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Volt-e a magyarban -u-, -ü- praeteritum-képző? 
KRAUTER FERENC „A v-tövű igék" című dolgozatában a HB. 

levn (olv. leün) szavát a következőképpen elemezte: *le- tő, *-ü-
praeteritum-képző, -n személyrag (vö.: NyK. XLII, 321—22). 

Azóta az -u-, -ü- praeteritum-képzővel még ERDÉLYI LAJOS 
(FUF. XVIII, 90—107), HORÖER ANTAL (Csengery—Emlék 186—88, 
A magyar igeragozás története 12—13, 83—7 stb.) és GOMBOCZ 
ZOLTÁN (Ung. Jahrb. X, 13) foglalkozott behatóbban. Az ő kuta
tásaik alapján az -u-, -ü- praeteritum-képző használati körét a 
HB. levn szaván kívül még általában a következő esetekre szok
ták kiterjeszteni: 

1. a jelenidejű funkciót nyert palóc ny. várónk (>-váraónk), 
kérőnk (^kéreönk) stb. alakokra; 

2. a tárgyas ragozású praeteritumok többesszámú első 
személyére: várók, kérők stb. s innét az alanyi ragozásba is 
átterjedt várónk, kérőnk formákra 

3. s végül a HB. hadlaua, terumteve szavaira. 
Vegyük talán most őket egyenkint tárgyalás alá. 
1. A. köznyelvi várunk, kérünk alakoknak a palóc nyelv

járásterület egy részén várónk (=-) váraónk, kérőnk (=-) kéreönk 
felel meg. Az -ónk, -őnk rag -ó-, -ö- elemében HORGER szerint az 
-u-, -ü- igenévképző lappang (vö. A magyar igeragozás története 
12—3, 85). A várónk, kérőnk alakok mellett azonban egészen 
közönséges még a palócban a birtokos ragozású papónk, kertönk 
stb. is a köznyelvi papunk, kertünk helyett. Mivel a birtokos 
ragozásban senki sem sejthet lappangó igenévképzőt, s a palócban 
egyébként is gyakoriak az -ó, -ő végződésű névszótövek: apaó, 
ocsaő, fúraó, gyalaó, veseő, sepreő, gyüszeö stb., azért azt hiszem, 
HoRGERrel szemben ZSIRAI MiKLósnak van igaza „az ó, ő a birtokos 
személyragozásban bukkant fel és onnét harapózott át az ige
ragozás területére" (ZSIRAI: MNy. XXVII, 199). 

2. Valamennyi kutató véleménye egyezik abban, hogy a 
tárgyas ragozású praeteritumi -ók, -ők, -úk, -ük, -őjok, -őjök, -őjek, ille-
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tőleg az alanyi ragozású (nyelvjárásbeli) -ónk, -őnk ragok tulajdon
képpeni praeteritumi eleme az -o, -ö. Abban sem tér el a felfogás, 
hogy a sokféle rag közül a legősibb alak az -ók, -ők s a többi 
rag — SZINNYEI helyeselhető feltevése szerint — csak későbbi 
analógiás alakulás (vö. SZINNYEI : MNy. XI, 13; HORGER i. m. 64—5; 
másképpen, de helytelenül SIMONYI, TMNy. 613). MELICH szerint az 
-ók, -ők alak -d- eleme korábbi -á-ból való, ugyanígy az -ő- is 
-é" bői fejlődött (vö. MELICH, A magyar tárgyas igeragozás 74—5, 
átveszi SZINNYEI, A HB. hang- és alaktana 8, 36, NyH7. 110). 
Egészen más úton kísérletezett ERDÉLYI LAJOS (FUF. XVIII, 90—107), 
később GOMBOCZ ZOLTÁN (Ung. Jahrb. X, 13), illetőleg tőlük függet
lenül HORGER ANTAL (Csengery-Emlék 181, A magyar igerag. tört. 
65 stb.). Szerintük a praeteritum többes első személyének -d-, -ő-
eleme eredet szempontjából nem függ össze a paradigma többi 
tagjával, mert ez az -ó-, -ő- egy praeteritumi funkciót nyert 
finnugor *-/¥ nomen verbale folytatója. 

Az -ó-, -ö- elem azonban nemcsak a praeteritumban van 
meg, hanem a feltételes módban is közönséges. Sőt tovább is 
mehetünk. A praeteritumi -ók, -ők, -úk, -ük, -ójok, -őjök, -őjek, 
illetve -ónk, -őnk ragokkal teljesen párhuzamos feltételes módbeli 
ragok is fejlődtek: -nők, -nők, -mik, -nük (=~) -nuk, -nük és -nójok, 
-nőjök, -nőjek, illetve -nőnk, -nőnk (vö. TMNy. 613 ; NyH7. 127; 
MELICH i. m. 39 ; HORGER i. m. 64—6, 115). 

E szinte nyilvánvaló hasonlóságot HORGER a következőképpen 
próbálta magyarázni: „ . . . ismerve azt az erős párhuzamosságot, 
amely az elbeszélő múltú és a feltételes alakok között észlelhető, 
joggal feltehetjük, hogy a feltételes mód szabályos (mi) *várná-k, 
*kérné-k alakjába az elbeszélő múlt (mi) várók, kérők alakjának 
hatása alatt hatolt be az d, ö h a n g . . . " (vö. i. m. 67). Hogy a 
feltételes mód és az elbeszélő múlt alakjai között jogosult a 
közelebbi kapcsolatok feltevése, azt a ragok tagadhatatlanul nagy 
hasonlósága miatt valóban bajos volna kétségbe vonni; 

HORGER azonban csupán az egyik lehetőséget vizsgálta meg, 
holott analógiás fejleményeknél minden eshetőséggel számolni kell! 
Mi például éppen a második lehetőséget, vagyis a feltételes mód 
-nók, -nők ragját tartjuk eredetibbnek és az elbeszélő múlt -ók, -ők 
alakját az analógiás fejleménynek, azon egyszerű oknál fogva, 
mert ebben az esetben az uráli *-n8k$ ~ *-n8y£ alapalakból (vö. 
SETÁLA, T U M . 152—8; BUDENZ, UA. 64 §; SZINNYEI, Sprw2. 125, NyH7. 
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112, stb.) nemcsak a feltételes mód -nék, -nák és -nők, -nők ragía, 
hanem a praeteritumi -ők, -ók ragok -ö-, -ó- eleme is megfejthető 
egészen szabályos hangtani fejlődéssel, anélkül, hogy az utóbbiak 
magyarázatához külön alaki elem felvétele volna szükséges. 

A feltételes mód legrégibb magyar alakja -ney- olv. -n'éi-
1. KT. lelhetneync (vö. SZINNYEI, A HB. hang- és alaktana 37). 
A finnugor *-n&ká' oo *-né'yü és a legrégibb magyar forma -ney-
között kétségtelenül kellett még lenni egy ó-magyar -neü- alaknak 
is, vö. hangtani szempontból ősmagyar *fey '*- ó-magyar fey (vö. 
1055 : feherea, ugyanott: mének, azah. olv. meney, ászdy) =*- feü (vö. 
1055: feu, 1211: Feud, feud szn.) =- fej (vö. 1138/1329: Feidi 
MonStrig. I, 93) *- fé (vö. 1055 : fee, 1440 k.: heriosvelg/e stb. 
OklSz., N. fé) | feketeü (vö. 1211: Feketeu, 1256: Feketeufa stb. 
OklSz.) *- feketéi (vö. 1095/XII—XIII.: Feketeyái szn. OklSz.) =~ 
fekete (vö. 1278: fekete pótok stb. ÖklSz.) (vö. GOMBOCZ, Magyar 
történeti nyelvtan. II. r. Hangtan II. Hangtörténet*. 59—60). Az 
ó-magyar feü, feketeü alakból azonban nemcsak fé és fekete, hanem 
mint tudjuk, még fő és fekető is fejlődött, ugyanúgy mint a HB. 
levn olv. leün szavából is >- JókK. 4/16 len olv- lén ~ JókK. 
71/17 lewn olv. lön stb. (vö. SZINNYEI i. m. 44 ; HORGEE i. m. 105), 
vagyis az -eü- kettőshangzó egyrészt -é, másrészt -ö lett. Ez a 
kétirányú fejlődés adja magyarázatát feltételes módbeli ragunk 
mai kétféle alakjának is I Az egész fejlődés menetét egyébként a 
következőképpen képzelhetjük el: uráli *-nö'kö <» *-n&y&'»- ősmagyar 
*-né'y *- ó-magyar *-ney és *-neü- »- -nej (KT. lelhetneync) -—né-
(te kérnéd), illetve -*neü- >- -nő- (mi kérnök). 

A mélyhangú szavakban -ná- (te adnád) és -nó- (mi adnók) 
alakot találunk. Mindkét forma MELICH helyeselhető nézete szerint 
későbbi illeszkedés eredménye (vö. MELICH i. m. 12—3). Hogy a 
feltételes mód jelenének a magyarban eredetileg csak magashangú 
alakja volt, azt az illeszkedés nélküli (én adnék, kapnék) alakokon 
kívül a rokonnyelvi megfelelések is' igazolják: vogulT. -né, 
osztják -£é-, cseremisz -ne-, finnS. -ne-, lappK. -ne-, szamojéd 
O. -ne-, -ni-, Jur. -ni-, -ji-, Jen. -ni-, -ji-, -i- (vö. SZINNYEI, Sprw.2 

125, NyH.7 112; GYÖKKÉ, Die Wortbildungslehre des Uralischen 
50, 95). 

Joggal megjegyezhetné valaki, hogy miért fejlődött a fel
tételes mód ragjának *-eü- kettőshangzója csupán a többesszám első 
személyében másként, mikor a paradigma többi tagjában közös 
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egyirányú fejlődés képe tükröződik? Azt hiszem, nem járok messze 
az igazságtól, amikor ennek okát a többesszám 3. személyében 
keresem. Közös hangfejlődés esetén ugyanis nemcsak a többes
szám 3. személyében (védnek, vágnák), hanem a többesszám 1. 
személyében is (*védnék, *vágnák) -nék, -nák lett volna a rag, ami 
kétségtelenül az értelem rovására ment volna. 

Ha mármost figyelembe vesszük a feltételes mód és az 
elbeszélő múlt közötti erős alaki párhuzamosságot (védném, véd-
néd, védné, védnök, védnétek, védnek és védem, véded, vedé, védők, 
védetek, védek), mi sem látszik természetesebbnek, mint annak 
feltevése, hogy az elbeszélő múlt egykori szabályos (mi) *véd-é-k, 
*vár-á-k alakja éppen a feltételes mód (mi) véd-nő-k, vár-nó-k 
alakjának hatása alatt módosult és lett a ma i : (mi) véd-ő-k, 
vár-ó-k. 

3. A HB. hadlaua, terumteve szavainak -u-, -v- elemét 
KRAUTER FERENC, ugyanúgy mint a HB. leim -v- jét, igenévi eredetű 
praeteritum-képzőnek tartotta (vö. NyK. XLII, 332); hasonló
képpen vélekedett róluk ERDÉLYI is (FUF. XVIII, 93—4), míg 
SZINNYEI (i. m. 39—40) és MÉSZÖLY (Nyr. XXXVIII, 301—5, 343—8) 
hézagtöltő hangot látott, bennük. Melyik magyarázat a helyes? 
Azt hiszem igazat kell adnunk HoRSERnek, hogy „azt csak a 
HB.-del közel egykorú új és nagyobb terjedelmű nyelvemlékek 
napfényre kerülése tudná eldönteni" (i. m. 84). 

4. Hátra volnának még sz-szel bővült y-tövű igéink jólismert 
alakjai: lön, tőn, vön stb. KRAUTER szerint „a i'-tövű igék kérdé
sének a nyitja" (i. h. 319) rejlik ezekben az alakokban. SZINNYEI 
is nagy súlyt vet rájuk. „Csupán azt akarom megállapítani, hogy 
*-u, -ü- jeles praeteritumuk, úgy látszik, csupán f-tövű igéknek, 
mégpedig azok közül is csak olyanoknak volt, amelyeknek v-je 
-sz-szel vagy -sz-szel és -d-\él váltakozik, . . ." (i. m. 37). A per
döntő bizonyítékot KRAUTER FERENC így foglalta össze röviden. A 
HB. levn szavának -n eleme „a 3. sz. ragja, marad tehát tőnek 
és p r a e t e r i t u m k é p z ő n e k : *leü-. Mivel a praeteritumot 
valaminek csak kell jelölnie, a leü alakot már csak így elemez
hetjük: *le- a tő és -ü a praeteritumképzo" (KRAUTER i. m. 321—2). 
„A mai nyelvész — írja LAZICZIUS —, akinek tekintetét az ellentét 
axiómája irányítja, a nyelvi jelrendszerek vizsgálatából jól tudja, 
hogy nemcsak a „van", de a „nincs" is lehet fontos építőkockája 
a nyelvnek. Tehát a helyett, hogy a „nincs"-bői messzemenő és 
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rendesen téves következtetéseket vonna, a „ nincs "-nek megfelelő 
nulla-fokon álló elemeket ép úgy kezeli, mint az anyagilag adot
takat, de természetesen csak rendszeren belül, akkor, ha megfelelő 
ellentét kínálkozik. 

Ha az időt csak külön időjellel lehetne kifejezni, akkor a 
magyarban ma sem lehetne beszélni, mondjuk, jelen időről, mert 
nincs anyagi jele. A tud alakot azonban épen az teszi jelenidejűvé> 
hogy szemben áll vele a tudott sajátos multjegyével, tehát a 
nulla-fokon álló időjellel, vagy, ha úgy tetszik, az időjel hiányával 
ép úgy ki tudjuk fejezni az időt, mint más nyelv esetleg pozitív 
eszközeivel" (vö- LAZICZIUS, A finnugor idők kialakulásának kérdé
séhez: MNy. XXIX, 19).1) Ha tehát a tud azért jelen, mert szemben 
áll vele a „tta multjeles tudott alak, akkor a leün, *teün stb. 
alakok viszont azért tarthatók jeltelen multidőnek, mert kivétel 
nélkül szemben áll velük az „sza jelenidő-jellel ellátott lesz, tesz 
stb. Hogy a levn, *tevn stb. alakok -ü- eleme etimológiailag csak
ugyan a tőhöz is tartozhat, azt a rokonnyelvi alakok mindenben 
támogatják; vö- : magyar teü-n ~ finn teke- ^ mordv.E. feje-, M. 
tijd- ~ lappN. Dáoká- stb. | magyar veü-n ~ vogulAK. ftaj-on 
„nimm" ~ osztj.Kond. tvdi-dm „ichnahm". Az összehasonlító hang
tant tárgyaló kézikönyvek bőséges példával igazolják, hogy az 
első szótag határán szereplő finn és lappN. -&-nak, a mordvin 
-j-nek, a vogul és osztják -i-nek a magyarban -u-, -ü- az egyik 
szabályos megfelelője (vö. SZINNYEÍ, Sprw2. 30—1, NyH.7 35—6; 
PAABONEN, Beitráge 54—9 stb.). 

Az elvi elgondolást ezzel elő is adtuk röviden, fíátra van 
azonban még a történeti megvilágítás, mely hivatva van az egész 
kérdést a maga teljességében elénk állítani. Előrebocsájtom, ebben 
sem lesz hiány. E sajátságos praeteritumképzés ugyanis nem 
egyedül álló az uráli nyelvekben. Pontos megfelelője még ma is 
él a déli-osztják nyelvjárásokban. 

SETÁLA a déli-osztják praeteritumi alakokkal kapcsolatban 
még kénytelen volt megjegyezni — részben talán a hiányos anyag 
miatt is —, hogy „Dieses Práteritum ist unklar, sowohl hinsicht-

x) Az ellentét és a „zéró phonique" elvével és alkalmazásával kapcso
latban vö. még SAUSSURE, Cours de linguistique générale2 123—4, 163; Travaux 
du cercle linguistique de Prague IV, 321; V2, 49, 81 stb. 
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lich der Bildung als der Anwendung . . . " (TuM. 108). Miért? 
A feleletet megadta már CASTRÉN : „ Für das Práteritum giebt es im 
Ostjakischen keinen besondern Charakter, sondern die Personal-
affixe werden unmittelbar an den Verbalstamm gefügt" (vö. CASTRÉN, 
Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörter-
verzeichniss 51). A jeltelen praeteritummal szemben a praesensben, 
ugyanúgy mint a magyarban, gyakorító képzős alakokat találunk. 
„Zur Bildung des P r á s e n s " — írja PATKANOW—FUCHS — „wird im 
Ostjakischen bekannterweise das Frequentativsuffix -t (welches 
mit -d- wechselt . . .) an den Stamm angehángl" Cvö. PATKANOW— 
FUCHS, Laut- und Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekte 176), 
például: pan- „legén" praeteritum egyesszám 1. panem „ieh legte", 
2. panen, 3. panet, kettősszám 1. panemen, 2. paneden, 3. paneden, 
többesszám 1. paneu, 2. paneden, 3. panet; míg ugyanebből H 
praesens egyesszám 1. pandem „ich lege", 2. panden, 3. pandet, 
kettősszám 1. pandemen, 2. pandeden, 3. pandeden, többesszám 
1, pandeu, 2. pandeden, 3. pandet (vö. CASTRÉN i. m. 5 8 ^ 9 ; 
PATKANOW—FUCHS i. m. 177—86). Ugyanígy ragozódnak v-tövű 
igéink déli-osztják megfelelői is, sőt azokban a paradigmákban, 
melyekben tőváltakozás is van (erről rövidesen egy más alkalom
mal), a praeteritumban a mássalhangzós, a praesensben pedig a 
csonka, vagyis a magánhangzós tő szerepel, azaz mindenben a 
magyar leü-n, veü-n ~ lesz, vesz váltakozás pontos megfelelője 
bontakozik ki előttünk: Kond. tewdm, Jug. Liwgm „ich ass" ~ 
Kond. tetem, Jug. L«/9m „ich esse"; Kond. wdidm, Jug. wdiwm 
„ich nahm" ~ Kond. wdfom, Jug. wdlhm „ich nehme" stb, 
(PAAS.—DONNBR, Wörterb.). Hogy a magyar és déli-osztjá/c leün y 
lesz és tewdm ~ tetőm alakpárok szerkesztésmódja azonos, abban 
a fentiek után bajos kételkedni. Pedig ezzel még nem is tártunk 
napfényre mindent. A magyaron és a déli-osztjakon kívül ugyanis 
még a szamojédban is előkerül a jeltelen múlt, s a jeltelen múlttal 
szemben a jelenidőben ott is csak frequentatívképzős alak járja. 
Már t. i. az olyan esetekben, amikor kiegészülés folytán egyes 
mom. igék paradigmájának nemcsak fél- és régmúlt, hanem jelen 
alakja is támad. 

CASTRÉN a szamojéd igeidők bonyolult rendszeréről szólva a 
többi között a következőket írja: „Es geschieht zwar auch in 
andcren Sprachen, dass die Natúr der Handlung eirien Einfluss 
auf die Zeiten des Verbums ausübt, in Folge wovon z. B. im 
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Russischen ein momentanes Verbum nie ein Praesens, sondern nur 
ein Praeteritum oder Futurum bildet; doch wáhrend sowohl das 
Russische als auch andere Sprachen gewöhnlich jede besondere 
Zeit durch besondere Charaktere bezeichnen, kann dagegen im 
Samojedischen ein und dieselbe Verbalform verschiedene Zeiten 
ausdrücken; z. B. mueu, ich nahm, vom Stamme mne, ~atjeu, ich 
tvarte, vom Stamme ~atje" (vö. CASTRÉN, Grammatik der samoje
dischen Spachen 373). A tüzetesebb megvilágítás céljából közlünk 
még* pár példát az újabb gyűjtésből is : Jur. (LEHTISALO : MSFOu. 
LVI, 25) Sjo. ienm' oá. le0rim „ich erschrak" : O. leró „zittern 
(vor schreck), erschrecken" | (i. m. 41) O. miő'm* „ich gab" : O. 
mits „gebén" | (i. m. 56) O. töőm1 „ich kam (soeben)": O. tös 
„kommen" | (i. m. 17) K. rnqőám* „ich schnitt", Sjo. maőa(i „ich 
schnitt ab" : O. T. rnqda „abschneiden", stb. || (i.m. 22) O. nüőrrí 
,ich stehe", T. nünm\ U-Ts. Oks. N. M. Sjo. nünC „id." : O. T. 
Sj. nü-ltta „zum stehen bringen". | PROKOPJEW, Ü3HKH H micBMeti-
nocTb CaMoe^cKHx H c[3HHHo-yropcKHx Hapoa,OB 40) jilem „a aciiBy" ; 
jile- (tő) stb. Nem kétséges, hogy a felsorolt alakok eltérő idővonat
kozásának oka az egyes igetövek alapjelentésében rejlik; a múlt 
idejű alakúk mind momentán, a jelenidejű formák pedig mind 
frequentatív-duratív alap jelentéssel bíró tövek. 

A jeltelen múlt alakok CASTRÉN szerint azt fejezik k i : 
„ . . . dass die Handlung sich soeben zugetragen hat, dass sie noch 
für die Vorstellung gegenwártig ist und noch fortfahren kann in 
ihren Wirkungen zu existiren; z. B. merilieu, ich verwundete soeben 
(die Wunde ist noch zu sehen)" (vö. CASTRÉN i .m. 376). Ha azon
ban „die Handlung sich schon vor lángerer Zeit zugetragen hat 
und durchaus abgeschlossen ist" (vö. i. h.), ebben az esetben már 
a momentán alap jelentéssel bírp igék is külön alaki elemekkel 
(-/?/?§-, -$?§, -mmae-, -g§a-, -§ stb.) fejezik ki a multat : Jur. 
(LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 109) O. töp/leőm? „ich bin gekommen", 
töfiften „du bist gekommen", tüjH/Hi „er ist gekommen" ; Nj. 
tömmaet „ich bin gekommen" stb. : O. tö- „kommen", míg a jel
telen múlt (LEHTISALO: MSFOu. LVI, 56) O. töőm' „ich kam (soe
ben)" | (LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 109) O. ***.$#% „er hat ge-
nommen", Nj. miémmaj id.: O. m^e- „nehmen", míg a jeltelen 
múlt (GASTR. Gr. 373) mueu „ich nahm" | (LEHTISALO: M S F O U . 
LVI, 17) U. madaháfí „ich hatte es geschnitten" : O. T. mqőa 
„abschneiden, míg a jeltelen múlt Sjo. maőafi „ich schnitt ab" | 
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Jen. (PEOKOPJEW i. m. 89) pur>aro§ „TBI IKUOSKH^ ero" : pur/a- (tő), 
míg a jeltelen múlt puyaro „TLI IKVLOSKH Î (ero)". 

Az a körülmény, hogy az osztják és magyar jeltelen múlt 
alakok nemcsak a közeli, hanem a távolabbi multat is kifejezik, 
továbbá, hogy a fenti momentán alapjelentésű igékhez járuló 
multjelek {-@@l, -2 stb.) teljesen azonosak a frequ.-duratív alap
jelentésű igék multjeleivel [(LBHTIBALO : MSFOu. LXXII, 109) OP. 
yaefilSem1 „ich bin gewesen, war": xáé- „sein" ; M. memimgm? 
„ich habé gehabt, hatte" : meU „habén"; (PEOKOPJEW i. m. 42) 
man jilemanz „n SKILA" ; jile- „SKHTB"], azt bizonyítja, hogy a 
momentán alapjelentésű igék multidejének külön alaki elemmel való 
megjelölése a szamojédban a frequ.-duratív alapjelentésű igék ana
lógiájára keletkezett, ahol — mint majd látni fogjuk — a multidőnek 
kifejezése minden esetben csak formansszal történik. Analógiás 
átcsapás egyébként a jelenidő alakjaival kapcsolatban is kimutat
ható. (CASTR., Wörterverz.) Jur. wáda- „ernáhren, erziehen" kétség
telenül frequ.-duratív alapjelentésű ige s mégis előkerül -mbi-
frequ. képzős praesens alakja is : wádambiu „ich ernáhre, erziehe". 
Aligha lehet kétségbevonni, hogy itt meg a mom. alapjelentésű 
igék (frequ. jeles) praesensének a hatásával kell számolni. 

Mármost a momentán alapjelentésű igék jeltelen multideje 
mellett a praesensben mindig frequentatív képzős alakokat talá
lunk, míg a frequentatív-duratív alapjelentésű igék jeltelen prae-
sensével szemben a praeteritumban kivétel nélkül befeje
zett cselekvésű igenév-képzős alak járja. Lássunk talán, egy
két alakpárt előbb a momentán, majd a frequentatív-duratív 
alapjelentésű igék csoportjából: Jur. (CASTRÉN, Wörterverz.) juou, 
(LBHTIBALO : MSFOu. LVI, 34) N. jcfáft „ich verlor" ~ (CASTRÉN i. h.) 
juopiu „ich verliere" | (LEHTIBALO i. m. 67) Ö. jiiift „ich sperrte 
(es soeben) ab" ~ O. jwmBríp „ich sperre (fortwáhrend)" ; O.jíüs 
„absperren (wasserstrasse)", | fi. m. 33) T. nóhöm? „ich geriet in 
schweiss", Oks. nöham? id. °° (CASTRÉN i. m.) nohámbidm „ich 
schwitze" | (CASTRÉN i. m.) miHdm, mtfiu „ich gab zurück", (LEH
TISALO i. m. 41) O. mld'm? „ich gab" °° (CASTRÉN i. m.) mipiu, 
mitau „ich gebe" ; (LBHTIBALO i. h.) O. mits „gebén" | (i. m. 56) 
O. tödrr? „ich kam (soeben)" «*> tüttaőirí „ich komme, werde kom
men", Oks. tüttam1, Lj. S. tu^ttam* id.; O. tös „kommen" | (CASTRÉN 
i. m.) táu „ich gab zurück" 00 (LBHTIBALO i. m. 18) O. taüaőm\ tattam' 
„ich gebe, werde gebén", T. tattaom* id . ; O. T. Sj. stb. ta-
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„gebén" || osztj . szamoj . (PROKOPJEW : Ung. J a h r b . XI, 442) Tas . 
inna eap manta „nach oben k a u m blickte er auf", (i. h . 450) 
manDÍ^o „einen Blick werfen" ~ manriim&tyo (^= manDÍ-mBi-ko) 
„ansehen, schauen, be t rach ten ( lárgere Zeit)". 

A (CABTR.) -mbi-, (LEHT.) -mBrl-, (PROKOPJ.) -niBl-; (CASTR,) -pi-, 
-bi-; (CASTR.) ta-, (LEHT.) -tta- p raesensképzők eredetűkre nézve fre-
quentat ív igeképzők: (CASTR. i. m.) labtiembiu ,. befestigen, dass 
e twas haftet" : labtieu „haften" | (LEHTISALO i. m. 68) U. tíunríeniBrá 
„riechen ( fo r twáhrend / ' : K. twn'ríe „r iechen" | (i. m . 111) Oks . 

já~őqniBrá- „ for twáhrend schiessen" : O. jáőa „schiessen* || ( i .m . 48) 
Nj. püééipin „du blást ( f o r t w á h r e n d / ' : O. pösga „blasen" | oszt j . 
szám. (PROKOFJEW i. m . 450) Tas . orkllpíko „hal tén (auf lángere 
Zeit fassen)" : orkUko „fassen" || A -ta-, -tta- frequ.-inch. képző m a m á r 
önál lóan < cm igen fordul elő, pld. J u r . (LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 
327) O. tosetta „for twáhrend, mehrere male k o m m e n " : £ö-„kom-

m e n " | (i. h.) O. mandsetta frequ. „sagen" : mán- „sagen". „In 

d e n vors tehenden beispielen" ír ja LEHTISALO (i. h.) „habén wi r ein 

frequentatives zusammengesetz tes suffix, das wahrschein l ich 

*-tée -f *-tta i s t . . . " (vö. GYÖRKÉ i, m . 2 0 - 1 , 47—8) . 

Ezeku t án pedig lássunk még néhány a l akpá r t a frequen-

ta t ív-durat ív alapjelentéssel b í ró igék köréből i s : J u r . (CASTRÉN, ü r . 
d. sam. 4 3 3 - 4 ) ~dm r i c h b in" , ~an „ d u b i s t " , ~a „er is t" s tb . 
cv (LEHTISALO i. m . 109) OP . ráeftftém' „ich b in gewesen, w a r " , 
yáefipen „du bist gewesen, wars t " vdeífifií „er ist gewesen, w a r " | 
(PROKOFJEW, H3HKH . . . 40, 42) jilem „a HCIIBV", <*> man jilemanz 
„a SKILA" | Jen . (i. m . 89) jiredofi „a SKMBV", jiredo „ T H sKHBenit" ~ 

jiredodd„HSKHA", jiredos „TLI SKM^I" s tb. 

A J u r . -5, -z, Jen . -s, stb. és a J u r . -ftfte-, -fifti n e m egyéb 
min t a jólismert múl t idejű igenévképző, v ö . : J u r . (LEHTISALO i. 
m. 108) Sj. U. MB. töjífti „gekommen" : tö- „kommen" stb. (vö. 
LEHTISALO i. m. 108, 201 — 2). 

Amíg a szamojédban csak m o m e n t á n alapjelentésű igékből 
a l a k u l n a k jeltelen p r a e t e r i t u m o k és f requenta t ív képzős praesen-
sek, addig a déli-osztják és m a g y a r p é l d á k b a n az igető jelentése az 
igeidő szempont jából m á r nem játszik szerepe t ; mind a m o m e n 
tán , m i n d pedig a f requentat ív-durat ív alapjelentésű igék csak 
egyféle m ó d o n képezhetik a praesenset is, meg a p rae te r i tumot is . 
Hogy azonban egvkor az igető alapjelentése ezekben a nyelvekben 
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is hatással lehetett az igeidőre, az az előadottak után aligha 
vonható kétségbe. 

Ha egykor bizonyos igetöveknek nem lett volna ezekben a 
nyelvekben is múlt vonatkozása, ma bajos volna magyarázatát 
adni a jeltelen praeteritumnak! Az igető idővonatkozásának 
elhomályosodása kétségtelenül analógiás kiegyenlítődés eredménye. 
Hogy helyes úton tapogatódzunk, az már abból is kitűnik, hogy 
mind a déli osztjákban, mind pedig abban a pár magyar példá
ban, mely megkövesedve ránk maradt, nemcsak a jeltelen prae-
teritum terjedt tova a frequ.-duratív alapjelentésű tövekre, hanem 
a frequentatív jeles praesens is általánosult; más szóval a 
frequentatív jeles praesens és a jeltelen praeteritum pár, analógiás 
úton kiszorította a jeltelen praesens és jelölt praeteritum párt. 

G-YÖRKE JÓZSEF. 

Repül, röpül igénket fgr. örökségnek szoktuk tartani, egyeztetve 
a vog. ropl-, roplayt-, raplayt- 'repül', ráplayj 'szárnycsapkodás' s a finn 
rápyttaá 'flattern, (mit den flügeln) schlagen; (mit den augen) zwinkern' 
szavakkal (DONNER, Wb. 1039. sz.; MUNKÁCSI: NyK. XXV, 264; WICHMANN: 
FUF. VII, 47; SZINNYEI, Nyíl.? 31; BÁRCZI, SZSZ. 256). Ha helyes az 
egyeztetés, idevonhatjuk az |ugyancsak 'fliegen' jelentésű osztják rap-
igetövet, amely továbbképzetten a STEINITZ gyűjtötte szynjai szövegek
ben bukkan föl: raprjütijUdm 'ich fliege', siti raprdltitem e~Lti 'wáhrend 
ich so fliege' (Ostjakische Volksdichtung und Erzáhlungen I, 177, 178). 

Zs. M. 


