
A votják nyelv szóképzése. 
(Első közlemény.) 

A votják nyelv alaktanának e részét már WIBDEMANN és 
AMINOFF is tárgyalta: az előbbi «Grammatik der wotjakischen 
Sprache» (Eeval 1851) ez. munkájában részletesen, az utóbbi 
pedig a «Votjakin áánne- ja muoto-opin luonnos»-ban vázlato
san (kiadta WICHMANN GYÖEGY a Suomalais-Ugrilaisen Seuran 
Aikakauskirja XIV. kötetében). 

Azóta azonban megjelentek MUNKÁCSI és WICHMANN kitűnő 
szövegei, s e bőséges és megbízható anyag ébresztett bennem 
kedvet arra, hogy a votják nyelv szóképzését újra leírni meg
kíséreljem. 

Dolgozatom egyedüli czélja a leírás volt. Iparkodtam össze
állítani azon helyeket is, a hol az illető képzőről szó van, vala
mint röviden megemlítettem mindenütt a képzőre vonatkozó 
nézeteket. 

Altalános eredményekül ugyanazokat mondhatom el, a mit 
már a többi finnugor nyelv szóképzésére vonatkozólag konsta
táltak : 

1. Egy képző többféle, sokszor ellentétes szerepet tölthet 
be ; e tüneményt egyszerűen jelentésváltozásnak vehetjük. 

a) A frequ. -I mint momentán, a frequ. -ék mint reflexív 
képző is szerepel. Bajos eldönteni, hogy melyik functio az ere
deti, viszont a két ellentétes functio nem indíthat két külöm-
böző eredet felvételére. 

b) A legtöbb deverbalis nomen-képző előfordul cselekvő 
és szenvedő értelemben. Az eredeti jelentés valószínűleg a cse
lekvő volt. A jelentésváltozást úgy képzelem, hogy az igenév az 
esetek egy részében azt jelentette, hogy az alany — ha az ige-
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név állítmányként szerepelt.— illetőleg a jelzett szó — ha az 
igenév jelzőként szerepelt — az igenévben kifejezett cselekvés 
által bizonyos állapotba vagy helyzetbe jutott. Az igenévben 
kifejezett cselekvés háttérbe szorult, helyette az általa előidézett 
állapot jutott előtérbe: az igenévben kifejezett cselekvést az 
alanyra illetőleg a jelzett szóra vonatkoztatva a nyelvérzék 
szenvedésnek fogta föl. 

c) A legtöbb deverbalis nomen-képző jelölhet befejezetlen 
és befejezett cselekvést. (SZINNTBI, NyH4. 101, Fgr. Spr. 142.) 

d) A legtöbb deverbalis nomen-képző jelölheti a cselek
vést, a cselekvőt, a cselekvés tárgyát vagy eredményét. 

e) A kicsinyítő képzők egy része a nomen possessi és 
possessoris képzésére is szolgál. 

2. Az ige és a névszó kategóriájának egykori el nem kü
lönült voltára mutatnak: 

a) Ugyanazon szó mint ige is, mint névszó is szerepel 
(de sokkal kevesebb az ilyen példa, mint a vogulban és az 
osztjákban): cut csánta, béna5: cut- 'sántítani' 327. — tod ctudás, 
ismeret': tod- 'tudni, érteni valamit v. valamihez' 362. — sU 
'szar': sií- 'szarni' 425. — zor 'eső': zor- 'esőzni' 443. — vi£ 
'híd, padló': vi£- 'átkelni, átmenni, áthaladni' 660. — tw 'voll': 
tjrmi 'füllen' A. XI. 146. G. 

b) Névszó praedicativ szerepet tölt be (vö. E. GAUTHIOT : 
La phrase nominale en finno-ougrien 1909. = Mémoires de la 
Société de Linguistique XV; ism. GOMBOOZ : Magyar Nyelv V. 
133): 1. főnév: ta vumurt ug! 'car c'[est] un génié de l'eau' 
(GAUTHIOT példája 12. 1.). — 2. melléknév: dzuzjt peres murt 
had' 'es war einem hohen greise áhnlich' A. XIX. 142. — ml-
josjz ps jun Héberéé 'die mádchen waren wirklich sehr schön' 
A. XIX. 122. — 3. számnév: ton ognad, mon ognam 'du bist 
alléin, ich bin alléin' A. XIX. 128. — 4. határozószó : no tatm 
to'lko iarms pinal 'und hier sind nur acht söhne' A. XIX. 125. 
— 5. igenév, önállóan és segédigével kapcsolatban befejezett 
cselekvés és szenvedés kifejezésére: veram 'er sagte' A. XIX. 
122. G. — evei pjrem 'er kroch nicht hinein' A. XIX. 134. G. 

c) A főmondathoz fűződő mellékkörülményt nem külön 
mondat, hanem csak az állítmányhoz csatlakozó — esetleg eset
és személyraggal is ellátott — igenév fejezi ki. Természetes az 
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ilyen kifejezések — az indogermán nyelvérzéknek — nehézkesek, 
sőt sokszor érthetetlenek, bár, mint WUNDT is elismeri, a mellék-
mondatos kifejezéseknél szemléletesebbek és tömörebbek. (Vö. 
VVUNDT, Yölkerpsychologie. I. Bd. II. T. 150, 366; GOMBÓCZ: 
Nyelvtörténet és lélektan. (NyF. 7. sz. 40, 41 . 1. és Nyr. 
XXXII. 12.) 

d) A deverbalis és a denominalis képzők nagyrészt azonosak, 
Lagnagyobb súlyt dolgozatomban az igenevekre helyeztem. 

A votják szóképzésnek is ez a legérdekesebb és legfontosabb 
fejezete úgy az igenevek nagy számánál fogva, valamint ama 
sokoldalú functio miatt, a melyet egy képző betölthet. Egyazon 
képzővel ellátott igenév lehet állítmány, helyettesíthet különféle 
(alanyi, tárgyi, határozói) mellékmondatokat, állhat jelzőül és 
szerepelhet önállóan mint alany, tárgy vagy határozó. 

A három utóbbi szerepkör szorosan Összefügg egymással. 
A mellékmondatot pótló igenóvből szórendi változás útján kelet
kezik a jelzőként szereplő. TJ. i. míg a mellékmondatot pótló 
igenév a főcselekmény állítmányához fűződő alanynak, tárgynak, 
határozónak fogható fel s így az e 'gész f ő c s e l e k m é n y r e 
— e z t e g y s é g e s n e k v é v e — v o n a t k o z i k ; a j e l z ő 
k é n t á l l ó m e l l é k n é v a f ő c s e l e k m é n y a l a n y á v a l , 
t á r g y á v a l v a g y h a t á r o z ó j á v a l a l k o t s z o r o s a b b 
e g y s é g e t s a n y e l v ó r z é k e l ő t t m i n t j e l z ő és j e l 
z e t t s z ó t ű n i k fö l . 

Az önállóan szereplő igenév a jelzős szerkezetből jelentés-
sűrűsödéssel magyarázható. Az igenév magába olvasztotta a jel
zett által kifejezett fogalmat is, s így a jelzett mint fölösleges 
elmaradt, 

A törökből és az oroszból átvett képzőkkel nem foglalkoz
tam, mert azok már pontosan össze vannak állítva MUNKÁCSI 
«Idegen elemek a votják nyelvben» czímű dolgozatában (NyK. 
XVIII.). 

Dolgozatomhoz WICHMANN YBJÖ «Wotjakische Chrestomathie 
mit Glossar» ez. könyvében (megj. a Hülfsmittel für das Stú
dium der finnisch-ugrischen Sprachen ez. vállalatban), ugyan
csak az ő a SUS. Aik. XI. ós XIX. köteteiben, valamint MUN-
KÁcsinak «Votják népköltészeti hagyományok)) ez. gyűjteményé
ben megjelent szövegeit használtam föl. 
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Mindenütt meghagytam a szövegek eredeti hangjelölését; 
egyedül az alapszóban lévő' s MuNKÁcsmál i-vel jelölt hangot 
jelöltem az i illetőleg % betűvel; az idézetekben azonban meg
hagytam az I jelet is. MuNKÁcsinak a FUF. hangjelölésétől el
térő jegyeinek hangértékére nézve 1. «Votják Népköltészeti Ha
gyományok)) (Budapest 1887.)czímű munkájának előszavát XIII— 
XIV. 1. 

Az idézeteknél a következő eljárást követtem: ha csak egy 
szám követi az idézetet, az MUNKÁCSI «A votják nyelv szótára »-
nak megfelelő lapszámát jelöli; a SUS. Aik. ez. folyóiratot A.-
val, MUNKÁCSI «Votják népköltészeti hagyományok)) ez. munkáját 
VNpk.-val jelöltem. A képző után a szögletes zárójelek között 
WIEDEMANN alatt WiEDEMANNnak «Grammatik der wotjakischen 
Sprache» (Reval 1851) ez. művét, AMINOFF alatt AiniNOPFnak 
«Votjakin áánne- ja muoto-opin luonnos» ez. dolgozatát (megj. 
a SUS. Aik. XIV), SETÁLÁ alatt SETÁLÁnek «Zur Geschichte der 
tempus- u. modusstammbildung der finnisch-ugrischen spra-
chen» (1886 = SUS. Aik. II) ez. művét értem. 

Egyéb rövidítéseim: NyH.4 = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar 
Nyelvhasonlítás, negyedik javított és bővített kiadás. Budapest, 
1909; Fgr. Spr. = SZINNYEI JÓZSEF, Finnisch-ugrische Sprach-
wissenschaft, Sammlung Göschen 463. sz.; G. = glazovi, M. = 
malmyzi, J. = jelabugai, MU. = malmyz-urzumi, U. = ufai, 
Sz. = szarapuli, K. — kazáni dialektus; 0 . = az Ocs folyó 
vidékén, Ma. = a mamadisi kerület votják telepein beszélt 
votják nyelvet jelöli. 

A) I g e k é p z é s . 

a) De verbális igeképzés. 

1. A g y a k o r í t ó i g e . 

a) Egyszerű képzők. 
1. -I [WIEDEMANN 103 §; BUDENZ, UA. 15; AMINOFF 40; 

SZINNYEI, NyH.4 55. és Fgr. Spr. 121]. — Alakjai: -jl, -ü, -el, 
-iiLt. Az *, | , e hangok valószínűleg nem jelentős elemek. Az 
•ÜLI alak csak a malmyz-urzumi nyelvjárásban fordul elő. W I E -
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DEMANNnál ós BüDENznól a képző -il alakja is előfordul, de én 
i lyeneket WICHMANN és MUNKÁCSI szövegeiben n e m t a l á l t am 
(adzűo WiEDEMANNnál a 112. o ldalon, de ad'd'étlim W I C H H A N N -
n á l Chr . 5 ; luilo WiEDEMANNnál a 112. oldalon, de MUNKÁCSI 
szövegeiben luilini p l . baka ad'ami luüimta-ni c nem le t t t ö b b é 
emberré a béka' VNpk. 78. — ne-no-ku-no cecied medoz luili-ni 
'sohase legyen mézed3 VNpk. 58). A képző használata a következő: 

I. Frequ. volta a legtöbb esetben elhomályosult: d£utmj 
'aufheben5: dzuiUmt 'aufheben' A. XIX. 142. G. — jurttjnj 
'helfen': jurttUjm 'helfen' A. XIX. 146. G. — bigatini 'kön-
nen' : bjgafíliz 'er konnte' A. XIX. 146. G. — disjm 'lernen': 
disjliz cer lernte' A. XIX. 146. G. — vuini cjön': QZ vuili-a 
'nem jöt t? ' VNpk. 109. M. —• minini 'gehen': mi'nele 'gehet!' 
A. XIX. 93. J. — uijini 'nachjagen': iwjele! 'jagt (den flücht-
lingen) nach' A. XIX. 93. J. — virzini 'sich bewegen': ódig 
kuroze no viréilitek 'ohne einen strohhalm zu bewegen' A. XIX. 
93. J. — dumini 'binden': mon daskik d'éáJltsime dumiiuo 'ich 
werde meine zwölf diener binden' A. XIX. 53. MU. — koskini 
'weggehen': koskiiuini '-weggehen' A. XIX. 74. MU. — sorini 
'összetörni5: sorilam 'összetörte' VNpk. 51. Sz. — surini 'bele
kerülni': vija éurilam muri 'hurokba került ember' VNpk. 55. 
Sz. — bléini 'futni': bizilni 'futni' VNpk. 112. K. — sorini 
'összetör': serüi 'törd össze' VNpk. 24. 0. 

II. A cselekvésnek ismétlődését, elaprózott voltát jelöli: 
kerttini 'kötni': kerttilizi 'kötözték' VNpk. 62. M. — capkini 
'üt ' : kidá-no capkili 'csapdosd össze kezeidet' VNpk. 112. K.— 
kutini 'fog5: kutilni 'fogdosni' VNpk. 6 . 0 . —• pottml 'előhoz': 
pottilid 'hordasz' VNpk. 7. 0. 

III. A cselekvés huzamosságát jelöli: liktjm 'kommen': 
sude no Uktjli'zj 'sie kamen zusammen um gericht zu haltén' 
A. XIX. 146. G. •—uljnj lében ' : uaUana djrja udmortjos viija'ksi 
uljli'zi ódig mestam cin altér zeit lebten allé wotjaken in ein 
und derselben gegend' A. XIX. 146. G. — koskini 'weggehen': 
koskiuiini kuiskiUam 'sie fingén an sich wegzubegeben' A. XIX. 
74. MU." 

IV. Momentán jellegű: sotínj 'gebén': sotUjni 'heraus-
geben' A. XIX. 146. G. — vandini 'vágni': vandilam 'levágta' 
VNpk. 86. M. — kurtcíni 'harapni': kurtcllam nan paUistii 'belé-
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harapott kenyérdarabot5 VNpk. 17. 0 . — voékini 'megváltoztatni 
a helyét5: voékilid 'kilépsz5 VNpk. 22. 0. 

2. -ék [WIEDEMANN 104 §; BUDENZ, ÜA. 28. és 110; AMI-
NOFF 40 ; SZINNYEI, NyH.4 57. és Fgr. Spr. 123]. — Alakjai: -ék, 
-isk, -isk, -sk, -sk, -k és ritkán -s és -z. Az f, i vocalisok nem 
jelentős elemek; a -k, -s, -z pedig az eredeti -ék gyengült 
alakjai. A képző használata a következő: • 

I. Prsesenstő-képzőül szolgál: todjnj 'wissen5: totéko 'ich 
weiss5 A. XIX. 137. G. — «wd-a to'diáki pelUékinp'» cverstehst 
du nicht krankheiten beschwören?1 A. XIX. 153. G. — uáini 
*ésnia: ug uski 'nem esem' VNpk. 62. M. — sodini 'észrevenni5: 
ujin kofkigi tu£ izikim-no pel'miüs sir az sodisko-no 'akármilyen 
erősen alszom is a sötétből észreveszem az egeret' VNpk. 86. 
M. — adgini lá tni5 : ujin koi-kigi tuz izikim-no pelmitié siráz 
adgiéko-no 'akármilyen erősen alszom is a sötétből látok is5 

VNpk. 86. M. — punini 'fonni': punkod 'fonsz5 VNpk. 108. M. — 
vajini 'hoz': vajkodi 'mit hoztok?' VNpk. 109. M. — niini 'be
sichtigen5 : sora'z-ke uiskod 'wenn du sie ansiehst' A. XI. 22. 
MÜ. — potini 'gehen': ud po'tiékj, cdu dringst nicht5 A. XIX. 77. 
MŰ. — settini 'finden5: ug se'ttiski 'ich finde nicht' A. XIX. 74. 
M(L — bordini 'sírni': bordkod 'sírsz5 VNpk. 77. Sz. — adgini 
'lát5: acmaos ogja ajid-dora minikimi bakaaz adgiskom 'midőn 
mi atyádhoz megyünk, egyre békát látunk' VNpk. 78. Sz. — 
ker potni 'szégyenleni magát': ker-potko 'szégyellem magam' 
VNpk. 78. Sz. — kulim 'halni, meghalni': kulko-ug ini 'meghalok 
már5 VNpk. 120. Sz. — minini 'menni5: ud minki 'nem mész5 

VNpk. 138. Sz. 
II. A cselekvés tartósságát, huzamosságát jelöli: addzjnj 

lá t 5 : ug a't'ákj 'man sieht nicht' A. XIX. 43. G. •— süni cessen': 
gondír éiskjni kutskem 'der bár fing an zu essen' A. XIX. 124. 
G. •— kjljnj 'hören5: kilskem 'er gehorchte5 A. XIX. 126. G. — 
uiini 'besichtigen': uaúmjz ut'sko nulesnuina vjls 'allé schauen 
sie auf den waldgeist5 A. XIX. 128. G. — uűni 'besichtigen5: 
utike 'sie schaut sich um5 A. XIX. 156. G. — vunatini 'el
feledni5 : vundtkdm 'feledtem' VNpk. 62. M. —• ujini 'kergetni5: 
ujiskini 'űzőbe venni5 VNpk. 62. M. — uiini 'besichtigen': 
adami uskem 'der mann schaute den waldgeist an5 A. XIX. 84. 
J. —• kiuiini 'hören': med kiuizoz 'damit sie gehorche5 A. XI. 
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10. MU. — éiini 'enni3: éiékikid cmidőn eddegélsz5 VNpk. 17. 
0 . — Sugini Verni3: zugiékon 'háború5 VNpk. 29. Ma. 

III. Keflexiv és passiv jelentése van. BUDENZ (UA. 110. 1.) 
a finnugor alapnyelvnek a frequentativ -sk mellett egy külön 
eredetű reflexív sk. igeképzőt is tulajdonít. E szerint a votják-
ban is kétféle -ék képző volna: 1. frequentativ, 2. reflexív; az 
előbbi a finnugor frequentativ -sft-nak, az utóbbi a reflexív -ék-
nak volna a folytatása. Felesleges talán itt kétféle eredetet és-
alaki egybeesést felvennünk. Valószínűbb, hogy itt is egyszerű 
jelentésváltozással van dolgunk (vö. az osztják frequ. -s, -s 
képző reflexív és passiv jelentését: SCHÜTZ, AZ északi osztják 
szóképzés NyK. XL. 8). 

1. a cselekvésnek magára a cselekvő alanyra való vissza
hatását jelöli: karmi ínachen3: pomenat karjékom titediz 'wir 
erinnern uns eurer wohl' A. XI. 166. G. — lezini 'lassen, nie-
derlassen, entlassen3: jir iswkin leéiékem páueépuiié 'er stürzte 
háuptlings von der eberesche hinunter3 A. XIX. 87. J". — karni 
cmachen5: jamsik kariskisa 'der fuchs machte sich zum kutscher3 

A. XIX. 117. MU. — sotini "adni3: tagi éotkám-berá cígy meg
adta magát3 VNpk. 52. Sz. —• sukkini 'ver, üt3: sukkiékisa 'meg
ütvén magát3 VNpk. 139. Sz. — vatini 'elrejteni3: vatkisa ulam 
'rejtőzködve volt3 VNpk. 119. K. 

2. mástól eredő cselekvésnek az alanyra való hatását jelöli: 
sogini 'beföd3: sogiékdmzd 'befödését3 VNpk. 109. M. — vordini 
'szülni3: mardan-atailes kitin vordiékemze um to'diske 'wir wissen 
nicht, wo vater Mordan geboren war3 A. XIX. 98. J. — serttini 
'szétbont, szétszed3: mardan-atai ozmaékikiz berpeVesez serttiéke-
mié bordzasa lestem berpelesez cweil (einmal) die hintere öse sei-
nes bastschuhes wáhrend eines kampfes abgerissen wurde, be-
diente er sich (danach immer) geflochtener bastschuhösen3 A. 
XIX. 100. J. — eogini 'megvág, levág3: bi&iz tsogiékem 'der 
schwanz wurde abgeschnitten3 A. XIX. 77. MU. — vordini 'föl
nevel3 : vili tőle ja vordkdm pinaili 'újholdkor született gyermek
nek3 VNpk. 9. Sz. — kiskini 'húzni, ránczigálni3: kiskiékiz eki-
tépődött3 VNpk. 16. 0. 

3. Alvisszaható igéket képez, a melyek jelenthetnek 
a) tartós, ismétlődő cselekvést: kilini 'hallani3: klliékd 

'hallatszik3 VNpk. 61. M. — ad'dzini 'látni3: jöguie vorsam beraz 
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ad'd'ziske ps koimar, kenős no jó'gw no 'sobald sie in den keller 
eingeschlossen war, wurde alles sichtbar, sowohl der speicher 
als der keller' A. XIX. 94. J. — d'm-% pidesiz at'skitoz 'trinke, 
ehe der wein auf die neige geht' A. XI. 15. MU. — ber-viljosiz 
adkilá-no chelylyel-közzel látszanak a maradványai' VNpk. 55. 
Sz. — l'akini 'ragasztani5: l'akiéka 'tapad' VNpk. 6. 0 . 

b) kölcsönös cselekvést: l'ukmj fteilen, zerstreuen': l'ukis-
ki'zi 'sie schieden sich' A. XIX. 146. G. — sukkini 'verni, ütni ' : 
sukkiskiz-kd 'Összeütődött5 VNpK. 22. 0 . 

c) egyszeri, pillanatnyi cselekvést: lukini 'elválaszt': l'ukiékd 
'elválik' VNpk. 62. M. — l'ogini- ' lép': logiskini 'rálép' VNpk. 
121. Sz. — ptt'ini 'széthasít': pil!iékito§ 'repedtéig' VNpk. 
122. Sz. 

3. -d [BUDENZ 22]. Néhány gyéren előforduló példában: 
vand- cschneiden', dugd- 'aufhören, stillstehen', sund- 'leuchten'. 
Ezen igék -d-jében BUDENZ a fgr. -nd frequentativ képző foly
tatóját látja; SZINNYEI a NyHAban és a Fgr. Spr.-ban ezen 
eseteket nem említi. 

4; -t [BUDENZ, TJA. 22, 23]. Néhány gyéren előforduló 
példában: $okt- 'haspeln'; vust- 'schaben, hobeln'; go£t-'schiei-
ben\ Ezen igék -í-jében BUDENZ az ugor -nd frequentativ képző 
folytatóját látja; SZINNYEI nem említi (NyH.4 55, Fgr. Spr. 123). 

5. -j [BUDENZ, UA. 41], 1. az összetetteket. 
6. -k [BUDENZ, UA. 47], 1. az összetetteket. 
7. -g [BUDENZ, UA. 47], 1. az összetetteket. 
8. -r [BUDENZ, UA. 169; SZINNYEI, NyH.á 58. és Fgr. Spr. 

125], 1. az összetetteket. 

(3) Összetett képzők. 

1. -al* Elemei: -a + frequ. -I. Ez az -a több összetett 
képzőben előfordul. BUDENZ (UA. 109) azon -al-Yégű intransitiv 
igetők a vocalisában, a melyek mellett causativ képzésű (-at) 
transitiv igék csak olyan igepárokat tesznek, milyenek a ma
gyarban az -úl és -íí-félék, a refl. -v képzőnek a nyomát sejti 
(pl. bergal- esich wenden' és bergat- 'wenden', valal- Verstenen5 

és valat- 'lehren', gual- 'brennen' és guat- 'anzünden', kiskal-
fsich fürchten5 és kiskat- 'ángstigen', pösal- 'heiss werden' és 

Nyelvtudományi Közlemények. XLI. 21 
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pöéat- 'erhitzen'), a többiben pedig szerinte a frequ. -j van. Az 
-l csak a futurumban, az imperativus többes számában és az 
optativusban van még meg, a többi alakokban elveszett. Az -a-
ilyehkor megnyúlt. 

I. A képző frequentativ functiója elhomályosult: tetísini 
'springen, herabspringen': tetíéalo 'sie springen'A. XIX. 134. G. 
— teüt'éanj 'springen' A. XIX. 134. G. — kiskmj 'ziehen, sehlep-
pen5: kiskalo'ms classt uns herausnehmen5"A. XIX. 138. G. — 
pirinj, 'bemenni': uz piraláni fnem ment be' VNpk. 23. 0. 

II. A cselekvés gyakoriságát, huzamos voltát jelöli: pottm 
'hinausgehen': wda pota 'du wirst öfters hinauskomme-n' A. XIX. 
128. G. — pjrjm 'eingehen': plralod voinaie 'du wirst in den 
krieg ziehen' A. XIX. 131. G. — dopgmj 'einen stoss gebén': 
no pösatem üsiniieniz doygani kutiskem pukl'oiez 'mit seinem ge-
glühten flnger fing er den klotz zu stechen an 'A. XIX. 84. J. — 
zirini 'kenni'r ziralo 'bedörzsölik3 VNpk. 17. 0. 

III. Az ~ai képzővel ellátott igék egy nagy része mellett 
az alapszó már nincs is meg: kud'd'éam 'haften': ug kudU'za 'er 
haftet nicht5 A. XIX. 45. G. — jarani 'gefalleh': jara 'gefállt' 
A. XIX. 122. G. — kUkani 'erschrecken': kjskam 'erschrecken' 
A. XIX. 128. G. — juani: 'fragen5: juani A. XIX. 84. J. — 
verani7'sagen': veráuoz viuiem 'er soll gesagt habén' A. XIX. 
84. MIT. — ujani 'schwimmen': dzdzeg wiáuoz 'die gans 
schwimmt' A. XI. 12. MU. — vijani 'fiiessen': viiáuoz 'das 
wasser fliesst' A. XI. 12. MIL 

% -Vtal [WIEDEMANN 102 =§•; BUDENZ, UA. 4 1 ; ••"- AMINOFE 
40]. — Alakjai: -jU'al és -ittál. Az % és i vocalisok nem jelen
tős elemek. A képző elemei a -l't, a mely valószínűleg frequ. 
Z-ből fejlődött, és az összetett frequentativ -al képző. A leg
gyakrabban előforduló frequ. képző, gyakorító jelentése azonban 
elhomályosult, úgyhogy ma már voltakép csak az elbeszélés 
élénkítéséreszolgál: Uktmi 'kommeii': Uktillam 'sie kamen' A. 
XL 90. G. — nmnj 'tragen': nuíttam 'sie trugen5 A. XIX. 121. 
G. — sotim 'gebén': sakar sotjl'tam 'sie gebén ihm zucker' A. 
XIX. 121. G. — k n m 'machen5: karitt'am 'sie machten' A. 
XIX. 122. G. — vwirii 'kommen5: vuitl'am 'sie gelangten an' A. 
XIX. 122. G. — pinni 'gehen5: pirittam 'sie gingen' A. XIX. 
3 22, G. — nujni 'tragen': nwiltam 'sie trugen5 A. XIX. 124. G. — 
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kizini 'sáen': kizittam 'sie sáten' A. XIX. 124. G. — rbirin% 
Verschwinden'« birjlí'afii 'sie waren verschwunden' A, XIX. 128. 
O. j-r- kerttini 'binden': vinzs kertiU'am ktz bordi 'den jüngeren 
brúder banden sie an eine fichte' A. XIX. 131. G. — liktini 
'kommen': liktiU'am 'sie kommen' A. XIX. 134. G. — osini 
'anhángen': kiros intiie osjU'am pekl'a 'anstatt des kreuzes háng-
ifcen sie ihm eine schlinge (an den hals) an' A. XIX. 135. G. — 
bastini 'nehmen': baétiU'am 'sie nahmen ab' A. XIX. 135. G.—-
koskini 'weggehen': vandiéjos műket esiki koskjXUam 'die, welche 
(den geistlichen) erstechen wollten, flohen durch eine ander 
tür5 A. XIX. 151., G . — kutini 'ergreifen': ta'bre soi$ kutiUl'am 
'jetzt aber ergriff man ihn5 A. XIX..151. G. — ulini 'sein, 
lében': ketstaga iftagaien ulitt'am tsots 'ein ziegenboek und ein 
bemmel lebten zusammén' A. XIX, 155. G. — müni Várni': 
viíil'l'am 'sie warteten eine geraume weile' A. XIX.. 160. G. — 
kizini 'sáen': kizil'l'am üsabei 'sie sáten weizen' A. XIX. 115. M.— 
dürini 'kovácsolni': duril'l'am 'megvasalták' VNpk. 62. — vydini 
'sich legén': o'zi veraskem berazi sojos izni vidiUam 'náchdem 
sie alsó geplaudert hatten, gingen sie schlafen' A. XIX. 84. J. — 
luiini 'werden, sein': adafniien páuesmurt tsos liuil'l'am 'der mann 
und der waldgeist trafen zusammén' A. XIX. 85. J. — minini 
"menni': miniU'am minü'l'am 'sie fuhrén' A. XIX. 93. J. — bertini 
'zurückkehren': ves vorttisa'ik bertiVlam 'allé kamen in vollem 
laufe zurück' A. XIX. 93. J. — koskini 'weggehen': eneram 
ódig naü/ar valez no koskil'l'qm 'er sattélte ein mageres pferd 
-und sie fuhren weg' A. XIX. 93. J, -— potini 'hinausgehen': 
semjajosiz potiU'am 'die ganze familie trat auf den hof hinaus' 
A. XIX. 94. J. — vjwini 'sein': badWzinez no soretiiez vizmoies 
virüitfam 'der álteste und der mi ttlere Waren lflug' A. XIX. 110. 
J. — viini 'totschlagen1: vizmojos kisnozes viiM'am die klugen 
(brúder) schlugeh ihre frauen tot' A. XIX. 111. J. — • l'ukini 
'zerstreuen': éuiize Uukil'l'am 'sie\ zérstreuteri den lehm' A. XIX. 
111. J. —potini 'kimenni': potil'l'am 'sie kamen entgegen' „A. 
XIX. 134. J . — birini 'végződik': biril'l'a'mzi 'sie verschwanden' 
A. XIX. 134. J. — todini ' tudni ' : todil'l'am 'man erfuhr' A. XIX. 
75 : MU. — uétini 'kinyit': uétilTamta 'nem nyitották ki' VNpk. 
118. K. 

Egy-egy esetben a képző frequentativ functiója ínég nem 
21* 
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homályosodott el, s ilyenkor a cselekvés huzamosságát, tartós 
voltát jelöli: mmjnj 'gehen5: mjniU'am 'sie reisten5 A. XIX. 122, 
G. — vetlini 'gehen, wandern, reisen5: vetliU'am 'sie reisten um-
her' A. XIX. 111. J. 

3. -ask (WIBDEMANN 104. §. 118. 1.). — Elemei -a' + 
frequentativ -ék. A képző használata a következő: 

I. Prsesenstő-képzőül szolgál: abdirani 'csodálkozni5: tuz 
abdlraéko 'nagyon csodálkozom' VNpk. 86. M. — odjáni 'akar5: 
edjaéko 'akarom5 VNpk. 108. M. — sunani 'melegedni': ug 
sunaski 'itten nem melegszem5 VNpk. 121. Sz. — pgjánj 'be-
trügen': pejaékod 'du betrügst mich' A. XIX. 124. G. 

II. A cselekvés huzamosságát, tartós voltát jelöli: vérám 
'sagen': so jultoskiz veraéke 'der gefáhrte setzt fórt5 A. XIX* 
119. G. — veraékem 'er unterhielt sich5 A. XIX. 119. G. — 
luékanj, 'lop3: jalan luekaékini kisko Mindég lopni kényszeríte
nek5 VNpk. 86. M. — luékaékié-vor 'tolvaj' VNpk. 86. M. — 
verani 'sagen, spreehen, erzáhlen': o'éi veraékem herazi sojos 
izni vidiUam 'nachdem sie alsó geplaudert hatten, gingen sie 
schlafen5 A. XIX. 84. J. — tiskani 'verni, törni5: tiskaékoz 
'összeszidja' VNpk. 139. Sz. — valáni 'ért, felfog': voéaékini ug: 
valaéki 'nem tudok imádkozni5 VNpk. 147. Sz. 

III. Eeflexiv és passiv igéket képez: 
1. a cselekvésnek magára a cselekvő alanyra való vissza

hatását jelöli: veljanj, 'szétterjeszt5: v&ljaékoz 'kiterpeszkedett'' 
VNpk. 121. Sz. — usjani 'dicsér5: usjaékiékod 'dicsekedel5 VNpk-
1 1 . K. — pogiUtini 'gurít, elgurít5: poglUaéki 'hengergőzzéF 
VNpk. 6. 0. 

2. mástól eredő cselekvésnek az alanyra való hatását jelöli: 
paéanj, 'szétszór5: paéaékam lud-kec-pijoslz 'a szétfutott nyúlfiakat5 

VNpk 119. K. 
3. Álvisszaható igéket képez, a melyek kifejezhetnek 
a) tartós cselekvést: pj,latini 'füröszteni5: piiiiaékini 'baden* 

A. XIX. 98. J. 
b) kölcsönös cselekvést: doygjnj 'einen stoss gebén5: don-

gaéko 'sie stossen sich5 A. XIX. 134. G. — tukani 'gyűjteni5: 
l'ukaéko 'gyülekeznek5 VNpk. 62. M. — nurjani 'legyőzni5: nur-
jaékom 'birkózzunk5 VNpk. 111. K. 

IV. Néha frequentativ functiója elhomályosodott: Uaklani. 
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meinen': Uaklasks 'er meint' A. XIX. 121. G. — íserekjani 
'schreien': Uerekjaéke cer schreit' A. XIX. 132. G. — juani 'fra-
gen5: juaske 'er fragt' A. XIX. 156. —* kutsanj, 'csépelni5: kut-
saskínj 'csépelni' VNpk. 138. Sz. 

4. -al'l'al [AMINOFF 40]. — Elemei az -a és a -tt'al össze
tett frequ. képző. A képző frequ. functiója a legtöbb esetben 
elhomályosult, s csupán az elbeszélés élénkítésére szolgál: kis-
kjni 'reissen': kiskaM'am 'sie nahmen heraus' A. XIX. 138. G. — 
kutsam 'csépelni': kutsaU'am 'darauf draschen sie' A. XIX. 124. 
G. — pjtsanj 'zumachen': esse pjtsaU'am 'man versperrte die tür' 
A. XIX. 151. G. — kesani 'niederreissen': gurzes kesálTam 'sie 
rissen ihre öfen nieder' A. XIX. 111. J. -— miégani 'mit den 
fáusten schlagen': mUgaUam 'sie schlugen sie mit den fáusten' 
A. XIX. 111. J. — nupiani 'terhet vesz magára': nuipiiattam 
'sie nahmen es über die schulter' A. XIX. 78. MU. — ujjnj 
'verfolgen': utt'ani 'treiben' A. XIX. 117. MU. — kogani 'gon
dol5 : kogaU'am 'gondolták5 VNpk. 78. Sz. 

Egy-két esetben a képző frequentativ functiója még nem 
homályosodott el, hanem a vele képzett ige a cselekvés tartós
ságát, huzamos voltát fejezi ki: uíani 'arbeiten': uzaUa'zi 'ur-
bar machten5 A. XIX. 142. G. — juani 'kérdezni5: jual'l'asa 'így 
kérdezősködvén' VNpk. 62. M. 

Eitkábban előforduló kapcsolatok: 
1. -áskiU'al (frequ. -aék + frequ. -l'l'al; az i nem jelentős 

elem): kesdskini 'anfahren5: bad'dzinjosiz kesáskiU'am piiji piuii 
'die álteren söhne fuhren den jüngsten sohn an' A. XIX. 
110. J. 

2. -jal (frequ. -I. + frequ. -al): sezini 'megrázni': mesokáz 
sezjani kuikám 'rázni kezdte a zsákot' VNpk. 109. M. 

3. -lisk és -iLiiék (frequ. -I, -ui + frequ. -ék; az i nem 
jelentős elem): ibini 'lőni5: ibüiékiz 'lövöldözött' VNpk. 61. 
M. — ibiiuiékikiz 'beim schiessen' A. XIX. 98. J. 

4. -rjask (frequ. -r + frequ. -I + frequ. -aék): sukkini : suk-
Mrjaékoz 'csattogni fog' VNpk. 7. 0 . 

5. -rt (SZINNYEI, NyH.4 58, Fgr. Spr. 125): kinini 'behuny': 
kinirtini 'hunyorgat' 159. 

6. -éiU'al (frequ. -s + frequ. -l'l'al; az i nem jelentős elem): 
pukini 'sitzen': puksitt'am 'sie setzten sich' A. XIX. 117. MU. 
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7.-si l (frequ. -é +~ frequ. 4; az | nem jelentős elem): 
pukini 'ülni ' : pukéili 'üldögélj3 VNpk. 160. 0 . 

-8. -sfe'fc (frequ. -é + frequ. -s/c; az 2 nem jelentős elem)^ 
pukjnj 'ülni5: pukéjékom 'wir setzen uns' A. XI. 132. G. 

9. -íéal<-éal (frequ. -s •+ frequ. -al): wí'?m 'besichtigen': 
evei uüéam cihr Vater suchte sie nicht' A. XIX. 156. G. — ódig 
murt pe minem val uttsani 'ein mann ging nach seinem pferd 
zu suchen' A. XIX. 92. J. 

10. -skitt'aí (frequ. -sk-\-heqyi. -tt'al; az i nem jelentős 
elem): /cwíwf 'ergreifen, nehmen': kutsMÍ'am 'sie fingén an' A. 
1ÍX. 134. G*. .':.-'-': 

11. -ékilHal illetőleg -iékilTal (frequ. -s'Zc + frequ. -fflal; &z i 
nem jelentős elem): tukirii 'teilen': Vukiskitt'am 'sie gingen aus-
einander' A. XIX. 144. G. (kölcsönös cselekvést kifejező ál-
visszaható ige). — kutini 'ergreifen, nehmen': so páuesmurtjos 
va'nmiz-ik juáni kutiékitt'am 'allé diese waldgeister fingén an 
(den waldgeist) zu fragen5 A. XIX. 84. J. — vordini 'aufziehen, 
wachsen lassen5: so bordis van gondirjos vordiékiU'am 'von ihm 
sind allé bárén erzeugt worden' A. XIX. 87. J. 

12. -skiUal (frequ. -sk + frequ. -ITal; az i nem jelentőd 
elem): kignazi d'éigirtskiU'am 'darauf umarmten sie einander' A. 
XIX. 79." MIL 

13. -mik (frequ. -z -j- frequ. -dk; az i nem jelentős elem): 
kilini 'hallani': mi soleé om kilziéka 'mi nem hallgatunk reá5 

VNpk. 118. K. — kilziékikid 'hallgatózol5 VNpk. 16. 0. -
14. -disk (frequ. -d + frequ.••ék; az i nem jelentős elem: 

kii- 'hallani': kéldask- 'figyelmeztetni, meghallgatni5 163. --
15. -kai (frequ. -k + frequ. -al)Y éot- 'adni5: éotkal- 'ado

gat' 463. -
--•••-— 16. -kjal [BUDENZ, UA. 47.] (frequ. -k + frequ. -jal). BU
DENZ példái: ser- ebben serem 'spott': serekjal- lachen, ver-
lachen, verspotten'; dirt- 'eilen': direkjal- 'zittern'. 

17. -gal [BUDENZ, UA. 47.] (frequ. -g-^ frequ. -ai). BUDENZ 
példája: bergat- 'drehen, wenden': bergal- 'sich drehen, sich 
wenden'. ••.'•» \ , 

18. -éjaék (frequ. -é + frequ. -jaék): todini ' tud': todiéjask* 
^kitálalni a saját tudományát, kérkedni a tudóssággal' 363. 
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2. A m o z z a n a t o s ige . ,.• !:•• 

a) Egyszerű képzők. 

1. -m> [WIEDEMANN 106. § ; BUDENZ, UA. 54; SZINNYEI, 
NyH.4 62. ós Fgr. Spr. 126]. Magában alig fordul elő: moztini 
'megment': mozmini 'megmenekül' (VotjSzót. 722.). A BuDENznél 
felhozott példákból is az -m mint képző csak a rokon nyelvek 
segítségével választható ki (1. az összetetteket). 

2. -t [BUDENZ, ÜA. 60; SZINNYEI, NyHA 63, Fgr. Spr. 
128.]. A képző használata a következő: 

1. A képzett szó a cselekvés egyszeriségét, pillanatnyi tar
tamát jelenti: sorjani 'jobbra-balra mozgat, csóvál, csapkod': 
bisinim sopalto 'csapintok a farkammal' VNpk. 121. Sz. — ce-
rakjal-, cerakíal- (K.), cirákjal- (Sz.) 'kiabálni, kiáltozni': cerakt-
(M., 3L), cirákt- (Sz.) 'egyet kiáltani' 313. — gudirjal- (Sz.), 
güdérjal- (K.), güdürjal- (M.) 'mennydörögni': gudlrt- 'egyet v. 
rövidet dörren' 251. — jigal- (Sz., J.) 'kopogtatni, topogni, do
bogtatni a lábbal': jigalt- 'egyet kopogni' 266. — -éogjal- (Sz.), 
cogjal-, cogd'al- (K.), sogjal- (M.) 'szúrni, beleszúrni': éogjalt-, 
cogd'alt- (K.) 'egyet szúrni, megdöfni' 293. — éorjal- (Sz.) 'kuko
rékolni': éort- (Sz.), cort- 'egyet kukorékolni5 295. — ellakjál-, 
cil'akt'al- (K.), cilikjal- (G.) 'fényleni, ragyogni5: cilakt- 'egyet 
villámlani, czikázni5 322. — tlskal-, téskql- 'verni, törni, zúzni'': 
tiékalt- 'egyet ütni, rácsapni, koppintani5 352. — zir-, zér- (K.) 
'kenni, bemártani, dörzsölni': zirt- 'egyet dörzsölni' 443. — 
sulal-, solql- 'fütyörészni, fütyölni, sípolni': sült- 'egyet füttyen
teni, ráfüttyenteni, belefúni a sípba' 503. 

2. A képzett szó a cselekvésnek hirtelen beállását jelenti: 
sjljnj 'stehen5: suuitem 'er stand auf A. XIX. 86. J. •— kwalákjal-
'reszketni, remegni5: kwalákt- 'megszeppenni, irtózatba esni' 
234. — zurakjal- (Sz.) 'reszketni, remegni': zurakt- 'fölrezzenni' 
446. — serákjal-, seraMal- (K.) 'nevetgélni, kaczározni, kigú
nyolni, kikaczagni': serakt- 'fölkaczagni' 451. 

3. A képzett szó a cselekvés eredményes befejezését je
lenti : likini 'jönni5: uM llkta geclí 'a dolgom sikerül5 VNpk. 
285. J. — sizim izkámáz liktim 'hét versztet jöttünk' VNpk. 
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150. Sz. — arsén no léktam akaskamé 'megjött az évfordulóval 
a mi A. ünnepünk' YNpk. 169. K. — gozjask- 'irogatni, irkálni': 
goM- 'fölírni, leírni' 246. — Ujai- 'tördel, letöröget': tijalt-
'ketté szeg, megszeg' 360. 

3. -d'z [WIEDEMANN 110. §; AMINOFF 40.]. — Alakjai 
WICHMANN szövegeiben -dz, MUNKÁCSI szövegeiben j . WIEDEMANN 
is említi a képzőt s g- vei jelöli. 0 azonban oly példákat is sorol 
fel, a melyekben a 5-vel jelölt képzőt nem tarthatjuk azonos
nak a WioHMANNnál dé-yél és MüNKÁcsinál 5-vel jelölttel, pl. 
kylginy (vö. MuNKÁcsinál kilz-: kilzi ali meétim! 'hallgass csak 
meg!' VNpk. 66.), itt a 5 betű valószínűleg a -z gyakorító kép
zőt jelöli, a melyet mi a gyakorító -s'/c-val hoztunk összefüggésbe. 
Vagy puksiny (WIEDEMANN 125.) igében a -s képzőt úgy magya
rázza, hogy ez a megelőző -k hatása alatt keletkezett a 5-ből. 
Itt is az -s képzőt inkább az -ék gyengült alakjának vehetjük 
(vö. puksem 'er setzte sich' A. XIX. 53 ; ^ok-seri puksdm joz-
kalik eaz asztalhoz ült pajtások' VNpk. 270. M.). A képző functiói 
igen különfélék: 

1. A példák nagy részében a cselekvésnek a szokottnál 
nagyobb erővel való végrehajtását jelöli: pegdnj 'elkerülni, el
szaladgálni' : pegdzi'zi 'sie flohen' A. XIX. 127. G. — kjion 
kjskam no pegd'éim kutskem 'der wolf erschrak und fing an zu 
fliehen' A. XIX. 155. G. — tid peggdm 'a tóba futott' VNpk. 
111. K.— ladonles tusmon peg$a 'a tömjéntől fut az ellenséges 
szellem' VNpk. 13. 0 . 

2. a cselekvésnek egyszeriségét, pillanatnyi tartamát: virini 
'mozogni': gogijed-ka virgiz 'ha köldököd kirándul' VNpk. 13. 
0 . — lobini 'repül, lebeg': lobgám-berd 'elrepültével' VNpk. 23. M. 

3. a cselekvés hirtelen beállását: uiaini 'sein, lében; ver-
weilen': uiadzisa smiitemez ponna fum seiner auferstehung wil-
len' A. XI. 130. J; 

4. a mozzanatos jelentés többé-kevésbbé elhomályosodott: 
vjrint 'sich bewegen': vird'zoz cer bewegt sich' A. XIX. 16. MU. — 
gudini 'ásni': gudgiz 'ásta' VNpk. 1. 0 . — saldni 'köpdösni': 
éalgisa kelti 'köpj' VNpk. 11. 0 . 

5. Néha a származékszónak frequentativ jelentése van: 
lobini 'repülni': dukta lobion vir-jilti koskom 'fajd röpködő domb 
tetején megyünk mi át' VNpk. 256. Sz. 
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4. -Te [BUHENZ, ÜA. 68]. Igen gyéren előforduló képző. 
BUDENZ példáin kívül momentán -k lehet ezekben: Jceéask-
*kiáltani, kiabálni': keik- 'fölkiáltani5 140. — kes- 'tépni': kesk-
<Sz.) 'hirtelen fölszakad' 140. 

P) Összetett képzők. 

1. -mai [WIEDEMANN 106 §; BUDENZ, UA. 54 ; SZINNYEI, 
NyH.4 62. és Fgr. Spr. 126]. Igen ritkán előforduló képző. 
Elemei: a momentán -m és a frequ. -al. A cselekvés eredmé
nyes befejezését jelöli a következő példákban: todini cwissen, 
kennen, erfahren': vumurtez todmalod soiin 'einen wassergeist 
kennst du darin5 A. XIX. 119. G. — aéd'moi poMsize todma-
lo'd-ah) 'erkennst du die kleinste5 A. XIX. 92. J. — sonnj 
'schneiden': sormam ndniosti A. XI. 37. MU. (sormani 'in stücke 
schneiden'). 

A képzőnek frequentativ functiója van a következő példá
ban : voéjni 'haltén, beschützen': vozmdnj 'hüten' A. XIX. 
146. G. 

Néha a momentán -m a frequ. -aUal képzővel is társult: 
todyni ' tud': todmattamtd 'nem ismerték meg' VNpk. 77. Sz. 

WIEDEMANN szerint az idetartozó néhány példát, ú. m. a 
voémdni és a todmdni alakokat, a melyek mellett a vozj/ni és 
todini igék is megvannak, inkább a tod és voz (WiEDEMANNnál 
wo$) nomenekből származó denominalis képzéseknek vehetjük. 
A tod főnév szerinte többször előfordul az evangéliumokban, a 
wog főnév nem, hanem a belőle képzett wo$o melléknév. A tod 
MUNKÁCSI szövegeiben is előfordul (pl. as vordám nunékajed 
todad uséké 'ha a magad szülte gyermeked eszedbe jut ' VNpk. 
288. K. vagy vaméstámdlé-bédá todam vaiska 'minden léptemben 
eszembe jut ' VNpk. 221. K.), a wotfo melléknevet és a sormani 
momentán igéhez tartozó noment azonban MUNKÁCSI és WICH-
MANN szövegeiben nem találtam. 

Lehetetlen — azt hiszem legalább —- eldönteni, hogy a 
todmdni momentán ige a todini ige vagy a tod főnév tovább
képzése-e. 

2. -alt [BUDENZ, UA. 77; SZINNYEI, NyH.4 63. és Fgr. 
£>pr. 127]. Igen gyéren fordul elő. Elemei a frequ. -al és a 
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momentán -t. Az ^aZ-ban lévő Z-et azonosnak vehetjük az egy
szerű frequ. -Z képzővel; ennek — mint láttuk •— egyes pél
dákban momentán jelentése van. Felesleges talán külön frequ. 
-Z-t és momentán -Z-t felvennünk; valószínűbb, hogy alaki 
egybeesés helyett itt is jelentésváltozással van dolgunk. A képző 
functiói: 

1. a képzett szó a cselekvésnek nagyobb mértékben való 
megtörténtét jelenti: suram 'zavarni, vegyíteni, keverni': sural-
tirii 'einrühren5 A. XIX. 160. Gr. — suráni "zavar': suraltámaz 
'habarékot5 VNpk. 86. M. — udini 'kibújik, kikel, kinő': mdáu-
timts aze 'nach einer gegend, wo die ernte fehlgeschlagen hatte? 

(azaz nem tenyészett) A. XIX. 88. J . — tujini 'dugni5: tujalti-
'tömj valamit bele5 VNpk. 23. 0 . 

2. a képzett szó a cselekvés egyszeriségét, pillanatnyi vol
tát fejezi ki : girdaltini 'egyet nyeríteni5: Kam tu-palan val gir-
daltci 'a Káma túlsó oldalán ló nyerít5 VNpk. 45. Sz. — ickini 
'kitép, kihúz5: bUzagina Ukaltini vuam 'csak a farkát csíphette 
le5 VNpk. 119. K. — uck- (Sz.), uék- (G.) 'nézni, szemlélni5: 
nckaH- 'pillantást vetni, megnézni5 89. — uí 'nézni5: utalt- 'pil
lantást vetni5 92. —kisk-, késk- (K.) 'húzni, vonni, ránczigálni, 
tépni':kiskalt- 'egyet rántani, egyszerre kitépni5- 155. — gut-
(Sz.), zut- (K.), gut- 'emelni, fölemelni5: patt'an kukmd iutaki 
'fölkaptam a bal lábszáram5 304. — sut- 'égetni, megégetni5: 
sutalt- lángra lobbantani, fölgyújtani' 433. — bésk- 'döfni,. 
szúrni5: béskalt- 'egyet szúrni, átszúrni, ledöfni5 622. 

3. a képző momentán jellege elhomályosodott: uüni 'meg
vendégelni5: utaltam 'megvendégelte' VNpk. 78. Sz. —seé- 'egyet 
rázni5: s-ezalt- 'egyet rázni, megrázni5 419. 

3. - s t [BÜDENZ, UA. 740]. Igen kevés példában fordul' 
elő: ib- 'vetni, dobni': ibisi- 'vetni, dobni5 45. — kirmi-, kérmé-
(K.) 'marokkal v* karommal összeszorítani5: kirmist- 'marokkal 
összeszorítani5 169. — nul- 'nyalni': nulist- 'egyet nyal, meg
nyal5 533. 

4. -akt. Momentán -akt képzőt találtam ez egyetlen pél
dában : sul§- 'halaványulni5: sulgákt- 'elhalaványulni, hirtelen 
kikelni a maga színéből5 503. 

5. -ttsTc (momentán -t - j- frequ. ék; az % nem jelentős 
elem): silmi 'stehen5: sultjskom 'wir stehen auf A. XI. 132. Gv 
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3, A m ti v e 11 e t ő i g e. 

a) Egyszerű képző. 

1. -i [WIEDEMANN 105 §; BÜDENZ, UA. 82; AMINOFP 40 ; 
SziNNYEij NyH.4 66. és Fgr. Spr. 129}. A leggyakoribb caus. 
képző a votjákban. Alakja leggyakrabban -t, ritkábban -it, -it 
és -et. Az %, i és e hangok nem jelentős elemek. • 

Valódi műveltetésre, azaz a magyar irat, veret-féle alkal
mazásra alig akad példa. Az esetek legnagyobb részében töké
letlen mtiveltető igékkel van dolgunk. 

I. A képző a cselekvés okozását, tétetését jelöli: ad'dzjnj 
'sehen, ansehen': addzjto cich werde zeigen' A. XIX. 128. G .— 
kwarátini lármázni, hangot adni5: adami kwaráttiták kwaraez 
uz poti 'ha az ember nem hangoztatja, nem jön hangja' VNpk. 
33. Sz. — oskini 'hinni3: oskitikid 'midőn elhitetni akarsz' 
VNpk. 24. . -

II. Tökéletlen műveltető igék: 
1. az alapszó oly átnemható ige, a melynek határozóragos 

tárgya van: valarii 'ért vmihez': valtini 'führen, unterrichten' 
A. XI. 133, G. 

2. az alapszó oly átnemható ige, a mely állapotban léteit 
jelent: potini 'hinausgehen, herauskommen': ta val-utísdé pottem 
so kisnoze kensis 'de? pierdesucher führte seme frau aus der 
speicherkammer heraus' A. XIX. 54. J. —- bördini 'weinen': 
kaiguiio murtiosiz börditom 'traurige menschen zum weinen brin-
gen' A. XI. 79. J. —• pirini 'eingehen': pirtem kensaz so kisnoze 
'er führte seine frau in die speicherkammer' A. XIX. 94. J. —• 
virdzini 'megmozdul': virdzitini 'bewegen' A. XIX. 99. J. — 
pukini 'ülni': viétem piiez anaiezli kapkan puktém 'der dumme 
sohn legte seiner mutter eine falle' A. XIX. 110. J. -— disini 
'lernen, erlernen': anaizs disetem ta'zi 'er unterrichtete seine 
mutter alsó' A. XIX. 53. MU. — dugdini 'elszokik': dugditni 
'elszoktatni' VNpk. 17. 0. —- gugini 'emelkedni': gutám 'fel
emelte' VNpk. 57. K. — mozmini 'megmenekül, megszabadul': 
mozmiti 'szabadíts meg' VNpk. 55. Sz. 

3. az alapszó oly átnemható ige, a mely állapotbeli vál-
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tozást jelent: lesáni 'áhnlich sein, nahe kommen': leétini 'ma-
chen, bereiten, zurichten5 A. XIX. 111. G. — burmini 'fel
üdülni': burmitdm-berazi sojos nos koékizi 'miután magukat 
helyreállították' VNpk. 86. M. — kudgini 'lerészegedni': kudgi-
tdm lerészegítette' VNpk. 51. Sz. — kildini 'teremtődni, létre 
hozni': kilditom 'teremtek' VNpk. 49. K. — kiskini 'ömleni5: 
kiétlni 'beönteni' VNpk. 112. K. — tirmini 'megtelni5: tirmitni 
'megtölteni' VNpk. 112. K.— sundni 'melegedni': suntiz 'mele
gíti' VNpk. 6. 0. 

P) összetett képzők. 

1. -at [WIEDEMANN 105; BUDENZ, UA. 109]. Elemei: az 
-a és a causativ -i. BUDENZ az -a-ban a refl. -v képzőnek a 
nyomát sejti. A képző functiói a következők: 

1. Valódi műveltető igéket képez: nuipiidni 'eine last auf 
sich nehmen, über die schulter werfen': so pijsi ad'amiez no 
sindikss nuipiiatisa nuuitem 'er liess den kleinen mann seinen 
koffer tragen, nachdem er diesen über die sehulter (des kleinen 
mannes) geworfen hatte5 A. XIX. 53. MU. — verjani 'kóstolni, 
ízlelni': verjati 'kóstoltasd meg' VNpk. 24. Mam. — verdni 
fmondani, szólni': acmd'os al'i sojd veratom 'magunk fogjuk vele 
megmondatni' VNpk. 51. Sz. 

2. Tökéletlen műveltető igéket képez olyan átnemható 
igékből, a melyek valamely állapotban léteit jelentenek: pösdni 
'schwitzen': pö'éatem tsiniieniz 'mit seinem geglühten íinger' A. 
XIX. 84. J .— zurkini 'rengeni, inogni': zurkata 'döngeti'VNpk. 

tol . M. — jardni 'taugen, gut genug sein, behagen, gefallen': 
d'éétse'ke d''aratid, isanezli-no tsi'da 'wenn du das glück dankbar 
genossen hast, so musst du auch das unglück mit geduld er-
tragen' A. XIX. 4. MU. — keskdmdni: koskdmdtá 'ijesztgeti' 
VNpk. 121. Sz. —- paékdni 'összeszorul': valdz pid-kuspad paé-
katid 'lábad közé szorítottad a lovat' VNpk. 112. K. — vijdni 
'folyni, kifolyni': vijatid 'folyatod' VNpk. 17. 0. 

2. -kt [WIEDEMANN' 108 §; BUDENZ, UA. 82; SZINNYEI, 
NyH.4 67 és Fgr. Spr. 130]. Összetett képző; elemei: fgr. *-k 
<^> *?y + caus. -í. Egyetlen példa: valdni 'ért, fölfog': valektini 

foktat' (NyH.4 67).. 
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3. -tfl és -ti/m. Elemei: a causativ -t és a frequ. -jl 
illetőleg -iui. 

I. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszava határozóragos tárgygyal ellátott átnemható ige: jaranj 
'taugen, gut genug sein': ez ja'ratil 'sie liebte nieht' A. XIX. 
137. G. 

II. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszava valamely állapotban léteit jelentő átnemható ige: 
pukini 'sitzen': sáua-vi puktiuiem 'sie legte haselhuhnschlingen' 
A. XIX. 85. J. — pukini 'ülni': puktüám 'helyeztetett' VNpk. 
55. Sz. 

III. A képzett szó oly tökéletlen műveltető ige, a melynek 
alapszaya valamely állapotbeli változást jelentő átnemható ige: 
daltmj 'fejlődni, gyarapodni': daltitiMm 'gedeihen lassen' A. 
XIX. 143. G. 

4. -tflTal és -til'l'al. Elemei a causativ -t és a frequ. 
-jfflal illetőleg -itt'al. Oly tökéletlen műveltető igéket képez, a 
melyeknek alapszava valamely állapotban léteit jelentő ige: 
pukjm 'sitzen': t'sdi puktjl'l'am 'sie setzten ihm thee«vor' A. 
XIX. 121. G. — kjl'jnj 'bleiben, übrig bleiben': no sóié kel-
tiUam tsattsais 'sie verliessen ihn im walde' A. XIX. 131. G. — 
sajkám 'fölébredni': saitjl'l'am 'sie weekten auf A. XIX. 135. 
G. — pukmj 'sitzen': puktjtt'am 'sie stellten' A. XIX. 138. G. — 
sed'lnl 'sich finden5: minill'am minil'l'am toos uisa no söttitt'amte 
csie (die verfolger) fuhren unaufhörlich jagend weiter, ohne zu 
finden' A. XIX. 93. J. — lesáni 'áhnlich sein, nahe kommen, 
angemessen sein': pegéisjos no'sik ódig tserk lestitt'am 'die 
fiüchtlinge bauten eine kirche' A. XIX. 93. J. — pgéini 'sieden, 
kochen5: pöstiltam 'sie kochten' A. XIX. 62. Mü. 

5. Kitkábban előforduló kapcsolatok: 
a) -jat; elemei: a frequ. -I és a caus. -at: £utini 'emel^ 

fölemel': gutjati 'emeltesd magad' VNpk. 13. 0 . 
b) -kit [BUDENZ, UA. 68J. Elemei: a momentán -k és a 

causativ -it: uéini 'esni': limi uékitsa 'havat bocsátván' VNpk. 
62. M. 

c) -mat; elemei: a momentán -m és a causativ -at'. 
voéini 'haltén, beschützen': so ullan uisem tiliioze vo'émati 
'zeige auf die (taube), von welcher die federn herabfallen' A. 
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XIX, 93, J. (a képzett szó az alapszóval nincs szoros össze
függésben). 

cl) -tsk; elemei: a causativ -í és a gyakorító -sk: disinj 
^vmihez szokni5: dwetskini l emen ' A; XIX. 146. G-. 

4. A v i s s z a h a t ó és a s z e n v e d ő i ge . 

A votjákban nincs külön reflexiv és passiv képző. Az -ék 
gyakorító képző reflexiv functiójáról már szóltam. Említettem 
azt is, hogy BUDENZ némely -al és -at képzős ige -a-jában az 
egyszerű reflexiv -v-t sejti. 

b) Denominalis igeképzés. 

a) Egyszerű képzők. 

1. -t [WlEDEMANN 105 §; BUDENZ, UA. 127 és 149 ; 
SZINNYEI, NyH.4 72 és Fgr. Spr. 133]. A votják denominalis -t 
képző kétféle eredetű. Van olyan -£, a melyet fgr. denominalis 
•¥,t ^> *-$ erős fokának képviselőjéül tekinthetünk, s van olyan 
-t is, a mely eredetére nézve azonegynek látszik a causativ -t 
képzővel. Az előbbeni jelentésre nézve is egyezik a fgr. *-í ~ 
*-d többi folytatójával (a -cl, -jal, -lal és -Hal), a mennyiben ez 
is «valamit tevést» vagy «valamivel tevést*) kifejező igéket ké
pez. Az utóbbinak functiója pedig a causativ -í képzőével mutat 
rokonságot, mert éppen úgy, mint ezeket, a «valamivé tevés» 
kifejezésére használja a nyelv. 

Vannak a finnugorságban denominalis képzések deverbalis 
képzőkkel (1. SZINNYEI, NyH.4 76. ós Fgr. Spr. 135), s így fel-
tehetnők, hogy a valamivé tevést jelentő -í a causativ -í-vel azonos. 

Másrészt felesleges talán a kétféle eredet felvétele, s min
denféle denominalis -t képzőt a fgr. *-í ^ *-d folytatójának 
tekinthetünk. Ha a képző főnévhez járult, akkor megmaradt 
eredeti «valamit vagy valamivel tesz» jelentése; ha melléknév
hez járult, akkor — talán a causativ -f analógiájára — «vmivé 
tevés» jelentést vett föl. (Vö. hogy sem a NyH.4, sem a Fgr. 
Spr. nem említi az egyszerű causativ -t képzőt mint denomina
lis képzőt). 
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A képző functiója a következő: 
I. «Valamit tesz, létrehoz)) jelentésű igéket képez főnevek

ből: ber 'hinteres, hinter, zurück5: bertwj 'zurückkehren A. XIX. 
D. G. — kotjr 'umgebung3: kotjrte 'er geht herum5 A. XIX. 44. 
'G. — vet 'álom3: kuaé vetate\ soie 'Gott liess ihn tráumén5 A. 
XIX. 140. — gudiri 'donner3: inrriié gwdiri gutdirto'z-ke 'wenn 
im himmel der donner rollt3 A. XI. 78. J. — teskil'i 'nasen-
stüber5: vai mon teskitto yervoi 'láss mich zuerst schnéllen5 A. 
XIX. 86. J. — ber 'hinteres, hinter, zurück': bertem berazi 
ataizi jua p$ "nachdem sie zurückgekehrt waren, fragte der 
vater3 A. XIX. 93. J. —\Hfi0rjiis./csikorgó': gígirto 'csikorgatok5 

VNpk. 121. Sz. — kwara 'hang, lárma3: an-no kwaratá fne 
mukkanjatok5 VNpk. 118. K. 

II. «Valamivé tesz» jelentésű igéket képez melléknevekből: 
suldjr 'fröhlich5: sulduíini 'erfreuen5 A. XI. 133. G. — saz 
'józan, éber5: saétz 'er weckt ihn auf5 A. XIX. 140. G. — bid, 
bit 'ganz, vollstándig5: nuldisa bittizi 'trugen, t. i. alles getreide 
in die scheuer3 tk. 'hordva bevégezték5 A. XIX. 93. J. — bid 
'egész, teljes5: bidtiták 'elfogyasztatlanul5 VNpk. 17. 0. 

%S-d [BUDENZ, UA. 127; SZINNYEI, NyH.á 72. és Fgr. Spr. 
133]. Eitkán előforduló képző; eredetére nézve a fgr. *-t^*~d 
erős fokának képviselője: siudid 'du hast ernáhrt5 A. XI. 125. 
MU. (vö. f. suu cszáj5). —- vor (ebben: sud-vor 'glück und wohl-
-ergehen5): vordid 'du hast erzogen5 A. XI. 125. MU. — gin 
'nemez3: gind- 'nemezt ványolni, gyártani5 241. — jug 'fény5: 

jugdí- 'világosodni5 282.— jug 'szalmahulladék5: jugdi- 'szalmát 
v. szénát taposni5 282. — gar .'szürkület, hajnal5:.gard- 'hajna
lodik, pitymallik, szürkül3 331. — seé, íez 'derült, világos, tiszta5: 
sezd- 'kiderülni,.kitisztulni5 419. — zar 'szürkület5: zárd- 'haj
nalodni5 476. 

3. -j [BUDENZ, ÜA. 125; SZINNYEI, NyH.4.73. és Fgr. Spr. 
133]. A fgr.,-*-t ~ *-d gyenge fokának folytatója. Önállóan igen 
ritkán fordul elő, hanem összetételben (-jal, -jaltai, -jaék) annál 
gyakrabban: pus 'jel3: aji pusjam siro pued 'hiszen gyantás fád, 
melyet atyám megbélyegzett, itten van* VNpk. 3 '8 . M. — tol 
'tél3: toljam kudi -tejelt áfonya5 VNpk. 2. 0. — ar 'év5: arji-
'az esztendőt eltölteni, kihúzni, átélni5 28. — guíam 'nyár3: gu-
Mmji- 'nyaralni3 252. 
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4. -d é (WICHMANN szövegeiben ífé-nek, MuNKÁcsmál 5-nek 
jelölve). Eredetére nézve azonos a momentán -d'é illetőleg -5 
képzővel. 

I. ((Valamit tesz» jelentésű igét képez főnévből: gu, guc 
'grube5: so éörti akarni gw gwd'd'zem 'insgeheim grub der mensch 
eine grube5 A. XIX. 52. MU. 

II. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez főnévből: agir 
'szén': agirgoz 'megszenesedik5 VNpk. 23. 0 . 

5. -m [WIEDEMANN 106 §; BUDENZ, UA. 145; SZINNYEI, 
NyH.4 76. és Fgr. Spr. 135]. G-yakran előforduló denominalis 
képző; eredetére nézve azonos a momentán -m képzővel. Alakjai: 
a legtöbbször -m s ritkábban -om. Az o BUDENZ szerint jelentős 
elem; némely esetben bővebb névszótő képzője (pl. sökit 'schwer'r 
éökitomi- 'schwer sein, schwer werden' vö. éökito 'beschwert,. 
schwanger'), más esetekben nyilván előbb végbement igeképzés
hez tartozik. 

A képző «azzá-levést v. válást» jelentő igéket képez mel
léknevekből : urod 'schlecht, bőse': urodmem 'erkrankte' A. XIX. 
121. G. — uzir 'reich': uzjrmem 'er wurde reich' A. XIX. 145. 
G. — tjr 'voll': tjrmem 'ihr sack wurde voll' A. XIX. 154. G.— 
kulas 'kevés, csekély5: kulasmá 'fogy' VNpk. 37. M. — bides 
'ganz, vollstándig5: bidesmem 'er ist aufgewachsen' A. XI. 2. 
MU. — tir 'voll5: ug ti'rmi ini 'es reicht nicht mehr aus' A. 
XIX. 52. MU. — bid, bit 'ganz, vollstándig': bidmem csie waren 
verschwunden' A. XIX. 59. MU. — kyn 'hideg5: kinmisa 'fagy
ván5 VNpk. 120. Sz. — sesir 'béna, csonka testű': sosirmitogaz 
'a míg csak meg nem bénul5 VNpk. 138. Sz. — kwas 'sekély': 
kwaémoz 'elszárad3 VNpk. 23. 0 . 

Az -m előtt o van a következő példákban: paskit 'széles, 
terjedelmes5: paékitomrzi 'sie verbreiteten sich' A. XIX. 146. G. 
—: kot, küt K. 'has ' : kotorni- 'teherbe esni, hasassá válni' 196. — 
gfí'-Sa., $it G. M., élt J., zét K. 'este': iitomi- 'esteledni' 300. — 
$o& Sz., QO& J., d'oiS K. 'kesergés, panasz, rimánkodás': goiomi-
'bosszankodni5 301. — ceskit 'édes, jóízű': ceskitomi- 'megéde-
sülni' 312. — cukit 'tiszta, csinos': cilkitomí- 'tisztává, csinossá 
válni' 316. — curit, curét K. 'kemény': curítomi- 'megkemé
nyedni' 330. — tégéz 'sík, lapos, egyenlő, egyforma5: tégézomé-
'egyenlővé, egyformává válni' 347. — dig, $ig (Sz.), elég (K.) 
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'rest, lusta, makacs5: digomi- lustálkodni, restelkedni, makacs
kodni' 393. — dun 'ár, érték, becs': dunomi- 'megdrágulni' 
405. — éeklt (J. G.), sekét (K.), sekU (Sz. M.) 'nehéz, súlyos': 
éekétomi- 'teherbe esni' 449. — ser 'gyér, ritka': seromi- 'gyé
rülni, ritkulni' 484. — súg 'bajos, fáradságos3: sugomi- 'kínlódni' 
498. — necét (K.), neűt (U.) 'éles': necétomé- 'élesedni' 511. 

p) Összetett képzők. 

1. -al [WIEDEMANN 102 § ; BUDENZ, ÜA. 41, 109, 126, 157, 
160, 166; SZINNYEÍ, NyH.5 77]. 

BUDENZ szerint a tulajdonképpeni igésítő képző a fgr. -d 
lett volna, a melyhez a frequ. -al járult. A képző eredeti alakja 
ezek szerint *-dal lett volna, a melyből d > l hangváltozással 
•lal lett, gyengülés folytán -l'al és -jal, majd a -j elveszésé
vel -al. 

Az -al képzőt azonban teljesen különválaszthatjuk a -lal, 
-lal és -jal képzőktől s a lappangásba jutott igésítő -d képzőt 
mellőzve egyszerűen az -al frequ. képzővel tarthatjuk azonos
nak. (Vö. más deverbalis képzőknek denominalisokként való 
szereplését.) 

Az -al képző elemei: -l egyszerű frequ. képző, az -a-ban 
pedig az egyszerű frequ. -;', az azzá tevést jelentőkben pedig, a 
mennyiben ezeknek -at képzős transitiv igepárjuk van, — BUDENZ 
szerint — a reflexív -v lappang. 

A képző functiója a következő: 
I. «Valamit tesz, létrehoz» jelentésű igéket képez főnevek

ből : ué 'arbeit': uéaríi 'arbeiten' A. XI. 106. G. — nules 'wald': 
nulesanj cjagen' A. XI. 162. G. — jumsan 'das wandern der 
jugend zur zeit der feste von haus zu haus um zu tanzen und 
spielen': iumsani 'von haus zu haus zur zeit der feste wandern 
um zu tanzen und spielen' A. XI. 80. J. — úuuies 'wald': van 
udmurtjos so úutueskin nuiueskasa vetlo viuiem 'allé wotjaken 
sollen in diesen wáldern gejagt habén' A. XIX. 84. J. — vet 
'alom, álomkép': vötai 'es tráumte mir' A. XIX. 89. J. — puz 
'tojás': puzaz 'tojik' VNpk. 2. O. — vet 'álom, álomkép': veta-
lod 'álmodni fogsz' VNpk. 11. — klg 'húgy': ki$ad 'hugyozol' 
VNpk. 17. 0. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLT. *>* 
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b) melléknévből: das 'kész, meglévő5:- mardan-atai mutjez 
azlon vandisa dasam viuiem 'vater mardan liatte im voraus einen 
losgeschnittenen rasenhügel in bereitschaft5 A. XIX. 99. 

c) határozószóból: pumit cgegen, entgegen5: pumitam 'er 
begegnete5 A. XIX. 126. G. 

II. «Valamivel tesz» jelentésű igéket képez főnevekből: 
a) vmivel működik, dolgozik: kutas 'csép5: kutsani 'dre-

schen5 A. XIX. 83. MIJ. 
b) vmivel bánik, foglalkozik: tuk 'garbenhaufe3: l'ukáuoz 

'er sammelt3 A. XIX. 27. MU. -— podem 'bienenstock5: podem 
podemani 'bienenstöcke einrichten5 A; XIX. 59. MU. — kisno 
'feleség3: kiinoaloz 'feleségül vesz5 VNpk. 16.- 0 . — vuz 'árú, 
portéka5: vuzakid 'midőn eladsz5 VNpk. 23. 0. 

c) vmivel ellát, fölszerel: dis ckleidung, kaftan, rock5: 
diéani 'anziehen, kleiden5 A. XIX. 132. G * — ener 'sattel5: 
kosem kuamin valez enerani 'er hiess ihn dreissig pferde sat-
teln5 A. XIX. 93. J. 

III. «Valamivé lesz» jelentésű igéket képez főnevekből: 
gibad 'tőzegréteg3: gibdaloz 'rothad5 VNpk. 37. M. — d£u 'glü-
hende kohle5: dzuasa 'in flammen3 A. XIX. 15. MU. — $u 'izzó 
parázs3: gualoz 'ég5 VNpk. 33. Sz. — zob 'rossz v. borús idő3: 
kwa§ idbaloz 'csúnya idő lesz3 VNpk. 1. 0. 

IV. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez a következő 
példában: túg 'bojt, rojt5: tóm tuga 'der wind zerzaust dich5 A. 
XIX. 77. MU. (Nagyon elvétve fordul elő ilyen eset, vö. BUDENZ, 
UA. 160.) 

2. -at [BUDENZ 140, 160]. Az előbbeni -aü-lal szemben a 
«valamivé tevés» rendes képzője. Összetett képző; elemei: az 
•a-\--t egyszerű denominalis képző. BUDENZ az a-ban lappangó 
denominalis í-j-t sejt. J 

. A képző valamivé tevést jelentő igéket képez legtöbbször 
melléknevekből: dzeg 'langsam3: <f;%(ií0£ 'es ist hinderlich3 

A. XI. 77. J. — kapci, kapói (G.) 'könnyű, enyhe3: kapciat-
'megkönnyíteni5 122. — kuz, küz (K, U., J.) 'hosszú5: kuzat-
'meghosszabbítani, hosszúvá tenni3 216. — §og, Jjeg J. 'lassú5: 
gegat- '(Sz.), gegat-AJ., M., G.), éegat- 'késleltetni, lassítani vala
minek a haladását3 302. — §u (Sz.), iw, 'izzó parázs5: guat-
(Sz.), éant- (K.), §uat- 'meggyújtani, fölgyújtani5 303. — cirs (Sz.), 
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cérés (K.), cirs (G.') 'savanyú, csípős, fanyar5: cirsat-, cérsat- (K.), 
cirsat- (G.) 'savanyítani, besavanyítani' 317. 

3. -ask [BÜDENZ, UA. 126]. Eredetileg azonos a frequ. 
-ask képzővel. Használata á következő: 

I. «Valamit tesz» jelentésű igét képez: Joé^ cégyütt5: éo-
Mékozi 'összeültek' VNpk. 86. M. — vös 'opfer, gebét': vöéaskom 
'wir flehen' A. XI. 130. J. — l'uk 'garbenhaufe': tilo-burdojos 
lakaskizi ps tuí wno ces versammelten sich sehr viél vögel' A. 
XIX. 93. J. 

II. «Valamivel tesz» jelentésű igét .képez a következő pél
dában: kisno 'asszony, feleség': kisnoaskikiz 'midőn házasodik' 
VNpk. \7. 0. V ; 

III. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: das 'kész, meg
levő': dasaska 'készül' VNpk. 61. M. — su 'korom': pel-jiljosiz 
suaékisa cfülhegyei bekormosodtak' VNpk. ÍJ9. 

4. -jal [WIEDEMANN 102 §; BÜDENZ, UA. 125, 160; SZINY-
NYEI, NyH.4 73. és Fgr. Spr. 133]. Elemei: a -j egyszerű deno-
minalis és az -dl összetett frequ. képző. 

: A képző használata a következő: 
I. «Valamit tesz» jelentésű igéket képez: éartéj 'répa': 

sdrUiiez vmem sdrísiiam sizjl 'im herbst waren die rüben zum 
aufnehmen gereift' A. XIX. 124. G. — gudiri 'mennydörgés': 
kiva§ gudirjaki 'midőn mennydörög' VNpk. 6. 0 . — puzmer 
'dér, zúzmara, hóharmat': kwa$ puzmerjaloz 'az időjárás derezni 
fog' VNpk. 9. 0. i 

II. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez (igen ritkán): gop 
'völgy, mélység': gopjaz-ká 'lyukasztja' VNpk. 2. 0 . 

5. -jask [BÜDENZ, UA. 126]. Elemei: az egyszerű denomi-
nalis ,-j és az összetett frequ. -ask képző. Az a-ban jelentős 
elem van. . „ \ .i ,";<\ 

A képző használaia a következő: 
I. «Valamit teszi) jelentésű igét képez: urom 'freund': ug 

u'romjdski ni ta'-bers tonen 'mit dir werde ich hernach nicht 
mehr freundschaft schliessen' A. XIX. 116. M. — teskil'i ^fricska, 
nasenstüber5: ta'-bers teskil'láéfysa Suidom 'láss uns jetzt spielen, 
láss uns einander schneller gebén' A. XIX. 86. J. — muso 
'lieb, gewogen, hold': tinad ta. samen musoiaskemed 'deine auf 
diese weise geschlossene freundschaft' A. XI. 37. MU. 

22* 
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II. «Valamivel tesz» jelentésű igét képez: kjsno 'frauf 

weib': kjsnojáékem 'er verheiratete sich5 A. XIX. 137. G. 
III. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: tusmon 'bös-

gesinnter mensch, feind, böser geist': tusmovjáékjni cbeneideny 

A. XIX. 143. G. — kat 'erő, tehetség': kaijáékem A. XIX.. 
153. G. 

6. -kt [WIEDEMANN 108 §; BUDENZ, UA. 155; SZINNYEI, 
NyH.4 76. és Fgr. Spr. 136]. Alakja: WiEDEMANNnál -ekt, MUN-
KÁcsmál -akt. Az e illetőleg a hang nem jelentős elem. Erede
tére nézve azonos a causativ -kt képzővel. 

A képző használata a következő: 
I. «Valamit tesz» jelentésű igét képez: ber 'mög, hátsó 

rész': berektíni valjosss 'die pferde umkehren' A. XIX. 127. G. 
II. «Valamivé lesz» jelentésű igét képez: kur 'szégyent

valló, meggyalázott3: kuráktámdniz 'kínjában' VNpk. 62. M. — 
l%z 'kék': lizdktitog 'míg bele nem kékül' VNpk. 139. Sz. — 4ui 
'sárga': •éuSdkton 'sárgaság' VNpk. 6. 0. — kos, küs (K.) 'szá
raz' : kesakt- (Sz., G.) 'elszáradni, elhervadni, elhalaványulni' 
196. — górd 'veres': gordákt- 'vörössé válni, pirulni, izzóvá 
lenni' 249. •— j&, du 'jég': joákt- 'jéggé válni, megfagyni' 277. — 
tié 'mag, szem': tiédkt- 'magvasodni, megtelni maggal v. gabona
szemmel' 351. — ted'i, tilde K. 'fehér': todidkt- (Sz.), tüd'akt-
(K.) 'fehérleni' 367. —nap 'sűrű': napakt' (Sz.) 'sűrűsödni' 510. 

III. ((Valamivé tesz» jelentésű igét képez: sed 'fekete': 
ez-ká éeddkti 'nem piszkítja be5 VNpk. 17. 0 . 

Bitkán előforduló kapcsolatok: 
1. -askjl (frequ.-denom. -ask + frequ. -I): ves 'opfer, gebét': 

so pdtéi djrja'é-ik jun vesáskttem 'von seiner kindheit an betéte 
und opférte sehr fleissig' A. XIX. 140. G.— l'ak 'garbenhaufe': 
VukasMli'zi 'sie sammelten sich' A. XIX. 146. G. 

2. -aékiUal (frequ.-denom. -ask + frequ. -Hal): tuk 'garben
haufe': l'ukqékjffiam 'sie sammelten sich' A. XIX. 134. G. 

3. -atiék [BUDENZ, UA. 159] (denom. -at + frequ. -ék): 
mnmatiéki- 'stark, fest werden, sich stárken' (BUDENZ példája). 

4. -atk (denom. -at + frequ. -k): soé 'együtt': éo-éatkini 
'mérkőzni' VNpk. 112. K. 

5. -atsk (denom. -at + frequ. -ék) [BUDENZ, UA. 159]: jun-
matéki- (BUDENZ példája) = junmatiéki- (1. fönnebb). 
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6- -dal (denom. -d + frequ. -al) [BUDENZ, UA. 127]: voz 
^zorn5: vozdal- 'unzufrieden sein5 (BUDENZ példája). 

7. -dask (denom. -d-\- frequ. -ask): vozini 'haltén5: vozdaé-
kemez 'schámt sich5 A. XI. 81. J. 

8. -dzisk (mom.-denom. -dz + frequ. -ék): lid 'szám5: 
Uddziékini 'záhlen5 A. XIX. 86. J. 

9. -d'záék (mom.-denom. -dz + frequ. -ask): med 'fizetés5: 
robotniks meddzdskiní cum sich als knecht zu verdingen3 A. 
XIX. 126. G. 

10. -jáskjl (denom. -j -f frequ. -ask -f- frequ. -Z): feíswo 
*frau, weib5: kjsnojáskjle?n cer verheiratete sich5 A. XIX. 122. G. 

11. -lal [WIEDEMANN 102 §; BUDENZ, ÜA. 41, 126; SZINY-
NYEI, NyH.4 73] (denom. -Z + frequ. -al): cer, cer, cir (K.): 
cérlal- 'megbetegedni5 314. — citter 'hímzésmű5: citterlal- 'csip
kézni5 322. — pajda 'haszon5: pajdalal 'hasznot húzni5 535. 

12. -mai [WIEDEMANN 106 §] (azonos a deverbalis -mai 
képzővel): oz 'háború5: oimal- 'haddal megtámad5 69. — git 
'este5 (Sz.): gitmal- 'beesteledik5 300. — todí 'fehér5: todimal-
'fehéríteni5 367. — peri 'hamu5: penmal- 'hamuval behinteni5 547. 

13. -mask (mom.-denom. -m + frequ. -ask): oz 'háború, 
harcz5: o£maékini 'ins féld rücken5 A. XIX. 99. J. 

1.4. -miVVal (mom.-denom. -m + frequ. -tt'al): uzir 'reich5: 
uzirmilTa'm-ps 'sie sollen sehr reich geworden sein5 A. XIX. 
e>7. M Ü . 

15. -miék (mom.-denom. -m + frequ. -ék): viztám 'bolond, 
esztelen5: viztámmisko 'megbolondulok5 VNpk. 109. M. 

16. -mit [BUDENZ, UA. 162] (mom.-denom.-m + caus. -£): 
uzir 'reich5: uzirmit- 'reich machen'; tir 'voll5: ürmlt- 'voll ma
ciién5; bur 'gut5: burmit- 'heilen5

 (BUDENZ példái). 
17. -nal [BUDENZ, UA. 126] (denom. -n, a mely talán 

-Z bői lett + frequ. -al): kort 'vas5: kortnal- 'fölzabolázni5 190. — 
joz 'íz, ízület5: joznal- 'ízenként szétszedni5 275. 

18. -nask (denom. -n, a mely talán -Z-ből lett + frequ. 
-ask): joz 'íz, Ízület5: joznaskini 'vagdalkozni5. 

19. -sask: pul'i 'buborék5: putsaská 'buborékot vet5 VNpk. 
6. 0. 

20. -tol (denom. -í + frequ. 'dl) [BUDENZ, UA. 127]: ajip 
iclusdch: ajiptal- 'beschuldigen5 (BUDENZ példája). 



338 MEDVECZRY KÁE0LY. 

2 1 / -űŰal (denom. -t' + frequ. -Utal): tyt 'ganz5: bittiltam 
csie machten ein ende' A. XIX. 74. MU. : r 

22. -til (denom. -t + frequ. -I): b%t 'egész': bittilozi 'el
veszítik' VNpk. 61. M. 

23. -tisk (denom. -t + frequ. -ék): zol 'merev, feszes5: kuez 
zoltiékem cdie haut ist ausgespannt' A. XIX. 38. J. 

24. -tsk (denom. -t + frequ. -sk): kotir ' 'körül': t& kotir ko-
tirt'skem 'er ging um deh see herum' A. XIX. 52. MU. 

25. -gat: sor 'mély álom': son/aí'horkolni, hortyogni'-428. 
26. -gal: ber 'hátsó rész': bergal- 'forogni' 616. 
27. -gát: jig 'kopogás':jiggdt 'kopogni' 266. •/:. 
28. -kai (frequ. -k + frequ. -al): nulas 'erdő': nuláskal-

'vadászni az erdőben' 533. 
; D 29. -laék (frequ. -I + frequ. -ask): es" 'pajtás': eslask- 'ba

rátkozni' 35. — esdb 'bánat': esdblask- 'búsulni' 34. 
30. -mat (mom.-denom. -m + caus. -at): uéto 'lyuk': usto-

mat- 'kilyukasztani, átfúrni' 99. — jun 'erős, szilárd': junmai-
'megerosíteni' 284. 

31. -gal (mom.-denom. -3 + frequ. -al): gerd 'kötés': gerd-
gal- 'összekötözni' 239. ..Í-JS 
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