
Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei. 
(Első közlemény.) 

Az ú. n. ural-altaji nyelvcsaládnak azt a sajátságát, hogy 
az alárendelési viszony kifejezésére leggyakrabban az igeneves 
szerkezeteket használja, már WIEDEMANN kiemelte.*) Azóta az 
egyes nyelvek mélyebbreható ismeretével e tétel igazsága mind 
jobban kitűnik, úgyhogy az igenevek használatát az ural-altaji 
mondatszerkezet Ősi sajátságának lehet mondani. WINKLER H. 
összehasonlító alapon vizsgálja az ural-altaji nyelvek mondat
tanát és az alárendelési viszony kifejezéséről ezt írja: «In dem 
Satzbau des Uralaltaischen ist ursprünglich fiir Nebensátze aller 
Art überhaupt kein Eaum, weil unbedingt das ganze Satzgefüge 
ein adnommalartiger, geschlossener, einheitlicher, wortartiger 
Complex ist, oder lediglich die lückenlose Verbindung eines 
subiectartigen Teils mit einem prádicatartigen darstellt, wie 
S t a d t - g r o s s = die Stadt ist gross; in beiden Fállen trat 
alles nach unserer Auffassung Nebensátzliche als zeitliche, ört-
liche, begründende, conditionale . . . Nebenbestimmung zwischen 
die beiden einzig wesentlichen Teile des Satzes oder Satzwortes». 
Azután átvizsgálja az egyes nyelveket és arra az eredményre 
jut, hogy az eredeti állapot mindenütt megtalálható, bár az 
egyes nyelvek a környező indogermán nyelvek hatása alatt ősi 
mondattani sajátságukból sokat veszítettek.**) 

Igeneves szerkezetek neve alatt leginkább a melléknévi 
igenévnek jelzői és határozói használatát szokás érteni; azon-

*) Über die früheren sitze der tschudischen Völker und ihre sprach-
verwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens. Keval 1838. 

**) Der Uralaltaische Sprachstamm, das Finnische und das Japani-
sche. Berlin 1909. 85. 1. 
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ban az igeneves szerkezetek közé sorolhatjuk még azt az esetet 
is, a mikor az igenév igei functiót tölt be. WUNDT négy osz
tályba sorozza a névszóknak igei használatát: 

a) Nominalausdrücke für transitive Verbalbegriffe. 
b) Nominalausdrücke für das Passivum und Beflexivum. 
c) Nominalausdrücke für das Perfectum. 
d) Nominalausdrücke für Nebenbestimmungen des Satzes.1) 
E szerint az igeneves szerkezetek magukba foglalják: az 

infinitivust, az igenévnek jelzői használatát, a verbum finitumot 
helyettesítő birtokos személyragos igeneveket, az igenévnek hatá
rozói használatát és végül az igenévnek mint gerundiumnak 
használatát. 

Az osztják nyelvben az igenévnek mind e felemlített sze
repét megtaláljuk gyakori alkalmazásban. Az igeneveknek két 
csoportját külömböztethetjük meg képzésük szerint. Az első cso
portba tartoznak a -í-vel képzett igenevek; e csoportot az infini-
tivus és part. imperf. alkotja. A másik igenóvkópző az -m- (és 
nem -ma-, mint KARA FERENCZ írja2); ide tartozik a part. perf. 
és ezzel együtt a gerundium is. 

A következőkben az osztják nyelv igeneves szerkezeteit 
fogom tárgyalni. Igyekeztem mindenütt rámutatni a rokon nyel
vek hasonló eseteire; azonban a magyar nyelvet kivéve alig 
találtam idevágó értekezést. A magyar nyelvre vonatkozólag leg
több adatot SIMONIÉI Zs. példákban gazdag munkájából merítet
tem;3) valamint KÖNNYE NÁNDOR értekezése is nyújtott adatot.4) 
A vogul nyelvre vonatkozólag legtöbb hasznát vettem BEKÉ 
ÖDÖN,5) PÓLAY VILMOS6) és SZABÓ DEZSŐ7) munkájának. A többi 
fgr. nyelvből is igyekeztem, a mennyire lehetett, a hasonló szer
kezeteket bemutatni. 

A következő szövegeket dolgoztam föl: «Zichy Jenő gróf 
harmadik ázsiai utazása. V. kötet. Osztják népköltési gyűjte-

1) Völkerpsychologie. Leipzig 1900. I. tartalom. 
2) NyK. XLI. 43. 
3) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 
*) Az -o, -ó'-képzős igenév a régi magyar nyelvben. Biidenz-Album. 
5) Vogul határozók. NyK. XXXV. 
e) A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
7) A vogul szóképzés. NyK. XXXIV. 
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meny. Az osztják nép hitvilágára vonatkozó hősi énekek, isten
idéző igék és medveénekek. REGULY ANTAL hagyatékából és saját 
gyűjtése alapján közzéteszi PÍPAY JÓZSEF. Budapest—Leipzig. 
1905. — Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. Közli: PÁPAY 
JÓZSEF. Egr. Füzetek 15. sz. 

Az előbbi szövegnek egyik nyelvészeti nagy fontosságát 
eddig még nem emelték ki; csak BEKÉ ÖDÖN említi meg futó
lag, hogy REGULY gyűjteménye valóságos nyelvemlék *) Igen, 
nyelvemlék, még pedig a nép ajkán fennmaradt nyelvemlék, 
minthogy ezek az igék évszázadokon át élhettek a nép között 
és ép kötött formájuk miatt megőrizték ősi sajátságaikat. Való
ban megérné a fáradságot a REGULY hagyatékában levő nyelv
nek a maival való összevetése, mert külömbséget lehet közöttük 
találni. Ilyen külömbség pl. az, hogy a hősi énekekben sokkal 
gyakrabban helyettesíti a verbum finitumot személyragos igenév, 
mint a mai nyelvben. Viszont a mai nyelvben az infinitivus 
használata elég széleskörű, míg az énekek nyelvében meglehe
tősen korlátozott a szerepe. 

A hangjelölésben, bár talán helyesebb megtartani a fel
használt szöveg írásmódját, követtem az eddigi feldolgozókat és 
annyi változtatást tettem, hogy a Népköltési Gyűjteményben 
levő q, h. á, g, h. á, e h. s, e h. e, í> b. §, f h. i, vu h. u hang
jelölést használtam. 

Rövidítések : Osztják népköltési gyűjtemény = NépkGy. — 
Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. = Nyelvt. I. — A nagy 
számjegy az oldalszámot, a kis számjegy pedig a sort jelzi. 

I. A -f-képzó's igenevek. 

A -t- a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév képzője. 
Mind a két igenév képzőjének teljes alakja a NépkGy.-ben -ti, 
-ti, -ta, -ta, a Nyelvt. I.-ban -ta, -cla, -ti, -di. Kérdés, hogy az 
alaki egyezés véletlen-e, vagy pedig a két igenév azonos erede
tének eredménye. SCHÜTZ JÓZSEF két feltevést állít fel.**) Lehet
ségesnek tartja, hogy a két igenévképző közös eredetű, és pedig 

*) Északi osztják szójegyzék. KSz. III. 87. 
*) Az eszaki-osztják szóképzés. NyK. XL. 
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a képző mássalhangzója deverb. névszóképző, a magánhangzója 
pedig a lativus -a, -l ragjával azonos. Szóval a két igenév azo
nos eredetét lehetőnek tartja. Utal egyes esetekre, a mikor a 
főnévi és a melléknévi igenév között jelentésbeli külömbség 
nincs, illetőleg az igenevet főnévi és melléknévi igenévnek egy
aránt felfoghatjuk, pl. jöyol uerti jem ju% 'íjcsinálásra alkalmas 
fa' NépkGy. 75. Itt az igenév lehet főnévi ós melléknévi igenév 
is. Az ilyen szerkezet gyakori az osztják nyelvben, és itt a két 
igenév teljesen összeesik. Mindazáltal szokatlannak tartja, hogy 
a főnévi és a melléknévi igenév egyeredetű legyen, és ezért 
valószinűbbnek gondolja, hogy a két igenév képzőjének mással
hangzója egymással azonos és pedig deverb. névszóképző, a 
magánhangzója pedig egy mediopalatalis zöngés spiráns -^-ből 
fejlődött; ez pedig az infinitivusnál a lativus ragja, a melléknévi 
igenévnél pedig a nomen possessoris képzője. 

A magam részéről valószínűbbnek tartom az előbbi ma
gyarázatot, vagyis hogy a két igenév eredetileg azonos volt. Igaz 
ugyan, hogy a főnévi igenév jelző gyanánt csak nagy ritkán 
használatos, de a melléknévi igenév annál gyakoribb mint czél-
jelző, tehát gyakran szerepel főnévi igenév helyett. A magyar
ban is egész közönséges a melléknévi igenévnek ilyen haszná
lata, pl. háló szoba, evő kanál, merítő edény (1. bővebben KÖNNYE 
N.: Budenz-Album 196, 197. 1.). Ugyanezt találjuk a vogulban 
i s : jüw térié nir-saiv at '/qnteuio 'megenni való vesszőbimbót 
nem találunk5 VogNGy. II. 365; minné porai' jemtés 'elmenni 
ideje lett3 (elmenő ideje lett) VogNGy. IV. 339. A finnben is 
használatos a szenvedő ige jelenidejű melléknévi igeneve czél-
határozásra: hán antoi veitsen hiottavaksi. 

Mindezekben az esetekben a part. infinitivust pótol. Jelen
téstani kapcsolat tehát a két igenév között lehetséges. Peltehető-e 
tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév közös eredetű ? 
SIMONYI az ilyenekben: «hallá holtát teremtőe istentől» HB., 
továbbá «Szeretik zsinagógában . . . állván imádkoztokat» Münch.-
k. 23. «Nézném a nap jöttét s lementét» PETŐFI stb. a h o l t á t , 
i m á d k o z t o k a t , j ö t t é t , l e m e n t é t szavakat ősrégi -í-
képzős főnévi igenévnek magyarázza,*) a melyet azonban később 

*.) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 241. 
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kiszorított a mai -ni képzős főnévi igenév. Ezt a főnévi igenév
képző -í-t pedig azonosnak tartja a melléknévi igenévképző -t 
és -tt képzővel, minthogy functiójuk megegyezik. Ez a feltevés 
nagyon tetszetősnek látszik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a 
főnévi és a melléknévi igenév közös származása lehetséges. 

Hogy pedig a melléknévi igenév lativus-raggal alkotható, 
azt a vogul nyelv bizonyítja. SZABÓ DEZSŐ ugyanis a vogul -né 
igenévképzőt a lativus -né ragjából magyarázza.*) A -né lativusi 
jelentése tisztán látható az ilyen kifejezésekben: aném tené 
mater tótén "nekem enni való valamit hozz5 VogNGy. I. 11. 
%íi khwpjné jol májin ceste fekünni (fekvő) helyet adj' VogNGy. 
II. 377. 

Láthatjuk tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév 
azonos lehet jelentésben és képzésben is. Azonban felmerülhet 
az a kérdés, hogyan lehet egy határozóragos szó jelző. Ez nem 
szokatlan jelenség; a magyarban is gyakori: 'tejbekása', 'borba 
körte': borba rakott körte stb.**) SZABÓ DEZSŐ következőkép 
magyarázza a vogul melléknévi igenév kialakulását, a melyet a 
magyar ós a zűrjén-votják főnévi igenév megfelelőjének tar t : 
aném tené mater tótén cnekem enni valamit hozz'. E mondat
ban a tené mater könnyen alkothatott oly egységet, a mely 
akkor is megmaradt, a mikor az ige elmaradt mellőle. Ezek 
azután nem úgy voltak a nyelvtudatban, mint egy igének irány
határozója és tárgya, hanem mint jelző és jelzett szó. Az osztják 
igenévnek fejlődését világosan mutatja a három következő mon
dat: uátli-igi louel séudrdi laidm kasl ca Vatli-öreg magát 
megölni fejszét keres5 Nyelvt. I. 1483. Itt tisztán czélhatározásra 
szolgál az igenév; leti lant cenni való étel' NépkGy. 38. Ez 
igenevet mint czélhatározót is felfoghatjuk, de mint nomen ob-
jectit is. Ebből azután kifejlődött a nomen agentis : %onttl %O 
'menekülő férfi' NépkGy. 38. 

A magyar és a vogul nyelv analógiájának alapján tehát 
nagyon valószínűnek mondhatjuk, hogy az osztják főnévi és 
melléknévi igenév közös eredetű. Mindenesetre feltűnő, hogy a 
három ugor nyelv eredetileg nem tett külömbséget a főnévi és 

*) A vogul szóképzés. NyK. XXXIV. 423. 
; ' ) SIMONYI Zs . : önállósított határozók. Budenz-Album 51. 1. 
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a melléknévi igenév között, és csak később fejlesztette ki a kü* 
lön funetióju igeneveket. Az osztják főnévi igenév, mint SCHÜTZ 
is megjegyzi, most van kialakulóban. Az elkülönülés nemcsak 
jelentésbeli, hanem formai is. Ezt a feldolgozott szövegből is 
láthatjuk; a NépkGy.-ben az infinitivus aránylag ritka, míg a 
Nyelvt. I. szövegeiben elég széleskörű a használata. A jelentés
ben történő differenciálódással együtt jár az alaki elkülönülés 
is. Az inf. leginkább mélyhangú magánhangzót mutat a képző
ben, míg a melléknévi igenév képzőjének magánhangzója leg
gyakrabban magas hang. 

1. Infinitivus. 

A) Véghatározó infinitivus. 
Az inf. mint lativus ragos deverbalis nomen eredetileg a 

véghatározó kifejezésére szolgált. Az osztjákban ilyen functiót 
leggyakrabban a piti 'kezd' igével tölt be, éppúgy mint a vogul 
főnévi igenév a pati-\al kapcsolatban.*) A piti eredeti jelentése 
'esik'; ezt világosan láthatjuk a következő mondatokból: yv§ at-
pvraina kiiar pitta pidds "éjnek idején alighogy kezdett esni a 
dara' Nyelvt. I. 3412; il-pidds 'leesett' Nyelvt. I. 543. Ugyanez a 
jelentése a vogul páti igének is. Eredeti jelentése mellett 'esik 
valahová' tisztán érezhető a lativus, a mit az igenév fejez ki. 
Ennélfogva jelentésének fejlődése a következő: először vmihez 
készülést, vmire való szándékot fejezett ki; tovább fejlődik jelen
tése, a mikor a cselekvés beállását, elkezdését jelöli; ez azután 
átmenetül szolgál a jövő kifejezésére, a mely szerepben szintén 
megtaláljuk, bár nem gyakran. 

A piti vmire k é s z ü l é s t , valami s z á n d é k o s s á g o t 
fejez ki. A feldolgozott szövegben azonban e jelentése arány
lag ritka. 

1. Atnemható ige infinitivusa: mosapvraitna sás sertta 
pidds 'egyszer vmikor a menyét varázsolni készült' Nyelvt. I. 
7215; lou tut silna iida pidds 'ö a tüz szélére kezdett (készült) 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 372. 
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jönni' Nyelvt. I. 10013; selta iojo-lv y da pidds "aztán kezdett 
(készült) bemenni5 Nyelvt. I. 9416. 

2. Átható ige infinitivusa: a) személyragtalan tárgy: kézi 
loydtta pidds ca kést köszörülni kezdte' Nyelvt. I. 331:l; kezdi 
svsna saudr %orda pitssli 'a kés hátával a nyulat nyúzni 
kezdte' Nyelvt. I. 5310; apsdl laidm tvial iuy eudtta pidds faz 
öccsének fejszéje van, fát vágni kezd' Nyelvt. I. 935. — b) Bir
tokos szemólyragos tárgy: aps?l Ivrbdtsdli, labdtta pitsdli faz 
öccsét kipólyázta, etetni kezdte' Nyelvt. I. 311 4; lau§l legatta 
pidds 'a lovát kezdte (készült) kantározni' Nyelvt. I. 1258. 

Leggyakrabban b e á l l ó c s e l e k v é s t fejez ki a piti. 
Ugyanazt a fejlődésmenetet mutatja tehát, mint a vogul páti. 
E szerepében leginkább a m o z g á s t jelentő igék mellett áll. 

1. Átnemható ige infinitivusa: saudr naudrliiida pidds 
ca nyúl ugrálni kezdett' Nyelvt. I. 12; i-mosaina kaslta pit-
sdydii 'egyszer költözködni kezdtek' Nyelvt. I. 3615; pa-mou eudlt 
uai-yul ioytiliiida pidds a foglyok távozta után a más 
vidékről vaddal kezdett jődögélni' Nyelvt. I. 329; ittam loríddt 
él Idd a pitsdt 'ím a ludak szállni kezdtek' Nyelvt. I. 4212; 
kamzti soziliiida pitsdydn 'künn lépegetni kezdtek' Nyelvt. 
I. 43 . ; yatdl tarida pidds 'a ház inogni kezdett' Nyelvt. I. 9616. 

2. Átható ige inf.-a: nöydlta pitsdli 'követni kezdte' 
Nyelvt. I. 16,.. 

M o z g á s s a l r o k o n j e l e n t é s ű i g é k : 
1. Átnemható ige infinitivusa: lou Üaldsta pidds % ha

dakozni kezdett' Nyelvt. I. H6 1 3 ; uátli-igi méta s eudrántta 
pidi)s 'a Vatli-öreg még inkább vagdalkozni kezdett' Nyelvt. 
I. 1469. f 

2. Átható ige infinitivusa: mur agetta pitsdrjdn rnépet 
kezdtek gyűjteni' NyeWt. I. 386; Xvm'3uX wvrdaldda pitsdli 
'a koporsót méregetni kezdte' Nyelvt. I. 72/; itta yaddy yoi 
öyht lezatta pidds 'erre a házigazda a szánokat kezdte rendbe
hozni' Nyelvt. I. 1083. 

Szokatlan az ilyen szerkezet: lou si yvm-iuydt %oza uan-
diiida pidds 'ő a koporsókat nézegetni kezdte' Nyelvt. 1. 7 1 u ; 
itt a tárgy helyett lativus-raggal ellátott névutós szó van. 

V m i v é , v m i l y e n n é l e v e s t , e l v á l t o z á s t j e l e n t ő 
i g é k : metta pidds 'fáradni kezdett' Nyelvt. I. 910; padta 
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pid9S 'fagyni kezdett' Nyelvt. I. 165; imi-yili ramamddi pidds 
'az Asszony-unokája kezdett csendesedni5 Nyelvt. I. 211 3 ; mou 
iil fiald da pidds 'a föld megújulni kezdett' Nyelvt. I. 8513; 
ázat endmdi pitsdt 'mindnyájan növekedni kezdtek' Nyelvt. I. 
864; -/orda pitsst 'félni kezdett' Nyelvt. I. 16015. 

M o n d á s t , b e s z é l é s t jelentő igék: poderta pidds 
'beszólni kezdett' Nyelvt. I. 1117; uay dntta pidds 'hívogatni 
kezdett' Nyelvt. I. 3415; ai mandu vuda pidds 'a kis mandu 
kiabálni kezdett' Nyelvt. I. 4 9 n ; yöroy iay tuma uerda pitsdt 
'a yor&y (falvi) nép tanakodni kezdett' Nyelvt. I. 1607. 

M á s c s e l e k v ő i g é k i n f i n i t i v u s a : 
1. Átnemható igék: sidi iioydltal eudlt %a,Vldda pidds 'a 

mint így ringatja, egyszer csak sírni kezdett' Nyelvt. I. 710; in 
lihy-loyypi %o kéiti si piti 'aztán az élő-bálványos ember 
varázsolni kezd' NépkGy. 272. 

2. Átható igék: a) személyragtalan tárgy: lou ruygdthiiman 
u a s-l is amdtta pidds 'ő a vízbe gázolva réczefogót kezdett 
állítani' Nyelvt. I. 3216; Imi si mundi uoidt kaudrta pidds 
'az asszony az előbbi faggyút főzni kezdte' Nyelvt. I. 179; yat 
uerda pitsdydn 'házat kezdtek csinálni' Nyelvt. I. 385; tas 
lelt a pitsdydn 'a portékát kezdték felrakni' Nyelvt. I. 522; lou 
tut vlda pidds 'ő tüzet kezdett csinálni' Nyelvt. I. 943. — b) 
Birtokos személyragos tárgy: íwzay yul líuel iets9s, puddl pa 
lida pitsdt 'a nyers hal evésével elkészültek, az üstöt is enni 
kezdték' Nyelvt. I. 103M. 

A piti néha nem a cselekvés elkezdését, hanem inkább 
v m i r e v a l ó k é p e s s é g e t , t u d á s t , a l k a l m a t o s s á g o t 
fejez k i : ásni yodi al-puy dlda pitsdn 'medve, hogyan kezdtél 
lélekzeni' Nyelvt. I. 615; mosa-keba aédn yodi ioutliiida 
pitsdn 'nohát, a hogyan az apád lődözött, olyanformán kezdtél 
már te is lődözni' Nyelvt. I. 1634. 

A piti ige a fokozatos fejlődés következtében végre a 
j ö v ő kifejezésére is szolgál éppúgy, mint a vogul páti. Az igé
nek ilyen jelentése azonban aránylag ritka, mert a jövőt leg
gyakrabban a jelen idővel fejezi ki az osztják nyelv. 

1. Átnemható ige: muy ittam í-sidi yvlda pitlu 'mi 
ugyancsak meg fogunk halni' Nyelvt. I. 255; si Imi %ol-mosa 
yoida piti 'ez az asszony hova fog fekünni5 Nyelvt. I. 257; 
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ásni kadí eudlt palda piti o, medve a macskától félni fog' 
Nyelvt. I. 7815; lábat yos muy sit oldi pitlu si pvraina ca hét 
csillag majd mi leszünk abban az időben5 Nyelvt. I. 874. 

2. Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: semli-bvlli asní elti 
Xoi iv zd y tud a piti chát a süket medvének ki fogja a hírt 
hordani' Nyelvt. I. 7813; ma nvyen yol-mosa sauidi pitlem? 
'téged meddig foglak őrizni?' Nyelvt. I. 10910; tam naurem 
%undsi %blda pithll cez a gyermek valamikor mégis csak 
meghallja' Nyelvt. I. 1608; nvyen ii% iayanna nbmda pitlem 
'téged fiam gyanánt foglak tartani' Nyelvt. I. 2615' nvyen 
eui-idi tvida pitbm 'téged lányom gyanánt foglak tartani' 
Nyelvt. I. 9 2 r 

Végre minden jelentésben" módosítás nélkül járul a piti 
az infinitivushoz és csak a c s e l e k v é s k ö r ü l í r á s á r a 
s z o l g á l : kördí mey'k' sidi palli iida pidd s 'a vasmanó így 
mindegyre magasabb lett' Nyelvt. I. 98x; ojdl paida si pidds 
%at yoza 'a feje ím a házig ért' Nyelvt. I. 982; lauydlal yodi 
iisydn sommí laidi pitsd y dn lovaik, a hogyan jöttek, egye
nesen állnak' Nyelvt. I. 1183. 

S z e n v e d ő s z e r k e z e t e k . 

Az osztjákban teljesen kifejlett szenvedő igeragozás nincs, 
ezért ha a piti igével kapcsolatos infinitivus szenvedő értelmű, 
akkor a piti veszi fel a szenvedő alakot. Ilyen functiója azon
ban meglehetősen szűkkörű. Gyakran nincs is szükség a passi-
vumra, mert minden jelentésbeli módosulás nélkül használatos; 
pl. az ilyen mondatokban: ittam igi o/sar nojaina labdtti 
piisa 'most tehát a róka az öreget hússal kezdte táplálni' 
Nyelvt. I. 1011; ma svmdm ua/ta pitsa 'én igen éhes va
gyok' Nyelvt. I. 9910. 

1. Az első csoportba osztom a valódi szenvedő szerkeze
teket, vagyis a melyekben a tulajdonképpeni alany h a t á r o z ó 
r a g o s : or-kvlay imina y orda pitsa 'az erdei rénszarvast 
az asszony nyúzni kezdte' Nyelvt. I. 175; lihy idy'kna sá-
zdVta pitsa 'életvízzel öntözni kezdték' Nyelvt. I. 7710; tamidi 
ásni na noydVta pitsa 'a medve ilyen formán mozgatni 
kezdte' Nyelvt. I. 77 í3; igdtna seltta pöddma yuiéta pitsa 
'az öreg emberek aztán beszéddel így bizgatni kezdték' Nyelvt. 
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I. 14813; pet-kazdy igina ittam uulfiasldp yoi iiy-idi tvida 
pitsa ca pet~kasdy (falvi) öreg most már a nagy folyóági embert 
fia gyanánt kezdte tartani' Nyelvi I. 16513; aygdlna idmaé 
tvida pitsa 'az anyja jól gondját viselte5 Nyelvt. I. 1G07. 

2. A második csoportba azok a szerkezetek tartoznak, a 
melyekben a tkpi alany nincs kitéve: ásni idlta kát kuni katllsa 
wy'k ilbina vu idzalt ilis talda pitsa 'a medvének a hátsó 
lábát vmi elkapta a víz alatt a folyással szemben lefelé kezdi 
húzni' Nyelvt. I. 67; laudt kírdi pitsaidt 'a lovakat kezdték 
befogni' Nyelvt. I. 669; noi-yoráy öyht legátti pitsaidt 'a 
posztóval kivarrott szánok rendbe hozattak5 Nyelvt. I. 1068; iuyi-
telna kim-tálda pitsa 'a fával együtt kezdték kihúzni5 Nyelvt. 
I. 87; uelta nöySlta pitsahn 'hogy elejtsék, üldözni kezd
ték' Nyelvt. I. 1663; put uerda pitsa 'üstöt kezdtek főzni5 

Nyelvt. I. 65x; mur uanfiiida pitsaidt 'a népet vizsgálni 
kezdték' Nyelvt. I. 1236; tám táédii pá neyyoina lida pitla 
pá sauidi pitla 'más ember kezdi fogyasztani és őrizni' Nyelvt. 
I. 10813, u*) 

V é g h a t á r o z ó i n f i n i t i v u s m á s i g é k k e l k a p 
c s o l a t b a n . 

Az inf. a piti igén kívül egyéb igékkel kapcsolatban is 
gyakran használatos véghatározó jelentésben. Természetesen a 
vég- és a czélhatározót jelentésüknél fogva határozottan külön
választani nehéz. A magyar nyelv a külömbséget formailag is 
ki tudja ugyan fejezni, a mennyiben a czélhatározó infmitivust 
•ért ragos főnévvel, a véghatározó infmitivust pedig -ra, -re 
ragos főnévvel helyettesítheti. 

1. Világosan érezhető a véghatározó jelentés az ilyen mon
datokban: yvlda utéimdn 'halni készültem' Nyelvt. I. 713; 
tör§m-ázeu tuddy foy'k esW muyeu uelda cisten atyánk tüzes 
vizet bocsájtott a mi megölésünkre' Nyelvt. I. 1802; soydl. 
yortl muj uái kaélem 'a bőrét lenyúzni más állatot keresek' 
NépkGy. 117419; kephl yortl muj uái kaslem 'subáját lehúzni 
más állatot keresek' NépkGy. 117120; yvlda yvisdli 'engem ve
szendőbe itt hagyott' Nyelvt. I. 379. 

2. Szenvedő ige mellett álló véghatározó infinitivus: yán-

) Ez a mondat az előbbi csoportba tartozik. 



260 SARKÁDI NAGY JÁNOS. 

euina yoina kim-itt i and eslla a király-lány kimenni se 
ereszti' Nyelvt. I. 124f,; manem uelda tör§m mosanem partsa 
"engem megölni az isten még nem rendelt' Nyelvt. I. 408; nvy 
murdm uelda yoina partsapm ete kitől rendeltettél a népemet 
megölni' Nyelvt. I. 1177; tör§mna yvlda partmidin taygd 'talán 
az istentől halni rendeltettem5 Nyelvt. I. 15814. 

3. Verbum finitumot helyettesítő személyragos nomen 
verbaletól függ a végli. infinitivus: ittam yodi uátli-igi nvyen 
pari put ámdtti uaé-dyndp uul uung uelmdn 'nohát Vatli-öreg 
magadnak most ételáldozatos fazekat állítani ölted meg a kes
keny állú öreg lazaczot' Nyelvt. I. 1395; lou i yvtlna mardm 
ioydl uerdi ivlna olmal 'ő egy napon törött íjjat csinálni 
benn volt' Nyelvt. I. 170 t; min jiw-nur dinemen kas ti vutrí 
yáhm yisdm loyyemen nik yun' oyoltal a mi apai bosszúnkat 
keresni az elhalt tetemünk hogyan kelne föl' Népkgy. I. 114885. 

Jelzőt kifejező melléknévi igenévtől függ az infinitivus: 
nvyen uelda yvidm ioidn 'a téged megölni hagyott bátyád' 
Nyelvt. I. 425. 

4. Gyakori a véghatározó infinitivus főnév mellett. A magyar 
nyelv hasonló szerkezeteit bőven tárgyalja SZEGLETI ISTVÁN.*) 
Ugyanez a szerkezet közönséges a finnben is : on aika mennd; 
minun on valta, telid a työ. Megtaláljuk a vogulban is : am 
manci nqmel qrise'im nayén miykwé "micsoda tanácsom van, 
melyet neked adhassak' VogNGy. I. 145; qluny kwé, jq-
muykwé mand jqmés mdkwé 'élni, járkálni minő szép föl-
decske' VogNGy. III. 69. 

1. Átnemható ige infinitivusa: noy-kilda iordm andám 
'fölkelni (való) erőm nincs' Nyelvt. I. 9915; uddi uayyti iordl 
anddm 'a partra kimászni nincs ereje' Nyelvt. I. 15812; jelli-
manti osem pa lu antom 'tovább menni tudásom az nincs' 
NépkGy. 82S58; joyli-suosti osem pa lu antom 'visszafelé 
menő tudásom nincs' NépkGy. S23B9; no y-Idill sas veili 
éidi pitlem 'felálláshoz (szükséges) derékerőm egészen oda lett' 
NépkGy. 82. 

2. Átható ige infinitivusa: madáley neyyo iazdy poddr'ta 
ior iof§tl 'némely embert elfog a beszélő kedv (beszélni ereje 

*J A főnévi igenóv Arany Jánosnál. Nyr. XXXIV : 137. 1. 
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jő)5 Nyelvt. I. 3G3; si kinga ueldi mutraidm andam 'eddigelé 
megölésre való fortélyom nincs' Nyelvt. I. 1794. 

B) C z é l h a t á r o z ó i n f i n i t i v u s . 

Az inf. a véghatározón kívül leggyakrabban a czél kifeje
zésére szolgál. Mint czélhatározó természetesen leginkább moz
g á s t jelentő igék mellett áll. 

1. Gyakori a marii 'megy' ige mellett (vö. vog. mini 
'megy'*): yundsi tam mou patti pvraina uelda si pvraina 
manlu 'majd mikor megfagy, akkor megyünk oda vadászni' 
Nyelvt. I. 1415; kat %ui uelftdsldda man'sdndn ckét ember 
vadászni ment' Nyelvt. I. 1662. 

Tárgygyal kapcsolatos infinitivus : sa gr dl mvr§lta mands 
'a legelőt megkerülni ment' Nyelvt. I. 3 1 u ; apsiie manhm?n 
soga uelda 'öcsiké, menjünk foglyot fogni' Nyelvt. I. 324; 
lon'ddt kalddmna mou uantta manhmdn 'a ludak nyomában 
menjünk világot látni' Nyelvt. I. 4213; ma uas sdiitta man-
hm 'a várost megkerülni megyek' Nyelvt. I. 5215; loygdr lilén 
pam kast a mands 'az egér ment életfüvet keresni' Nyelvt. I. 
772; yöldn Uhn idn'k tud a mands 'a holló ment életvizet ke
resni' Nyelvt. I. 773; sitdlna oysar mands, pam söy§tta mands 
'erre a róka ment, füvet tépni ment' Nyelvt. I. 1019; pari 
lida manlu 'menjünk ételáldozatot ünnepelni' Nyelvt I. 1612; 
azdl-igi tas-kasltdda manl 'az öreg apja holmiját szárítani 
ment' Nyelvt. I. 1619. 

2. A manl után különösen a ül 'jön' mellett használatos 
a czélt kifejező infinitivus: angdin tűda nsdm seban uerdi 
'azért jöttem, hogy anyátokat vigyem samanizálni' Nyelvt. I. 
233 ; %andi yoi manem eudtliiida ül 'az osztják ember en
gem elmetélni jött5 Nyelvt. I. 49; or't ueydl oy-uvl kast a ma 
pifomna ant-peh ül ca fejedelemhős vejének feje helyét keresni 
nem jön-e velem' Nyelvt. I. 14912; yui mandm yun suy ka éta 
at iil 'ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön'Nyelvt. 
I. 1717. 

3. Gyakori a czélhatározó inf. a janydl 'jár' ige mellett: 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 383. 1. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 
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kvlaylamdn uantta ianysdm 'rénszarvasainkat megnézni jár
tam3 Nyelvi I. 383; nál uerti jem ju% kasti maja/lem fnyíl-
csinálásra alkalmas fát keresni járok' NépkGy. 7539; amp-oypi 
niil corvs %\ijpi uas uantt i ma já/lem caz ebfejű nyolczezer 
férfias várost megnézni megyek én' NépkGy. 115370; uéUm or-uai 
ueldi ár ör't uelda ivn'fot fa megölt erdei vadat ölő sok feje
delemhős vadászni járt' Nyelvt. I. 13710; uulfiasby igi yatna ol 
Ás pela al-ivn'alnű uel fid sld da ca nagyfolyóági öreg a ház
ban van, csak az Ob felé járogat vadászni" Nyelvt. I. 15313; 
lou murdl seda ivrfds uantta ca népe odajárt niegnézni' Nyelvt. 
I."l7813 . 

-m-képzős igenév mellett: uai ueAbi janjdm kat X°'P°X 
ou-naur kuAÍ pánt ámvAAemen Vadászni járt két ember fia gya
nánt torkolati habtól vastag úton ülünk mi ketten' NépkGy. 
254234. 

-ú-képzős deverb. nomen mellett álló czélhat. inf.: pipm 
Iont uelti p a j a /temen muil apm cmegszállt lúdra vadászni 
járnunk tán rossz volna' NépkGy. 275fi5; pipm vasi uelti pá 
ja%temen muil apm 'megszállt réczére vadászni járnunk tán 
rossz volna' Népkgy. 27566. 

4. Czélt fejez ki az inf. az előbbi igékkel rokon jelentésű 
etl 'megy' igével kapcsolatban: sidí oldal eudlt ittam Imi idy'k 
tud a and etl ca mint így van, az asszony már vizet hozni 
nem megy' Nyelvt. I. 8 r 

-m-képzős deverb. nomen mellett: uarvs-nál jem jontvy 
j ont ti pa yuntl etmel Vesszőnyíl jeles játékot játszani már 
mikor kimentek' NépkGy. 21309; ligdnuás lipjl vantti muwet-
sanéi láyrdt) mewdlap % ort pá nes ant etmal 'belső város belsejét 
megnézni földhátas pánczélos mellű fejedelemhős se ment' 
NépkGy. 110168. 

-í-képzős deverb. nomennel kapcsolatos inf.: teydnlipi 
yintdl au tejdptati nalmuk lovat ön mör<D% muj nay ettal cüres 
puttonyának száját megtölteni nalmuk madár nagyságú nagy 
földi eper milyen sok van' Népkgy. 226132. 

5. Czélhatározó inf. áll a uayti 'hívni' igével kapcsolat
ban: uátli-igi kögaiu mola idy'kna isiit a uaysdlan mola tutna 
vlda uaysdlan? cVatli-öreg talán vízért küldeni hívtál, vagy 
tüzet rakni hívtál bennünket?' Nyelvt. I. 1499; tördn-nal jem 
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jontvy j ont ti uáysajen 'fűszárnyíl jeles játékot játszani hívnak' 
NépkGy. 33808; uarvs-úál jem jontvy jontti uáysajen Vessző
nyíl jeles játékot játszani hívnak3 NépkGy. 33809. 

Az előbbi igékhez sorozzuk a m a r a d á s t , ü l é s t , á l l á s t 
jelentő igéket is:*) sit'rina lou putl ahm'sdlli tut eu&lt lida 
ám'sds % aztán fazekát a tűzről leemelte, leült enni5 Nyeivt. I. 
948; sertti-yo sertti ámvsl \ varázsló ember varázsolni leült5 

NépkGy. 271; juy juutti-ki láilísem cha kiálltam fát lövöl
dözni' NépkGy. 164527. 

Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: iif9m pilna nar-yul 
líd a wya-am^ssdTndn ca fiammal együtt nyers halat enni össze
ültünk' Nyeivt. I. 1393; yul uerantta dm'sds chalat készíteni 
leült' Nyeivt. I. 156 r 

C) Az i n f i n i t i v u s m i n t t á r g y . 

Az inf. jelentésében további fejlődés, a mikor a mellette 
álló igének tárgya. Az inf. határozói jelentése szolgált kiinduló
pontul a főnévi igenév tárgyi functiójának kialakulására. Az inf. 
ugyanis, mint lativusragos igenév a cselekvés irányának kifeje
zésére szolgált átnemható és átható igék mellett egyaránt. Az 
átható igével pedig mindig együtt jár az objectum fogalma; ha 
tehát az átható ige cselekvése az irányragos főnévi igenévre 
irányult, a nyelvórzék ezt is mint objectumot fogta fel, és így 
a határozói jelentés lassanként elhomályosodott, és ilyen eset
ben az inf. egyenlő lett a tárgy fogalmával, a mely külömben 
is a cselekvés irányát fejezi. 

Az inf. tárgyként leginkább az a k a r á s t , t u d á s t , k é 
p e s s é g e t kifejező igék mellett használatos. 

1. Tárgyi inf. áll a litl cakar' ige mellett, a) Átnemható 
ige inf.-a: nemdza uanlta an' litl 'semmi sem akar köze
ledni' Nyeivt. I. 43; lou Isi yvtl old a pa litl cő is csak akar 
még élni' Nyeivt. I. 1136. — b) Átható ige inf.-a: lida lithm 
cenni akarok' Nyeivt. I. 333; yundi-gi labdtta an'-ki litsdn, 
muyilu malai uaysdlan cha nem akartál enni adni, minket miért 
hívtál be? ' Nyeivt. I. 637. 

Az inf. tárgya ki van téve: ues idy'k iesti arí litl ca 

*) SIMONYI Zs . : A magyar nyelv. I I : 313. 
18* 
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vízi szörnyeteg vizet inni nem akar Nyelvi I. 212; ásni ne
mezei p öddrta arí litl ca medve semmit nem akar beszélni' 
Nyelvt. I. 636; nwn ioytdm yáddm neyyo uantta lithn 'a te 
érkezted házban akarsz látni embert' Nyelvt. I. 10M; ueldm, 
uai uelda lidiiüdi ont-uai uelda svmfon lidüiiifot "ölt 
vadat ölni akartok, erdei vadat ölni kívántok' Nyelvt. I. 14215; 
mun nemdza yolda arí litlu 'mi semmit se akarunk hallani' 
Nyelvt. I. 1568.1 

Személyragos tárgy: lou ant litl o-pl noy-uor'ta cő a fejét 
nem akarja fölemelni' Nyelvt. I. 974. 

A verbum finitum szenvedő: tora yuina old a litsa 'annál 
akart lakni' Nyelvt. I. 1784; ma lida litlápm én enni nem 
akarok' Nyelvt. I. 6 8 r 

2. Másik ige, a mely mellett szintén gyakori az inf. tárgyi 
jelentésben, a uutsiiü 'akar, szándékozik'. 

a) Atnemható ige inf.-a: yátdl sug a 119 da uutéwl 'a háza 
össze akart dőlni' Nyelvt. I. 965; amasta uutéws 'le akart 
ülni' Nyelvt. I. 633; ybntdy mouna manda uutéihm 'a Konda 
vidékére akarok menni' Nyelvt. I. 1494; uulBáshn naurem roua 
yoza yaida uutéws 'a nagy folyóági gyermek a meredek part
hoz akart ütődni' Nyelvt. I. 1636. 

b) Tárgygyal kapcsolatos inf.: Ivjárdl nvremdsli, selta so
méit a uutédsli 'a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni' 
Nyelvt. I. 15714; min át laiilda uutéimdn 'mi az éjét át akar
juk virrasztani' Nyelvt. I. 56x; and osti-mosa ríeyyoi oéta uutéi-
len 'a nem ismerős embert akarod megismerni' Nyelvt. I. 8017; 
yaleudt táédn l-peldk ma tud a uutsüem 'holnap nyájad egyik 
felét elvenni szándékozom' Nyelvt. I. 3814. 

A v e r b u m f i n i t u m s z e n v e d ő : yis uazdn yán pán 
nojdmdds lou eudltal tom latna azát ueldi uwátla ra fövény-
városi király megint megfutamodott tőle, az ellenség mindenáron 
meg akarja ölni' Nyelvt. I. 1133; yurí-ki áddl-yo lovatna manti 
vuratsen 'ha már magános ember egymagádban menni akarsz' 
NépkGy. 79215. 

A köv. mondatokban a uutsúű nem annyira a szándékos
ságot, mint inkább a b e á l l ó c s e l e k v é s t fejezi ki és így 
jelentése összeesik a piti ige jelentésével: ásni azát si yolda 
uutéws 'a medve már-már egészen meg akart halni' Nyelvt. I. 
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6 n ; naurem ilbina kvlay si ioy§tta uutsws 'a rénszarvas már 
majdnem oda érkezett a gyermek elé' Nyelvt. I. 35 s ; ou-ybm@dt 
suyatta uurathlll 'az ajtóragasztókat majdnem összetöri az 
erőlködéssel' Nyelvt. I. 9416. 

3. Közel áll a uutsúü-hez jelentésben a ueritl '-hat, -het, 
tud' (vö. a vogul veriti, mely szintén ilyen kapcsolatban hasz
nálatos).*) 

a) Átnemható ige inf.-a: wii-yili uuraina kim-uayyta 
ueridds 'az Asszony-unokája nehezen tudott kimászni' Nyelvt. I. 
185; ma tam mouna old a an' uerithm 'én ezen a földön meg 
nem maradhatok5 Nyelvt. I. 291]t; %oidi an' ueridds 'aludni 
nem birt' Nyelvt. I. 7 9 n ; ittam, ma nvy pifomna old a an' ue
rithm 'ime én veled nem maradhatok' Nyelvt. I. 1089; mur 
kutna tada amdsta an' uerithm 'a nép közt nem tudok meg
lenni' Nyelvt. I. 1248. 

b) Átható ige inf.-a: lida an' uerdm'len 'nem tudsz meg
enni' Nyelvt. I. 64; katllta an( ki ueritlen... cha nem tudod 
megfogni' Nyelvt. I. 113; kamdlta hu lasna yor'ta an' ueridds 
'kívülről ő nem győzte hóval oltani' Nyelvt. I. 187; ma Isi 
iilfidtta uerithm 'neked szintén segíthetek5 Nyelvt. I. 683 ; 
ma pöddrta an' uerithm 'beszélni nem tudok' Nyelvt. I. 828 ; 
nvy io-fo-lbtta arí uerdmlen 'te ezt megváltani nem tudod5 

Nyelvt. I. 869; sbsta an' ueritl 'lépni nem bír5 Nyelvt. I. 93 3 ; 
yundi uelda uéremladi 'mikor tudjátok megölni' Nyelvt. I. 1559. 

Tárgygyal kapcsolatos inf.: a) személyragtalan tárgy: top 
asní uelda an' ueritl 'csak medvét nem tud ölni' Nyelvt. I. 
162; apsdl <5y3l legát ti an' ueritl 'öccse szánt készíteni nem 
tud5 Nyelvt. I. 3612; ou pusta an' ueridds 'ajtót nyitni nem 
tudott5 Nyelvt. I. 825; tami louat taé yundi uerdm'lem sauida 
'ekkora nyájat mikor bírok megőrizni' Nyelvt. I. 1094. 

b) Személyragos tárgy: ásni uuraina uddi ioytes, idy'gdl 
pvrg atta an' ueridds 'a medve csak erőlködve jutott partra, 
a vizet se tudta magáról lerázni' Nyelvt. I. 6Í3; tám tazdn 
mazdy sauida an' uerdmlen 'ezt a nyájadat talán nem bírod 
megőrizni' Nyelvt. I. 1086. 

A verbum finitum szenvedő: top imi-yilina tud a ueritla 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 400. 
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'csak az Asszony-unokája bírja elhozni' Nyelvt. I. 2215; toyldy 
uaina ioyStta an' uerdmla 'még a madár se tud hozzájutni' 
Nyelvt. I. 836; ma-kemdm ney%oi aídn yundi ioutta ueritla 
'magamfajta ember az atyádat hogyan tudta volna megölni5 

Nyelvt. I. 163n . 
4. Ugyancsak tárgyi functióban szerepel az inf. a tudást, 

képességet jelentő kurtl és yasl mellett. 
kurtl: a) Atnemható ige inf.-a: iasdm idma iidi kurdds 

'kezem még nem tudott meggyógyulni' Nyelvt. I. 46 ]0; malaina 
jfimni iida kur'sdn 'miért nem tudtál meggyógyulni3 Nyelvt. 
I. 1103. 

b) Átható ige inf.-a: oéta kurtsdl 'nem tudták meg
találni' Nyelvt. I. 7416; %vm-iuy suyatti yodi-svyat kurtsalen 'a 
koporsót hogy is nem tudtad feltörni' Nyelvt. I. 77é; nvy pa 
semdt amdsti uaidt uelda kurtsen 'te pedig a szem előtt ülő 
vadat se tudod megölni' Nyelvt. I. 162 r 

%asl: a) Atnemható ige inf.-a: ma yundsi-^arti ivyta 
anl xa^€m ^ n semerre se tudok menni' Nyelvt. I. 128; ma lida 
an' /ass9m 'én enni nem tudtam' Nyelvt. I. 343; tobardy yátna 
layda ant yasl 'a házba nem tudok bemenni' Nyelvt. I. 1033. 

b) Átható ige inf.-a: ma uantta an' yashm 'én nem 
tudom nézni' Nyelvt. I. 122; katra pvraidtna sebem uerdi yassdn 
'hajdanában varázsolni tudtál' Nyelvt. I. 2315; Í9y'k-/ul uelda 
lou mazdr/ an' yasl 'vízi halat talán nem tud fogni' Nyelvt. I. 
4312; tam nelam ne jontti jonpm jol-álydl jontti yun ant ydstel 
'ezek a nők nő varró varrásuk végét varrni tán nem tudják' 
NépkGy. 1781029. 

D) A l a n y i i n f i n i t i v u s . 

Az inf.-nak eredeti irányhatározói jelentése teljesen el
homályosodik az igenévnek alanyi szerepében. Az inf.-nak ez a 
functiója a személytelen igékkel való kapcsolatból indult k i ; 
pl. 'lehet, kell megtenni'. Ezekben a kifejezésekben az inf.-nak 
lativusi értéke érvényesült eredetileg annyiban, hogy kifejezte 
azt, a mire, vagy a mennyire a lehetőség, szükségesség, tehát a 
tulajdonképpeni lélektani alany irányult és kiterjedt. A tudat
ban levő teljes képzet pedig, ha mondat alakjában kifejezzük, 
egymással logikai viszonyban álló részekre oszlik. E logikai 
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részek közül pedig az alany és az állítmány van egymással a 
legszorosabb kapcsolatban. Minthogy pedig a személytelen igék
nél épp a logikai alany hiányzik, a nyelvérzék a mondatalkotás 
általános törvényétől indíttatva keresi és kifejezésre akarja jut
tatni a logikai alanyt. Ezért az infinitivus, a mely az említett 
kifejezésekben eredetileg csak a lehetőség vagy szükségesség 
irányát jelölte, lassanként a nyelvtudatban azonos lett a lehe
tőséggel és szükségességgel, vagyis a nyelv a lélektani alany 
helyett az infinitivust alkalmazta mint logikai alanyt. 

Az inf.-nak alanyi használata minden nyelvben szokásos. 
A finnben is közönséges a : pitáá, taytyy, tarvitsee. tulee, sopii, 
kelpaa, kaskee személytelen igék mellett,*) pl. Siniin tulee 
olla ahkera. Niin ei sovi sanoa. A vogulban az inf. alany 
gyanánt leginkább az éri 'kell', rq,wi 'szabad', táji 'illik', tuti 
'lehet' személytelen igék mellett használatos.**) 

Az osztjákban leggyakrabban a másl 'kell' ige veszi maga 
mellé az inf.-t alany gyanánt. Egy mondatban e személytelen 
ige első személyben fordul elő: nvyen uelda máshrn 'téged 
meg kell ölnöm' Nyelvt. I. 3 9 r 

1. Személyragtalan tárgygyal kapcsolatos infinitivus: sebán 
kast a masl 'sámánt kell keresni' Nyelvt. I. 228; öy§l legát ti 
másl 'szánt kell készíteni' Nyelvt. I. 36 t3; si ney%oi nvtta masl 
'ezt az embert most segíteni kell' Nyelvt. I . 74 t ; kádi le gáttá 
masl 'a macskát kell azzá tenni' Nyelvt. I. 7 8 u ; nöm-dr keu-
yatna pondi masl 'kerek kőházba kell tenni' Nyelvt. I. 1767; 
iú/ ÍVJ á-tálda masl 'fát kell összehordani' Nyelvt. I. 1787; 
si mouna tudd1)) idy'k esllta masl 'erre a földre tüzes vizet 
kell bocsájtani' Nyelvt. I. 1806; tárni uelda masl 'ezt meg 
kell ölni' Nyelvt. I. 1787. 

2. Birtokos személyragos tárgy: tandal-igi tám laidmna 
nvy sábdl-loudn pá séudrmoda masl 'Tandal-öreg ezzel a fej
szével a te nyakad csigolyáját is el kell vágni' Nyelvt. I. 058; 
ittam louel idifk ilb(i) eudlt noyuida masl 'most tehát a víz 
alól fel kell venni' Nyelvt. I. 75; uaiiu %os-pelá másl tinid a 
'vadunkat vmerre el kell adni' Nyelvt. I. 511S. 

*) E. N. SETALÁ : Suornen kielen lauseoppi. Helsinki. 1907. 92. 
**) PÓLAY V. : A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
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Alanyi szerepe van az inf.-nak a rayü 'lehet, szabad' ige 
mellett (a mely megfelel a vogul rq,wi 'szabad' igének): yol 
tiida raydl 'hova lehet vinni' Nyelvt. I. 7 2 n ; yodi-svrat osta 
raydl "hogyan lehet megtalálni' Nyelvt. I. 7910; tada % ti Ida 
•ant raydl "itt meghalni nem szabad' Nyelvt. I. 1018. 

Előfordul az ige személyragozva i s : yundi-gi old a ant 
rajldm 'ha pedig majd itt nem maradhatok tovább' Nyelvt. 
I. 9114. 

A többes szám jelével van ellátva az ige: ittam kur-
nárSrlam pormdda ant rayht 'most a lábtobozaimat lábbal 
taposni nem szabad'. 

Más igék is maguk mellé vehetik az inf.-t alany gyanánt: 
muia yoida iertsdsdn 'miért kell feküdnöd' Nyelvt. I. 996; 
muj pukneA ewdpm yandi-yo voAti pösA 'micsoda köldöke 
vágott osztják ember élhet majd' NépkGy. 255258; ittam oysatpi-
übdvhs yvm-iuydlna i<oy a-tv ydrtti sátl 'erre a rézhüvelyes 
Tyiberlosz a koporsójában (mintha) összenyomódnék, hallszik' 
Nyelvt. I. 725. 

Mint a magyarban, vogulban, finnben és általában min
den nyelvben, alanyi infinitivus főnév mellett is állhat. Külö
nösen a uer 'dolog' főnév alkalmas arra, hogy az infinitivus 
alanyi szerepben járulhasson hozzá. Az ilyen kapcsolatban a 
uer mindig birtokos személyragos. 

yadáidm Imi diigdsti uer dm olmal 'nónikémet meg kell 
kérdeznem' Nyelvt. I. 153; min mundi aiilta ka tilt a uermsn 
os 'nekünk az előbb csak lassan kellett volna megfognunk' 
Nyelvt. I. 209; nauremlan eudlt löhn ma nduet-kem yui kitti 
uerdm ol 'a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene külde
nem' Nyelvt. I. 149 r 

Melléknevek mellett is állhat az inf. alanyi szerepben: 
kashdi-tvyaina ságar ahyna io y§ tlad{-gi sit pá idin 'költöz
ködés alkalmával ha a legelő végére odaértek, az is elég' Nyelvt. 
I. 388; tmn mouna old a idm-lamba 'e vidéken lakni is jó' 
Nyelvt. I. 1693; nvnhi tani mouna old a dddin 'neked ezen a 
földön lenned rossz' Nyelvt. I. 179 l4; tant-oyi sij»n yáp le Itt 
pa mupl atdm 'a násznagyi híres hajóra miért is ne kelnénk 
(ülésünk mije rossz)' NépkGy. 168651. 
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E) Az i n f i n i t i v u s e g y é b h a s z n á l a t a . 

SIMÖNYI Zs. e r e d e t h a t á r o z ó n a k nevezi a f é 1 é s t, 
r e t t e g é s t , s z é g y e n k e z é s t stb.-t kifejező igék mellett álló 
főnévi igenevet.1) Ilyen szerkezeteket találunk az osztjákban is : 
lou ioy o-lv y da paldl 'bemenni fél' Nyelvt. I. 803; manemna 
uantta sal ösdn 'nekem téged látnom fáj' Nyelvt. I. 12216; 
louel uantti sati iisat 'neki látni sajnálatra méltók voltak' 
Nyelvt. I. 1817. 

F i g u r a e t y m o l o g i c a . 

A magyar nyelv hasonló szerkezeteit SIMÖNYI ZS.,2) SZEG
LETI I.,8) a vogulét pedig PÓLAY V.4) tárgyalja: iilfiaiddá 
ázat arí iil fial dl 'feltámadni ugyan nem támad fel' Nyelvt. 
I. 85 t 2 ; uelta /odi kus ueUdm 'megölni ugyan megöltem' 
Nyelvt. L 10715. 

M é r t é k h a t á r o z ó t fejez ki a főnévi igenév ebben a 
két mondatban: yoidal kutna am'filál yiuéldli i-yalda naudrht 
'miközben így fekszik, ebeit uszította, azok egy halálig iramod
tak' Nyelvt. I. 2 6 u ; i-yvlda Ivskdsem 'egy halálig odavetem' 
Nyelvt. I. 1319. Ezekben a kifejezésekben az i 'egy' számnév
nek ugyanazt a megszorító és erősítő használatát látjuk, mint 
a magyarban. 

Végre f e l k i á l t á s o k b a n szerepel az infinitivus; infini
tivus exclamationis : madi pá pattá! 'még fázni' Nyelvt. I. 1024. 

2. A -t-képzős melléknévi igenév. 

A -í-képzős melléknévi igenév leggyakrabban a folyó cse
lekvés igeneve. Használata nagyon kiterjedt, mert kifejezheti a 
cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés eszközét, a cselekvés 
helyét, a cselekvés idejét. Az igenévnek mind ezt a jelentését 
külön fogom tárgyalni. A példákat pedig a szerint fogom cso
portosítani, hogy az igenévnek van-e vmi előtagja vagy nincs. 

x) MHat. I . 24. 
2) MHat. I I . 299. 
3) A főnévi igenév Arany J.-nál. Nyr. XXXIV. 
*) A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
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A) Az i g e n é v m i n t n o m e n a g e n t i s . 

Előtag nincs; az igenév élő lény jelzője: endmdi yoi 
'növekedő férfi' Nyelvt. I. 88; yoidi yoi 'fekvő ember Nyelvi 
I. 9 9 u ; ewitliti yo 'vágó ember' NépkGy. 4 1 l l í 6 ; sertti-yo 
'varázsló ember5 NépkGy. 268 t; ioutliiidi kát yui ckét lövő 
ember Nyelvt. I. 23; yáVlddi, nip 'síró asszony3 Nyelvt. I. 899; 
yontti yo 'menekülő férfi' NépkGy. 223B9; laidi yo 'álló em
ber Nyelvt. I. 16513. 

b) Az igenév jelzetté szó élettelen tárgy: lo Itt lás 'olvadó 
hó' NépkGy. 183120; lolti jeifk 'olvadó víz' NépkGy. 1 8 3 m i ; 
manti pahp "menő felhő' NépkGy. 20280. 

A költői nyelv sajátsága és leginkább hasonlatokban talál
juk az ilyen szerkezeteket: e tti yatl séwpi najet sidi olmel 
'(mint) a kelő nap (oly szép) fürtös fejedelemhölgyek lettek ím' 
NépkGy. 28609; lopyia yatl vespi népet sidi olmel '(mint) a 
nyugvó nap (oly) gyönyörűséges nők lettek ím' NépkGy. 28 6 U ; 
stti yatl sewpi naj éndmmal '(mint) a kelő nap (oly) szép fürtös 
fejedelemlány növekedett' NépkGy. 110150; lop p ti yatl uespi 
naj seykdlmal '(mint) a nyugvó nap (oly) gyönyörűséges hölgy 
serdült föl' NépkGy. 110151. 

Ugyancsak nagyobbrészt a költői nyelv sajátsága, hogy az 
igenév és a verbum finitum ugyanazon igetőnek két külömböző 
alakja, illetőleg a verbum finitum és az igenév ugyanazon igetőből 
való; e szerkezet a stílust kétségtelenül színesebbé, szebbé teszi. 

Az igenév élő lény jelzője: Zál'dsti yoi lahsl 'a hadakozó 
férfi hadakozik' Nyelvt. I. 1312; küddrmddi yoi küddrmdl a 
birkózó férfi birkózik' Nyelvt. I. 1313; ivntti yoi ivntl 'a játszó 
férfi játszik' Nyelvt. I. 2 1 u ; aridi yoi ariiil 'az énekes férfi 
énekel' Nyelvt. I. 21 l á ; noy§mHi ár ör'ddn noy§miht 'a futa
modó fejedelemhős futamodik' Nyelvt. I. 140^ oysatpi-üb?rlos 
téudnld di lár-yul-idi si teadnhs 'a rézhüvelyes Tyiberlosz 
csendesedő hal módjára lecsendesedett5 Nyelvt. I. 6513; lou, 
laidi yoi idi lávl 'ő álló ember módjára áll5 Nyelvt. I. 16513; 
várdmti yo jásA-jir kus vdrmdAtAdm 'serdülő férfi keze-ízét 
növelem bár' NépkGy. 24814; sepkdlti yo jásen jir sepkhs 'ha 
serdülő férfi kezed íze fölserdült5 NépkGy. 26518. 

Másik csoportja az ilyen szerkezeteknek az, a mikor az 
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igének az igeneve és a cselekvést kifejező nomene áll egymás 
mellett: s eykdlti-yo jásem-jir seykdlii eivilt. . . 'serdülő férfi 
kezem serdülése közben5 NépkGy. 712 4; teiuinlati uátdy yör 
téwinlatem 'csendesedő szél módjára lecsendesedem' NépkGy. 
2653í; itti naj etdm-kemna 'a kelő nap keltekor5 NépkGy. 327S0. 

Az i g e n e v e t e l ő t a g e l ő z i m e g . 

Az igenevet megelőző előtag lehet az igenévnek alanya, 
tárgya és határozója. Ezek közül először azzal az esettel foglal
kozom, a mikor az igenév előtagja t á r g y . 

Az igenév élő lény jelzője: Ivbas uerdi yo 'éléskamra 
csináló férfi.5 Nyelvt. I. 30x.; yat uerdi yo cház csináló férfi5 

Nyelvt. I. 3017; ma§dl tudi neyyo "énekvivő ember5 Nyelvt. 
I. 7214; iey(k-yul ueldi kazdy yni 'vízi halat fogó vígasságos 
ember5 Nyelvt. I. 128 n ; jey'k jesti ár yojen 'vízivó sok em
bered5 NépkGy. 31743; jey'k jesti ar najen 'vízivó sok úr
asszonyod5 NépkGy. 461313; put kaorti yo 'üstfőző ember5 

NépkGy. 411177; tut-juy tudi lem 'tűzifahordó szolgáló5 Nyelvt. 
I. 1294. Birtokos személyragos tárgy van ebben a mondatban: 
jásydl yásti tös ort 'szavatudó ügyes fejedelemhős5 NépkGy. 
074 

Az igenév tárgya infinitivus : líd a litti neyyo 'enni nem 
akaró ember5 NépkGy. 1087. 

Az igenév tárgyának is van jelzője : ueldm or-uai ueldi 
ar or't 'a megölt erdei vadat ölő sok fejedelemhős' Nyelvt. I. 
1379; svrt-é 0 y'k1 sardlti yui 'a szárított csukahátat szárító 
ember5 Nyelvt. I. 14l9; tam yodi you mou ivy'ti iaylu 'ezek 
a messze földet járó népeink5 Nyelvt. I. 152 n ; ueldi idy'k-
yul ueldi or't 'ölni való vízi halat fogó fejedelemhős5 Nyelvt. 
I. 130 r 

Az igenév élettelen tárgy jelzője: kördi pai}di iásna 
'vaskovácsoló kézzel5 NépkGy. 24430; lant leti lantgy nömsdin 
'ételevő táplálékos elmém5 NépkGy. 83362; yul leti yuhy 
untrem 'halevő halas gyomrom5 NépkGy. 83364. 

Az igenevet megelőző előtag h a t á r o z ó . 
Legelőször a létigének ilyen használatával foglalkozom. 
a) Locativus áll az igenév előtt: oy yat na oldi niydn 
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cezüst házban levő asszonyodat' Nyelvt. I. 1513; áddl yatna 
oldi eudm 'külön házban lakó lányomat' Nyelvt. I. 21 n; pmzár 
latna oldi eudm ra búvármadár-bőrös házban levő lányom' 
Nyelvt. I. 65 l t . 

p) Lativusragos határozó az előtag: jo/li-jo/li ölti 
lándy saydl "hátrafelé irányuló eres nyak'NépkGy. 20374; jo/la 
ölti pundy sápü Visszafelé irányuló gyapjas nyak' NépkGy. 
20«76; joyli ölti nohy yáp Visszafelé irányuló orros csónak' 
NépkGy. 1821182; yada: /ada oldi tvya Valahol levő hely' 
Nyelvt. I. 1412; yada oldi kul chol van ördög' Nyelvt. I. 4914; 
yotas-olti iki Valamerre levő öreg' NépkGy. 431197; yotas-
ölti nuhy aj sáj»m NépkGy. 233483; /otas-voAti pán Vmerre 
levő fövenypart' NépkGy. 25018-; / otas voAti táram vu£ára 
didi joyotAemen Vmerre levő erős folyóba jutunk' NépkGy. 254038. 

M á s i g é k i g e n e v e i . 

a) Locativus az előtag : un t-s a sin a jay /ti /oj ferdő 
hátán járó férfi' NépkGy. 411 ) 3 6 ; kámdn ivntti ár naurem ckinn 
járó sok gyermek' Nyelvt. I. 12713; nőnidlta manti ioyhy 
sirpi ár uáj ca fönn járó szárnyas fajta sok állat' NépkGy. 
109183; ilta mantl kurdy sirpi ar uáj 'alant járó lábasszerű 
sok állat' NépkGy. 109133. 

b) Ablativus az előtag: /atsa iidi kvláydi chonnét szár
mazó rénszarvasok' Nyelvt. I. 369; u a §y áidl eudlt mandi 
udr 'a kis újjából folyó vér' Nyelvt. I. 12110; yát padi eu»lt 
ellddi /um'fídt 'a ház fenekéről támadó hullámok' Nyelvt. I. 
1757; kámdlta loyti ár orten ca kívülről jövő sok fejedelem
hősöd' NépkGy. 31737; yodi moudt eudlt ivy'ti kát yui a 
más vidékről járó két ember' Nyelvt. I. 1473. 

c) Lativus az előtag: nojoé-laidi kbrddt ca fölfelé álló 
vasak' Nyelvt. I. 557; Iára lát ti lár-yötvy 'lápra szálló lápi 
hattyú' NépkGy. ^8590; tuwa lát ti tü-%ötay 'tóra szálló tavi 
hattyú' NépkGy. 28591. 

d) Más határozói előtag: iam no fa Ildi iasdm ra jó 
húsért nyúló kezem' Nyelvt. I. 1295; si /át-yar libina 
/ölti yui fa ház földjén az érző-hálóval halászó ember' Nyelvt. 
I. 1756; nlnidlna-jáyti nümby-kén-ort 'hótalpon-járó gyors 
fejedelemhős' NépkGy. 1073 r 
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B) Az i g e n é v e l ő t a g j a a l a n y . 

Az igenévi szerkezetek között legfigyelemreméltóbb az, a 
melyikben az igenév előtt álló főnév az igenévnek alanya. Isme
retes a magyar nyelvből, hogy mind a jelenidejű, mind pedig 
a multidejű igenévnek lehet alanyi előtagja; pl. farkasordító 
tél, keze aszott ember. Ez utóbbi szerkezet magyarázatának már 
gazdag irodalma van, mégis azt mondhatjuk róla, hogy «sub 
judice lis est». Az idevonatkozó véleményeket két csoportra 
lehet osztani. A magyarázók egy része a keze aszott ember-féle 
kifejezéseket verbum finitumnak magyarázza, a melyek azonban 
lassanként jelzős kifejezésekké váltak. így magyarázza ZOLNAI 
GYULA is.*) Ezzel szemben SIMONYI véleménye szerint e kifeje
zésben múlt idejű melléknévi igenevet kell látni.**) Hasonló 
eredményre jut KALMÁR ELEK is, a ki igés elmélete alapján e 
szerkezeteket úgy magyarázza, hogy ezek még az igés korszak
ból maradtak fenn és nem egyebek, mint mondatrészszé vált 
mellékmondatok; az alanyuk és minden bővitékük másodlagos 
mondatrész. 

Eészemről egy pár adattal kívánok hozzájárulni a kérdés 
későbbi végleges tisztázásához. Azt hiszem, hogy a kérdés tisz
tázására szükséges, hogy a jelenidejű és multidejű melléknévi 
igeneves szerkezeteket együtt vegyük vizsgálat alá. Mert, ha a 
keze aszott ember-féle kifejezéseket magyarázhatnók is jelzővé 
vált verbum finitumos mondatoknak, a farkasordító tel már így 
nem magyarázható, pedig a szerkezet mind a két esetben 
ugyanaz. Ezért SIMONYI véleményét követve mind a két esetet 
igeneves szerkezetnek tartom. 

Lélektanilag WUNDT elmélete alapján a következőképpen 
magyarázhatjuk. Ebben a mondatban : cfarkas ordító télben me
gyünk5 a lélektani folyamat, a melynek következménye a mondat, 
a következő : A tudatunkban levő teljes képzet [WUNDT : cGe-
samtvorstellung'] legáltalánosabban a cselekvés és cselekvő kép
zetére bontható fel. A cselekvés, tehát a jelen esetben a cmenés' 
képzetéhez tartozik az idő képzete is, vagyis a mikor a cselek-

*) NyK. XXIII. 147. 
**) Nyr. XXXVI. 197. 
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vés megtörténik. Tehát már az eredetileg egységes képzetnek 
három része vált tudatossá, ú. m. a cselekvő, a cselekvés és a 
cselekvés idejének képzete. Lehetséges azonban, hogy a cselekvés 
ideje ismét több képzetre oszlik, a melyek ismét tudatossá vál
nak. Ez utóbbi képzetek között azonban az idő képzete emel
kedik ki, és az újabban kivált képzetek vele valaminő kapcso
latba kerülnek. Ez újabb képzet lehet egyszerű melléknév, de 
lehet egy új cselekvés képzete is, a mely az uralkodó főfoga-
lommal bizonyos kapcsolatban van. Már pedig minden cselekvés 
a cselekvő személy és a cselekvés képzetéből áll, a melynek 
logikailag az alany és állítmány felel meg. Minthogy pedig a 
legutóbb tudatossá vált képzet, a mely tehát nyelvbeli kifejezés
ben alanyra és állítmányra bontható fel, függő viszonyban van 
az i d ő képzetével, ezért előáll az alárendelési viszony. Hogy 
pedig az alárendelést mellékmondatok vagy pedig participiumok 
segítségével fejezi-e ki valamely nyelv, az már tisztán az illető 
nyelv grammatikai szerkesztésmódjától függ. 

Ugyanígy magyarázhatjuk azokat a szerkezeteket is, a me
lyekben a verbum copulativum igen eve fordul elő; pl. hó levő 
test, a mostani való idő. E kifejezéseket is SIMONYI tárgyalta 
először behatóan a már többször említett 'Igenévi szerkezetek5 

czímű tanulmányában. Ezek szintén ősrégi szerkezetek, a me
lyek összefüggnek a jelző kialakulásával. KALMÁR ELEK a jelzőt 
másodlagos mellékmondatból magyarázza, a mely mellékmondat 
a főmondatnak állapothatározója vagy kiegészítője.*) Az ilyen 
másodlagos mellékmondat igéje a verbum copulativum partici-
piuma. Ez igenévi kiegészítőnek mint állítmánynak szintén lehet 
egy kiegészítője; ez a másodlagos kiegészítő az igenév ki marad
tával szorosan csatlakozik a főmondathoz; pl. ezt a mondatot: 
fa piros rózsa szép' így magyarázhatjuk: 'piros lévén a rózsa 
szép5, illetőleg mint SIMONYI helyesebben magyarázza: piros 
levő rózsa szép5. Ez az igenév a fejlődés folyamán legtöbbször 
kimaradt a mondatból, különösen az indogermán nyelvekben, 
azonban mint a magyar és a rokon nyelvek mutatják, még az 
eredeti állapotot is megtalálhatjuk. 

Legelőször azokat a szerkezeteket fogom tárgyalni, a me-

*) NyK. XXXIV. 82. s köv. 
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lyékben a verbum copulativum igeneve fordul elő. Ha ezeket 
összevetjük a vogul alné használatával, akkor azt találjuk, hogy 
az osztjákban az igenév ilyen alkalmazása szűkebbkörű. A vogul 
u. i. használja az igenevet olyan esetben is, a mikor az igenév 
előtagja a jelzett szónak anyagát jelenti:*) sarui alné tiniy 
tajtén 'aranyból való drága ruhád alja' VogNG-y. II. 402. Az 
osztják ilyenkor egyszerűen jelöletlen hagyja a jelzői viszonyt 
és csak egyszerű összetétellel fejezi ki. Az osztják igenévi szer
kezet kifejezheti a jelzett szónak ez é l j á t , h e l y é t , á l l a 
p o t á t . 

a) Czéljelző igeneves szerkezet: tal ölti yat 'téli fek
vésre való ház5 (tél levő ház) NépkGy. 230334; tal ölti norem 
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 233476; tal ölti ásmem 
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 234497. 

b) Helyi jelentésű igeneves szerkezetek: nol taj ölti 
yolom eumem 'orrhegyre való három csókom5 NépkGy. 1327; 
peyk-taj ölti ar kél 'foghegyre való sok beszéd' NépkGy. 
234J,6; uy y 9 l-t aj oltl ar jasdy 'szájhegyre való sok szó' 
NépkGy. 23428. 

c) Allapothatározós szerkezetek: tal-ölti jiör5m-váj-soy 
'üres levő réti állatbőr' NépkGy. 235570; tal-ölti ont-váj $o% 
'üresen levő erdei állatbőr' NépkGy. 235572; taA VOAÍÍ jinpy 
jöyoA 'üresen levő ideges ujjam' NépkGy. 252176; al oltl apy 
yo 'közönséges (levő) apród férfi' NépkGy. 33814; al-oltl kéfoy 
yo 'közönséges hír(hordó) férfi szolga' NépkGy. 33816; al ölti 
éés-noyi ndy sara 'húsod csupaszszá háncsvékonyságúvá szárad
jon' NépkGy. 229273; al ölti lömdy yor 'üresen levő bendőm' 
NépkGy. 11 l1Sf6. 

d) Névmási előtag: tam oldi mou 'erre levő föld' (ez 
levő föld) Nyelvt. I. 180 r 

Ugyanilyen szerkezetekben használatos a tvida 'habere' 
ige is, sőt gyakrabban fordul elő, mint az oldi. Külömbség a 
kettő között az, hogy a tvida néha felveszi a birtokos személy
ragot is, míg a verbum copulativum sohasem fordul elő ilyen 
esetben személyragozva. 

1. Az igenév személyragtalan: ma taiti juyem 'az én 

*) SZILASI M.: Névszói összetételek a vogulban. NyK. XXVI. 142. 
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famunkám' NépkGy. 2655 l; ma taiti yápleykem caz én csolna-
kom3 NépkGy. 4815; ma taiti lüphykem raz én evezőcském' 
NépkGy. 78159; ma taiti nori 'az én padkám' NépkGy. 173S64; 
ma taiti yáp 'az én csónakom' NépkGy. 28083; lou tvidi 
svydl 'az ő viselő subája" Nyelvt. I. 92 ; ném»y ort taiti 
jöyol álrjdl ca neves fejedelemhős íjjá vége' NépkGy. 421184; lu 
taiti kur-urdl 'az ő lábszára' NépkGy. 189144,; poy taiti loyi 
ra fiú vadászkutyája' NépkGy. 234508; lu taiti sopdr ályvp 
narisikdl 'ezüst markolatú híres szablyája' NépkGy. 15830fi; lu 
taiti lewdl "az ő rabszolgája' NépkGy. 37696. 

2. Birtokos személyragos az igenév: ma taitem yápem 
'az én csolnakom' NépkGy. 24934; ma taitem antdp caz én 
övem'. 

A második csoportba tartoznak azok a szerkezetek, a me
lyekben valamelyik cselekvő igének igenevét előzi meg az alanyi 
előtag. Ilyen szerkezet a magyarban: csordakelő hely, egy ember 
vágó rét, lábafájó ember. A rokon nyelvekben találunk hasonló 
kifejezéseket; a vogulban: mót yum liné kérdy nal 'más em
ber lőtte vasas nyíl' VogNGy. II. 217; au yq,jné awiy nol ca 
víz sebje mosta sebes föld foka' VogNGy. II. 156; a votjákban: 
sala no cibsono l'aajostid 'császármadár fütyülő fenyvesen át' 
NyK. XXIII. 275; dákja godkan jag virti mi koskom 'fajdkiabáló 
fenyves dombon megyünk el' NyK. XXIII. 288 (1. SIMONYI 

példáit). 
Atnemható igék igeneve: y ár kii ti ahy soj, uaj kilt i 

ahy suj 'rénbika kelő reggeli zaj, rénkelő reggeli nesz' NépkGy. 
18IM> i92> yandi-yo nál yanii muj úofi taitel 'osztják ember 
nyila akadó milyen húsuk van'NépkGy. 381039; or't yoy yoltl 
nüwdy juy 'fejedelemhős hágtató ágas fa' NépkGy. 113ag6; ölön 
yo m anti jos 'szános ember járó út' NépkGy. 190í457; kurdi) 
yo mantt jos 'gyalogos ember járó út' NépkGy. 1901458; yala 
yalti soydy mü 'halott haló réteges föld'NépkGy. 166596; Iont 
pitti jemtü 'lúd szállta jeles tó' NépkGy. 27547; ma liItt 
jujem 'a magam ülte csónak' NépkGy. 1801094; ma ámvsti 
yát 'a magam lakta ház' NépkGy. 13p; ma lálti ura 'a ma
gam állta sátor' NépkGy. 10875; támí kut ivy'ti mou 'ez az 
ördög járta föld' Nyelvt. I. 8 1 ; né láilti sujmay uol 'a nő 
állta hely' NépkGy. 30674; or't ám d s ti ríámdk' téy§l 'a fejede-
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lemhős ülő puha fészek' Nyelvi I. 31674; il <mü-%o amvsii 
sárni alpi jéZdk 'alvilági nép lakó aranyos színes föld' NépkGy. 
225114; kat yo Izlti ^mt aj X&P két embernek való (ülő) kis 
táplálék-szerző ladik5 NépkGy. 27B67; kat yo ja /ti yolom lölpi 
lant aj yáp 'két embernek való három rekeszű kis táplálék 
(szerző) csónak5 NépkGy. 27568; váj nöyolti pásdy unt 'rén-
bika futotta fényes erdő5 NépkGy. 27583; Niim-TörSm aseu 
amvsti éél éter 'a Num-Tör§m atyánk lakta derült tiszta ég5 

NépkGy. 18G1337. 
Átható igék igeneve: kát yui Ildi yal-put 'két embernek 

való (evő) útra való fazék5 Nyelvt. I. 1389; yandi-yo kézi 
p élt ti mvj noyi taitel 'osztják ember kardja hasító milyen 
húsuk van5 NépkGy. 39104; num-tör§m untvy yo ásem 
pusti naj áltmy ar yatl 'Felső-égben lakó férfi atyám nyitotta 
aranyos sok nap5 NépkGy. 26536; num-tör §m untvy yo ásem 
verti sárni sem, yonmay ár naj 'felső-égben lakó férfi atyám 
szerezte aranyos szemét hunyó sok nap5 NépkGy. 223 ]3; ma 
pondi nem?n 'az én adtam név5 Nyelvt. I. 85; tom-peldk-yo 
juwitti nál 'a túlsó féli ember lőtte nyíl5 NépkGy. 37987 ; 
tom-példk yo s ewirmati nardy vos 'a túlsó-fóli ember 
vágta szablyaél5 NépkGy. 373S9; ort alti ár joyol 'a fejedelem
hős viselte sok íj5 NépkGy. 75 i 9; tom-pélvk yo juutti nál 
'a túlsó féli ember lőtte nyíl5 NépkGy. 175919. 

Az utóbb tárgyalt szerkezetekben az igenév már tkp. 
n o m e n o b j e c t i . Ugyanez a jelentése az igenévnek a követ
kező esetekben is. A külömbség a kettő között csak az, hogy 
az eddigi szerkezetekben az igenév alanya is ki volt téve, az 
ebbe a csoportba tartozóknál azonban nincs kitéve: lay dsidi 
svy 'öltöző ruha5 Nyelvt. I. 1017; sömdtti svy-nir 'felvenni 
való öltözet5 Nyelvt. I. 1814; ie§t{ wy'k 'inni való víz5 Nyelvt. 
I. 1487; a l-e yy ti kél 'eldobni való kötél5 NépkGy. 34867; lett 
lant 'enni való étel5 NépkGy. 110162; lé ti jás 'enni való kéz5 

NépkGy. 317 1 7; al-ewitti kél 'elvágni való kötél5 NépkGy. 
34868; yomda ponti ár yáp 'felfordítani való csónak5 NépkGy. 
1871360; ueldi uai 'ölni való vad5 Nyelvt. I. 422. 

Ktlelvtudományi Közlemények. XLH. 19 
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C) Az i g e n é v n o m e n i n s t r u m e n t i . 

A nomen objecti jelentésből könnyen kifejlődhetett az 
igenévnek az a szerepe, hogy megjelöli az eszközt, a mely a 
cselekvés végrehajtásához szükséges. A nomen objecti u. i. a 
közvetett cselekvést fejezi ki, ha mármost az igenév oly főnév 
jelzője, a melylyel a cselekvés végbemegy, akkor az igenév czél-
határozói jelentést vesz fel és a vmihez szükséges eszköz jelző
jévé lesz: ianddsti kézi Varró kés' Nyelvt. I. 1753; alti kézi 
'kard5 Nyelvt. I. 114 t; yolti keu 'halászó kő' Nyelvt. I. 132 r 

A mint látjuk, az igenévnek ilyen szerepe szíík körű. 
Ugyancsak a nomen objecti jelentésből magyarázható az 

igenévnek az a szerepe, a mikor a c s e l e k v é s h e l y é t jelöli 
meg. Megjelöli a helyet, a hol az igenévben kifejezett közvetett 
cselekvés lefolyik: mandi tvya cjáró út5 Nyelvt. I. 4 5 u ; mája 
manti nemdy taya 'nászba menő híres hely' NépkGy. 176958; 
tánta manti sijdy taya lakodalomba menő híres hely' NépkGy. 
176959; joyli-manti pantem ca visszafelé menő utam' NépkGy. 
82337; jélla-manti kaltmem NépkGy. 82333; jáyti mü 'járó föld' 
NépkGy. 1074O; idyck-%ul ueldi kazdy ios Vízi halat fogó nagy
ságos út' Nyelvt. I. 13217; kbrdi uerdi rat Vascsináló tűzhely' 
Nyelvt. I. 173 i r 

Szokatlanul tömörré teszi az igenév a kifejezést az ilyen 
szerkezetekben: nvyen lay di /öl§m iu% áltnáy yat yada ol-sa 
ra hová beléphetsz, (neked belépni való) (az a) három fából 
összerótt ház hol van?' Nyelvt. I. 1402; ma pitti látdy mü 
látdm pa ney muj uitmen ca hova nekem kellene beleesnem, oly 
gödrös földem gödrét talán tudjátok?' NépkGy. 381019; ma 
pitti oyx?y mü oyyem ney muj sijalamen ca hova nekem bele 
kellene esnem, oly üreges földem üregét ti talán látjátok ?' 
NépkGy. 381021. 

Ezeknek a mondatoknak, a melyek a NépkGy.-ben több
ször előfordulnak, szakasztott megfelelőjét megtaláljuk a vogul-
ban: % um p atné vq,y%éy ma joltyatéske . . . ca hova férfinak 
kellene beleesni, oly gödrös föld hogyha t ámad . . . ' VogNGy. II. 
331 ; ne patné éayléy ma ca hova a nőnek kellene beleesni, 
oly halmos föld' VogNGy. II. 337. 

Ilyenforma szerkezetet találunk a cseremiszben is : aSeme 
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éusaé fidrdst ilet-mo? 'olyan helyen élsz, a hova eljut az em
ber?' GEN. 16. id. BEKÉ Ö. NyK. XL. 128. 

Végre az igenév megjelöli az i d ő t is, a mikor valami 
történik. Ez a jelentés is a nomen objecti jelentésből fejlődött 
ki : mája manti nemdn yatleu 'a lakodalomba induló jeles 
napunk5 NépkGy. 170746; tant a manti sijdn yatleu 'a nászba 
menő híres napunk' NépkGy. 170747. 

D) Az i g e n é v n e k m á s h a s z n á l a t a . 

Gyakran járul az igenévhez egy m é r t é k e t , h a s o n l ó 
s á g o t kifejező szócska. Ilyenkor az igenévnek ez é l vagy 
h a s o n l í t ó értelme van, vagyis azt fejezi ki, a mi a jelzett 
szónak rendeltetése, czélja, vagy pedig a mihez hasonlít, a mi
vel egyenlő. SCHÜTZ JÓZSEF ezeket a nomen agentis jelentése 
közé sorozza;*) azonban előfordul a nomen objecti is. 

Két csoportba oszthatjuk az igenévnek ilyen használatát. 
Az első csoportot azok alkotják, a mikor az igenévtől jelzett 
szó ragtalan, tehát már jelentésénél fogva kifejezi a czélt vagy 
a hasonlóságot; a második csoportba tartozó kifejezéseknél az 
igenév főneve határozóragos. 

Eagtalan a jelzett szó: yorbi : ueldi yorbi iiy 'megölni 
való formájú fiú' Nyelvt. I. 1473; iörSl peldiyorbi tel 'íj 
áthatoló forma pánczél' Nyelvt. I. 1474; nal s ugat ti yorbi 
tél 'nyíltörő forma pánczél' Nyelvt. I. 1474. — mosa: lídi-
mosa and osl 'enni valót nem talált' Nyelvt. I. 696; mosti-
mosa svydn 'valami kedves subád' Nyelvt. I. 832; and osti-
mosa rienyoi 'a nem ismerős ember' Nyelvt. I. 8017. — idi: 
Imi iásna ál9mti-idi ioyo-lvndltsa 'az asszonyt kézen fogva 
emelték5 Nyelvt. I. 2313; nin áridi-idi yáVUman yaiémal §átl 
'a nő éneklése módjára sírván maradt' Nyelvt. I. 1369. 

Más szócskák: ivntti uespi sat naurem pilna ma iihm 
'harezra termett (birkózó formájú) 100 gyermekkel én is megyek5 

Nyelvt. I 15016; laydi ue§pi ipm yát 'bemenésre való for
májú jó ház' Nyelvt. I. 5 2 u ; ndn arddn iáyna uerdmdi-
.kemst and oldel-lamba 'a magatok forma néptől lebírhatok 

*) NyK. XL. 55. 
19* 
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mintha nem lennétek' Nyelvt. I. 1433; l yo lilti mortdy löl 
le&atlem cegy embernek való ülést készítek5 NépkGy. 78 J 5 7 ; 
manti molti nömsen cmenő forma kedv5 NépkGy. 1841961. 

A mint látjuk, ezek a szerkezetek leginkább a Nyelvt. L-
ban levő szövegekben fordulnak elő, míg a NépkGy.-ben alig 
találjuk meg. Épp ezért nem tartom lehetetlennek, hogy ez 
újabb fejlődés eredménye. A nyelv ez által is szorosabbá akarja 
fűzni a viszonyt a jelző és jelzett szó között. Ez pedig talán 
összefügg az infinitivus és a participium differencziálódásával. 

Határozóragos a jelzett szó: louatti: ivy'tti louatti iis 
járó nagyságúvá lett5 Nyelvt. I. 1618; iijdl noy§s-uai-kur eudtti 
ont-uai ueldi, pn'k yul ueldi louatti sidi énmds 'fiuk 
nyusztvad láb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira 
növekedett ím' Nyelvt. I. 169 u ; yonti jántti jol-söpdl jántti 
lovat a, verti versopdl verti lovat a ma molya kartla ön 
oyor sömdl ponilisem cén egykoron varrni-való varrását varró 
(nő) nagyságnyira, tenni való dolgát végző (nő) magasságnyira 
vasas nagy mély rovást rovogattam' NépkGy. 26919, 20. 

youatna: sem uantti youatna ioytds 'szemmel látható 
távolságnyira jött' Nyelvt. I. 54x; iorl ioyStti youatna ioyos 
Ivskdlll coly messzire dobja, a mennyire csak bírja5 Nyelvt. I. 1316. 

Eagtalan alakban: uul pari uerdi youat mur ie^ht a 
lakoma tartása alatt a népem künn eszik5 Nyelvt. I. 12416. 

kemna: sardltdm noya lidi kemna and olda uut'sishi 
'nem akartad, hogy evéshez mérten száraz hús legyen' Nyelvt. 

II. Az -m-képzős igenév. 

Az osztják multidejű melléknévi igenév képzője az -m-, 
az a dev. névszóképző, a melyik a fgr. nyelvek mindenikében 
megtalálható. Használatára nézve jellemző, hogy az átható igék
ből alkotott melléknévi igenév aránylag ritkán fejezi ki azt a 
cselekvést, a melyet az igenév jelzetté főnév hajt végre, hanem 
sokkal inkább annak a cselekvésnek megjelölésére szolgál, a 
mely a jelzett szón ment végbe, vagyis az igenév leggyakrabban 
szenvedő értelmű. Ez a körülmény magyarázza meg, hogy az 
igenév gyakran megjelöli a helyet, a hol a cselekvés végbemegy. 
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A csoportositást itt is a szerint fogom végezni, hogy az 
igenév a cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés helyét vagy 
a cselekvés eszközét fejezi-e ki. 

AJ Előtag nélkül: pad dm ynl 'fagyott hal5 Nyelvt. I. 515; 
pZiddm o% 'fagyott fej' Nyelvt. I. 1713; /ál dm yihm loyyemen 
'elhalt penészes tetemünk' NépkGy. H4337; nárdm /ul 'seny-
vedt hal' NépkGy. 156342; punzdm sompsi 'érett ribiszke' 
NépkGy. 170; tojmdm /o 'ernyedt férfi' NépkGy. 250106; 
enmam ort 'fölnövekedett fejedelemhős' NépkGy. 300; pat-
Ivm /át 'sötét ház' NépkGy. 276; tüldm váj 'megrekedt állat' 
NépkGy. 15933; tayrdm váj 'megakadt állat' NépkGy. 159334. 

B) Az igenévnek előtagja van és pedig h a t á r o z ó szó . 
a) Locativus az előtag: uá s volvlna/aiédm kurdi 

möJfdi) ar ortl 'a város helyén maradt lába fájós sok fejedelem
hős' NépkGy. H8491; tör§m,na kai dm lábdt ybs 'az égen föl
tetszett hét csillag' Nyelvt. I. 8 7 r 

b) Ablativus az előtag; /alté a iuudm seudy br'ddt 'hon
nan jött hajfonatos fejedelemhősök' Nyelvt. I. 6 2 n ; kul eudlt 
iuud m neyyoi 'ördögtől származott ember Nyelvt. I. 6412; 
ayydm eudlt yazdm svydm 'anyámtól rám maradt subám' 
Nyelvt. I. 8710; /alté a iuudm tördmiiy 'honnan jött isten fia' 
Nyelvt. I. 1139; y alté a éddm Ivjardy ár yui 'honnan termett 
pánczélos sok ember' Nyelvt. I. 1354; you mou eudlt iuudm 
/öl$/ 'messzi földről jött holló' Nyelvt. I. 1712; í ler ewllt 
Bt dm yölom sümet 'egy gyökérből hajtott három nyirfa' 
NépkGy. 83373. 

c) Lativus az előtag: ioy o-/a zdm kurdi 'visszamaradt 
lába' Nyelvt. I. 1734; ioyo-/iédm kart ort 'hátra maradt két 
fejedelem' NépkGy. 4 3 m í ; Iára lat dm yölom %öta?j 'a lápra 
szállt három hattyú' NépkGy. 28605; tuwa lát dm /ölöm /ötan 
'a tóra szállt három hattyú' NépkGy. 28607; joyo-yiédm jinpy 
jöyol 'a hátramaradt ideges íj ' NépkGy. 3383 l . 

Időhatározói előtag: mattá /onddm mandu 'az egykor 
elillant mandu' Nyelvt. I. 411 7; top iuudm lawdy /oi 'a most 
érkezett lovas ember' Nyelvt. I. 543; i-pué tiudm ney/oi 'az 
egyszer született ember Nyelvt. I. 10910; mundl mandm laudy 
yoi raz imént elment lovas ember Nyelvt. I. 11113; luydn 
/ati jáyjdm /ápdy-ki yot májén 'a nyári napon járt csónakos 
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hat vendég' NépkGy. H01 4 6; tal piddm iski 'a télen esett hóy 

Nyelvi I. 12712. 
Az igenév s z e n v e d ő jelentésű, ha a jelzett szón megy 

végbe a cselekvés. Ugyanaz a jelentésváltozás történt tehát, 
mint a magyar vagy a vogul multidejű melléknévi igenév 
jelentésében. 

Előtag nélkül áll az igenév: uéldm unt-yui ca megölt 
erdei vad' Nyelvt. I. 1379; úöyldm uai cűzött vad' Nyelvt I. 
16714; uerdm nal 'a csinált nyíl' Nyelvt. I. 17210; káé dm uai 
'a czélzott vad' NépkGy. 22384; úöyldm yár 'űzött rénbika' 
NépkGy. 401080; yaiédm uás 'elhagyott város5 NépkGy. 118491; 
yándm án 'teli mert tál' NépkGy. 251121. 

Előtaggal álló igenév: H e l y h a t á r o z ó : nöysdíj unt 
sas din a úöyldm uaj a nyusztos erdő hátán űzött vad' 
NépkGy. 120543; svs-pelgdl eudlt iuudm nal ra háta mögül 
lőtt nyíl' Nyelvt. I. 1457. 

I d ő h a t á r o z ó : a) Mikor? katra líudm soga-loudt 
'valamikor megevett csontok' Nyelvt. I. 339; t amott a káud-
rdm soga-loudt 'a régebben megfőzött fogolycsontok' Nyelvt. I. 
349; ittam mundi mvnziidm úoyáilál pon'sdlál 'erre az imént 
széttépett húsát helyezték el' Nyelvt. I. 779; tvuí sárdltdm 
noya 'tavaszszal szárított hús' Nyelvt. I. 12816; monti vél dm 
vurdn yönpi ár sunsen uelmen 'az imént megolt véres hasú sok 
bolhádat ölted meg' NépkGy. 441226; tal-pátdm yorvp jenk 
'télen fagyott födeles jegünk' NépkGy. 183 m 6 . 

b) Mióta? nöbdt yati moymidm seé-gi az ősidő óta 
összehalmozott s'es-ezüst' NépkGy. 122649; áldl-yo ár jem ál 
ámv smel ewilt akmidm kém' oji 'az idős ember sok idejét 
lakozásuk óta gyűjtött silány ezüst' NépkGy. 122b53; yöl§m 
nöbdt eudlt uéldm tazu 'három nemzedék óta ölt portékánkat' 
Nyelvt. I. 5 1 u . 

c) Meddig ? y ő lauldm áyel 'sokáig várt végünk' NépkGy. 
85455; yü lauldm ályem 'sokáig tartó várásom' NépkGy. 185ls04. 

Az előtag e r e d e t h a t á r o z ó : tovi yár kép dl ewilt 
vér dm urdl-ki yanávn vaj lágoptatal 'a tavaszi rénbika láb
szárbőréből csinált oldala ékes botost húz elő' NépkGy. 35913; 
kát iuy eudlt álddm yáBdm ol 'két fából összerótt csónakom 
van' Nyelvt. I. 1306. 
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C) A l a n y i e l ő t a g . 

A szenvedő jelentésű igeneveknek második csoportját alkot
ják azok a szerkezetek, a melyekben az igenevet egy főnév előzi 
meg, a mely az igenév alanya. A jelenidejű melléknévi ige
neveknél részletesen tárgyaltuk az ilyen szerkezetek magyaráza
tát. Az osztjákban a multidejű melléknévi igenévnek ez a hasz
nálata annyiban külömbözik a jelenidejű melléknévi igenévtől, 
hogy a multidejű igenév néha felveszi a birtokos személyragot. 

Ehhez hasonló szerkezetek más fgr. nyelvekben is meg
találhatók ; a vogulban: pora astém yum 'tutaja elkészült 
ember' VogNGy. 163; a cseremiszben: os kuJBÍan kalaédine 
mutso 'a szó, a mit a fehér czár mondott' GEN. 66. id. BEKÉ 0 . 
NyK. XXXIX. 129; a finnben : y stav ani tekém a kirj a on 
saavuttanut suurta, suosiota. 

Hasonló szerkezetek vannak a khalkha-mongolban is ; 1. 
RAMSTEDT : Über die Konjugation des khalkha-mongolischen. 
SÜS. Tóim. XIX. 

Az osztjákban leggyakrabban a tvil 'habét' ige igeneve 
fordul elő ilyen használatban. 

Az igenév s z e m é l y r a g t a l a n : ai %ni tvidm ior 
'ifjúkori erő' Nyelvt. I. 13413; ma tvidm nauremlam 'az én 
gyermekeim' Nyelvt. I. 1437; naurem tvidm sv%-nir 'a gyer
mekeim viselte ruha' Nyelvt. I. 1016; lou tvidm alti kezdi 'az 
ő birtokában volt kardja' Nyelvt. I. 11412; ayydl tvidm mo/la 
nvy 'az anyja birta szives nevetés' Nyelvt. I. 1311X; uátli-igi 
ii% tvidm Ivyar 'a Vatli-öreg fia bírta pánczél' Nyelvt. I. 14510; 
uulfiasldy-igi tvidm yordy nip 'a nagy folyóági öreg bírta 
ybrdy (falvi) nő' Nyelvt. I. 1G04; pa-mü-%o ar poyem taje?n 
yat 'a más vidéki sok fiam bírta ház' NépkGy. 2725; jiwem 
tajvmjem po% 'az apám bírta jó gyermek' NépkGy. 25216S; lu 
t aj e m oy samel 'az ö birtokukban levő kendő5 NépkGy. 28624. 

Az igenév s z e m é l y r a g o s : ma tajmem sárúdv punvp 
aj májpdr posyem 'az én birtokomban levő aranyos szőrű kis 
medvefiókám' NépkGy. 2511C>5; iiydm lou tvimal toyUy uai 
'az ő birtokában volt szárnyas vad' Nyelvt. I. 1324; lou tvi
mal luk-pum 'az ő birtokában volt fajdpihe' Nyelvt. I. 1341J 
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Idu tnimel yöntdy mou 'az ő birtokukban volt Konda-vidék' 
Nyeivt. I. 1409. 

A tvil igén kívül ilyen szerkezeteket más igeneveknél is 
találunk és a legváltozatosabb használatát láthatjuk. A példákat 
két csoportba osztom a szerint, hogy az előtag személyragos-e 
vagy nem. 

Az a l a n y i e l ő t a g s z e m é l y r a g t a l a n : nenidza kul 
u ér dm uer 'semmi isten nem csinálta dolog' Nyeivt. I. 2413; 
tör§m párddm kvláydt 'az isten rendelte rénszarvasok' Nyeivt. 
I. 369; törSm párddm tas caz isten adta nyáj' Nyeivt. 1. 3810; 
ma legáddm kördl yardm 'az ón készítettem vas tér' Nyeivt. 
I. 576; ma isi dm idifgdm 'a magam lebocsájtottam vizem* 
Nyeivt. I. 182^; amp yirdin ár lát 'az eb ásta sok gödör' 
NépkGy. 110176; tör dm muldm ont-juy raz isten igézte erdei 
fa5 NépkGy. 18813í8; l iéudr uéldin Ivláy oy-pöz§y 'egy farkas 
megölte renszarvasfej' Nyeivt. I. 311 2 ; oysar tüudm no ja 'a 
róka hozta hús' Nyeivt. I. 1011}* vunafitdm iuy 'a víz folyása 
úsztatta fadarab' Nyeivt. I. 135G; yui manzm yuii suy 'ember 
járta emberes vidék' Nyeivt. I. 1717; aj meyk mandm pánt 
'a kis manó járta út' NépkGy. 79231; muy üwdm yordy űweu 
'a magunk üvöltötte kiáltó üvöltésünk" NépkGy. 180 m 3 ; oysar 
özdin yat 'a róka találta ház* Nyeivt. I. 1063; vaj yöyldm 
yölom mára naurdltldm 'rén futotta három futamalnyira szöke-
lünk' NépkGy. U53 5 0 ; sát pár9m nardy yar 'a száz állat 
hunyta bűnhödéshozó tér' NépkGy. 250377; lou ivy'dm tvya 
'az ő járta hely' Nyeivt. I. 8 1 ; meyk ámsdm kardy nayk 'a 
manód lakta kérges vörös fenyő5 NépkGy. 118485; yui mandm 
ibs 'férfi járta út' Nyeivt. I. 17213; lu mandm látdy kaltdm 
'az ő mente üreges út' NépkGy. H84 5 8; ma töyrdm tumandy 
yat 'a magam zárta lakatos ház' NépkGy. 22449; tördm pár
ddm neyyoi 'isten rendelte ember' Nyeivt. I. 1098; jel dm 
part dm vur-jurdl 'az isten adta erdei fa' NépkGy. 1881389; 
m a pentdm pos-tandy yat 'a magam rátolta reteszes ház' 
NépkGy. 22451; uát ment dm úura juy 'a szél hajtotta görbe 
fa" NépkGy. 411132. 

Az e l ő t a g s z e m é l y r a g o s : Sing. 1. sz.: jiwem 
ver dm karti yám 'az atyám csinálta vasburok' NépkGy. 3o891; 
a sem eSAdin sárni éurdp surdy yát 'atyám alábocsátotta arany 
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tetőrudú rudas ház' NépkGy. 2484; a sem ver dm uoy yám 
'atyám csinálta rézburok5 NépkGy. 35894. 

Sing. 2. sz.: ásen ver dm yásam yát 'atyád csinálta me
leg ház' NépkGy. 34849; na jen ver dm ver cezen hölgyed csi
nálta munka' NépkGy. 16970S; iiian séuam nay'k iuy 'az apád 
fonta vörös fenyő' Nyelvt. I. 1336; jiwdn ver dm tutay yát 
'az npád csinálta tűzhelyes ház' NépkGy. 34S47; ámp-oypi 
úiil corsen ámsdm uás az ebfejü nyolczezered lakta város' 
NépkGy. 117439; jiiven múlt dm peykaij váj-so^ 'az apád igézte 
fogas állatbőr' NépkGy. 2694; n aj-evén j ont dm jeni sön a 
lányasszonyod varrta nyírhéjedóny' NépkGy. 1831338. 

Sing. 3. sz.: murdl ám'sdin ön'day mou ca népe lakta 
füves föld5 Nyelvt. I. I7215; jufdl s eykldm jayay unt 'a fája 
megnőtt fás erdő5 NépkGy. 7558; jiwal jayyam maival 'apja 
járta földje' NépkGy. 1811142; ás dl j ay ydm jeykal 'atyja járta 
vize5 NépkGy. 1811144; jen ti sukálam ár luyki 'éle törött 
sok szerszám' NépkGy. 22G164; iásl seyklam iagpi irlt, kurl 
seyklam kurbi or't ckeze megnőtt kezű fejedelemhős, lába 
megnőtt lábú fejedelemhős' Nyelvt. I. 1372; juyal váyydm 
yü lépay 'a fája vágott hosszú pitvar5 NépkGy. 15633s; mark dl 
l á k ni d m jémdy törSni 'szárnytolla hullott szentséges isten5 

NépkGy. 27332; uyldl vujdm Ijyy-ort 'hallgatag (szája vett) 
bálványfejedelem' NépkGy. 162466; nálmdl vujdm kai! ort 
'néma (nyelve-vett) kait-fejedelem' NépkGy. 162467; uyylal 
vujdm loyy-yár-poy 'hallgatag (szája vett) bálvány bikán5 

NépkGy. 226157; nálmai vujam kolt-yár-poy 'néma (nyelve
vett) kait bikafi' NépkGy. 22G159; pukndA ewatam yandi-yo 
'köldöke vágott osztják ember' NépkGy. 2553.8. 

A birtokos plur. 1. sz. a birtok sing. 3. sz.: yuimdn 
y old}l}id ni pa>i 'ősemberünk halászta fövenyes part' Nyelvt. 
I. 1303; Vön Tör dm áéenien muAtiAdm jay yátpi yátay 
kort 'Fenséges Eg a mi atyánk igézte tíz házas falu' NépkGy. 
2552G5; jáylu ivy'ani Ás kuddft pöySr 'őseink járta Obközépi 
sziget' Nyelvt. I. 13712. 

Néha az igenév is s z e m é l y r a g o s : ma ámasmam 
yandi kor't 'a magam lakta (laktam) osztják falu' Nyelvt. I. 
1413; lau ama sm el yazani yát 'maguk lakta meleg ház5 

Nyelvt. I. 14313. 



286 SARKADI NAGY JÁNOS. 

Láttuk a jelenidejű melléknévi igenévnél, hogy megjelöl
heti a h e l y e t , a hol valami történik. A multidejű melléknévi 
igenévnek is megtaláljuk ezt a használatát, vagyis hogy azt a 
cselekvést fejezi ki, a melyik a helyet jelentő jelzett szón 
folyik le : nar lanti uitdm yát caz a ház, a hol nyers eleséget 
találtak' NépkGy. 157279; putay lant uitdm ydtem raz én há
zam, a hol üstös étel található' NépkGy. 157„81; mundi iuudm 
ios raz imént jött út ' Nyelvt. I. 1744; * yvtl mandm tvyaial 
'egy napig ment útjuk' Nyelvt. I. 4315; lou iuudm tvyaidl caz 
előbb jött helye' Nyelvt. I. 11010; tamotta ivy'am tvya 'a múlt
kor járt hely' Nyelvt. I. 11413; mundi iuuam mou caz imént 
jött föld' Nyelvt. I. 1679. 

Már a jelenidejti melléknévi igenévnél láttunk efféle ki
fejezéseket : lu ponam naysam juy niil nör yoina ponam (abba), 
a melybe őt tették, a hántott fából való gerendára kit tettek' 
NépkGy. 15021; lu ponam vdyyam ju% niil nör yoina áltam 
'(abba) a melybe őt tették, a faragott fából való gerendára kit 
tettek5 NépkGy. 15023. 

Ilyen szerkezetet találunk a vogulban is: ail lü kh a n -
tém páilém ra falu, a hol az első lovat találtam' VogNGy. 
IV. 127. 

Az -m-képzővel alkotott igenév a befejezett cselekvésen 
kívül kifejezheti még a j e l e n b e n i s é r v é n y e s f o l y a m a 
t o s cselekvést. Hogy miként jelölhet a multidejű képző a jelen
ben is érvényes cselekvést, azt a következő mondatokból ért
hetjük meg: si oual pun£dm niyna iásl eudlt ioyo al-talsa raz 
ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte' Nyelvt. I. 81 ; tám yui 
eudlt í-sidi songeft ka ti dm iasl yazas ennek a férfinak is el
maradt a botot fogó keze' Nyelvt. I. 1733; lujpl katlam nri 
naj evdl tata lailtal 'gyűrűjét fogó hegyi nő lánya áll (ím) ottan' 
NépkGy. S3387. Ezekben a mondatokban a tárgyas ige igenevét 
megelőzi a tárgy és az igenévtől jelzett szó az igenév tárgyán 
oly cselekvést hajtott végre a múltban, a melyik a jelenben is 
érvényes. Itt tehát a múlt a tartósság, a folyamatosság kifeje
zésére szolgál. 

A part. perfectumnak jelenidejű használata szokásos a 
vogulban is : poakhwá scistém poqkhwéy vuor rtobzot termesztő 
tobzos vidék' VogNGy. III. 349. 
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E l ő t a g n é l k ü l á l l a z i g e n é v : káudrdem yudm 
'főző fazekad5 Nyelvt. I. 12914; seudránttdm yui Vagdalkozó 
ember' Nyelvt. I. 13415; mólom put 'gőzölgő üst' NépkGy. 
163483; yoidm tvyápl 'fekvő hely5 Nyelvt. I. 81 l s . 

Az i g e n é v e l ő t t e l ő t a g v a n : a) tárgyi előtag: 
pvl uand9m kat yui 'a csukaczége néző két ember5 Nyelvt. I. 
14513; uer uer dm vr'l 'munkát végző szolga5 Nyelvt. I. 1496; 
ioySl ka ti dm iásl 'ijjat fogó keze5 Nyelvt. I. 1749; ueédn láu 
páitdm ja% 'a formás lovat ledöntő nép5 NépkGy. 411145; kat 
juyi ürtdm saj 'a két fát szétválasztó köz5 NépkGy. 421158; — 
személyraggal: náldl ka ti dm níű sát sömlital, jöyldl kát-
Idm niil sát sömlital 'nyilát fogó nyolczszazat ró föl, ijját fogó 
nyolczszazat ró föl5 NépkGy. 170743, 7Í3. 

Tagadva van az igenév: áédl iázdy ant y öl dm mola 
naurem ol? 'az atyja szavára nem hallgató micsoda gyermek5 

Nyelvt. I. 1317; iázdy ant ybldm naurem lou -yvhl 'a szóra 
nem hallgató gyermek meghal5 NépkGy. 1374. 

b) Határozói előtag : a) helyhatározó : nömdlta in and m 
toyhn uai 'a fönn járó szárnyas állat5 Nyelvt. 1. 8010; ilta 
mandm kuran uai 'alant járó lábas állat5 Nyelvt. I. 8010; 
kámdn ianddm nauremdt 'a künn játszó gyermekek5 Nyelvt. 
I. 15213; lou yözydl eudlt iuudm eui 'a köztük jövő lány5 

Nyelvt. I. H 1 0 ; mii tömbi pelá yiddm mur 'a sapkán túl 
eső nép5 Nyelvt. I. 3010; %-lep yöyldm kát ort 'egy irányban 
futó két fejedelemhős5 NépkGy. 431205; joyo ylédm kurl 5hátra 
maradó lába5 NépkGy. 225106; — (3) időhatározó: ma yn lati-
lem ályem '&% én hosszú ideig tartó várásom5 NépkGy. 115368; 
van laulem ályem 'rövid ideig tartó várásom5 NépkGy. 115369. 

SARKADI NAGY JÁNOS. 


