mutat a birtokos ragozással. Ezt nem lehet máskép, mint ere
deti azonossággal magyarázni, vagyis úgy, hogy a tárgyas rago
zás eredetileg birtokviszonyt fejezett ki ('látom őt = [őt] látásom'; 
'látom őket — [őket] látásaim v. látásom'). A vogul-osztjákban 
számos példával bizonyíthatjuk azt, hogy igei állítmány helyett 
birtokos személyragos nomen verbale-t használnak. A tárgyas 
ragozás alapjául szolgáló tő is eredetileg nemcsak nomen agen-
tis-t jelenthetett, hanem nom. actionis-t és nom. acti-t is, mint 
magából a vogulból még kimutatható. Ha most azt látjuk, hogy 
^gy nomen actionis vagy nomen acti (vagyis főnévi) jelentésű 
tőhöz birtokos személyragok járultak, nem mondhatjuk azt, hogy 
a birtokos ragozás alakjai hatással voltak ennek a tárgyas rago
zásnak néhány alakjára, hanem azt kell mondanunk, hogy a 
birtokos ragozás teljesen egyezik a tárgyas ragozással, minthogy 
a vogul-osztják a tárgyas ragozást birtokviszonynak fogta fel. 
így fogja fel más rokon nyelveknek a tárgyas ragozását is 
WINKLEE (Der ural-altaische Sprachstamm 68—84. és Das Ural-
altaische und seine Gruppén czímü munkájában).*) 

II. 

A kétféle ragozás eredeti azonosságának még egy fontos 
tanulsága van, mely egyúttal előbbi fejtegetéseink helyességét 
is bizonyítja. Tudjuk, hogy a többesszám képzője a déli-osztják-
ban és az északi osztjákban -t (DO. ima 'asszony': ímet; EO. 
naurhn 'gyermek': nauremei). De már a birtokos ragozás többes
számában 'házaim stb.' a birtok többesszámát az északi-osztják
ban nem -t, hanem -l jelöli: imilam, imilati, imilal stb. És 
ugyanez az -l van a kettősszámi birtokot jelölő alakokban: 
uaiydlam 'botosaim' 38 : 124; vbdydlam 'két néném' 37 : 73 ; 
iiyydlan 'két fiad' 3 7 : 1 8 1 ; kurydlal mouna ant %aüd7)dn 'lábai a 
földre nem érnek' 3 8 : 3 1 3 ; aytiVydlal eudlt 'két szarvánál fogva5 

*) Vö. még HUNFALVY, NyK. I : 434—467, II : 288. 
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"36 : 382. (1. SCHÜTZ, NyK. 40 : 75.); a déli-osztjákban itt is -t 
képzőt látunk, de — mint már egyszer megjegyeztem (1. PAT-
KANOW-FUCHS 51. '§.) — az északi osztják alakok mutatják, hogy 
-ez nem azonos a többes -t képzőjével. 

A rokonnyelvek mutatják, hogy a többesszám képzője -í 
~ -é- volt (SZINNYEI, Fgr. Sprw. 58.), arra pedig nincsen egyet
len biztos példánk, hogy eredeti -t ~ -^-ből az ÉO.-ban -l lett 
volna. Fgr. -í ~> -^-nek az osztjákban, éppúgy mint a vogulban, 
mindig í-hang felel meg (SZINNYEI, NyH.4 33.), tehát az imilam-
béli több birtokra mutató l nem azonosítható a fgr. többes
képzővel, mert ennek az északi-osztjákban és a déli-osztjákban 
is -t felel meg. Micsoda tehát ez az -19 Az -l a birtokos sze-
mélyragozás ezen alakjaiban ugyanaz, mint a tárgyas ragozásban 
jelentkező -l, A tárgyas igeragozásbeli északi-osztják -l, déli
osztják -t pedig természetesen nem lehet más, mint a 3. személy 
névmása (KARJ. 205. DN. |%, Trj. A5UX, V. lo/, Vj. io%, Ni $$u, 
Kaz. AQU\ 0. Ion cő'; DO. PATK. tu, tea,, tuu, tuv; ÉO. PÁPAY 
lu, AH, lou cő'; KARJ. 211. DN. $in, 0. Un stb. cők ketten'; DO. 
PATK. ün; ÉO. PÁPAY Un 'ők ketten'; DO. tég, ÉO. PÁPAY lu, 
AU, hu cők'). Hogy ezt a névmást a tárgyas igeragozásban hasz
nálták, az természetes. A birtokos ragozásban ez az -l «deter-
minativum (articulus-féle)» (BUDENZ, UA. 315.). Hogy az ÉO. 
imilam (DO. ji^po/tam ftestvéreim')-féle alakok többesszámi 
birtokra vonatkoznak, ennek az oka vagy az, hogy az l (DO. t) 
ezekben tulajdonképpen nem az egyesszám, hanem a többes
szám 3. személyének a jele, vagy — mint BUDENZ gondolja — 
hogy «egyébiránt a -lam, -lan, -lal nem teljes alakok, hanem 
ki lehet őket egészíteni a vogulból, a mennyiben a megfelelő 
-anem, -anen, -and . . . alakokból régibb osztják -lanem, -lanen, 
• lanel következik (hasonló összevonással van a vogulban is pl. 
Lozvai-vog. luam lovaim, luan lovaid és luan [e h. luaná] lovai)* 
(BUDENZ, UA. 315.). 

Hogy a birtokos ragozásban jelentkező -l nem a rendes 
többesképző -t változata (mint MUNKÁCSI gondolta, Budenz-Album 
263; 1. még BUDENZ, UA. 310.), azt nagyon szépen bizonyítja 
a látszólag nagyon szabálytalan megfelelést mutató szurguti 
nyelvjárás. A rendes többesképző ebben a nyelvjárásban CASTRÉN 
szerint (Versuch einer ostjakischen Sprachlehre2 25, 26, 32.) -A> 

fc 
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pl. iM 'öreg': ikiA; kara 'föld, tér5: karaA, kar aga A (de ehhez, 
jegyzetben hozzáteszi, hogy karagat is), dat. karagaXa, loc. ka-
ragaAna stb. Hogyan magyarázandó ez az -4 többes képző ? 
Mert ha ez szabályos megfelelője a déli-osztják és északi-osztják 
rendes -í többes képzőjének, akkor az előbb említett imilam-íéle 
alakokban is elfogadhatjuk azt a régi magyarázatot, hogy itt is 
a többes képzővel van dolgunk. Csakhogy a szurguti ikiA-beli 4 
nem a rendes többesképző! 

Tudjuk, hogy a rendes többesképző nemcsak a névszók 
többes számában van meg, hanem az igeragozás többes 3. sze
mélyében is (vog. mine'it 'menő-k'; osztjÉ. malet 'adnak' stb.). 
Mármost az alanyi ragozás többes 3. személye a szurguti oszt-
jákban így van : menlet 'mennek' (egyesszám meriA 'megy'), ment 
'mentek' (egyesszám meri 'ment'). Kétségtelen, hogy ez a -t a 
többes képző szabályos megfelelője. A n é v s z ó k n á l j e l e n t 
k e z ő -yi~-A-többes k é p z ő p e d i g a b i r t o k o s s z e m é l y 
r a g o z á s b ó l t e r j e d t á t a n e m b i r t o k o s s z e r n é l y -
r a g o s a l a k o k r a ; vagyis a karaXam, karaXan, karaA stb. 
'tereim, tereid . . . ' és az (utóbbiak hatását feltüntető) karagaXam, 
karagakan, karagaA stb. 'két terem, két tered . . .' alakokból a 
több birtok jelölésére szolgáló -A («<» -A-) átterjedt a rendes töb
bes alakokra.*) (Vö. a magyar népnyelvi Jiaimak, embereinkek, 

*) Csak nagyon kivételesen fordul elő az, hogy déli és 
északi í-vel Z-hang áll szemben egy keleti-osztják nyelvjárásban: 
KARJ. 104: DN. öy§í, Trj. (gur§A, Ni. üyH\ Kaz. öj§£, 0. gyöt 
'Schlittén, Narte'; KARJ. 138: DN. unr>a rbis', Trj. \1n44fa  
'von — an \ Vj. (%{ iinp 'so viel wie . . .', Ni. un£á, 0 . gndi 
(selten) 'bis5, Kaz. ugnfi 'bis\ Csak ezt a két példát találtam 
KARJALAINEN könyvében; mind a két eset bizonyára nem sza
bályos megfelelésnek magyarázandó; az első talán analógiás 
alakulás, a második esetleg asszimiláczió útján keletkezett. Épp
olyan kivételes és bizonyára hasonló módon magyarázandó az a 
hangviszony, melyet a következő szavakban találunk: KAEJ. 190. 
DN. kdt, Trj. k'cj^, V. tfep, Vj. k'ela, Ni. kdtiip(k\ Kaz. káAÍiykr 

'Tau'; KARÓ. 103. DN. uöy§t, Trj. uug^4, V. Vj. ugr§£f, Ni. \df 
(u-), Kaz. ÖJSA, 0. gy§l (g-) 'dünn'; KARJ. 113. DN. Igydi 'anas 
clypeata' minden nyelvjárásban l szókezdet, csak Vj. igk'Sl'. •—-
A rendes megfelelés az, hogy déli ós északi -f-nek a keleti 
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enyéimek alakokat, a hol a rendes többes képzője -k a birtokos 
szemólyragos alakok többesére volt hatással; ezekhez is hozzá
járul, bár az eredeti -i is megmarad.) 

Az északi-osztjákban tehát a b i r t o k o s r a g o z á s b a n 
h a s o n l ó e r e d e t ű -l v a n , m i n t a t á r g y a s r a g o z á s 
b a n , éppúgy mint a vogulban pl. ratiárém Verem őket kettőjü
ket' ugyanazt a dualisi -dy- elemet tünteti fel, mint kwolciyém 
'két házam5 vagy mint ratianém 'verem őket' alakban ugyanaz 
a többesjelölő -an- van, mint a kwolaném 'házaim5 alakban, és 
ez is megerősíti azt a magyarázatunkat, hogy a tárgyas ragozás 
és a birtokos személyragozás eredetileg azonos. A déli-osztjákban 
ugyan a rendes többes képző is, a több birtokot jelölő képző 
is -í ( ~ -d-) (1. PATKANOW-FUCHS 37, 46, 48, 51. §§.), de ennek 
alapján nem szabad az északi-osztják alakokat is egymással 
egyeztetni; a déli-osztjákban Összeesett a kétféle eredetű képző 
(ÉO. t ~ DO. í ; ÉO. I ~ DO. í ; 1. alább). Ha ezek alapján az 
ószaki-osztjákban a többesképzőnél l ~ t váltakozást vennénk 
fel, ugyanabba a hibába esnénk, mint ha pl. a magyarban a 
(jyermekek és gyermekeim alakoknál egy k ~ i hangváltakozást 
tennénk fel, vagy ha a vogulban a kwolét 'házak5: kwolaném 
'házaim5 alakokat t ~ n hangváltakozással akarnók magyarázni. 

III. 

Mielőtt a vogul tárgyas ragozás alakjait sorban elemezzük, 
még egy kérdésre kell megfelelnünk. Hogy van az, hogy az 
egyesszámi tárgyra vonatkozó alakokban l és t váltakoznak egy
mással és hogy van az, hogy ugyanezt a váltakozást találjuk a 
birtokos ragozásban is, a hol pl. vogE. máta 'földje5, manl 
'földjük', vogK. kwcilat 'háza5, kwálánl 'házuk5? A két jelenség 
természetesen összefügg egymással, hiszen mind a kétféle rago
zás l, t hangjában a 3. személy névmását kell keresnünk. A 3. 
személy névmása a vogulban minden nyelvjárásban í-vel kez
dődik (pl. vogÉ. taw 'ő5, Un 'Ők ketten5, tan 'ők', vogKL. tau, 
tin, tan; vogK. tau, tén, tan stb.) és tudjuk, hogy a 3. személy 

nyelvjárásokban is -t felel meg; pl. KARJ. 90. DN. yoí, Trj. 
kcaf, V. Yj. J/df, 0. ydt stb. 'Haus5. 

Nyelvtudományi Közlemények. XL. -"' 
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névmásának fgr. *s volt a kezdőhangja, a melyből a vogulban 
t, az osztjákban: DO. t,*) ÉO. A, l, Szurg. I, A, i lett (1. PAASO
NEN, Die finnisch-ugrischen s-Laute). A déli-osztják t tudvalevő
leg Miangból lett (.1 > # > £ ; * * ) 1. PAASONEN, FUF. I I : 101; 
SETALA, FUF. II : 273.). Míg azonban az osztjákban még több 
nyelvjárás az eredetibb állapotot őrizte meg, addig a vogulban 
már általános a t. Nagyon valószínű, hogy a vogulban is ugyan
azt a fejlődést kell föltennünk, mint az osztjákban. SETALA az 
i. h. ezt mondja: «Ob das wog. t . . . denselben Gang der Ent-
wicklung (z>l>A>&>t) durchgemacht hat oder vielleicht auf 
einem kürzeren Weg entstanden ist (z. B. z > § > t) mag dies-
mal dahingestellt bleiben». PAASONEN szerint «das südostjakische 
und wogulische í ist gewiss als eine Weiterentwickelung des spi-
rantischen stimmlosen Z-Lautes (A) ZU betrachten, welcher sich 
im ostJ. und ostN. findet (áhnlich ist im Südostjakischen i 
durch die Zwischenstufe A in t übergegangen, vgl. meinen Auf-
satz «Über die türkischen Lehnwörter im Ostjakischenw FUF. 
I I : 10l.)». PAASONEN, s-Laute 117. 

A ragozásban a fgr. *s kezdőhangú névmás szó belsejébe 
kerülve *;z-vel váltakozott (SZINNYEI, NyH.4 110, Fgr. Sprw. 114.); 
a szóközépi fgr. *s ^ *z-nek magánhangzók között a vogulban 
s, { felel meg, *k *•*> *y és *y ~ ¥y után azonban t, D felel meg 
(osztják A, l, t, f; pl. vog. mait, met ~ osztj.: DN. müy§i, Trj. 
<mv?§4, V. Vj. müf§l\ Ni., müyd£, Kaz. möy§A, 0. mvy§l ~ magy. 
máj; 1. SZINNYEI,'NyH.4 40, Fgr. Sprw. 42.). Mármost azt látjuk, 
hogy a birtokos ragozásban más fejlődést mutat a névmás, mint 
az előbbiek alapján várhatnók. Nevezetesen a birtokos ragozás 
azon alakjaiban, a hol magánhangzó után következett, ugyanazt 
a fejlődést tünteti fel, mint szó elején: vogE. máta 'földje', 
maten 'kettejük földje5; vogKL. lü 'ló' : lud, ludt 'lova', perna 
'kereszt': pernát 'keresztje', tör 'kendő': torát 'kendője', ríol 'orr ': 

*) Az ÉO. legdélibb nyelvjárásában is.; 1. PAASONEN, s-Laute 
117; PATKANOW-FUCHS, KSZ. VII : 27. 

**)• «Der Lautwandel A, A > d, d > í, D, welcher im Jahre 
1845, als CASTEÉN die Ostjaken besuchte, schon beendet war, 
hat alsó kaum ein Jahrhundert in Anspruch genommenw. PAAS. 
FUF. I I : 101. 
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•nála, nalát corra'; vogAL. os ' juh': osát 'juha', lü: luat 'lova'; 
vogK. kival: kwdldt 'háza', kwálatén 'kettejük háza'; vogP: kwál: 
kwdldt 'háza'; vogT. q,pq 'ipa': qpqté 'ipja', tata 'atya': tátáti 
bátyja5 (MUNKÁCSI, VogNyelvj.); mássalhangzók után vagy -l (pl. 
vogÉ. kwoldnl 'házaik', kwoldyánl 'két házuk'*); vogK. kwáldnl 
'házuk'), vagy pedig elenyészik v. magánhangzós végződésben 
maradt nyoma: vogÉ. hvolá 'háza', kwolen 'kettejük háza'; 
vogKL. kwálö, 'háza', kwaldn 'házuk, házai, házaik stb.';**) 
vogAL. osan 'juhaik', kwaldn 'házaik', vogK. kwáldnl, FK. kwá-
lán 'házuk'; vogP. kwdlán 'házuk', lailá 'lába', jengid 'szolgája'; 
vogT. tfgl'é 'posztója', námi 'neve', k*pl'q,n 'posztójuk', námán 
'nevük', qpq,n cipjuk'. Ennek a rendestől eltérő megfelelésnek 
valószínűleg az az oka, a mit SZINNYEI említ a Fgr. Sprw. 115. 
lapján : «Aus einigen Erscheinungen lásst sich aber der Schluss 
ziehen, dass sich die Personalsuffixe anfangs nicht so fest an 
das Wort geschmiegt hatten, wie andere, nicht aus selbstándigen 
Wörtern entstandene Suffixe. Sie scheinen geraume Zeit hin-
durch ziemlich bewegliche Elemente gewesen zu sein, die bald 
als Suffixe an das Wort angefügt, bald aber noch als selbstán-
dige Pronomina ihm vor- oder nachgesetzt wurden. In dieser 
zum Teil bewahrten Selbstándigkeit liegt die Erklárung dessen, 
dass die Lautvertretung in den Personalsuffixen in manchen 
Pálién von der regelmássigen abweichend ist». A magánhangzó 
után jelentkező í-nek tehát ez lehet a mag}rarázata, a mással
hangzó után való Z-ben pedig az eredetibb állapot őrződött meg 
(1. fönt: z > l > A > é > t). A tárgyas igeragozásbeli l szintén 
eredetileg mássalhangzó után állott (bár éppen *-& ~ *-y prse-
sensképző után; a prseteritumban azonban *-é ~ ¥-z után, vö. 
SZINNYEI, Fgr. Sprw. 143.) és így a ratilém 'verem őt', ratáslém 
'vertem öt' szintén ezt az eredetibb állapotot tükrözteti vissza. 
Tekintetbe vehető még, hogy a ratilém, ratáslém alakokban az 
Z-nek eredeti functiója elhomályosult ('verés-őt-em, őt verésem'), 

*) MuNKÁcsmál (VogNyelvj. 11.) tévedésből kwoldydnl 'ket
tőjük házai'. 

**) De k\im 'férfi': k'umtd, üp 'néne': üptd; vö. vogÉ. %um: 
yumim, /umin, yumitá; vogT. k'um : k'umii!, AT. tfumét (acc. 
kuméüm). L. MUNKÁCSI, VogNyelvj. 108, 12, 259. 

27* 



4 0 8 FOKOS DÁVID. 

míg a 3. személyben, ratitá Veri őt5, még világos volt a Verése" 
jelentés (itt talán mégis lehet a birtokos ragozás későbbi hatá
sára is gondolni), és ezért éppúgy, mint a magánhangzós tövű. 
főneveknél -tá lett a ragja*) és ez átterjedt a prseteritumba is» 

IV. 

Ezek után a vogul tárgyas ragozás egyes alakjainak az. 
elemzésére térünk át. 

V o g É . Sg. rátilém, rátilén, Du. rátilémen, rátilén, Plur. 
rátilemv v. rátilüw, rátilán Verem őt, vered ő t . . . ' tkp. főt veré
sem, verésed. . . ' ugyanolyan alakúak, mint a birtokos ragozás 
megfelelő alakjai: kivolém, kwolén . . . 'házam, házad . . . ' . A 3. 
személyben ratitá, rátiten, ratiánl egészen olyan alakúak, mint 
mátá 'földje', materi 'kettejük földje', kwoldnl liázuk5. A t és l 
viszonyáról már beszéltünk (1. a III. részt). A ratiánl alakban 
BUDENZ szerint (UA. 314.) «az -án e h. való: -tán v. -Ián (a 
szerint, hogy a 3. tárgyrag kezdőhangja t és részint l: rátilem 
verem, ratislem vertem)». Csakhogy ez az alak éppúgy, mint 
kwoldnl tkp. nem egyesszámi birtokra és tárgyra, hanem többes
számi birtokra és tárgyra vonatkozott: 'házaik', Verik őket' és 
így terjedt át az egyesszámi birtokra és tárgyra (1. SZINNYEI, 
NyK. XXXV: 446; Fgr. Sprw. 115.). A praeteritum szemólyragjai 
teljesen megegyeznek a praesenséivel, csak a duális 2. személye
ben van rátéslán, a plur. 2. személyében meg ratéslén. Ez azon
ban —• MUNKÁCSI szíves felvilágosítása szerint — sajtóhiba, ill. 
a két alaknak fölcserélése; külömben is vö. a kettős- és többes
számi tárgyra vonatkozó alakokat: duális 2. szem. rátsáyén, 
rátsánen, plur. 2. szem. rátsáyán, rátsán (<.rátsánán; 1. a többes
számi tárgyra vonatkozó alakok magyarázatát). A feltételes módot 
nem kell külön tárgyalnunk; a conjunctivus-tövek tudvalevőleg 
«Verbalstámme, die mit spezialisierenden Verbalsuffixen gebildet 
sind» (SETALÁ, TUM. 182; SZINNYEI, Fgr. Sprw. 138.); ezek tehát 
nem névszói eredetűek; a tárgyas személyragokat a jelentő mód
beli proesens és praeteritum alakjai alapján vette fel: mine'im 
'megyek': minnüm v. minnuwém 'mennék5 = ratilém 'verem őt': 

*) A megelőző *-& «*-» *-;--nek hatására nem lehet gondolni-
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rátnülém Verném őt'. Az imperativus pedig «war ursprünglich 
ein im Ton der Aufforderung ausgesprochener Ind. Prásens-
stamm, der mit dem Verbalnomensuffix -k ~> -y gebildet war» 
(SZINNYEI, Fgr. Sprw. 145; SETALA, TUM. 177.): sing. 2. személy 
rátáin, 3. ratdta v. (voss) rátitá; dual. 2. rátélén, 3. (voss) 
rdtitén; plur. 2. rdtéldn, 3. (voss) rátidnl. 

A kettősszámi tárgyra vonatkozó alakokban a kettősszámi 
• tárgyat ugyanaz az -áy- képző jelöli, mint a kettősszámi birto

kot. A rátiáyánl, kwoláyánl alakok szintén a rátiánl, kwolánl 
hatását mutatják. 

A többesszámi birtokot és tárgyat az -án- jelöli (SZINNYEI, 
NyH.4 106, Fgr. Sprw. 59, 115.). A többesszám 2. személye: 
ratián cti veritek őket' és kwolán 'házaitok' e h. való: rátiánán, 
kwolánán; vö. rátilán, kwolán 'ti veritek őt; házatok', rátiáyán, 
kwoláyán Veritek őket kettejüket; két házatok' stb. Ilyen rövi
dítés van pl. a 2. személyben is: rabiamén és ratián Vered őket', 

•rátiánén és ratián 'ti ketten veritek őket; ők ketten verik őket'; 
vö. vogK. roatsénán v. roatsán 'ti vertétek őket', kwálán, FK. 
kwálénán 'házaitok'; 1. még vogK. 

V o g K L . jerptit 'szereti őt', praet. jérptásté 'szerette őt' 
vö. lü 'ló': luát 'lova', pemá 'kereszt': pemát 'keresztje'; a prse-
teritumbeli -té-re nézve vö. AL. ratit 'veri őt', prset. rq,tástá 
Verte őt', vogP. álité, álit 'megöli őt' stb.; vö. még vogKL. 
pdyk 'fej': páykétám és pánkám 'fejét' (VogNyelvj. 108.), lü : 
luá, k'um: k'umtá (1. fönt) stb. A duális 1. sz. jerptilám, kwálám 
e h. való: *jerptilámen, *kwálámen; vö. alanyi ragozás minimen, 
minimé, minim 'mi ketten megyünk', conditionalis minnimen, 
minnim cmi ketten mennénk'. A duális és plurális 3. személye 
jerptidn a többesszámi tárgyra vonatkozó alakok hatását mutatja. 

A többesszámi tárgyra vonatkozó alakokban olyan össze
vonás van, mint a vogÉ. ratián 'ti veritek Őket', kwolán 'házai
tok' alakokban; 1. még a plur. 1. kiválánou, roqti?iau alakot. 
Hogy a 3. személyben roatián van, az. is ezeknek az alakoknak 
egymásra való hatásából magyarázandó; a plur. 3. roatián, kwá
lán *roatiánl, *kwálánl h. való, a hol -án a többesszámi birtok
nak és tárgynak, l pedig a személynek a jelölője. (Másképpen 
magyarázza ezt SZINNYEI, NyK. XXXV: 446, csakhogy nem veszi 
tekintetbe a kwálán alakot; 1. még vogK. is.) 
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V o g A L . A tárgyas ragozás alakjairól ugyanazt mondhat
juk, mint a vogKL.-ban. Itt is a duális ós plurális 3. sz. rqtian 
a több birtokra és tárgyra vonatkozó alak hatását mutatja. 
A többesszámi birtokra és tárgyra vonatkozó alakokban itt is 
olyan összevonás van, mint a KL.-ban; az eredetibb alak látszik 
még a duális 1. személyében: osanam (*osanamen helyett; 1. fönt), 
tátéltinqu-b&vi, de legjobban a plur. 1.-ben: osanau, tatéltinqu 
'juhaink', 'kihajtjuk őket'. 

V o g K. A roqtité 'veri őt' és kwiilat 'háza' egymáshoz való 
viszonyára nézve vö. kwiilat 'háza' és kwdlétdtél 'házával'; Tö
meg ás 'dolog': asé 'dolga', mi 'víz': vit'é VogNyelvj. 195; 1. 
még fönt vogKL. alatt. 

A FK. tq,tilam 'mi ketten hozzuk őt' *tqtilamén helyett 
való; vö. a vogK. és vogÉ. alakokat. 

A duális 3. személyében a FK.-ban nem t az egyessz. 
tárgyra mutató rag, hanem l. Lehet, hogy ez éppúgy, mint a 
többi személyben' l, az eredetibb állapot megőrzése; de sokkal 
valószínűbb az, hogy ez a többi személy analógiájára változtatta 
megint í-jét i-re; legalább ezt bizonyítja az egyesszám 3. sze
mélye és az imperativus megfelelő alakja: FK. tqtatén. 

A FK. tqtyan 'hozzák őt', mint a mellette még meglévő 
teljesebb alak mutatja, a tkp. többesszámi tárgyra vonatkozó-
tatyanl helyett való. Az i-nek ^-vel való váltakozására nézve vö. 
a képző eredetét, MUNKÁCSI, VogNyelvj. 187—8, 191, ménát és 
menyet 'mennek'; vö. még a kettösszámi tárgyra vonatkozó alakot. 

A kettősszámi tárgyra vonatkozó alakok közt a plur. l.-re 
a megfelelő roatsénqa 'őket vertük'-féle alakok hatottak. Már a 
conditionalisban nincs meg ez a többesszámi tárgyra vonatkozó 
alakból átkerült -n\ roatniyqu 'mi vernők őket kettejüket'; vö. még 
kwatyu 'két házunk' és kwalénq,u 'házaink'. A FK.-ban a plur. % 
is mutatja a megfelelő többesszámi tárgyra vonatkozó alak hatásátv 

A többesszámi tárgyra vonatkozó plur. 3. roqtsan 'ők ver
ték őket' *roatsánl alakra megy vissza; vö. prsesens sgnsdnl cők 
nézik őket'. 

A többi alaknál, valamint a vogP. és vogT. azon alakjai
nál, a melyeket most nem magyarázunk, ugyanazt jegyezhetnők-
meg, mint az előbb tárgyalt nyelvjárásokban. 

V o g P . A tárgyas ragozásban jopilém 'utóiérem őt' mellett 
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összevont alakok is vannak (vagy másképp magyarázandók-e 
ezek a tárgyas alakok?): ül- 'öl': 1. sz.álim v. alim 'megölöm őt', 
tat- 'visz': tutimé Viszem őt'; 2. sz. alin v. alin, tatiné; 3. sz. 
álité v. álit. Éppígy a prseteritumban (jekél- 'befog [lovat]': 
jekéléslém v. jekélésmé stb.) és a föltételes módban is (1. MUN
KÁCSI, VogNyelvj. 251.). 

A duálisban és a plurálisban egymás mellett fordulnak 
elő l-es és w-es alakok: jaytü&m v. jo/tinám 'mi ketten utóiérjük 
őt', joytilqu v. joytinau 'mi utóiérjük őt'. Természetesen ezek 
közül az Z-es alakok vonatkoznak az egyesszámi tárgyra, a joy-
tinám-iélék pedig a többesszámi tárgyra vonatkozó paradigmából 
kerültek át.*) Már a vogAL.-ban láttuk, hogy a kettősszámi és 
többesszámi tárgy jelölésére ugyanazt az alakot használják. 
A vogP. még tovább megy és bizonyos esetekben már az egyes-, 
kettős- és többesszámi tárgyat ugyanazzal az alakkal jelöli, 
vagyis közel áll már a magyar és osztják tárgyas ragozáshoz, a 
hol szintén csak egyféle alakkal fejezik ki az egyes-, (kettős-) és 
többesszámi határozott tárgyat. 

V o g T . «A f o l y ó c s e l e k v é s alakjának képzése a tavdai 
nyelvjárásban merőben eltér az egész többi vogulságétól, a 
mennyiben e czélra részben az -nt, részben osztják módra a l-
frequentativ (ill. durativ) képző van alkalmazásban . . . . A be 
á l l ó c s e l e k v é s képzésmódja ugyanaz, mint egyéb nyelvjárá
sokban a praesensé: a hosszú e hangzóban (mely elég gyakran 
röviden is hallható) az eltűnt y képző nyomát sejthetjük*) (Vog. 
Nyelvj. 290.). 

Az egyesszámi tárgy jelölésére a praesensben és a futurum
ban az összes személyekben -l szolgál (prses.: alántlém, alantlén, 
ald'ntil... 'megölöm őt, megölöd őt, megöli ő t . . . ' ; fut.: ülűém, 
alüén, álü . . .). A 3. személyben tehát (álántil, alü) éppúgy, 
mint a vogFK.-ban a duális 3. személyében, a többi alak ana-

*) MUNKÁCSI szerint a vogK.-ban «a Jevra folyó vidékén 
az egyes tárgyra vonatkozó igeragozás alakjaiban, éppúgy mint 
a pelimi nyelvjárásban, a jellemző l mássalhangzó helyett, ennek 
n változata hangzik, pl. sgnsiném nézem (e h. sgnsilém), k'ölté-
nan mutassátok! jal alésnén megölted (e h. aléslén). ..»; vilá
gos, hogy itt is csak a több tárgyra vonatkozó alakok hatásával 
van dolgunk. 
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lógiajára szintén -l a rag. A prseteritumban pedig az összes 
alakokban éppen ellenkezőleg -t jelöli az egyesszámi tárgyat 
(álástém, áld'stén, alastil 'megöltem ő t . . . ' ) . Az dld'stil alak vég
ződését a praesensből és futurumból vette át. 

A többesszámi tárgyra vonatkozó alakokban eontaminatio 
van, úgyhogy mind az egyesszámi tárgyra, mind a többesszámi 
tárgyra vonatkozó jel is megvan bennük; a praesens-futurumban 
tehát -l és -á'n(alílaném, alűanén, aludni... 'megölöm őket. . . ' ) , 
a praeteritumban -í és -án (álastáném, dlastdnén, aliístdni . . . 
'megöltem őket . . .'). Érdekes a következő alak, a melyben az 
alakkeveredés még tovább ment : «Egy mesében — irja MUNKÁCSI 
(VogNyelvj. 293.) — a prassensalakok analógiái hatása alapján 
keletkezett kombinált szerkezetű mása ez alaknak [t. i. a prse-
teritum sing. 3. álá'stáni] mutatkozik e példában: k'örém sám 
katin vustilani 'a három gyertyát kezébe vette'». 

4c 4C 4C 
• * * * • 

Az o s z t j á k adatok magyarázatával még egyelőre nem 
foglalkozhatunk. Még sokkal kevésbbó ismerjük az osztják nyelv
járások ragozását és nyelvtanát, semhogy most el tudnók dön
teni, hogy az olyan alakokban, mint déli-osztják panem 'tettem', 
panet (pan§t SZINNYEI, NyH.* 110.) 'tette', északi-osztják yA0AÍm 
'veszem', ui0zem 'vettem' olyan összevont alakokkal van-e dol
gunk, a milyeneket a vogP.-ben láttunk, vagy másképpen ma-
gyarázandók-e ezek az alakok. 

A mig bővebb adatok nem állnak rendelkezésünkre, alig 
próbálkozhatunk meg a tárgyas ragozás alakjainak olyan fejtege
tésével, a milyen a vogulban lehetséges volt. (L. még BUDENZ, 
UA. 315, 347.) Annyit azonban már fönt megállapítottunk, hogy 
sokkal szorosabb az összefüggés a tárgyas ragozás és a birtokos 
ragozás személyragjai között, mint a tárgyas ragozás és az alanyi 
ragozás személyragjai között. 

FOKOS DÁVID. 


