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

III. A verbum finitum gyanánt használt igenév. 

Az igenévnek eddig tárgyalt jelzői functiója mellett gyakori 
az a használata is, hogy személyragokkal, esetleg a nélkül, ver
bum finitumot helyettesít. Ilyen személyragozott igenév egyrészt 
visszaható és szenvedő, másrészt cselekvő jelentésű befejezett 
cselekvést fejez ki. Az igenév e két külömböző jelentésű hasz
nálatának, t. i. hogy egyrészt cselekvő, másrészt pedig hogy 
visszaható és szenvedő ige szerepét töltheti be, más-más lélek
tani oka van, a mint WUNDT kifejti. A reflexiv-passziv jelentést 
következőleg magyarázza: «Indem sich bei dem Übergang der 
activen in die passive Form das Subject in ein Object umwan-
delt, auf das sich die Handlung bezieht, wirkt diese Object-
vorstellung, gerade so wie bei den transitiven Verbalbegriffen, 
auf die Vorstellung der Handlung selbst, mit der sie zu einer 
einzigen Vorstellungseinheit verbunden ist, objectivierend zu-
rück: der Vorgang wird als etwas Gegenstándliches aufgefasst*).*) 

A befejezett és a múltban történt cselekvés kifejezésére 
használt nomen okát pedig ezekben találja: «Schon im Be-
wusstsein schlieszen sich vorgangene Erlebnisse, im Unterschiede 
vom unmittelbar Wahrgenommenen, mehr zu einem simultaten 
Gesammteindruck zusammen. Vor allém aber ist es der Effect 
der vollendeten Handlung, der namentlich in den Falién, wo 
sie auf Objecte gerichtet ist (beim Transitivum) oder wo sie als 
Affection eines Objectes aufgefasst wird (dem Passivum), als 

*) Völkerpsychologie. 1900. I . 141. 
29* 
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erscheint. Die so erweckte objective Vorstellung ihrer bleibenden 
Wirkung verschmilzt nun mit der Handlung selbst zu einem 
Ganzén, in welchem zunáchst, bei noch vorwaltender Hingabe 
des Bewusstseins aus den Inhalt der unmittelbaren Wahr-
nehmung, der als Object vorhandene Erfolg der dominirende 
Bestandtheil ist, der die Namengebung bestimmt».*) 

WUNDT kiemeli, hogy főként az ural-altaji nyelveknek 
sajátsága az igenévnek verbum íinitum helyett való használata. 
Itt is különösen a magyar és az osztják nyelvre hivatkozik. 
Leginkább a multidejű melléknévi igenév személyragos alakja 
gyakori igei szerepben, a mint ezt más fgr. nyelvek is igazol
ják; pl. a vogul: sirejim ti yq,ntrném 'kardom megtaláltam* 
VogNGy. 11:164; tal telimém 'tél állott be' VogNGy. I I : 189; 
kwol unt te mi' "ketten házat építettek' VogNGy. 1 :67 (id. 
SZABÓ D. NyK. XXXIV.). — A zürjén-votjákban is előfordul az 
-?ft-képzős igenév állítmányi szerepben, azonban aránylag ritkán, 
mint WIEDEMANN is kiemeli;**) pl.: aémelen tagi gaéaé-kemm i 
ad'amilié evol inmarles 'hogy egymást úgy szeretjük, nem em
bertől való, hanem istentől' NyK. XVII. 276; adkitak kot-kitéi 
piram ed luoz 'akárhová láthatatlanul bemehetsz' MŰNK. Votj. 
Népk. Hagy. bab. 26 (id. FOKOS D. NyK. XLI. 400). 

A mordvinban is megtaláljuk az igenévnek állítmányi 
használatát. BUDBNZ is kiemeli (NyK. XIII. 89), hogy a mordul. 
-/- és a mordE. -é-képzős igenév főleg állítmányi szóul áll, leg
inkább az enklitikus létigével; azonban megtaláljuk a nélkül is, 
pl.: piées nava£ nereze, sijas na vas pilgenze 'rézbe mártva 
az orra, aranyba mártva a lábai'. Ezekben azonban még félig-
meddig érvényesül az igenévi jelentés. A cseremisz igenévnek 
is megvan ez a használata; pl. az ulam 'vagyok' ige igenévi 
alakja: kuni ergdst ulmas, ik üdzrBst ulmas 'volt nekik három 
fiuk, meg egy lányuk' GEN. 4 (id. BEKÉ Ö.: Cser. nyelvtan 360). 

Mindezekben a nyelvekben a multidejű melléknévi igenév 
használatos verbum finitum gyanánt. A vogul-osztjákban azon
ban a jelenidejű melléknévi igenév is pótolhat igét; pl. a vogul-
ban: térén-kémplinél nCfyy vlyaném 'a ragadós kór ruhaszár-

*) Völkerpsychologie. 1900. I. 144. 
*) Grammatik der syrjánischen Sprache. 1884. J66—7. 
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nyától fölemelem őket' VogNGy. II. 44. Az osztjákban is gyakori, 
a mint majd a tárgyalásban látni fogjuk. Ennek magyarázatát 
a két nyelv igenevének eredetében találom. A vogul jelenidejű 
melléknévi igenév ugyanis, a mint már említettem, SZABÓ DEZSŐ 
szerint nem egyéb, mint egy deverb. nómennek határozóragos 
alakja, tehát tulajdonképpen infinitivus; az osztjákban, mint 
láttuk, a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév közös eredetű, 
vagyis a deverb. nomen lativusraggal van ellátva. Ez pedig 
gyakran nomen actionis jelentéssel bír és ezért verbum finitumot 
is pótolhat. 

Tehát a rokon nyelvekben el van terjedve a deverb. no
men verbális használata. Az osztjákban, különösen pedig a 
NépkGy. szövegeiben igen gyakori, sőt használatosabb, mint a 
verbum finitum- alakok. 

A) A - í - k é p z ő s i g e n é v i g e i h a s z n á l a t a . 

a) T á r g y a s igét pótló igenév. 
Sing. 1. sz.: van lauldm ályel pa yolta unti Idültem 

'rövid ideig tartó varasukat meddig várom5 NépkGy. 317 1 6; tam 
layker sogonttal moyti taltem caz egyik vállam végződik, azon 
még túl feszítem' NépkGy. 401092; yot nalmvp jehn tut pontem 
hat nyelvű vészes tüzet csinálok' NépkGy. 401107; seil-sem lovata 

nari taprdy jem yar sewirtem 'homokszem nagyságnyira, a 
milyen apróra csak szablyával vagdalni lehet, oly apróra vag
dalom' NépkGy. 401103; yiü-sem lovata keíi tapratj jem yar 
sewirtem 'fövényszem nagyságnyira, a milyen apróra csak 
késsel vagdalni lehet, oly apróra vagdalom' NépkGy. 40U05. 

Sing. 2. sz.: jiw-oy manman nurdn jeyken yoti ant üitt en 
apai-fej vesztő megrontó vizedről hogy is nem tudsz' NépkGy. 

23398; aé(i)-oy manmay tisdy jeyken yoti ant üitten 'atyai fej
vesztő gyászos vizedről, hogy is nem tudsz' NépkGy. 234O0. 

Sing. 3. sz.: noys ali lerdy antpem al jertal 'nyusztbőr 
darabokból varrt övemet megköti' NépkGy. 1314; akem pa Ás-
yaleu roydy nay yon%a uertal 'bácsikám a tavaszi csüllőmadár 
rikoltó nevetését hanyatt csinálja' NépkGy. 16138; jem-pelvk sem 
jenkdl apm-pelvk sem moyytal jobb szemének könnyét balra 
törüli' NépkGy. 22375; kösam nál sátdy uol manem kdéltal 
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'irányzott nyíl drága helyén felém irányozza' NépkGy. 2288a: 
íovi yár kepdl ewilt ver dm urdl-ki yanzvy vaj lág optatal 
tavaszi rénbika lábszárbőréből csinált oldala ékes botost húz 
elő' NépkGy. 36914; jay peykpi peykdy uyydl yoti pustal 'tíz 
fogú fogas száját miképpen nyitja meg' NépkGy. 83395; y<>s 
peykpi peykdy löl yoti láy y dttal 'húsz fogú fogas száját mi
képpen nyitja meg' NépkGy. 83397; labdt yatl jáyti mü-álydl 
nimhy kur yáwital 'hét napi járó földjét hótalpas szánnal 
meglépi' NépkGy. 10746; lij vérű verdy untl yáp dttal 'kanál-
csinálásra alkalmas forgácsot fordít ki5 NépkGy. 159328; url-ki 
yölom ur sokdn kár ittál 'oldalát három oldala felé csak ne
hezen fordítja' NépkGy. 159335; nayk-juyi vérdy áwdl pélki-
pontal 'a vörösfenyő fából való ajtómat kitárja' NépkGy. 
160385; ajdy yo P°fein l&fdy áupi ár kuzdm árdl loy y dltal 
"apród férfi szolgám gyökórfonatos szájú sok nyírhéjkosár sokját 
hozza be' NépkGy. 161423; yuhy Ás taydl ewilt oyyy jeyk oydl 
áldmtal 'a halas Ob forrásvidékéről a fejes jég fejét emelgeti' 
NépkGy. 1 8 3 m i ; jöyldl káthrn mii sát sömlital 'íját fogó 
nyolczszázat ró föl' NépkGy. J851279; roy siypi siydy ántdp 
jer salatal 'ezüst hajlatú hajlatos bölcsőbe kötöz engem' 
NépkGy. 22822-. 

Plur. 1. sz.: loyy-venfídy yölom yár joln' kirteu kalt-
venfdy yölom váj joln' kirteu 'bálványképű három rénbikát 
ott benn fogjuk be, kaltképű három rénszarvast ott benn fogjuk 
be' NépkGy. 159356, 357. 

Plur. 2. sz.: lajem-karti kulat jeyk p átitat en 'fejszevas 
vastagságú jeget fagyasszatok' NépkGy. H7 Í 3 5 . 

Plur. 3. sz.: yon páti téri lant yol pontéi 'hasba (való) 
ízleletes étel gyanánt mind lenyelik' NépkGy. 121e09; unpr-pafi 
téri lant yol letel 'gyomorba (való) ízletes étel gyanánt mind 
megeszik' NépkGy. 121610. 

b) A t n e m h a t ó igét helyettesítő igenév: 
Sing. 1. sz.: nöylem yár sátdy pánt jolta láiltem 'űzött 

rénbika útjára utánuk állok' NépkGy. 865í5; loyy venfdy ár 
yarem laulman tata yistem 'bálvány-képű sok rónbikámat 
őrizve itt maradok' NépkGy. 116379; vájdy öyol-sopem ewilt Un' 
oy öltem 'rónes szánomról leszállok' NépkGy. H6410. 

Sing. 2. sz.: jiwen vérdm tupy yáta ney yuni manten 
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'az apád csinálta tüzes házba te hogyan mennél5 NépkGy. 3448; 
asen verdm yáédm yáta ney yunf itten 'az apád csinálta meleg 
házba te hogyan mégy' NépkGy. 34850; muj unUr álydl pa 
nömten? 'hogyan vélekedel' NépkGy. 114322. 

Sing. 3. sz.: serdy áu serdlna tota lattal a sarkos ajtó 
sarkához odaáll' NépkGy. 25á74; jajem tahl-ki tal labta sidi 
jital ca bátyámnak a tele hétté jön el így5 NépkGy. 116398; 
iajem luydl-hi luy labta sidi jital a bátyámnak a nyara hétté 
jön el így5 NépkGy. 116399; yandi-yo poydl yaistal 'az osztják 
ember fia tán megmarad5 NépkGy. 12160S; söydy pol ántayen 
ántastal 'mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik5 NépkGy. 159339; sas veili mardy vol sokan lálvm-
tal 'erőtlen zsibbadt helyén csak nehezen áll föl5 NépkGy. 
15934l; jajem pa sidi loyyial 'bátyám lép ím be5 NépkGy. 
160379; mohm put volvlna mold stal 'gőzölgő üst módjára gő
zölög5 NépkGy. 163483. 

Plur. 1. sz.: uyylel vuJ9m loyy-ort poyt amvsteu 'hallgatag 
bálvány-fejedelem fiákként ülünk5 NépkGy. 162466; nálmdl vujdm 
kaV-ort pojdt amvsteu 'néma kaltfiakkéntülünk'NépkGy. 162467. 

Plur. 3. sz.: karta sempi yot viyli laj sókor sanzdlna sidi 
ámv stel 'vasszemü hat vichli alvilági sokor-hal hátán ülünk 
ím5 NépkGy. 381037; jiwem-ki labdt poy joyottel 'apámnak hét 
fia megérkezik5 NépkGy. 85450; amp-oypi aj naj kaltydy uás 
ilpdlna ajey yo ár poydl pildtna lepds-untlay jem yálmas sidi 
ámv stel 'az ebfejű kis fejedelemlány a reves város aljában 
apródférfi sok szolgájával együtt lombból készült jeles háláson 
ül ím5 NépkGy. 117Mé. 

Gyakori az oUm 'vagyok' igének ilyen használata: 
Sing. 1. sz.: yoti jiti jéSdk yo ortl ültem 'miképen támadt 

aranyos férfi fejedelem vagyok' NépkGy. 35897; kalt-ven^dy ar 
yarem laulman tata olt em 'kalt-képű sok rénbikámat őrizve itt 
vagyok' NépkGy. 116381; yoti jiti jöyol yo ortl öltem 'miképen 
támadt gyönyörűséges férfi' ember vagyok' NépkGy. 170726. 

Sing. 2. sz.: ney ort ölten 'te fejedelemhős vagy5 

NépkGy. 165578; ney yo ulten 'te ember vagy' NépkGy. 165580; 
torma kaltmdm káli yo jena si olten 'égbe föltetszett csoda
ember vagy' NépkGy. 2 2 8 ^ . 

Sing. 3. sz.: ma ámvsti aj lári mélti yát lipemna akem 
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oltal 'a magam lakta kis láp melletti házamban bácsikám 
van' NépkGy. 139; ydtdy-Ű-naj imern sidi ultal 'házgondviselőné 
asszonyom van ime' NépkGy. 1314; N'órSnt-iki-kunjvy-tel akem 
sidi ultal 'Réti-öreg karmos pánczélt (viselő) bácsikám van 
ime' NépkGy. 7 4 u ; Ás tajemna jeykdl kinsa muwdl naray oltal 
'Obunk forrásvidékén a vizénél a földje rosszabb" NépkGy. 169687. 

c) R e f l e x i v - p a s s z i v jelentésű személyragozott igenév: 
yul-léwmay sárni yondl il-lakdintal 'hal-evő aranyos 

hasába fúródik' NépkGy. 391572; kewdy sempi labdt vi/li ámvs-
tel 'a kő-szemű hét vichli megülepedik' NépkGy. 40109S; nor-
sárti volvl pá i-unt nörttan 'nyársolt csuka módjára egyszerre 
nyársolódnak' NépkGy. 431207; nor-sárti volvl pa i-unt metsá
tán 'nyársolt csuka módjára ízibe döfődnek' NépkGy. 431208; 
alemna lömdy yori lomatna jiwli mewdl jem áfoy inmdlttem 
'bácsikám ruhás valami ruhában atyátlan mell jó véggel nevel 
engem' NépkGy. 1317; akemna asli mewdl jem dhy séykdlttem 
'bácsikám anyátlan mell jó véggel nevel engem' NépkGy. 13 lg. 

d) F e l s z ó l í t ó jelentésű igét pótol a személyragos ige
név : untrdl jem tayána tewdy vdti jem nömds át mantel 'ha 
jó szívvel vannak (mint) a csendes szél (oly) jó elmével menje
nek5 NépkGy. 122621; ydhm %át suyemna yala-yo yala yörem la 
•át siemit al 'langyos házam zugába holt ember halotti árnyán 
ő hadd forduljon be' NépkGy. 175924. 

Ritkán m ú l t i d e j ű cselekvést fejez ki a személyragos 
igenév: uandenidddm nemdza anddm 'látni bizony semmit se 
láttam' (látásom semmi) Nyelvt. I. 532 ; paltayen nör§m-%ár muj 
seyk palten 'megijedt rénbika módjára mely igen megijedtél' 
NépkGy. 169716; sejem sem dhy rimal antom oltal "még csak 
•egy homokszem se esett le' NépkGy. 1851316; nördm ydr vur 
kiita muj náya liltvstel ra réti bika bőségében majd elvesz
tek' NépkGy. 1771016. 

^ M e l l é k m o n d a t i g é j é t helyettesítő igenevek: ney-ki 
töten, alt manlem 'ha te elviszel magaddal, persze hogy megyek' 
NépkGy. 1841268; nar-lanti sáfay sop Utel-ki a nyers étel darabját 
ha eszik' NépkGy. 162M0; /atlen-ki ittál sewdy 'napod ha feljön' 
NépkGy. 167640; nájen-ki loy ytal 'napod ha lenyugszik'NépkGy. 
167642; ous turpi turdy vdt-ki pontal 'ha alvilági hangos szelet 
iámaszt' NépkGy. 227204. 
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A - í - k é p z ő s i g e n é v m á s a l k a l m a z á s a . 

Gyakran a -í-képzős személyragos igenév infinitivus jelen
tésű. Ezeket az eseteket személyragos inf.-nak is magyarázhatjuk 
ugyan, a mint SCHÜTZ is gondolja,*) de viszont a melléknévi 
igenév személyragozott alakjának is tekinthetjük, mert az -ín-
képzős igenévnek is megtaláljuk az ilyen használatát. A vogul 
is használja a -né képzős igenevet infinitivus helyett, pl.: 
leCilayá yotaX y q,ly élálnétén sujti 'lábait valamiképpen 
csúszni érzi5 VogNGy. II. 112 (id. PÓLAY V. NyK. XXXV. 423). 

a) T á r g y i inf . - t p ó t l ó i g e n é v : tam yatl tam tör§m 
yada oldal ma and oslem ma, hogy az isten hol van, nem 
tudom' Nyelvt. I. 359; mola pam oldal and osleu 'micsoda fű, 
nem tudjuk' Nyelvt. I. 1198; iéem kartla ön éerdi) yát ámvstal 
al'fttla 'öcsém vas lánczos jeles házat üt, mondják' NépkGy. 
1821202; kvlanlamdn uantta ivifsdm, mola-kem oldal and ar-
daldsem 'a rénszarvasainkat megnézni jártam, hogy mennyire 
van, nem becsültem meg' Nyelvt. I. 38 s ; aidl yoi oldal lou 
naurem yolna ant ydl'sdlll 'hogy ki az ő atyja, a gyermek még 
nem hallotta' Nyelvt. I. 16010; ma uulfíashn yoi olddm and 
oslem cén nagy folyó-ági voltomat nem tudom' Nyelvt I. 16116. 

b) A l a n y i inf . - t p ó t l ó i g e n é v : iaidl si iidal éatl 
a bátyjának jövése hallszik' Nyelvt. I. 937 ; * kurdíjvt iidal 

§atl 'egy lábas valaminek jövése hallszik' Nyelvt. I. 9 5 n ; ant 
lepne ar orten jemdrjdr eykdrman kamdii m ant el sasi a be 
nem férő sok fejedelemhősöd szitkokat mormogva kifelé megy, 
hallszik' NépkGy. 161398; laort kurpi yoj-váj yoitem yoyytal 
sasién 'nehézlábú him állatként valaki fölkúszik, hallszik5 

NépkGy. 173839; joro karhm jáseu-jut tuymatteu mnjdl atdm 
elsenyvedt kezünk izmát kiegyenesítenünk talán rossz volna' 

NépkGy. 166591; i kvlán si iidal nila 'egy rénszarvas jövése 
látszik5 Nyelvt. I. 3i1 5 ; yan-eui murdl pilna mandal nila 'a 
királyleány a népével együtt megy, látszik' Nyelvt. I. 1169; yat 
amd stal nila 'ház van előtte5; tudal masl 'hoznia kell' 
Nyelvt. I. 8916; tam jor kűri jiten pa toyal eltaten mui at»m 
'azt az erős lábizmot odavinned talán rossz volna' NépkGy. 
234 M ; si jor jási jiten pa toyal tuoten muil apm 'ezt az erős 
kézizmodat odavinned talán rossz volna' NépkGy. 23422; jáyté-
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men muil apm ? cmi rossz van abban, ha utána járunk' NépkGy. 
114335; tal yáti löydlna ámvstem-mort oltal 'mintha csak 
üres ház zugában ülnék' NépkGy. 162450. 

B) Az -m-kópzős i g e n é v i g e i h a s z n á l a t a . 

Az -w-képzős igenév igei jelentésben éppoly gyakori, mint 
a -í-képzős, és befejezett cselekvést jelentő igét pótol. Külömb-
sóg a két igenév között a jelentésen kívül még az, hogy az -m-
képzős igenév gyakrabban helyettesíthet reflexiv-passziv igéket, 
mint a -í-képzős. Végül az -m-képzős igenév személyragozatlanul 
is előfordul, míg a -í-képzős csakis birtokos személyragokkal 
használatos. 

1. F ő m o n d a t i g é j é t h e l y e t t e s í t i az i g e n é v . 

a) Átható igék. 
Sing. 1. sz.: ma i iazdn ioremdmem cén egy szót elT 

felejtettem' Nyelvt. I. 154; tördn-nál jem jontvn ma /un' jont-
m e m rfűszár-nyíl jeles játékot biz én nem játszottam' NépkGy. 
18173; léti lant ruwdlna enmslpm juyen ma yun1 sewirmem caz 
enni-való étel gőzénél növelt fádat vágtam' NépkGy. 84431; jis 
jepJci ruwdlna inmdlpm juyen pa ma yun' ewitmem cősi vized 
gőzénél növelt fádat vágtam tán le' NépkGy. 84433; yü-nila-
palvp-ort nemem %altsa sitmem 'messze halló fülű fejedelem
hős nevemet honnan vettem' NépkGy. 10868; i vasi dinem pá 
sökdnjaymem caz egyik városvégemet is csak nehezen jártam 
meg' NépkGy. 157S77; nar lanti sopdl pa nara lewmem 'a 
nyers étel darabját nyersen ettem meg' NépkGy. 157280; ydrdn-
öyol-söpem pa jolrí kus vermem ra rénbikás szánomat én is 
itt benn csináltam meg' NépkGy. 160363. 

Sing. 2. sz.: tam uas nvy Hűmen cezt a várost te etted 
meg' Nyelvt. I. 546; si-lovat molti jor jdsi jitl pá si in
ni 9 It m d n rilyen nagy valami erős kézizmot növeltél ím' 
NépkGy. 23394; si-lovat-molti jor kűri jitl pa si seykdlmen 
ilyen nagy valami erős lábizmot teremtettél ím' NépkGy. 
^3 3 6 9 ; mönti vehm vurdy yönpi ar sunsen u elmen 'az imént 
megölt véres hasú sok bolhádat ölted meg' NépkGy. 441226í 
lett lant ánl pa ti %un' ámsilímen caz ennivaló étel tálját 
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helyezgetted tán ide' NépkGy. 84436; tam ant vantlem teli 
lapm vasi lárem oydl-taj sar öpet muja senkdltmen 'ezt a 
teleszállt réczés tavadat, a minőt még nem láttam, nyakra-főre 
miért verted fel' NépkGy. 163496; naj nenen pa at-tepa tata si 
uitmen 'a fejedelemnö asszonyodat alighanem már itt is meg
találtad' NépkGy. 1791060; yáp»n corvs labdt pánt jaymen 
'csolnakos ezer hét utat jártál meg' NépkGy. 1791069; -/apdn 
corvs labdt pánt jaymem főimen 'hajós ezer hét úton jártamat 
hallottad' NépkGy. 165563; ö/ten corvs %ot pánt jaymen vant-
men cszános ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165566; 
naj nenen pa tata si sij alamen 'fejedelemnö asszonyodat ím 
itt is megláttad' NépkGy. 1791062. 

Sing. 3. sz.: %mi udrdi o%sam p onmal 'az asszony vörös 
kendőt Öltött' Nyelvt. I. 205; apsdl nin-kalanna anWndlal eu?lt 
kátllmal 'az öccse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva 
megfogta' Nyelvt. I. 3516; lildn idy'k tuids tuumal 'életvizes 
nyírhéjdobozt hozott' Nyelv. I. 778; lou uulfiashy-igi talán %aft-
tel uas uelmal cő a nagy folyóági öreg, egész ladikkal teli 
réczét fogott' Nyelvt. I. 1578; mola joyan yayyijemna Num-
TörSm asem mulmal uas ;minő folyó hágcsójára igézte Num-
Tör§m atyám a várost' NépkGy. U j j söres-/uwat ar nuWm drl 

jawdltmal raz araszt hosszúságú sok seb sokját gyógyította' 
NépkGy. 1581; orten pa nari aper jem áUn muj untltamal 
'fejedelemhősöd a szablyaforgatás jeles végét hogyan tanulta' 
NépkGy. 25476; seltta sipm Nlmdlna-jáyla-nimUy-ken-ort nemdl 
seltta sitmal 'innét szerzett Hótalpon járó hótalpas gyors feje
delemhős nevét innét vette5 NépkGy. 10744; amp-oypi aj naj 
uards untlay jem yálmaé éidi-uermel 'az ebfejű kis fejedelem
lány a reves város aljában vesszőből készített jeles hálást csi
nált5 NépkGy. 1174á5. 

Plur. 1. sz.: tam najlan pilna enamti kureu-jir i-paji 
Indmmeu 'hisz ezen növekedő fejedelemlányokkal együtt nö
vekedő lábunk-ízét egyszerre növeltük' NépkGy. 1791091. 

Plur. 2. sz.: ma pitti látdy mü látem pa nen muj uitmen 
'a hova nekem bele kell esnem, olyan gödrös földem gödrét ti 
talán tudjátok' NépkGy. 38 l f 0 9; ma pitti oypy mü oyyem pa 
nen muj oitmen 'a hova nekem bele kellene esnem, oly üre
ges földem üregét ti talán tudjátok' NépkGy. 771007. 
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b) Átnemható igék : 
Sing. 1. az.: dsem verdm uoy %ám lipdla tam pitm em az 

atyám csinálta rézburokba ím belejutottam' NépkGy. 35896; ma 
tutdy neyyoií iuumdm fén (már) szakállas emberré lettem' 
Nyelvt. I. 176J4; áwdy yát áwdm ewilt sidi étltimem caz ajtós 
ház ajtaján így járogattam ki' NépkGy. 16036í; neyi-ki labdt paj 
kütl pela álmem luk sátdy vol áldmmem ra nős hét csoport 
felé dürgo fajd módjára elbámultam' NépkGy. 1791083; neyi-ki 
labdt paj kütl pela sumdm luk tindy vol sümammem ca nős hét 
csoport felé kábult fajd módjára megkábultam' NépkGy. 1791084,. 

Sing. 2. sz.: oysatpi-übdrlos toyldy töröm numbi yuü iuu-
m 9 n 'Rézhüvelyes Tyiberlosz szárnyas istennél nagyobb em
berré lettél' Nyelvt. I. 552; jiwli molti tay' ewilt yunc tiwIli
men 'atyátlan valami helyről hogy születtél volna' NépkGy. 790202. 

Sing. 3. sz.: vbdl ki m-it mai fa nénje kiment' Nyelvt. 
I. 34x; toyhy-sir uai ázat draddlna ioyStmal 'a szárnyas fajta 
állat mind valamennyi megérkezett' Nyelvt. I. 477; ittam kiUl 
%undsi male manmal fa sógora már rég elment' Nyelvt. I. 81 n ; 
oysanidl yondiásik ie&a yatltamal a fejkendője egy kissé 
hátracsúszott' Nyelvt. I. 1073; si manmal itna 'így ment egy
folytában' Nyelvt. I. 10816; i yan dddl yasmal cegy király 
egyedül maradt' Nyelvt. I. H2 1 5 ; ai iiydl toyi-kunzemdmal 
ca kis fia odakapaszkodott' Nyelvt. I. 1313; ont-yari ar puyvt 
drdl ioyStmal 'erdei rénbika sok falkájának sokja érkezett' 
Nyelvt. I. 14112; lon'di-ki ar puydt drdl pitmal Vadludas sok 
falka sokja szállt le' Nyelvt. I. 14113; töda laimal 'ott állott' 
Nyelvt. I. 1708; im yoti nel sémlamen ots a-pitm el cmost ím 
négy szemünk találkozott' NépkGy. 441228; pundy sempi ur-meyli 
evei sidi joyotmal ca szőrös szemű hegyi manó lánya jött ím 
oda' NépkGy. 833 9 ]; taldl-ki tol labta sidi jümal a tele hétté 
jött' 1143g8; vájdy öyol-vutat áu kus olmal tütom váj yolom vol 
tüldémal "rénes szán szélességű ajtó volt bár, megrekedt állat 
három helyén megrekedt' NépkGy. 159333; neyi-ki labdt paj kütl 
pela lándy sapdl-lowem karldmal 'a nős hét csoport felé eres 
nyakcsigolyám odameredt' NépkGy. 1791086; ma lelti yáp-páj 
toydy juyem nohl pela jay ort lelmal a magam ülte kereszt 
pántos ladikomnak az orra felé tíz fejedelemhős szállt föl' 
NépkGy. 1801O93. 
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Plur. Itt a feldolgozott szövegekből csak a harmadik sze
mélyre tudok példát idézni: lon'ddt akmdsmel 'a ludak össze
gyülekeztek' Nyelvi I. 4 4 u ; %öl§m men'k eui iorStmel 'három 
erdei lány érkezett' Nyelvt. I. 6 6 u ; úö/sdn unt saédlna nöyhm 
váj kason pánt sidi láilmel 'nyusztos erdő hátán tizött vad 
vígasságos útjára álltak ím' NépkGy. 120547; lihmpi yölom sat 
yáp yáp-sori etpi jenk yüldmel ca megszállt háromszáz csónak 
csónakjáró mély vízen lebegett' NépkGy. 185Í30J; teli loyydm 
yuli-ki jem pon teédémel 'mint a teli ment varsában, úgy 
szomorkodnak' NépkGy. 161393. 

Kifejezheti az -m-képzős igenév a cselekvést akkor is, ha 
az ige cselekvése t a g a d v a van. 

Sing. 1. sz.: tam /vtl ma liddt mo zatmem andam 'ma 
ennivalót nem szereztem' Nyelvt. I. 59; iaidm ma líumem 
andam 'a bátyádat nem én ettem meg5 Nyelvt. I. 976; seudn 
oy-taytilal sitmdm andam 'hajfonatos fejük darabját nem 
kaphattam meg' Nyelvt. I. 1435; jöyol uerti jem juy ma ant 
uitmem ij-csinálásra alkalmas fát én nem találtam' NépkGy. 
7549; ámp-oypi aj najen kus ant yolmem az ebfejű kis feje
déi emlányt habár nem hallottam' NépkGy. Hl 1 8 4 . 

Sing. 3. sz.: lou taudl uantmal andam 'ő a tunguzt 
nem látta' Nyelvt. I. 479; tut pampái ant kus mai 'a tűz a 
ftirakást nem égette el' Nyelvt. I. 213; uát ueriliiimal pa 
andam 'szél se volt' Nyelvt. I. 79B; nemdza osmal andam 
semmit sem talált' Nyelvt. I. 797; lou uasdlna lou lambsl nen-
yoi tiumal andam 'az ő városában hozzá hasonló ember 
nem született' Nyelvt. I. 121 l a; Num~TörSm asem pan-yiil vella-
jen möyol jiw-poy manem ant p art mai rNum- Tö~r§m atyám 
keczével halászó több testvért nekem nem adott' NépkGy. 10757; 
yálep yul vellájen moyol aéi satun poy manem ant mulmal 
'hálóval halászó több drága testvért nekem nem adott' NépkGy. 
10761. 

Néha a verbum finitumot pótló személyragos igenév bizo
nyos nyomósító szóval van ellátva, a mely valami mértéket 
fejez ki. 

Sing. 1. sz.: iöydl-idndi tahm sdi mo stimdm-lamba 
'mintha íjideg meghúzásának a neszét hallottam volna' Nyelvt. 
I. 1454. ' 
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Sing. 2. sz.: uátli-igi iiidm seudm náy'k-iuy alhn libina 
ivrdmmdn-lamba 'Vatli-öreg az apád fonta vörösfenyő desz
kádon feledkeztél' Nyelvt. I. 1336. 

Sing. 3. sz.: tülizdt pilna manmal-lamba 'alighanem a 
libuczokkal ment' Nyelvt. I. 9 7 u ; nvyen iilfidddm kögaidm 
yvlmal matti 'a téged megmentett gazdád mintha megholt 
volna' Nyelvt. I. 735; tol uapm kor' nayk aykhlna tayár
iam al-mort oltal 'mintha a falumbeli téli deres vörösfenyő 
törzsökébe akadt volna' NépkGy. 34839. 

Plur. 1. sz.: uátli-igi ittam yondi landdy Ás kutpdlna 
mogátmeu-lamba 'Vatli-öreg most íme a táplálékos Ob kö
zepén mégis mintha elcsíptük volna' Nyelvt. I. 1335. 

Találunk olyan mondatokat is, bár ritkán, a melyekben 
r a g t a l a n igenév szerepel verbum finitum gyanánt. 

Sing.: tárni yat libina yodi svyat ioytdm yanZay svu§n 
'ebbe a házba hogyan jutott ez a hímes nyírhéjedény' (tk.: 
hogyan jutott nyírhéjedény) Nyelvt. I. 8713; mai-yui ioytdm 
Vendég érkezett' Nyelvt. I. 17o u ; ma neyyoum yvldm kimdt 
tvl tam 'az én uram már két éve meghalt' Nyelvt. I. U5 7 ; 
louel nemdza yazdm and ám 'neki semmi se maradt' Nyelvt. 
I. 189; törSm parpm kvl pélyyan kur-aperli sidi tüwdm 'isten
adta szúnyograjtól lába ügyetlenné lett' NépkGy. 31756; tör§m 
purtdm kul pélyyan jas aperli sidi tűwdm 'az istenadta szú
nyograjtól kéz ügyetlenné lett' NépkGy. 31757. 

Plur. Itt a személyragtalan igenév a többes szám jelével 
van ellátva: nvza^ kurdi yada mandmdt 'mezítláb merre men
tek' Nyelvt. I. 2815; arátelna yvlmdt 'mindnyájan meghaltak' 
Nyelvt. I. 293; áwdy vuntpi labdt láyrem yonti áltdmdt 'állas 
hét pánczélomat már elemelték' NépkGy. 17486i); sátpsy-ki labdt 
nari tuwdmet 'a hüvelyes hét szablyámat már elvitték' 
NépkGy. 174870. 

Az -m-képzős igenév a befejezett cselekvést jelentőn kívül 
a j e l e n i d e j t i verbum finitumot is pótolhatja: 

Sing. 1. sz.: ar sewi yolvy oylan tdr'kuri yölom poúdl al 
seykmem 'sok fürtben dús fejeteket medve lába három ölelé
sével ütném' NépkGy. 381016; in yoti jiwem vérdm karti yám 
lipdla tam loymem 'most az atyám csinálta vasburokban benne 
vagyok' NépkGy. 35S93. 
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2. sz.: közáiu, ivru sakmdii! 'gazdánk össze vagy esve!' 
Nyelvi I. 148," 

3. sz.: soy§m-puYdl uo limai ea czérnagombolyag meg
állapodik' Nyelvi L 71; soySm-pwjrdl yat yoza toyo ioydtmal 
a czérna gombolyagja (egy) házhoz érkezik5 Nyelvt. I. 94; iuy-

puj, ilbina Ivymal 'egy fa tövének belsejébe megy be' Nyelvi 
I 28 

Plur.: ríiil corvé yoipi yölom vas ti ámvs m eu 'nyolczezer 
férüas három városban itt lakozunk' NépkGy. 1506. 

2. Az -7»-képzÖs i g e n é v m e l l é k m o n d a t i g é j é t 
h e l y e t t e s í t i : 

a) Megengedő mellékmondatok : yötay pitti lila tü ma-kus 
killimem 'a hattyú szállta ragyogó tóra szálltam bár' NépkGy. 
32763; tovi urdy yü naj kus swosmem 'sokáig tartó tavaszi na
pon által mentem bár' NépkGy. 7546; sus vurdy yü yatl kus 
jáymem 'a sokáig tartó őszi napon által jártam bár5 NépkGy. 
754S; palem-ki saj-nör pa kus yölmem 'a fülem mögös por-
czogójával habár hallottam5 NépkGy. 154157; váray punpi laj-yár 
soy kus álm em ropogó szőrű alvilági bőrön alszom bár' 
NépkGy. 171788; yáray öyol vutat áu kus olmal 'rénbikás szán 
szélességű ajtó volt bár5 NépkGy. 159331; aj lári mewdltl yat 
kus olmal 'kis láp melletti ház volt bár5 NépkGy. 160389; 
sömtoy saspi laj-váj soy kus lersmtmem 'rovátkos hátú alvilági 
állatbőrt terítettem bár5 NépkGy. 171,g9. 

b) Feltételes mellékmondat: asi-ki taimen 'ha volt atyád5 

NépkGy. 23409; éiimé molti nömsen-ki pitmal 'ha már ilyes
mire gondoltál5 NépkGy. 166606; semlal-ki láyitmal 'ha sze
müket fölnyitják5 NépkGy. 391043. 

C) S z e n v e d ő i g e h e l y e t t á l l ó i g e n é v . 
Az eddig tárgyalt esetekben az igenév cselekvő jelentésű 

igét helyettesített. Azonban gyakran szenvedő functiót is tölthet 
be vmely igenév; a külömbség a két használat között a jelen
tésen kívül abban is jelentkezik, hogy a szenvedő értelmű ige
név legtöbbször birtokos személyrag nélkül áll. Két csoportot 
lehet itt is megkülömböztetni a szerint, hogy a tkpi alany haiá-
rozóragos alakban ki van-e téve vagy pedig nincs. Az előbbi 
csoportot alkotják az igazi szenvedő szerkezetek. 
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1. A határozóragos alany ki van téve. 
a) Birtokos személyragos az igenév: ma tör§mna si tvyaina 

yalda ant p artmem 'én istentől hálásra nem voltam ren
delve5 Nyelvt. I. 379; ma ne y yoina p artmem andam 'em
bertől én nem rendeltettem' Nyelvt. I. 1177; tám yatna si 
uellaimdn 'ez a ház mindjárt megöl bennünket5 Nyelvt. I. 9l>9. 

b) Személyragtalan az igenév: táus yat uatna vridd m 
ca tunguz házát a szél megszaggatta' Nyelvt. I. 499; joro-^nwi 
Urdy jöyol dlyem akemna hu ti dm 'hátramaradt keményfa 
íjjam végét bácsikám ragadta meg' NépkGy. 34858; lu pon?m. 
na/szm juy mii nör yoina pondm '(abba) a melybe őt tették, 
hántott fából való gerendára kit tettek' NépkGy. 10619; kart' 
kurpi kurdi) awdt N um-J eldm jirdlna voy sir jem áhy 
isi dm 'vas-lábú lábas hegyet Num-Jéldm apa ezüst láncz jeles 
végén bocsátott alá' NépkGy. 167&2Í; koidi Imi semlal-telna ká-
udrdm idy'kna ázat liumvt a varázsló asszony szemeit a 
forró víz egészen kiette' Nyelvt. I. 253; mola-sir uai ös, a ásna 
aradelna ázat áktdmdt 'a milyen állat (csak) volt, a menyét 
mind valamennyit összegyűjtötte' Nyelvt. I. 74.; kamdn yvtl-
keba noyldssem yoina luy ddmdt? hogy hány napja űztem 
nyomon, ki számlálta meg?' Nyelvt. I. 1673; llhmpi ?lel sat 
yáp muwdy yonpi jey'k vesi ar posyenna yon-patl mdsti lant 
yol pondMdt 'a megszállt négyszáz csolnakot a földes gyomrú 
vízi szörnyeteg sok kölyke hasba való kedves étel gyanánt mind 
lenyelte' NépkGy. 1821181. 

2. A tkpi alany nincs kitéve. 
a) Birtokos személyragos az igenév : loydrdl y os-ey mai, 

yafi-toydt elti ponmal 'pánczélja le van vetve, a csónak tat-
fájára van téve' Nyelvt. I. 1452. 

b) Személyragtalan az igenév: niyi suy yolas man?m ra 
nős vidék merre van megjárva5 Nyelvt. I. 8 n ; mufdl ázat 
uéldmdt ca népe mind meg van ölve' Nyelvt. I. 11216; % loull 
seudrvm 'egy csontig szét van vagdalva5 Nyelvt. I. 14710; 
seudl you ias-idt-kemna seudm ra haja hosszú ízületnyire be 
van fonva5 Nyelvt. I. 1577; ma áhm ueldm 'az én atyámat 
megölték5 Nyelvt. I. 1608; ma yorem ver dm caz én alakomat 
megcsinálták' NépkGy. 272; yan-eui l'dl yoza ioytds uélis tám 
ueldmdt 'a királylány odaérkezett az ellenséghez, csak az 
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imént ölték meg őket' Nyelvt. I. 11813; ar neyyo uel&mdt 
'sok ember meg van ölve' Nyelvt. I. 1225. 

Sajátságos az az eset, a mikor az igei functiót betöltő 
igenévhez függesztett birtokos személyrag nem az alany szemé
lyét jelöli meg, hanem arra vonatkozik, a kinek a részére, a 
kinek az irányában történik a cselekvés. Ez a kifejezést mintegy 
tömörebbé és összevontabbá teszi. Ilyen szerkezeteket láthatunk 
a köv. mondatokban: sarrhy kurpi kurdi) uas Num-TörSm 
asemna mulme m 'aranyos lábú lábas várost igézett nekem 
Num-TörSm atyám5 NépkGy. 743; Num-Tör§m aseuna %oj $0% 
Ivp nör§m vájna tümeu (Num-Tör§m atyánk férfi gombos réti 
állatot hozott im nekünk' NépkGy. 421168; Num-TörSm aseuna 
jáy-po/lvp unt-ikina tam mlmeu 'Num-TörSm atyánk nép 
gombos erdei öreget adott ím nekünk' NépkGy. 421169; jenk-vesi 
siysvp uás Jelem ön jiyeuna mulmeu cvízi szörnyeteges sánczú 
várost rendelt nekünk Nagy-Jelem apánk' NépkGy. 1068. 

D) Az - m - k é p z ő s i g e n é v e g y é b h a s z n á l a t a . 

Főnévi igenév értékű -m-képzős igenév. 
A magyar -í-képzős melléknévi igenév igen gyakran hasz

nálatos főnévi igenév jelentésben, a mint ezt SIMONYI részletesen 
tárgyalja,1) pl. 'Szégyenli vala alamizsnáért m e n t é t ' [Ehr.-k. 
87], 'koldoltomat általlom' [Münch.-k. 148] stb. Ugyanezzel a 
jelenséggel a vogulban is találkozunk,2) pl. saj ajimé ünlásém 
'éppen teát inni ültem' YogNGy. I. 15. A cseremisz -md, -ma-
képzős multidejü melléknévi igenév is használatos főnévi igenév 
gyanánt.8) Az igenév itt is birtokos személyragos: ftostdlmém 
sues ^nevetnem kell' POEK. 10; kudasal kudalddmd m ok su 
'nem akarom levetni és eldobni' POEK. 54. 

Az osztjákban is találjuk a melléknévi igenévnek főnévi 
igenévi jelentését egyes igék mellett. Az igenév ilyenkor leg-
többnyire személyragos. Leggyakrabban a nila 'látszik', §atl 
'hallszik', uantl l á t igék mellett fordul elő. 

x) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 
s) PÓLAY V. : A vog. infinitivus. NyK. XXXV. 
3) BEKÉ Ö.: Cseremisz Nyelvtan 143. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 30 
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nila: si pan-nvl yoza tulizdt si l ütmei nila 'a fövény-
parthoz szálltak a libuczok, úgy látszik' Nyelvt. I. 4714; seda 
mosa si itmal nila 'ott valami mintha jött volna, úgy látszik' 
Nyelvt. I. 1587; tel-lehm lábdt yáfí etmal nila 'fűzfás földnyelv 
végén teli ült csónak jött ki, úgy látszik' Nyelvt. I. I3213. 

satl: nvyen iilfidddm- kbzaidm y vlmal $atl 'a téged meg
mentett gazdád meghalt, hallszik' Nyelvt. I. 733; uas uelmay ar 
ör't uas uelda pitm el §atl 'a réczeölő sok fejedelemhős réczét 
kezdett vadászni' Nyelvt. I. 1285; ma iubdmna yaVhman sidi si 
yaismal §atl 'én utánnam így sírván maradt vissza hallszik' 
Nyelvt. I. 1369; si iazdy param-kemna yat yoídyna iojStmel, 
oy kollal ioyo-talmel satl 'a mint ez a szó véget ért, a ház 
mellé érkeztek, a fejköteleiket visszatartották' Nyelvt. I. 15214. 

Személyragtalan az igenév ebben a mondatban : landay Ás 
iby'geu landdn éards uydl pela matti tuudm §atl 'a táplálékos 
Obunk jege a táplálékos torkolata felé már elvitték, hallszik' 
Nyelvt. I. 28. 

uantl: tár-sapú nura juy juutmem vantmen cmedvenyak 
módjára görbült fát lődözni láttál' NépkGy. 164524; yo-oy lovat 
nur laki soyymem vantmen? 'medvefej nagyságú szíj-labdát 
rúgni láttál?' NépkGy. 164526; pánt jaymem vantmen 'szános 
ezer hat úton jártamat láttad' NépkGy. 165566. 

Az igenév személyragtalan: juyjy vont sasA péli pundy váj 
pundA pentdm vantsem 'a fás erdő mögé felé szőrös állat szőrét 
eltűnni láttam' NépkGy. 251116; uantsahn yos-pela tuudm'í 
'láttátok, hogy merre vitték?' Nyelvt. I. 74n . 

oé: kvlaydt lihydt ali yvldmdt and oshydn 'a rénszarva
sok élők-e vagy döglöttek, ők nem tudják' Nyelvt. I. 37í6; yos-
pela manmal and osldt 'merre felé ment, nem tudják' Nyelvt. 
I. 154U; uulfíásfoy igi top addl os muy iiy tvimal and ossu 
'a nagy folyóági öreg csak egyedül volt, mi nem tudjuk, hogy fia 
lett volna' Nyelvt. I. 1655; mola mouna iojdtmdm os andám 
'hogy micsoda vidékre jutottam, nem lehet tudni' Nyelvt. I 1674. 

ahtla: amp-oypi aj naj endmmal ahtla 'ebfejű kis feje
delemlány növekedett fel, azt mondják' NépkGy. H01 4 8 ; amp-
oypi aj ne se y kdlmal ahtla 'ebfejű kis fejedelemlány serdült 
föl, azt mondják' NépkGy. 110149; yápdy c'orvs labdt pánt jaymem 
yolmen 'hajós ezer hét útra jártamat hallottad' NépkGy. 16556a. 
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IV. Mellékmondatot pótló határozóragos igenév. 

WUNDT a névszóknak igei természetét vizsgálva a negyedik 
csoportba azokat az eseteket sorolja, a mikor egy névszó hatá
rozóraggal ellátva mellékmondat pótlására szolgál. Ezt már a 
tiszta szintaktikai formákhoz való közeledésnek tartja és így 
magyarázza: «Zugleich lásst aber dieses Symptom deutlich das 
Grundmotiv jenes Triebes erkennen: die zunehmende Menge 
von Vorstellungen, die sich an die vorhandenen Hauptbestand-
teile der Aussage anschlieszen und ihnen unterordnen. Wie bei 
diesen Hauptbestandtdlen selbst die zustándlichen Elemen te 
nur langsam gegenüber den gegenstándlichen zur Geltung kom-
men, so werden nun auch jené allmáhlich hinzuwachsenden 
Teile zunáchst durchaus in gegenstándlicher Form gedacht, als 
weitere attributive Bestimmungen der in den einfachen Satz 
eingehenden Gegenstandsbegriffe oder als adverbiale Casus-
beziehungen zu den auf einer weiter fortgeschrittenen Stufe den 
Satz beherrschenden Verbalform».*) 

A mondatszerkesztésnek ilyen módja az ural-altáji nyelvek 
közös sajátsága. A finnugorságból csak a finn és még inkább a 
magyar nyelvben fejlődött ki a környező indogermán nyelvek 
hatása alatt az alárendelésnek kötőszavakkal való kifejezése; e 
mellett azonban megtalálható gyakran e nyelvekben is az eredeti 
igeneves szerkesztésmód. A rokonnyelvek nagy része ma is az 
igenévnek határozóragos alakjával pótolja az alárendelésnek 
kötőszavakkal való kifejezését; pl. a vogul: nq,y% kw almát 
ekwata at'im 'mikor felkel, felesége nincs sehol' VogNGy. I. 4 ; 
sünsimat ta patárs ca mint nézi, hát ím eltűnt' VogNGy. II. 
74; mordvin: cerkavu molemsta satnen scasina ca templomba 
mentekor azokat felölti' NyK. XIII. 92; mujinze sinst udomsto 
'találta őket alvás közben' NyK. XIII. 92; a cseremiszben pl. a 
-ma, -m£-képzős igenév a -skd illativus-raggal: 9ske mié-f o sk§-
meékdéd kanaltás §az§m 'magam lefeküdtem, még a palaczk 
ki nem száradt' BAM. 186 (id. BÉKE Ö.: Cser. Ny. 145); vagy 
a -kd, -k§ lativusi raggal: pérds karmSket sma tsezydz'z'Ss cha 

*) Volkerpsychologie. 1900. I. 145. 
30* 



444 SARKADI NAGY JÁNOS. 

borsot eszel, a szád égni fog' EAM. 152 (id. BEKÉ Ö. Cser. Ny. 
146). A magyarban szintén közönséges a jártában, keltében, 
mentében, jártakor, nyugtakor stb. ragos nomen; sajátságos tömör 
kifejezés pl. ez, a melyet Szentesen hallottam: 'eltölti az időt 
Isten-világ untig\ 

Az osztjákban az igenevek ilyen functiójának a legváltoza
tosabb alkalmazását találjuk, a mi természetes is, ha meggon
doljuk, hogy e nyelvnek csak két olyan szava van, a mely 
némiképpen alárendelt kötőszóul szerepelhet. Az egyik a meg
engedő mellékmondatok kapcsolására szolgáló km (kus, kuss) 
habár', pl. sámli ort poyije jiwli mewdl jem áhy kus enmdltlem 
tam tihy untdr jem dinem yoina tuymatla "erőtlen fejedelemhős 
fiacskámat atyátlan mell jó véggel fölnevelem bár, gyászos szí
vem jó végét ki vigasztalja' NépkGy. 19239. Ugyanezt a kötőszót 
megtaláljuk a vogulban i s : mortim ujit ta-kwoss mine'it, ekvatá 
naurémaya ti-kiuoss üriána an ékwatá naurémayá diimét cdél-
táji madarak bár vonulnak, feleségót, gyermekeit akárhogy várja, 
felesége, gyermekei nincsenek (velük)' VogNGy. I : 56. 

Másik szócska, a mely gyakran szintén kötőszó gyanánt 
használatos, a ki, gi, ke, ge. Ez tkp. nyomósító szó, a mi vilá
gosan kitűnik a köv. mondatból: luydn %atl jáyydm y ápdy-ki 
•yot májén lu lett yulel-taytl lu yáp-juy sukelna jetsvptatel ca nyári 
napon járt csónakos hat vendég az ő ennivaló halukat csónak -
fájuk darabjainál készíti el' NépkGy. H0164. Itt tehát egyszerű 
nyomósító szócska. Azonban elég gyakran feltételes mellékmondat 
kapcsolására is szolgál: ous turpi turdy vát-ki pontal marti 
mü-yo suydlna poltlájen 'ha alvilági hangú hangos szelet támaszt, 
a madár költöző vidék népének szögletéhez fú engemet' NépkGy. 
227204. Itt már világos a kötőszói functiója. E szócska megfele
lőjét több fgr. nyelvben megtaláljuk; így vog.: satuin sayip saic 
nem tqlin nqul tqlné-k e yöjawét 'nyomorúságos subájú sok nőm 
kóros hús kórja ha érinti' VogNGy. I I : 3 ; zürj.: kole-ke med jen 
tene kivzas, acid kivzi korisjasés cha akarod, hogy isten téged 
meghallgasson, magad hallgasd meg a szegényeket' NyK. XV : 
431; votják kamali kaled vko-ká luoz fha kamali szalagod arany 
fonál' NyK. XVII : 275. Megtaláljuk a mordvinban is, mint 
nyomósító szót: ga, gá, ka, kei alakokban: son-ga 'ő is', erká 
'gyere csak' NyK. XILI : 101. 
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Mellékmondatot pótló határozóragos igeneveket mind a 
jelenidejű, mind pedig a multidejü melléknévi igenévből lehet 
alkotni. A magyar és az osztják nyelv igeneves szerkezeteit 
összevetve azt találjuk, hogy a magyar nyelv leginkább akkor 
használ igenévi szerkezetet, a mikor a fő- és mellékmondat 
cselekvésének alanya azonos, az osztják nyelv azonban bármikor. 

Az eddigi felosztást követve először a -í-képzős igenév 
használatát fogom ismertetni. Itt két csoportot külömböztethe-
tünk meg; az első csoportba tartozók nem veszik fel a birtokos 
személyragot; a második csoportba pedig a személyragozott 
alakokat sorozom. Az osztályozást e csoportokon belül a szerint 
végzem, hogy a két cselekvés ideje között milyen viszony van. 
Azután külömbséget teszek a szerint, hogy a két cselekvés 
alanya azonos-e vagy külömböző. 

A) I d ő h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s i t a 
h a t á r o z ó r a g o s v a g y n é v u t ó s n o m e n . 

1. Egyidejűség. 

éJwaZí-névutós határozók. 
A fő- és mellékmondat alanya sing. 3. sz.: mur yoidi 

euzlt vbdl pilna yontsdydn "miközben a nép fekszik, a nénjével 
együtt elmenekült' Nyelvt. I. 1396; sidi úöy§tl}iidi eu9lt 
lou yozaidl ioytds 'a mint így üldöztetik, ő hozzá érkezett' Nyelvt. 
I. 113x; emdmti-yo kurem-jir In dm, ti ewilt ajdT) yo ár poyna 
muj nemdy ort nemem némd'la 'növekedő férfi lábam íze növe
kedése közben apródférfi szolgám minő neves fejedelemhősnek 
nevezi az én nevemet' NépkGy. 7430; seykdlti yo jásem-jir sen-
kdltl eivilt.. .ajdy yo ar poyna muj nemon ort nemem nemd'la 
'serdülő férfi kezem serdülése közben apródférfi szolgám minő 
neves fejedelemhősnek nevezi az én nevemet' NépkG}^. 74ai. 

A fő mondat alanya dual. 3. sz., a mellékmondaté sing. 
3. sz.: sidi tbtliiidi eudlt nemdza and oéldydn 'miközben 
így húzogatja, semmit se találnak' Nyelvt. I. 3413. 

A főm. a sing. 3. sz., a mellékm. a dual. 3. sz.: naurem-
ijen %oidi eudlt iaidl yatl paitsdllí 'miközben a gyermekek 
feküsznek, a bátyja a sátrat felszedte' Nyelvt. I. 314 ; lou sidi 
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potkddi eudlt yán yat ou sijna si ioytds a mint így lökdösik, 
a király házának küszöbéig jutott" Nyelvi I. 11415. 

s»^aí-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos: ími-yili koidi svyat 

kim-edds caz asszony unokája varázslása közben kiment5 Nyelvt. 
I. 246. 

A két cselekvés alanya külömböző; put kaudrti ávyat 
niram il si toynds ca fazék fövése közben a gerenda letört' 
Nyelvt. I. 246. * 

trína-névutós határozók: yandi-yo jisdy törSm ámvsti 
irt na jeyk táryvp táryyy yul évdl yon sokdy ár orten. . . . sitna 
át tehptalli 'majd ha az osztják ember korabeli világ beáll, 
vizes szárnyú hátszárnyas lánya gyomrát ínséges sok fejedelmed 
azzal hadd töltse meg' NépkGy. 1215S6; yandi-yo jisdy törSm 
tiwti irt na kew?y yárdp ar páyvA talta át elmal caz osztják 
ember korabeli világ beálltakor köves sok menykő támadjon 
innen' NépkGy. 252181; TörSm vön áéem sayk-oydy káfoy Aiiy 
verti irt rí kewdy, yárdp ar páyvA talta át elvml rÉg az én 
fenséges atyámnak izzadságos fejű vígasságos nyarat alkotásakor 
köves sok menykő támadjon innen' NépkGy. 25218s. 

2. Előidejűségi viszony van a két cselekvés között. 

iuhina névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos: twyen Ildi iuhina py'k 

ie§lem 'miután megettelek, vizet iszom' Nyelvt. I. 513. 
A két cselekvés alanya külömböző; főmondaté sing. 1. sz., 

mellékmondaté sing. 3. sz.: tom-pélvk-yo sewirmatí nárdy vos 
ilpija páitti jupina jes "yolom toy sidi toylem cmajd mikor 
a túlsó féli ember vágta szablyaél alá vetődik, a sírás három 
siralmával megsiratom' NépkGy. 37O90. 

A főmondat alanya sing. 2. sz., a mellékmondaté sing. 3. 
sz.: yunl'í kor Idd i iuhina törSmna kahm lahdt yös siiahhn 
'az esti szürkület kialvása után az égen feltetszett két csillagot 
látsz majd' Nyelvt. I. 873; váj mortdy úel áten tar matti 
jupina ééé-oyi tehy nip almdslen 'állatot megillető négy éjjeled 
eltelte után háncs rézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy. 
231357; ardy-ki Aáhdt yatlen parti jupiin, mánédy-ki yot yathn 
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parti jupiin áiody yát áwem ewilt i-tamidi at itAtaAein 'az 
énekes hét napod eltelte után, a reges hat napod eltelte után 
az ajtós házad ajtaján éppen így vigyenek majd ki' NépkGy. 
9 58 
- ^ ° 8 7 0 ' 371" 

Egyéb névutókkal való határozók: yundsi tám mou patti 
porán a uelda si-pvrana manlu 'majd mikor ez a föld meg
fagy, akkor menjünk oda vadászni5 Nyelvt. I. 14113; si yat tutna 
lid\ eudlt tal %iss\ kerhs ca ház, miután a tűz megemész
tette, puszta hamuvá lett' Nyelvt. I. 189; iski úvlbi nvhy uat 
pondina ont-yari uoiay noya tehy put-telna sirtna tullam 
chideg orrú orros szél támadtakor erdei rénbika zsíros húsával 
teli egész fazekat majd akkor hozok' Nyelvt. I. 1414. 

B) O k h a t á r o z ó i g e n é v . 

nvy uulftasfoy iigdnna müru ueldi euglt ázat rdtli pa-
iitsaiu 'te nagy folyóági-öregedtől, minthogy népünket megölte, 
nemzetségtelenné tétettünk' Nyelvt. I. 1558. 

G) Az igenév nomen actionis jelentéséből magyarázhatjuk 
az i l y e n c z é l t k i f e j e z ő határozós szerkezeteket: manem 
ueldi br 9 y na nemarítl tiiumen 'engem csak elveszteni hoztál 
ide5 Nyelvt. I. 4 6 u ; iaidm ueldi-br9 y na lerdmd9m %an2an 
yar-soyon 'az én bátyám megölésére lett tarka rénszarvasbőröd 
leterítve' Nyelvt. I. 6310. 

D) F e l t é t e l e s é r t e l m ű h a t á r o z ó k . 

nem.9l ieldm-niy nvmsdn p itt in a si nemna nemdila 'a 
nevét égi nő, ha úgy tetszik, ezen néven nevezd' Nyelvt. I. 873; 
yöldntti yoilna ybl9nttl irtna nayk juyi lumdy tut peu)9ntUal 
'ha kíváncsi férfi hallgatóznék, csak a vörösfenyőfából rakott 
parazsas tűz pattogását (hallaná) NépkGy. 162455. 

Második csoportba a b i r t o k o s s z e m é l y r a g o k k a l 
e l l á t o t t i g e n e v e k t a r t o z n a k . Ezek sokkal nagyobb 
számmal fordulnak elő, mint a személyragtalan alakok. 
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A) I d ő h a t á r o z ó k . 

1. A két cselekvés egyidejű. 

-?m-ragos határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma olddmna 

taé ant sauiliiilem 'mióta csak vagyok, marhát nem őrzök' 
Nyelvt. I. 388." 

Sing. 2. sz.: toyosndn-tlisydn uandfiid e nna mola vndas 
'ide-oda tekintgetvén, mi segítséget látsz' Nyelvt. I. 1347; Ivy 
ar yvtl iv n'tdnna top Ivyardn noy ai en'a ! meleg napon oda-
jártadban csak a pánczélodat ne vesd le' Nyelvt. I. 1446. 

Sing. 3. sz.: nalualtsam yoi tada anidstalna nemdza 
vndi uantl 'a nyíl forgács férfi itt ültében semmit sem lát meg' 
Nyelvt. I. 1016. 

A két cselekvés alanya külömböző : si svjdn tv idd mn a 
ant yúUiüa a subám, mióta csak hordom, nem feslik' Nyelvt. 
I. 834. ' 

eudlt-névutós határozók. 
Szinte sztereotip kifejezésnek mondhatjuk ezt a kifejezést: 

sidi oldal eudlt ca mint így van', oly gyakran fordul elő: sidi 
oldal eudlt ittam Imi idrj'k tuda and etl ca mint így van, 
az asszony már vizet hozni nem megy' Nyelvt. I. 8,; sidi 
oldal eudlt ázat endmdi pitsdt fa mint így van, mindnyájan 
növekedni kezdtek' Nyelvt. I. 2410; sidi oldal eudlt táus 
joyo-ioytds 'a mint így van, a tunguz visszajött' Nyelvt. I. 38,3; 
sidi oldal eudlt noj-ds-uai-kur eudtht ca mint így vannak, 
nyusztvad lábat vágnak' Nyelvt. I. 518 . 

A példák számát szaporítani fölöslegesnek tartom, pedig 
a földolgozott szövegekből bőséggel lehetne. Az eredetileg idő
határozást kifejező szólamban elhomályosodik, illetőleg helye
sebben nem tűnik ki az időjelentés, hanem egyszerű mondat
bevezető szólam lesz. A többesszámi alakokban azonban még 
érezhető az időjelentés; sidi olddn eudlt nemdza ant mozat-
Unan ca mint így vannak, semmit se tudtak szerezni' Nyelvt. I. 
314~ sidi olddn eudlt yvtl patlds ca mint így vannak, a nap 
alkonyodott' Nyelvt. I. 3 5 u ; sidi olddn eudlt farmon őhm 
kvlandn islsdlhn ca mint így vannak, a megkötött rénszarvaso-
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kat szabadon bocsájtják' Nyelvt. I. 366; sidi old el eudlt 
Cetszsat ca mint így vannak, végeztek' Nyelvt. I. 90. 

Más igenevek határozós alakja. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: jisl yo ar jis 

% o Itt em ewilt . . . ár jorol kus vériem cidős ember sok idejét 
fogyasztásom közben, íjat csinálok bár3 NépkGy. 7527; áldl-yo 
ar ál ámv stem ewilt . . . ar oyol kus vériem ca koros ember 
sok korát ülésem közben sok íjat csinálok bár NépkGy. 7526. 

Sing. 3. sz.: nömdr tvráidl eudlt sidi yby'dl, sidi yöy'tal 
eudlt metta pidds ckerek fekvő helyéről így kúszik, kúszása 
közben fáradni kezdett' Nyelvt. I. 910; soy§m puydl sidi >ío-
ySmdal eudlt yátna toyo edds ca czérnagombolyagját a mint 
így követi, visszament a házba' Nyelvt. I. 913; sidi táldal 
eudlt uantlrtí 'miközben húzza, látja' Nyelvt. I. 197; sidi 
uandiiidal eudlt yoi nez l yoi lildy andám ca mint így 
nézi, a harmincz ember közül egy se élő' Nyelvt. I. 29x; sidi 
8 0 stal eudlt uas yoza ioytds ca mint így lépdel, a városba 
érkezett' Nyelvt. I. 73 ; sidi ser dal eudlt, nöymds a mint 
így varázsol, megszólal' Nyelvt. I. 7412. 

Dual. 3. sz.: si soga uelddn eudlt soga ardán ueVsdydn 
'miközben így foglyot fognak, sok foglyot fogtak' Nyelvt. I. 326; 
yát uerddn eudlt mur ágdtta pitsdydn 'miközben házat csi
nálnak, népet kezdtek gyűjteni' Nyelvt. I. 386; sidi ivy'tdn 
eudlt pörldsydti a mint így járnak, elrepültek' Nyelvt. I. 437. 

Plur. 1. sz.: áldl-yo ár ál ámvsteu ewilt uitlayen caz 
idős ember sok idejét fogyasztásunk közben tudjuk' NépkGy. 

Plur. 3. sz.: sidi p öddrtel eudlt neyyo osta kurtsdt 
'míg így beszélnek, embert hiába keresnek' Nyelvt. I. 2512. 

A két cselekvés alanya más-más. 
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: num-

tör§m untvy yo asem verti sárni sem yonmay ár naj vertal 
e icilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte aranyos 
szemét hunyó sok nap szerzése közben játszom' NépkGy. 22314; 
num-törSm untay yo asem verti sarni sem piltmay ár naj pus-
tal ewilt jontlem ca felső égben lakó férfi atyám szerezte 
aranyos szemét fátyolozó sok nap derítése közben játszom' 
NépkGy. G2231(í. 
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A külömböző alanyok sing. 3. sz.: sidi úoy alt al eudlt 
yaVlvda pidds fa mint így ringatja, egyszer csak sírni kezd' 
Nyelvt. I. 1710; si naurem sidi enmaltal eudlt noydmdidi 
louattí iis 'miközben ezt a gyermeket így növeli, az lótó-futóvá 
lett' Nyelvt. I. 714; sidi noydltal eudlt soySmpuyrt uolimal a 
mint így követi, a czérnagombolyag megállapodik' Nyelvt. I. í)2; 
soy§mpuydl rnandal eudlt lou ielta sidi noySlhli ca czérna
gombolyag a mint megy, ő hátul követi' Nyelvt. I. 98; samr 
sey'tal eualt udrlal itsdt ca mint a nyulat veri, a vére folyt' 
Nyelvt. I. 5313; sidi mandal eudlt uolli pendds 'a mint így 
megy, teljesen eltűnt3 Nyelvt. I. 763; sidi olltiidal eudlt 
törSm tvuiii iis ca mint így éldegél, az idő tavaszra vált' Nyelvt. 
I. 7 9 r 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.: manddn 
eud It Ás silna i saras süna mur ar "menésed közben az Ob 
szélén a tenger szélén sok a nep' Nyelvt. I. 8312. 

A főm. a. sing. 3. sz., mellékm. a. sing. 1. sz.: áhl-yo ar 
jem ál ámv st em eivilt Num- TörSm dsem sayk ásmdy yü luy 
uertal 'az idős férfi sok idejét ülésem közben Num- Tó) §m atyám 
hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 26541; jisl yo ár 
jis yolttem ewilt Num-TőrSm dsem sayk dsmay yü luy uer
tal ca koros férfi sok korát fogyasztásom közben Num-TörSm 
atyám hőséges vánkosú hosszú nyarat szerez' NépkGy. 2654í). 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi 
i nnttal eudlt kvmavi lábat marids ra mint így játszanak, né
hány hét eltelik5 Nyelvt. I. 211 5 ; sidi oldal eualt uds-pozSy 
dgatl ca mint így éldegélnek, réczetojást gyűjt' Nyelvt. I. 3217; 
sidi ivy'tal eualt lön'dat köza lauSl fa mint így vándorolnak, 
a ludak gazdája mondja' Nyelvt. I. 446. 

Si^aí-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: sidi sostem 

s ay ait loyy venfivy jem yar etlem ca mint így lépdelek, 
bálvány-képű jeles térre jutok' NépkGy. 41 l l á r 

Sing. 3. sz.: k oid al svyat mola-puyat eualt ázat purisdí 
Varázslás közben, mindenfélétől kutatta' Nyelvt. I. 24u-; ittam 
yui-naurem y á VI a dal svyat kezal il-luttasli sáySl yoza 'sírás 
közben a fiúgyermek a kését letette a deszkához5 Nyelvt. I. 348; 
uaydnttal svyat uantman tvilalí 'hivogatása közben meg-
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figyeli' Nyelvt. I. 347; amvstal svyat uantman tvihli 'mi
közben ül, észreveszi5 Nyelvt. I. 5610; ioy os-mandal s a fá
id t tamotta uefom l'ál! / o i a ioytds 'a mint visszafelé ment, az 
imént megölt ellenséghez érkezett' Nyelvt. I. 12113; sbstal 
svyat pá nvmdsl 'lépegetése közben megint gondolkozik5 Nyelvt. 
I. 1311; yáfidl tál dal svyat öy§t kuddfina %uli yáfidl talfoli 
'miközben a ladikját a halas ladikját sekély helyen húzza, szól' 
Nyelvt. I. 1543; törSm-áédl lvygdr-%ui yatna oldal sayáidt 
Ivygdr-yui Imi tvida pitsdli cmiközben az isten atyja testőreinek 
a házába lakik, a testőr feleségét kezdte birni5 Nyelvt. I. 1785. 

A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: ásni sbzi-
liiidal svyat ioyanna svrt ynlds 'a medve lépegetése közben 
a csuka felvetődött a folyóban' Nyelvt. I. 3l02; put kaudrdal 
svyát imi tut silna köiú 'miközben a fazék forr, az asszony a 
tűz szélén varázsol' Nyelvt. I. 245; tayti s éuvrdal svyat yat 
yardl ázat udrri iis 'miközben a rénszarvasbőrt vagdalja, a 
szobapadló csupa vér lett' Nyelvt. I. 635 ; sidi oldal svyat 
kamdn neyyoi ioydtmal §atl 'a mint így van, künn ember érkezte 
hallszik' Nyelvt. I. 8016; sidi mandal svyaidt oysar pá %a-
nenids 'miközben így megy, a róka megint elrejtőzött' Nyelvt. I. 
1073; lou mandal svyaidt yis-uázdy yan al-kördtliiüdt murdl 
pilna 'mikor ő (így) megy, a fövenyvárosi király csak leesett a 
népével' Nyelvt. I. 1203; lou Ivydal svyat mur katnis man'-
sdt 'a mikor belép, a nép kétfelé ment' Nyelvt. I. 12412. 

A főm. a. és a mellékm. a. plur. 3. sz.: sidi am'siltii-
d el svyat yat ybzdyna labdt öy§l si laimel 'a mint így üldö
gélnek, a ház mellett hét szán ím megállott' Nyelvt. I. 15010. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: jöyol 
uerti jeni juy sewirtem svyat nmidy ort saníemna yojal 
saslen 'az íjcsinálásra alkalmas fát a mint vágom, neves fejede
lemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy. 83383. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 2. sz.: si svyen 
pela, m and a n svyaidt iuy kát péhkna am'fidt idrman olldt 
'subád felé menésed közben a fa két oldalához ebek vannak 
kötve' Nyelvt. I. 8 4 r 

/cwiwci-névutós határozók. 
Mindkét cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tordn-nál 

jeni jontvy jonttem kutna tdyvl uás-leykem yoti uantlew. cmi-
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közben a fűszárnyíl jeles játékot játszom, miképen látom' 
NépkGy. 1699. 

Sing. 2. sz.: jöyol yuli yölom véyan' veyanliten kutn' 
yin-nál vasmar) jem jájen náhy váj náhl áhn tUdk láuli 'három 
szorítást szorításod közben a kór kínját oszlató jeles állatodnak 
orras állat orra végét irányozd csak ide' NépkGy. 2716. 

Sing. 3. sz.: yoidal kutn a am'fílál yuiéldli 'miközben 
így fekszik, ebeit uszította' Nyelvt. I. 2610. 

Plurális 1. sz.: sidi man temen kut etns yotas VOAÚ sát 
ves ámsdm tárdm vuzára sidi joyotAémen 'a mint így mendegé
lünk, valamelyes száz vízi szörnyeteg lakta forgóba jutunk ím3 

NépkGy. 254237. 
A két cselekvés alanya külömböző. 
A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: ü gémem 

paitdmtitem kutn a Iára lapm yölom %ötvn soylal lakemamel 
'a mint odatekintek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhají
totta' NépkGy. 28603; náuerti jem juy uán/tem kutn a nemdy 
ort saniemna yojat sasi ra nyílcsinálásra alkalmas fát a mint 
vágom, neves fejedelemhős hátam mögött valaki hallszik' NépkGy. 
83383; éopdr oyi jem jontvn jonttem kutn a tam nömds pittipa 
sárni sem yonmay náj ásem vertal 'finom ezüsttel való jeles 
játékomat a mint játszom, ezt az észnek tetsző aranyos szemét 
hunyó napot atyám szerzi' NépkGy. 223„23. 

A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. i. sz.: törSm 
nál jem jontvn jontteu kut na uáslenkem yotl uantlem 'mi
közben a fűszárnyíl jeles játékot játsszuk, a váracskámat mi-
képen látom' NépkGy. 1435. 

íVíwi-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: tata mölya it 

layki kasdy pánt j a/tem irt na, Iont pitti jem tü uantsem 'itt 
a múltkor, mikor a szökő evet vígasságos útját jártam, lúd 
szállta jeles tavat láttam5 NépkGy. 27574. 

A két cselekvés alanya külömböző. A fő- és mellékm. a. 
sing. 3. sz.: yandi-yo jisdn törSm tiwtaA irtn' tamié sát ves 
ámsdm tehn vu£ar pá a Át partA 'az osztják ember korabeli világ 
támadtakor ilyenforma száz-vízi szörnyeteglakta forgót ne ren
deljen' NépkCy. 255i)55; tardm orpn juydl ványdm %ü lepdn 
lipemna sostal irtn a lu tahi éopdr ályvp sijdr) narislkdl . . . 
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sopdryen turú suj yatl jestal sasién ckemóny fejedelemhősödnek 
a fája vágott hosszú pitvaromba lépésekor az ő birtokában levő 
soper-ezüst markolatú hires szablyája áoper-ezüsthangú neszt 
nappal hallat' NépkGy. 158305. 

Az igenév a yatl cnap5 főnév határozós alakjával birtok
viszonyt alkotva mellékmondatot helyettesít. 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma tam yar»y 
uási yaremna. ettem yatl tdyvl uásleykem yatl uantlem fén a 
mai napon, mikor a teres városom terére kimentem, a fészkes 
váracskámat miképen látom3 NépkGy. 1698; it noyos kahn pánt 
ldilitem yatl Iont pitti jem tü uantsem "mikor a szökő 
nyuszt vígasságos útjára álltam, lúd szállta jeles tavat láttam' 
NépkGy. 27675. 

Plur. 3. sz.: molya jiwlal nor§m yár laltman pánt láilite l 
yatl nördm-yár vur küta muj naya liltvstel 'hajdanában apáink
nak a réti rénbika lihegte útra állásuk napján, a réti rénbika 
bőségében majd elvesztek' NépkGy. 177í015. 

A fő- és mellékm. a. más-más: sardn tat jem sop illatén 
-(a ti jofo-Mshm a?' yojen toytoy nál toylen lu at listel czajgó 
ellenség derék darabja gyanánt támadtakor a beeresztett sok 
embered szárnyas nyilad szárnyát ám ők enyvezzék5 NépkGy. 
1 6 W 

2. A k é t c s e l e k v é s e l ő i d e j ű s é g i v i s z o n y b a n v a n 
e g y m á s s a l . 

jupina, iubina-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: noysdy unt 

saslna sas nuay yolom mára suostem jupina i ler ewUt epm 
yolom sümdt uitlem a nyusztos erdő hátán hátpihentető három 
futamatnyira menésem után, egy gyökérből hajtott három nyír
fát találok5 NépkGy. 83368; méwdl nuay nel mára suostem 
jupina i ler ewllt epm /ölöm sümst uitlem 'mellpihentető 
négy futamatnyira menésem után egy gyökérből hajtott három 
nyírfát találok' NépkGy. 8 3 m . 

Sing. 2. sz.: moudnna ioydttdn juh in a idmaé tvyo 
sáraü nfan si pvráina manem tuda iíhn ca földedre érkezted 
után ha majd hamarosan jó helyre találsz, akkor majd eljössz 
értem5 Nyelvi I. 1646; mewdl nuay nel mára suosten jupina 
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kewdy meyk man&m pánt uitlen 'mellpihentető négy futamatnyira 
menésed után a kőszemü hét manód középső manója járta utat 
találod' NépkGy. 80„,46; kimpdy yát kimpúa itten jupina 
ses-ofi Uhy nip almdslen ca kültájas ház kültájára jutásod után 
háncsrézzel teli batyut fogsz emelni' NépkGy. 231361. 

Plur. 2. sz.: il mű-yo ámvsti laj-soyjy jémdy muwa o fal
tán jupina kat-pélvk-%o nurdl-juy al lonéati 'az alvilági nép 
lakta alvilági réteges szentséges földre leszállástok után a két 
felől való ember bosszúját ne szúrjátok le' NépkGy. 120571. 

Egyéb határozós szerkezetek. 
iel-pidim lidel puddrdel eudlt pá mou dmdsla nap mou 

marisat felőre csúszott ruhájuk ujját maguk alá gyűrvén idegen 
föld lakta nős vidékre mentek' Nyelvi I. Gl4; mouna ioyStten-
mosa ál nvmdsa 'míg csak le nem érsz a földre, ne gondol
kozzál' Nyelvt. I. 846; má ioy dttd m-mo sa al yvlá 'az én 
visszaérkeztemig ne halj meg' Nyelvt. I. 1008; kórdí mhjiki 

uydl-udsl p & la k-t áld a In a pám-tagar-torbi yoi % iásl yr>§lvyydn 
fa mint a vasmanó a szája nyílását eltátja, a Fű-gyékénysapkás 
embernek az egyik keze majdnem beleesik' Nyelvt. I. 983. 

B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t a 
h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

-na-ragos határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: pám-yorbi yoi 

kinidtti iiddmna yis-uásdy soyta uázdy mola kemdl yasl, si 
kemdl tutna vllem 'Fű-forma ember, ha másodszor jövök, a 
fövenyvárosból, az agyagvárosból, a mennyi csak marad, annyiát 
fölégetem' Nyelvt. I. 1188. 

Sing. 2. sz.: yandi niy yundsi yandi mouna ioy dttdnna 
ma noyáidm liddn kutna kur-nay§rlu nvy nádi sidam twfáina 
pomla 'osztják nő, majd ha az osztják földre érkezel, az én 
húsomat evésünk közben kezünk lábunk czirbolyatobozait te 
majd odébb csendes helyre tedd' Nyelvt. I. 86J0; muyilu an' 
sálitmdnna nvyen nvy semdn uantman si-arát yordy yoi 
ueldina sál! and ol cha minket nem sajnálsz, a te szemed láttára 
annyi yordy (falvi) ember megölését sem sajnálod' Nyelvt. I. 15513. 

A két cselekvés alanya külömböző : pá iáy yodi kitt d m na 
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mozanem iasyom tvrlí tüla cha más embereket küldök, az izene-
temet talán ingyen viszi' Nyelvt. I, 1516; ma nvndas uer-
ddmna yundi uelda uerdmladi ? 'még ha segítségtekre leszek is, 
mikor tudjátok megölni?5 Nyelvt. I. 1559; nvy yaVlddonna 
yundi yvtl nvy yozaidn ior§tl 'sírással (ha sírsz) sohasem jut el 
hozzád' Nyelvt. I. 8013. 

iu&ina-névutós határozók. 
A két csekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: táyydlt yatl 

keway sempi labdt viyli ueltem jupina népen % sem-pelken 
pélvk póyolmalem cegykor, majd ha a kőszemü hét vichlit (már) 
megöltem, neked egyik szemedet kiszúrom' NépkGy. 31726. 

Sing. 2. sz.:.% ámpi yot lar pa pelken' joyotten jupina 
jel' al mana 'ha egytorkolatú hat tó túlsó felére eljutottál, 
tovább ne menj' NépkGy. 79221; váj úöyolla lault' unt saslna 
vitn' kilten jupina jel1 al mana 'ha az állat futotta legelős 
erdő hátára kikeltél, tovább ne menj' NépkGy. 79225. 

A két cselekvés alanya külömböző: táyydlt tom-pelvk yo 
sewirmati naroy vos ilpija p ittál jupina jes yölom toy didi 
toylem 'majd ha a túlsó féli ember vágta szablyaél alá jut, a 
sírás három siralmát sírom el' NépkGy. 38lon6. 

C) Ok h a t á r o z á s t f e j e z k i a h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

A két mondat alanya azonos. Sing. 1. sz.: uyydA-ar son-
may vort voAtem páti naAdm ar sonmay ort voAtem páti 
váj vöni yölom ar»A moyti AalAem 'száj-énekes hangos fejedelem
hős voltom miatt, nyelv-énekes hangos fejedelemhős voltom 
miatt az állat fenséges három énekére ízibe fölállok' NépkGy. 
957 
<í"''839> 340* 

A fő- és a mellókm. a. más-más : torma kaltmdm kali-yo 
ültem pata endmti yo kurem jir endmmal 'égbe feltetszett 
csodaember voltom miatt növekedő férfi lábam íze növekedett' 
NépkGy. 2232; jiw-oy manmay varon jeyk ant taiten pata 
yuwdlta ölti lihy say liten üti yatl yuwatna yuwdlta oltal 'mint
hogy apai fejvesztő bűnhödéshozó vizünk nincs, messzire levő 
ujjas köntösünk újjá kelő nap hosszában messzire van' NépkGy. 

A -t- dev. főnévképző cselekvést jelentő főneveket is alkot, 
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a melyeket a magyarban -ás, -es-képzős főnévvel fordulhatunk. 
Ezek a főnevek, ha valami határozóragos főnévvel birtokviszonyba 
kerülnek, szintén szolgálhatnak mellékmondatok pótlására. Ezt 
már a yatl 'nap5 főnévnél is láttuk. De különösen gyakori a 
taya 'hely5 szónak határozóragos alakja ilyen functióban, úgy
hogy egészen névutó használatúvá lett. 

A) I d ő h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

moudl-gi %ou mou mand al tv y a in a tbda addl mou yoía 
vbdl ol 'mikor a földje messzi földet bejárja, ott a külön álló 
földön a kisebbik nénje van5 Nyelvt. I. 81 9 ; hu kutlal eualt 
mandd-m tvyána manem seudrldt 'mikor köztük megyek, 
engem megvagdalnak' Nyelvt. I. 1404; áídn idn'g ilb(i) eu?lt 
mandal tvyaina ioutsem cmikor az apád a víz alatt ment, 
rálőttem' Nyelvt. I. 162lu2. 

B) H e l y h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

selta-gi ioutlaidn, si ám 9 std n tvyaina idra al kbriL>n 
'a hol meglőnek, ültő helyedben oldalra esel' Nyelvt. I. 44; si 
naurem vnmdlddm tvyaina má seda ösdm 'ennek a gyer
meknek nevelő helyén magam is ott voltam5 Nyelvt. I. 928. 

C) C z é l h a t á r o z á s t f e j e z ki . 

nvy §attdn tvyaina an' üs9t 'a ti hallástokra nem 
jöttek5 Nyelvt. I. 62 l2;.ma §áttdm tvyaina iisdt 'az én hal
lásomra jöttek5 Nyelvt. I. G213; má §áttdm tvyaina iis 'az 
én hallásomra jött5 Nyelvt. I. 1916. 

Végre találunk ritkán oly esetet is, a mikor a -i-képzős 
nomen határozórag nélkül egész mellékmondatot pótol, és pedig 
vonatkozó mellékmondatot: iv y'dmd dd m svrSmna pidds 'a ki
csodám odajárt, meghalt5 Nyelvt. I. 859; ndy uerdmddn yorbi 
ney%oi and ol 'nem olyan ember, hogy ti bírjatok vele5 Nyelvt. 
I. 15510; aygel olt dm noyos-lalmdy jem ántdp oltellam 'mintha 
csak az anyjuk altatná, nyusztbőrös jeles bölcsőbe fektetem5 

NépkGy. 401101; ma uantt em nemzy ort taiti jeypy jöyol 
álydl si Etmal 'a mint én látom, neves fejedelemhősnek ideges 
íjjá vége látszik5 NépkGy. 42118s. 



AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI. 4 5 7 

Az ~m-képzős igenév határozói használata. 

A) I d ő h a t á r o z ó m e l l é k m o n d a t o k . 1. Egyidejűség. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma si svydm 

tvimdmna mou keratman ázat ivn'ahiilem cén ezt a subámat 
viselve a földet megkerülvén járok' Nyelvi I. 80; mattá nvnen 
ias»n-iat enmdltmdmna yund ant lausdm cegykoron mikor 
kézizmodat neveltem, nem mondtam' Nyelvt. I. 1365. 

A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz., 
a mellékm. a. sing. 3. sz.: katra ma afon ue Lmdmna, aédn 
idy'g ilb(i) eudlt ruandai tvyaina ioutsem 'régen, mikor én az 
apádat megöltem, az apád a víz alatt ment, mikor rálőttem' 
Nyelvt. I. 16213. 

A főm. a. sing. % sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: mattá 
pvraina mun yalda untéimeuna mwjdlu nvn i-sidi iilfidtsdlen 
egykoron minket, mikor már majdnem elpusztultunk, te ugyan

csak megmentettél5 Nyelvt. I. 782. 
A fő- és mellékm. a. sing. 3. sz.: ma aygdm lildy ólma In a 

ianddm svy9m tabds az anyám éltében varrt subám elveszett5 

Nyelvt. I. 807; lou ioyStmalna lou ohm tvyaidl uassi iuumal 
'mikor megérkezett, az ő volt helye várossá lett5 Nyelvt. I. 1264. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: sí 
ioyStmeln a la§ top Ivlda pitmal ca mikor odaérkeztek, a hó 
éppen csak olvadni kezdett' Nyelvt. I. 493; noy-amatmelna 
angel oy pö&ydl taydnmal ca mint fölemelik, az anyjuk feje szét
szakad5 Nyelvt. I. 272. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: séudr-
m a In a laml pilna yolna nez y$r am' tüisdydn '&z előbb, mikor 
a húsát vagdalta össze, a lovával együtt még csak nem is vér
zettek' Nyelvt. I. 1219. 

kemna-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: Un yoza 

'uanam dmal-kemna lufidl katldmisdVí a mint hozzájuk köze
ledett, az evezőjét megragadta' Nyelvt. I. 1453; né láilti sujmay 
uol l almai kém na yoti jastal ca nő állta helyére álltakor mi-
képen szól' NépkGy. 3067á; sáyhy yát-yar kütpdlna pitmal-

Nyelvtudományi Közlemények. XLU. «" 
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kemna söydy pol ántayen dnpstal 'a deszkás szobapadló köze
pére esésekor mintha csak tokfogó gerébre támaszkodnék, föl
tápászkodik' NépkGy. 159337. 

A két cselekvés alanya más-más; a főm. a. sing. 1. sz., 
a mellékm. a. plur. 3. sz.: si-khnna hu ti uanam ?mdl-
kemna yaft-padi yoéa iasdm mets»sem 'ezenközben, ők a mint 
közeledtek, a ladikom fenekébe nyúlok' Nyelvi I. 13510. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: Ás 
kuddpna ioy§tma m-kemna öidm náy'k-pelgdl lufi pitmem-
lamba 'a mint az Ob közepébe értem, a vörösfenyő hasából 
(csinált) evező kettétört' Nyelvi I. 135(i. 

A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: muy 
lo y ym eu-kemna páxyvl vei jem áhyláiltel 'a mikor mi be
léptünk, verejtékes arcz jeles véggel állnak' NépkGy. 120559. 

/íwíwa-névutós határozók. 
A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: ti semem 

álémimem kutna Iára lapm yölom yotvy soylal lákémamel 
'a mint odanézek, a lápra szállt három hattyú a bőrét elhajítja' 
NépkGy. 2860í: ti yolta tormem kutna sés-dni patem teyilajen 
'eközben, a mint leszédülök, áés-ezüst tányérom feneke meg
csendül' NépkGy. 234522; ti yolta lillvmem kutna sés-ani 
patem teyilajen "eközben, a mint elkábulok, áés-ezüst tányérom 
feneke megcsendül' NépkGy. 23452s. 

A főm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: py'k-
nvh^t ai yul uéld éin»n-kutna iiydm yodi lau§l 'Vizes orrú 
kis halat fogásunk közben a fiam miképen szól' Nyelvi I. 132u. 

^waiwa-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: ma rnölya aj 

yuji jisdy yatl ámv sm e m p or ana aj yuji nöptdy yatl yolt-
mem por ana ma yuú jdntsem 'hajdan, mikor még a fiatal 
ember korabeli napomat ültem, mikor még a fiatal ember ideje-
beli napomat fogyasztottam, én nem játszottam' NépkGy. 17170, m . 

Sing. 2. sz.: aj yuji nöptdy yatl ámv sm en porán a 
numpayen ortl osi uitla oydy yántna ney si likmimen 'mikor 
még a fiatal ember idejebeli időt ülted, náladnál erősebb fejes 
haddal találkoztál' NépkGy. 17161. 

Sing. 3. sz.: mölya aj yuji jisdy tör§m ámv s m al p íj
ra na yoil osi uitla oydy yántna lu si l'ikmimal valamikor a 
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fiatal ember korabeli világot ültekor embere sűrű fejedelem
haddal találkozott5 NépkG-y. 1579. 

A fő- és a mellékm. a. más-más: kirliiimem pv~ 
raina ma ölem yaddmna yöldm mey'k-eui ioyStmel "visszatértem 
alkalmával abba a házba, a hol (azelőtt) voltam, három erdei 
manó lány érkezett5 Nyelvi I. 6610. 

svyat-néYutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 3. sz.: yihl nal 

uvrmal svyat iásl euddds 'az unokája nyílesinálás közben a 
kezét elvágta5 Nyelvi I. 74; wii-yili kim-naudrmal svyat 
kdwrdm put toyo potkdsli 'az asszony-unokája kiugrás közben a 
felforrt fazekat odébb lökte5 Nyelvi I. 2516; Ivnmal svyat 
tam si iar)dl eudlt yaisa 'a mint a víz alá ment, az egyik vé
konya felől találva lett5 Nyelvi I. 1588. 

A két cselekvés alanya külömböző. A főm. és a mellékm. 
a. sing. 3. sz. : pitmal svyat yaltsa telna mariiis 'esésekor 
a jég mindenütt letört5 Nyelvi I. 765; pam-yorbi-yoi manmal 
s v yat eui murdl al-kördtliiifot 'a mint a Ftiforma ember ment, 
a lány népe csak leesik5 Nyelvi I. 11610; lou manmal svyat 
si-kut yoi iasl martds 'az ő menése közben némely ember a 
kezét törte5 Nyelvi I. 117 t; lou laudlmal svyat lou eudltdl 
elldm . . . ar yumipí landdn Ás iémdn idn'k ivlna piti 'miközben 
evezett a tőle támadt sok hullám a táplálékos Ob szentséges 
vize beleesik (a csónakba)5 Nyelvi I. 133; u9di naudrmdmal 
svyat ittam iirdl igi yvmda yvmbdhs 'miközben a partra ugrott, 
ím az öreg apja fölborult5 Nyelvi I. 1637. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: talta 
m anmeu svyat uas-numbi eudlt i laudy yoi laudl top kat kari 
siialdsa cmikor innét elmentünk, a város fölött egy lovas férfi 
lovának csak a két lába látszott' Nyelvt. I. H9 3 . 

ewií-névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: mii sbmdt-

mal eudlt tomdl and eslhli 'miközben a sapkát felteszi, azt 
nem teszi5 Nyelvt. I. 11 ! 4 . 

Plur. 1. sz.: you mou ivy'meu uan mou ivn'meu eudlt 
lilli yvtl arl uantsu 'a míg a messze földet bejártuk, a közel 
földet bejártuk, étlen nap sokját láttuk5 Nyelvt. I. 1534> 5. 

A két cselekvés alanya más-más. A főm. a sing. 1. sz., 
31* 



460 SARKADI NAGY JÁNOS. 

a mellékm. a. sing. 2. sz.: yvlda uutiimdn tvya eudlt 
nayen iilfoUem 'téged, midőn már majdnem meghaltál, életre 
hoztalak5 Nyelvt. I. 108u . 

A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 1. sz.: moly a 
áhl-yo dr ál ámvsmeu ewilt -yuni tiwilimen chajdan a kora 
sok kora ülésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 29198; 
molyá jisl-%o ár jis yoltmeu ewilt yun( tewilimen 'hajdan az 
ideje sok időtöltésünk közben hogy születtél volna' NépkGy. 79ÍO0. 

A főm. a. sing. 2. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: tam, 
najlan enmam ewilt yápsy cbrvé lábdt pánt ja%men 'talán 
bizony mig ezen fejedelemlányok fölnövekedtek, csónakos ezer 
hét utat jártál meg' NépkGy. 1791665. 

M á s n é v u t ó s h a t á r o z ó k . 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 2. sz.: ney mőlya aj 
yuji JÍ897) yatl yoltmen irtna numpayen ortl osi uitla oydy 
%ántna nen si likmimen 'te egykor, mikor még a fiatal ember 
korabeli időt fogyasztottad, náladnál erősebb fejes haddal talál
koztál5 NépkGy. 17lfl0. 

Sing. 3. sz.: nárisikál sáyhn yát-yar Alii yor kutpUa 
lőnémal irtna lij verti verdy untl yápdttal 'szablyáját amin t 
a deszkás szobapadló közepébe belevágta, kanál-csinálásra alkal
mas forgácsot fordít ki abból5 NépkGy. 1593S7; jiwen möl/a isi 
ma nardy noyi olyanná kát limai taydna oy-soyol uántltdm 
'az apádnak is hajdan, mikor az én bűnhödéshozó húsom végét 
megfogta, feje-bőrét himbáltatja' NépkGy. 30689. 

2. A két cselekvés e l ő i d e j ű s é g i viszonyban van egy
mással. 

iubina-névutós határozók. 
A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: loyy-sem 

pátiam sári át yoltmem jupina yár kilti áhy soj átey killem 
'miután a bálvány a szeme sötétségű éjét így eltöltöttem, rén-
bika kelő reggeli zajra ím fölébredek5 NépkGy. 77128. 

Sing. 3. sz.: liumal ie §mal iubina didi lauSl 'miután 
evett, ivott, így szól' Nyelvt. T. 409; toyhyl iuumal iubina 
ivy'ta pidds 'miután megtollasodott, járni kezdett5 Nyelvt. I. 47 t ; 
yvm-iuy sommi sokdsll sommi sokmai iubina uaraskdsli 'a 
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koporsót egyenesre fölállította, miután egyenesre fölállította, 
megcsapta' Nyelvt. I. 775; kurdi) uai»l yor'sdlí, /ormai iubina 
svs-uopl eu9ts9lí 'a jávorszarvast megnyúzta, miután megnyúzta, 
a háta faggyúját levágta5 Nyelvt. I. 676; lou yvlmal iubina 
tőrSm aédl yatna pa mands 'miután ő meghalt, nem ment az 
isten atyja házába5 Nyelvt. I. 179 u ; nordy labdt pélkdl árnvs-
mai iubina lu ámvsti voy nirpi nirdy yát joln' loyytal a 
húsos hét folyamán miután így foglalkozott, az ő lakta ezüst 
tetőrudú tetőrudas házba belép' NépkGy. 227170. 

Dual. 1. sz.: uoiay noja tehy put lium emdn iubina 
mattá tvimemdn yölSm iu% áltnay yafimdn pa pnslemdn 'zsíros 
hússal teli fazekat miután megettük mi ketten, a múltkor hasz
nált három fából összerótt ladikunkat megint felnyitjuk' Nyelvt. 
I. 13713; yü-kepa yü m anmemdn jupina álpm juypi juydy 
pöyor uitlemen 'hosszúnak hosszú ideig menésünk után magas 
fajú fás erdőt találunk mi ketten' NépkGy. 11535r 

Plur. 1. sz.: %ufoy Ás ar yor sijdm kel jem áhy siymeu 
jupina tajdr) Ás tajdlna pa joyotlu 'a halas Ob sok folyó-
vonalát gombolyított kötél módjára miután így legombolyítottuk, 
az Ob forrásvidékén megint lejutunk' NépkGy. 1871353. 

Plur. 3. sz.: etmel iubina nauí tdr§m pela loríddt 
acídmmel a mint kijutottak, a világos ég felé összegyülekeztek a 
ludak' NépkGy. 477; il-latmel iubina lisdt u§sdt i yoisdt 
'miután leszálltak, ettek, ittak, lefeküdtek' Nyelvt. I. 4810; si 
iazdy pödd rdiiimel iubina údl yníl mola yol§m yvtl ösdt 
'miután ezt a szót beszélgették, (még) négy vagy három napig 
voltak' Nyelvt. I. 1503; yafiltű molailal- telna ma nmei iubina 
uulfiaslna pitsdt 'ladikjaikkal miükkel mentek, aztán a nagy 
folyóágra jutottak' Nyelvt. I. 15412, 

A két cselekvés alanya külömböző. Sing. 3. sz.: ioyo-
Iv y mai iubina put kaudrl 'miután bement, a fazék forr' 
Nyelvt. I. 2410; atü iuumal iubina ydhntfolí a mint éjre 
vált az idő, figyeli' Nyelvt. I. 937; lou oysar manm al iubina 
nvmdsl 'ő a róka elmente után gondolkozik' Nyelvt. I. 9914; 
oyti uai manmal iubina azdl laudl 'a mint a kígyó elment, 
az atyja szól' Nyelvt. I. 1127; káu,>rmai iubina, posmal 
iubina uddi-ahm'sa 'miután fölforrott, miután megfőtt, levette' 
Nyelvt. I. 129 í0; pátdm yul yü put su olmal jupina vurdy 
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polsdr) l'akman nömdn ámvstal míg egy meg nem fagyott hal 
megfőhet (annyi ideig) fekvése után véres nyálat köpve fölül5 

NépkGy. 22369; loyna-jáyti-loydy-ken ort turen ámp-oypi niil 
corsdl uelmal jupina tahl-ki tál lábta sidi jümal 'Hó-czipőn 
járó hóczipös gyors fejedelemhös öcséd az ebfejű nyolczezeret 
miután megölte, a tele hétté jött' NépkGy. H7449. 

A föm. a. sing. 1. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: áperli-
tjrli tumeu jupina toyhn udi labdt yor jdymeu jupina Num-
TörSm ási ámvsti sarni yönpi labdt yát papla toyi loyytel 'mi
után így a fortélyból kifogyva, lélegzetből kifogyva így húztak 
bennünket, Num-TörSm atyám lakta arany tetőnyílásos hét háza 
belsejébe odalépek' NépkGy. 120552, 553. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. dual. 1. sz.: loyy-
sém pátiam sari at yoltemen jupina naj ciÜndy jem yatl 
Num-Tör§m as9m pustal cmint a bálvány szeme (oly) sötét igazi 
éjét fogyasztásunk után, aranyos napot Num-TörSm atyám nyit" 
NépkGy. 115860. 

ftemwa.-névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: loyjdr siiá-

Idmal-kemna orj'gdlna Ivnds caz egér a mint meglátta, be
ment a lyukba' Nyelvi I. 3X; mouna pitmal-kemna sidi 
lauSl fa mint a földre ereszkedett, így szólt' Nyelvt. I. 59i; si 
iazdT) yolmal-kemna oysátpdp kezdi páiárt-ahn yoza uáras-
kdli ca mint ezt a szót meghallotta, a rézhüvelyes kését az 
oszlop végéhez csapta' Nyelvt. I. 623. 

Plur. 3. sz.: manem uantmel-kemna ybntdn mou labdt 
br'ddn kus oylal álmilwUt ra mint engem megláttak, a Konda 
vidéki hét fejedelemhősöd a fejüket kezdik emelgetni" NépkGy. 
142 

s»^aí-nóvutós határozók. 
A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz., 

a mellékm. a. sing. 3. sz.: laudl kár e mm a l svyat pá yui 
amdsla uársi mou lődij/idds 'miközben a lova megfordult, idegen 
ember lakta vesszős földön termett' Nyelvt. I. 619 ; vbdl ou 
yoremmal svy át ittam kvláy tbdá namrmds 'miközben a 
nénje az ajtót megcsikordította, onnan a rénszarvas elugrott' 
Nyelvt. I. 337. 

to^aiwa-névutós határozók. 
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Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 3. sz.: i yvpm tülizi 
ybrasna iuumal tv y a in a tidizihsna pitsa a társam, mikor 
libucz formává lett, libucz hurokba esett5 Nyelvi I. 508. 

A két cselekvés alanya külömbözö. A fő- és a mellékm. a. 
sing. 3. sz.: turem ju-py uás alydlna maiimat tv y ana tahl-ki 
tal labta sidi jümal "öcséd favárosba menése óta a tele hétté 
jött' NépkGy. 117451. 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. sing. 1. sz.: mdsvy 
matti ort poydm ewilt kartdy nál-sopdl p onzimem tay ana 
il-yahm téri loyyem kaiisa 'talán valamelyik fejedelemhős fiam, 
mikor a vasas nyíl darabját megakasztom, elhalt moszatos ha
lottamat megbántotta' NépkGy. 164530. 

telna- névutós határozók. 
Azonos a két cselekvés alanya. Sing. 1. sz.: evén ti palem-

ki saj-nör yölmem telna... lajen vaj vur&y vol nöman kirla-
lem 'lányodról a fülem mögös porczogójával mióta hallottam, 
fejszenyél oldalos helye módjára forgok3 NépkGy. 154168. 

A két cselekvés alanya más-más. A főm. a. sing. 3. sz., 
a mellékm. a. sing. 1. sz.: tvida pitmam-t elna %oliby pela 
uet tvl-kemi iis 'mióta viselni kezdtem, huszonöt éve annak' 
Nyelvi I. 794. 

B) F e l t é t e l e s m e l l é k m o n d a t o t h e l y e t t e s í t a 
h a t á r o z ó r a g o s i g e n é v . 

A két cselekvés alanya azonos. Sing. 1. sz.: lida üt
ni d m n a mola siialdhm uantlidem andam cha enni akarnék is, 
a mit nézek, nem hallom' Nyelvi I. 19s. 

Birtokos-személyragos igenév határozóragok és névutók 
nélkül is helyettesíthet mellékmondatot, bár ez csak ritkán 
fordul elő. 

Okhatározó mellékmondatok : 
ney-lampen vásoyi nemdy ort olrnen kort yoilam jélema 

muja páitvslen 'magadforma város feje neves hős létedre a 
faludbeli emberek előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy. 
1781055; tánt-oyi sijdy ort olmen kort yoilan jélema muja pái
tvslen rnász feje híres fejedelemhős létedre a faludbeli emberek 
előtt miért keveredel szégyenbe' NépkGy. 1781057. 
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Időhatározó mellékmondat: 
uátli-igi olmdii-yui sat nöbdt eudlt vbdrliiisen 'Vatli-öreg, 

mióta csak vagy, száz év óta ügyeskedtél' Nyelvi I. 1334. 

S z e m é l y r a g t a l a n i g e n é v . 

Láttuk a -í'képzős igenévnél, hogy határozóragokkal kap
csolatban mellékmondatot pótolhat akkor is, ha nincs ellátva 
birtokos személyraggal. Ugyanezt az -m-képzővel alkotott név
szónál is megtaláljuk. 

iubina-névütós határozók. 
A két cselekvés alanya más-más. Sing. 3. sz.: sduar in a -

ndm iubina Ivbasydn kutna noy-ydp'99 'miután a nyúl elment, 
két éléskamrája közé felkúszott' Nyelvi I. 569; tömi mandm 
iubina nemdza and béds 'miután a tűz a házat megemésztette, 
semmit se talált' Nyelvi I. 18J0; igdl m and in iubina ydrdn 
niy uir ahnna mands 'miután az ura elment, a ydrdn (falvi) nő 
a folyó partján levő erdő szélére ment' Nyelvi I. 157 r 

A főm. a. sing. 3. sz., a mellékm. a. plur. 3. sz.: soyayt 
ni a n d m iubina pa-mou eudlt uai-/id io^tihüda pidds "miután 
a foglyok eltávoztak más vidékről vad hal kezdett jődögélni' 
Nyelvi I. 329; ioymel iets 9 m iubina yvtafi libina eui si yalhl 
'miután a tánczukat elvégezték, a lány a kárpit mögött sír5 

Nyelvt. I. 906. 
A fő- és a mellékm. a. plur. 3. sz.: uéld m-iubina tazi 

lobas yoéa marísdt 'miután megölték, a prémes kamrához men
tek* Nyelvt. I. 15912. 

kemna-néYutós határozók. 
A fő- és a mellékm. a. sing. 3. sz.: oyti-uai l vn din-

ke mn a ímd laml a mint a kígyó bement, a felesége szól' 
Nyelvi I. 112x; apn %o poyijem ort-poyi tardm jdsdn yájdin-
kemna lebdt sempi anzvl-juy nömdn vosilital 'apród férfi fiacs
kám, a mint a fejedelemfi kemény beszéde őt megütötte, puha 
bélű csipkefa (módjára) felpattan' NépkGy. 156^,,; yo popjem 
yo-poji tardm kel pitdm-k&mna lebdt sémvi an£vl-juy nönun 
vosilital 'apród férfi szolgám, a mint a fejedelemfi kemény be
széde őt megütötte, puhabelű csipkefa (módjára) fölpattan* 
NépkGy. 156217. 
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A főm. a. plur. 3. sz., a mellékm. a. sing. 3. sz.: si iazdy 
dardm-kemna yat %o£dyna ioydtmel a mint ez a szó véget 
ért, a ház mellé érkeztek' Nyelvt. I. 152u . 

V. G e r u n d i u m . 

Az -m-képzős igenév a locativus -n ragjával ellátva (-man) 
a magyar -va, -ve és -vén, -ven-képzős határozó igenévnek 
felel meg. 

Leggyakrabban állapothatározó ez az igenév; ezenkívül 
azonban több más alkalmazásban is előfordul. 

A) Á l l a p o t h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

Sing. 1. sz.: ar si VOAU optdy oyem VUSAÍ patvp nir-jiyydA 
iSAman aA-ámvsAem csok fürtű hajas fejemet lecsüggesztve ülök' 
NépkGy. 251136. 

Sing. 2. sz.: nvy tam moudnna yaúadiijman oldi ney-
yoi ete ezen a földeden rejtőzködve élő ember vagy5 Nyelvt. 
I. 1013. 

Sing. 3, sz.: asúí-soy nömen tayarman láiű fa medve
bőr fel van akasztva' Nyelvt. I. 8214; y°^V 7.°i yaddl yoéa 
la imán yasédt ca harmincz a házunk mellett állva maradt' 
Nyelvt. I. 2BU; lou y a VI9 man dmesl cő sírdogálva ül5 Nyelvt. 
1.79; Ivl-kem pbn-sofi raygdtliiiman amddB ca vízbe gázolva 
öles hálót állított oda' Nyelvt. I. 3 2 n ; iöy'k sugatman mani-
tyiü fa jég eltörve megy' Nyelvt. I. 7010. 

Dual. 3. sz.: tal oysar ka111 man yaéwydti az üres fej
kendőt fogva maradtak' Nyelvt. I. 207; somml la imán laudlt-
Ipydn 'egyenesen állva esznek' Nyelvt. I. 462. 

Plur. 3. sz.: uul igdt ivya ámdsman pöddrlat caz öreg 
emberek együtt ülvén beszélnek' Nyelvt. I. 1653. 

B) M ó d h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

Sing. 1. sz.: ma, you mou uan mou uelftdslvman ipy'a-
liixUm cén vadászva-halászva messzi földet, közel földet bejár-

Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 31a 
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tam' Nyelvt. I. 81 3 ; ma Isi mosa liuman olfom 'én csak vala
mit evén vagyok' Nyelvt. I. 936; molaidm söm&tman uhm 
'mibe öltözve megyek' Nyelvt. I. 59. 

Sing. 2. sz.: so/li-törSm aéena Auy gdtman yoyya cSo/li-
Ég atyádhoz olvasva hágj föl' NépkGy. 258401; nvy mola tvi-
man ösan 'te mit hordva vagy' Nyelvt. I. 100fi. 

Sing. 3. sz.: ittam asní ligazds, lig asman orna naudrm>s 
'erre a medve megharagudott, haragosan az erdőbe ugrott* 
Nyelvt. I. 412; ími-mvrt vbdl sidaman yalhl 'a nénje mind
egyre hallgatagon sírdogál' Nyelvt. I. 32 t ; apsdl talliiiman 
ivy'dl 'öccsét húzva járt' Nyelvt. I. 31 9 ; ar-simdl uai lou pehl 
oy ponman lokűmdht 'a sok kevés állat feléje fejet hajtva 
ugrándozik' Nyelvt. I. 7716; aygdl tvidm mo%la nvy nvyman 
noySml 'az anyja bírta szíves nevetést nevetve fut5 Nyelvt. I. 
13 lu; vurdn polssy Ha k man nömdn ámvstal Véres nyálat köpve 
fölül' NépkGy. 22370; i /upl töy§lna manl, porldman manl 
:az egyik ember szárnyon megy, repülve megy' Nyelvt. I. 1664. 

Dual. 3. sz.: kat eui nöy §lman man'sdydn fa két lány 
futva ment' Nyelvt. I. 204; uas-pöz§y IIuman olhydn 'récze-
tojást evén vannak' Nyelvt. I. 324. 

Plur. 3. sz.: ouelna nv% man itsdt, ivntman itsdt 'az 
ajtón nevetve mentek ki, játszva mentek ki' Nyelvt. I. 151 U ; 
kat pela vurdtman sidi kéritan 'két felé erőlködve úgy esnek 
el' NépkGy. 431209. 

C) I d ő h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 
1. Egyidejűség. 
Sing. 1. sz.: mou kerdtman ivy'sdm 'a földet megkerül

vén jártam' Nyelvt. I. 76 u . 
Sing. 3. sz.: né verti uardm ver-álydl-ki uertal m a n m a n 

uertal 'a nő tevő munkáját ha csinálja, járásközben teszi' 
NépkGy. 110157; ne jontti jontdm jol-álydl-ki jonttal swosman 
jonttal a nő varró varrását ha varrja, menésközben varrja' 
NépkGy. 154145; iuuman uehmdtl i layg 'a múltkor jővén, 
a fogása egy evet volt' Nyelvt. I. 944. 

2. Előidejtiség. 
Sing. 1. sz.: nayk-juyi verdy áu loyyman sidi Étiem 'a 

fenyőfából csinált ajtót betéve ím kimegyek' NépkGy. 1759a6; 
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ybl-juyi verdr) áu tby ormán sidi itlem 'a lúczfenyőfából csi
nált ajtót bezárva ím kimegyek' NépkGy. 1759S7. 

Sing. 2. sz.: siddn Humán maná 'ezt evén menj' Nyelvt. 
I. 1687. 

Sing. 3. sz.: imdl sem-py'gdl mbyyman noy-laidmdds 'a 
felesége a könnyét (szeme vizét) törülvén, hirtelen fölállott' 
Nyelvt. I. 1296; l kur söy%sdman py'g-ilbina Ivyds 'egyik 
lábát (a parthoz) rúgván a víz alá ment3 Nyelvt. I. 1587; lol 
mü láyydtman il-loyytal 'a fölengedett földet megnyitva le
száll5 NépkGy. 163 í89; yü ámsdm namprdl parkatman nömdii 
láiltal 'hosszú ideig ült porát lerázva fölemelkedik' NépkGy. 170739. 

D) C z e l h a t á r o z ó g e r u n d i u m . 

loy% venz'dy ár yárem laulman tata yistem 'Bálvány-
képű sok rénbikámat őrizve itt maradok' NépkGy. 116378; si 
snydm kasman ivy'hm 'ezt a subámat keresvén, járok'Nyelvt. 
I. 80 ; sás liuman ya£»s 'a menyét evén (ott) maradt' Nyelvt. 
I. 68B. 

E) Néha f e l t é t e l e s jelentésű a gerundium: ma tádá 
töröm párddm tas neyyoina liuman ant yohl 'ez az istentől 
rendelt nyáj embertől evén nem fogy el' Nyelvt. I. 4210; ndy 
liuman tör§m párddm tas an( yohl 'ha esztek, az isten adta 
nyáj nem fogy el' Nyelvt. I. 3810. 

Verbum finitumot is helyettesíthet a gerundium más igék
kel kapcsolatban: lou ilta svyat uantm an tvildli 'ő alulról 
figyeli' Nyelvt. I. 118; sidi si y anemman olldt 'egyszer (csak) 
meglátják' Nyelvt. I. 15413; loy odiiiman ietsds 'megmosdott' 
Nyelvt. I. 125. 

Imperativus-értelmit a gerundium a létigével kapcsolatban : 
nvmdsman bla 'gondold meg' Nyelvt. I. 392; oysar sida-
man bla 'róka csöndbe légy' Nyelvt. I. 10412; selta nvy ybri-
man bla "aztán rettegj' Nyelvt, I. 1575; ittam aygdl idrman 
at ol 'az anyja csak legyen megkötve' Nyelvt. I. 363 ; Un ya-
úemman oládi 'lebukva legyetek' Nyelvt. I. 1547; tám mouna 
yahádiiiman ollu 'ezen a vidéken elrejtőzve legyünk' 
Nyelvt. L 4í9 . 
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