
88 GTÖBKE JÓZSEF 

Adalék a szamojéd igeidőalakok kérdéséhez. 
A szamojéd nyelvek igeidőalakjának kérdését CASTRÉN tár

gyalta először behatóbban. A szamojéd igeidőalakok pontos el
határolásának legnagyobb akadálya szerinte az a körülmény, 
hogy amíg más nyelvekben rendszerint minden idő,alaknak meg
van a maga sajátos jele, addig a szamojédban teljesen hasonló 
képzésű formák egymással merőben ellentétes idő jelölésére is 
alkalmasak (vö.: CASTRÉN, Grammatik d. samoj. Spr. 373). Pl. Jur. 
(CASTRÉN i. h.) mueu 'ich nahm' ~ atjeu 'ich warte'; OS. (CASTRÉN: 
SUS. Tóim. LXXXIII, 306) keljek '(er) erwachte' ~ cajek '(er) 
geht'; Jen. (PROKOFJEW, Ü3Í.IKH . . . 90) motadoí) 'nepeceK (a)' ~ (i. h. 
89) jiredof) 'a 3KHBy' stb. Éppen e miatt ,,. . . die allgemein gang-
baren Benennungen der Tempóra [sind] wenig geeignet die Zeit-
bestimmungen in dieser Sprache auszudrücken. Ich werde des-
halb in dem Folgenden die verschiedenen Zeiten mit dem Aus-
druck: e r s t e , z w e i t e und d r i 11 e Z e i t bezeichnen" 
(CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 374). 

Az „első idő"-nek nincsen semmi külön jele, időértéke vala
mennyi nyelvjárásban — a kamaszi kivételével — az igető tör
ténésminőségétől függ: tarlós történésü alakoknak praesens, 
momentán történésminőségű formáknak pedig praeteritum a 
vonatkozása. (Példák fent.) (Vö. i. h. 374—5.) „Nur das Kaimas-
sinsche hat für die erste Zeit einen eigenthümlichen Charakter, der 
nach der Beschaffenheit des Stammes entweder in / oder /' besteht 
und immer die Handlung in die gegenwártige Zeit versetzt" (i. h. 
374). Az 544. lapon mégis ezzel szemben a következőket olvas
hatjuk: „Eine andere Eigenheit besteht darin, dass die erste Zeit, 
welche in andern verwandten Sprachen bei einigen Vérben das 
Praesens und bei andern das Praeteritum bezeichnet, im Kamas-
sinschen entweder nur das Praesens oder auch das Praesens und 
Futurum ausdrückt. In dem ersten Fali giebt es für die erste 
Zeit keinen bestimmlen Charakter, wáhrcnd in dem zweiten Fali 
derselbe mit Hülfe der Endungen la, la (na, na), la, la (na, na), 
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Ii (ni) gebildet wird". Pontos, megbízható szövegek hiányában 
merészség volna vállalkozni az ellentmondások tisztázására. 

A „második idő"-nek CASTRÉN szerint valamennyi nyelvjárás
ban praeterituim értéke van (vö. i. h. 374, 376). Jele: Jur. -s, -é, 
-i\ -i ~ OS. -sa, -ha ~ Jen. -si ~ T. -su (-= uráli -*s. ~ -*£. vö. 
SZINNYBI, Sprw.2 82; LBHTIBALO: SUS. Tóim. LXXII, 200—1 stb.). 
Az -s, -c mellett kétségtelenül sokkal inkább elterjedt múlt jel a 
jurákban a nomen verbale eredetű (CASTE.) -mi, -ívi, (LBHTIBALO) 
-maj, -mmj, •$$% -@0§-, -mmae- stb., mely a kamasziban is meg-
/an -bi, -wi alakban (vö. CASTRÉN, Wörterbuch . . . XXIV; LBHTIBALO 
i. h. 108—9). Hasonló eredetre megy vissza még a tavgi -ju jel is 
(vö. LEHTISALO i. h. 66). 

Hátra volna még CASTRÉN igeidő kategóriád közül a „harma
dik idő", mely szerinte mindig futurum értékű. Jele: Kam. -na, 
-da, -ta (-na, -da, -ta), OS. -la, -le (-1) + személyrag -f- -he, -se, -s, 
Jur. -gu, -ku, az utóbbi eredetére nézve kétségtelenül inchoatív 
képző (vö. CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 376—7). 

CASTRÉN óta a szamojéd igeidők kérdését csupán PROKOPJEW 
tárgyalta behatóbban (vö. Materialien zur Erforschung der Ost-
jak-Samojedischen Sprache, Ung. Jahrb. XI, 91, 293, 440; Ü3BIKII 
M nHCBMeHHocxB Hapo^oB ceBepa I, 5—124). Egyes részletkérdé
sekhez, mint például az úgynevezett „első idő" alakjainak értéke
léséhez, azonban többen is hozzászóltak. Mondhatnók talán úgy 
is, hogy BUDENZ és LBHTIBALO inkább passzív módon foglalt állást, 
mert magát a kérdést tkp. egyikük sem tárgyalta, szamojéd köz
léseik fordításából azonban mégis következtethetünk nézetükre; 
KLEMM ANTAL viszont magához a kérdéshez szólt hozzá (NyK. 
XLVII, 93). 

Időrendben BUDENZ fordításait illeti az elsőség. Nagy voná
sokban ugyanúgy látja a kérdést mint CASTRÉN, bár tagadhatatlan, 
hogy az axiómák tanának nagy hirdetője az „első idő" ( = jeltelen 
formák) alakjaival, érthető okokból, nem minden esetben boldo
gult. Ez a magyarázata nagyszámú ingadozásának. Pl. (NyK. 
XXII, 94) Jur. Vuasako harta puhuceanda na jaugduhana jilina, 
jade miül bugírakon jilina, narju úar po jilina. 'Egy öreg a maga 
feleségével a tengerparton laktak, földi kunyhóban (földbe csi
nált k.) laktak, harmincz három év óta laktak (ott)', ugyanennek 
a résznek jilina szavát a szótári magyarázatban helyesen j e l e n 
időnek értelmezi: „jilina élnek, laknak (ketten)" (vö. : i. h. 
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340). Nagyon hasonlítanak ehhez az olyan példák, melyekben 
ugyanannak az időjel nélküli formának majdnem teljesen hasonló 
körülmények között kétféle értelmezést ad: (i.h.90) lücada jamamda 
mansírmas ta \ 'Jön az ember a vermét megnézni', (i. h. 94) . . ., 
zolotoj haleko pöga?ida ta \ . . , egy aranyos halacska jött föl a 
hálóban'. Tekintve, hogy at& mom. típusú ige, helyes értelmezése 
'jött'. Mivel nem célunk BUDENZ valamennyi tévedésének felsoro
lása, máris tovább mehetünk. 

Ügy látszik, teljesen a CASTRÉN-Í időértékelést vallja LEHTISALO 
is, legalább is ez tűnik ki eddigi közleményeiből: (CASTRÉN, Wör-
terv. 378) Jur. lödm 'ich kam' ~ (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 56) 
O. töömi'- 'ich kam (soeben)' | (CASTRÉN i. h. 384) juou 'ich verlor', 
juomaeda 'ist verloren gegangen' ~ (LEHTISALO i. h. 34) N. jó'a/H 
'ich verlor', Kis. jö^májn 'ich habé verloren' | (CASTRÉN i. h. 388) 
tabsudm 'ich werde gebén' - (LEHTISALO i. h. 18) O. tápsüdm? 'ich 
werde wohl gebén' stb. 

„A vogul és osztják tárgyas igeragozás" című dolgozatában 
(NyK. XLVII, 85—112) KLEMM Antal is érintette a szamojéd ige
idők kérdését. Egy állítólagos CASTRÉN-idézetből indul ki: „Die 
gegenwártige zeit der verba primitiva fehlt im samojedischen bei 
der mehrzahl der verba. Die primitiven verba habén in ihrer 
ersten zeit gewöhnlich die bedeutung des praeteritums. Gramm. d. 
samoj. sprachen. 1854. 375". Majd nyomban utána így folytatja: 
„CASTRÉN e szavait a mozzanatos történésű igékre kell érteni, ezek 
a múlt felé átképzelt helyzetben szerinte praeteritum, helyesebben 
ú. n. praesens historicum jelentésűek, az átképzelés-nélküli 
alkalmi használatban pedig rendszerint jövő vonatkozásúak. Az 
átképzelés-nélküli alkalmi használatban a mozzanatos történésű 
igék csak akkor jelen vonatkozásúak, ha gyakorító képzővel 
ellátva cursiv-durativ-continuativ történésűekké válnak4' (vö. i. h. 
93). Sajnos, be kell vallanunk, hogy a fenti alakban sem a 
CASTRÉN-Í idézetet, sem pedig a CABTRÉN-nak tulajdonított nézetet, 
vagyis, hogy a mozzanatos történésű igék „a múlt felé átképzelt 
helyzetben szerinte1) praeteritum, helyesebben ú. n. praesens his
toricum jelentésűek" volnának, CASTRÉNnál sehol sem találjuk. 
CASTRÉN egy szót sem szól átképzelésről! Kár, hogy KLEMM csupán 
a 375. lapot olvasta el, pedig ha a 376. lapot is átolvasta volna, 

*) Értsd CASTEÉN szerint. 
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magától CASTRÉNtól kaphatott volna felvilágosítást arra nézve, 
hogy mit is tart ő a jeltelen múlt alakok értékéről: ,,Als Prae-
teritum gebraucht zeigt die erste Zeit an, dass die Handlung sich 
soeben zugetragen hat, dass sie noch für die Vorstellung gegen-
wártig ist und noch fortfahren kann in ihren Wirkungen zu 
existiren; z. B. merilieu, ich verwundete soeben (die Wunde ist 
noch zu sehen)" vö. CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 376. 

Mint már említettük, legutóbb PROKOFJEW foglalkozott külön
böző szamojéd nyelvtanaiban az igeidők kérdésével. Szerinte az 
indicativusnak valamennyi nyelvjárásban két időosztálya van: 

1. Egy aoristos, melyen nagyjában a CASTRÉN-féle ,,erste 
Zeit' értendő; a különbség csupán annyi, hogy CASTRÉN az „első 
idő"-t inkább a „verba primitiva"-kra méretezte, PROKOFJEW aoris
tos meghatározása viszont a továbbképzett igékre [mint pl. 
„madargum 'oTpesfcy' l-e A . eA- % (Henepexo^H. 3.) aopucra OT OCH. 
HeHaq. Adk&tn.rji mada 'pe3aTb';" vö. Ü3BIKH . . . 38.] is tekintettet 
van : „AopiicT H^maKoro onpe^e^ieHHoro BpeivreHHoro noHüTMH He 
BHpasKaeT; HM MoaceT BtipasKaTBCH KaK nacT. Bp. Tan H npoin. H 
6JA. Bp. 06pa3yeTOH OH nyTeM npnoaB îeHHH JIH^HHX cy**HKcoB 
r^aro^a (...) K TOEÍ VÍAW HHOH ocHOBe ^aHHoro rviarojia" [ •--•• Az aoris
tos semmiféle határozott időfogalmat nem fejez k i ; jelölheti 
mind a jelen, mind a múlt s mind a jövő időt. Képezik a sze
mélyragoknak az ige egyik vagy másik tövéhez való függesz-
tésével (vö. i. h- 40, továbbá 72, 88, 115)]. Magára az aoris
tos képzésmódjára vonatkozólag pedig a következőket álla
pítja meg: „Nach CASTRÉN (§ 476) gibt es für die „erste Zeit" in 
den meisten Diaiekten des Samojed. (das Kamass. ausgenommen) 
keinen besonderen Charakter. Was die Tas-Mundart betrifft, so 
dürfte diese Behauptung nur für die Vérben der 2. Klasse der 
I. Konj. Geltung habén, denn die Vérben der. 1. KI. der I. Konj. 
sowie die der II. Konj. fügén bei Bildung des Aorists an den 
Stamm einen Tempuscharakter, der für die ersteren in einem -#, 
für die letzteren in einem -n (~ t [D]) besteht" (Ung. Jahrb. 
XI, 441). 

2. PROKOFJEW második időcsoportja, melyet praeteritum per-
fectumnak nevez, mindenben fedi CASTRÉN „második idő"-osztályát 
(vö.: u. o.). 

CASTRÉN szerint az osztják-szamojéd jelentő módnak van még 
egy határozott futurumi alakja is (tő -f -la (-le, -l) + személyrag 



92 GYÖKKÉ JÓZSEF 

+ -he (se, -s). PROKOFJEW is ismeri ezt a formát, sőt még egy egy
szerűbb jövő alakról is tud (tő - j - -l + személyrag), azonban nem
csak indicativusi, hanem a közelebbi (tő + -l + személyrag), ille
tőleg a távolabbi (tő +-/« -p személyrag + -sa) jövőben beálló 
óhajtó és felszólító módú alkalmazásukról is beszél (i. h. 441, 444). 

A szamojéd igeragozás időalakjai közül tehát a legnagyobb 
nehézséget az időjel nélküli alakok csoportja támasztotta. CASTRÉN 
miattuk volt kénytelen a hagyományos osztályozásról letérni. 
BUDENZ ezeknek az alakoknak értékelésénél követte el fordítási 
tévedéseit, nem is szólva KiiEMMről, ki teljesen félreértette őket. 
A nehézség oka abban nyilvánult, hogy ezek az időjel nélküli 

, alakok látszólag teljesen hasonló képzésűek, funkció szempontjá
ból azonban ingadozók, hol,jelen, hol meg múlt vonatkozásúak. 
Bár már CASTRÉN is észrevette, hogy jelen vonatkozása mindig csak 
frequ.-duratív alakoknak van, múlt érték pedig csak momentán 
történésminőségű formákkal kapcsolatban kerül elő, mégis a 
külső alaki szempontokat, kora nyelvi felfogásának megfelelően, 
annyira előtérbe állította, hogy a funkcióra vonatkozó helyes 
észrevételével lényegében nem tudott mit kezdeni. 

Nyelvi tényeknek egyoldalú szemléletéből, vonatkozzék ez 
akár az alakra, akár a funkcióra, teljes érvényű, vagyis mind az 
alakra, mind a funkcióra kiterjedő, megállapítást nom is lehet 
eszközölni. De nem kisebb hiba az sem, amikor az egyes nyelvi 
alakokat önállóan, a többitől függetlenül próbáljuk értékelni, 
például valamely ige jelenét a nélkül, hogy tekintettel lennénk 
ugyanennek az igének múlt alakjára is stb. Márpedig nemcsak 
CASTRÉN, hanem követői is beleestek ebbe a hibába, önálló, hogy 
ne mondjuk öncélú „első", második és harmadik osztály"-t terem
tettek. Szóval az eddigi kutatás általában megfeledkezett a nyelv 
rendszer-jellegéről (ezzel kapcsolatban vö. SAUSSÜRE, Cours de Lin-
guistique . . .2 159). 

Ha a szamojéd igeidőalakokat, mint rendszerbe tartozó egy
ségeket [— alakot és jelentést együttesen) fogjuk vallatóra, egé
szen más kép bontakozik ki előttünk. Mindenekelőtt kitűnik, hogy 
például a tartós történésű jur. (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 22) 
O. nüdrri 'ich stehe', meg a mom. történésű (i. h. 17) madám' 5ich 
schnitt' alak nem fogható egy csoportba, nevezzük ezt akár „első 
idő"-nek, vagy PROKOFJEW-vei „aoristos"-nak, mert a külső össze-
csengések ellenére lényeges értékbeli különbség van a két alak 
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között: a nüdrrí j e l e n , a madám' pedig a l i g m ú l t , illetőleg 
közvetlen, nagyobb nyomatékú kijelentés esetén jövő értékű i s 
lehet. Pl. Jur. (CASTRÉN: SUS. Tóim. LXXXIII, 181) uenikör mitad! 
uenikönda mirngae jurm dim dam 'Deinen Hund verkaufe! Als 
Preis für deinen Hund gebe ich hundert Renntiere' (da-, ta-
'geben') | (i. h. 212) hasauvva, han "Mann, du stirbst' (ha- 'ster-
ben') | (i. h. 198) njambou, hajem. 'Meine Kameradin, ich gehe' 
(hajé-, hajea- stb. 'gehen') stb. Hogy egy és ugyanahhoz az ige
alakhoz a múlt értéken kívül még jövő funkció is fűződhet, más 
primitív nyelvek adataival is támogatható: ,,Wie schvver es uns 
Missionaren geworden ist, uns von unserem Zeitbegriff zu eman-
zipiren und die Zeitanschauung der Schambala zu verstehen, geht 
daraus hervor, dass wir jahrelang nach einer Form gesucht 
habén, welche nur das Futurum bezeichnet; wie oft waren wir 
glücklich, diese Form gefunden zu habén, um spáter, mamchmal 
freilich erst nach Monaten, zu erkennen, dass die Freudé ver-
früht war, denn es ergab sich jedesmal, dass die gefundene Form 
auch für die Vergangenheit gebraucht wurde" (vö. ROEHL, Versuch 
einer systemat. Grammatik der Schambalasprache. Hamburg 
1911. 108). 

A jurák-szamojéd nüdrrí és mqödm' alak tehát a hasonló, 
szerkesztés (tő -f- személyrag) ellenére is két különböző formának 
sziámit, s így semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy mindegyik 
más és más ragozási rendszerbe is tartozik. Mit sem változtat ezen 
a megállapításon az a körülmény, hogy például a Jur. (CASTRÉN : 
SUS. Tóim. LXXXIII, 209) nü 'er steht' és a (i. h. 213) ha (~= ka) 
'er starb' alakokkal szemben megint csak hasonló alakú múlt for
mákat találunk: (i. h. 238) nüvih, (i. h. 2) kavuih. Funkció szem
pontjából ugyanis ezek sem fedik egymást! A nüvih '(sie) standén' 
alak a nü 'stehen' igének egész múlt értékét kifejezi, a kavuih 
'sind gestorben' alak viszont a ha-, ka- 'sterben' igének legalább is 
,,aligmult" értékét nem igen szokta jelölni, mert ennek az időárnya
latnak a jelölésére maga az idő jel nélküli ha 'starb (soeben)' alak 
szolgál; vö. még (LEHTÍSALO: SUS. Tóim. LVI, 56), O. iöőm' 'ich 
kam (soeben)', tö^edm' 'ich bin gekommen'; (i. h. 49) lerí 
'erschrak (soeben)', lefwfí' 'id. (früher)' stb. 

A momentán igék indicativusának időrendszere azonban 
ezzel még nem is minden esetben teljes. CASTRÉN említi: „In der 
That kann im Saniojedischen aus jedem Verbum primitivum ein 
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Continuativum gebildet werden, und so kommt die, Sprache nie 
beim Ausdruck der gegenwártigen Zeit in Verlegenheit, wenn sie 
wirklich nothwendig ist" (Gramm. d. samoj. Spr. 375). CASTRÉN 
szövegeiben és az azóta publikált közleményekben valóban egész 
tömegét találjuk a continuatív képzésű alakoknak. Pl. Jur. 
(CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 193) mipida 'er gibt' (mi- 'gebén') 
| (i. h. 242) döbad 'du kommst' (dö-, tö- 'kommen') | (i. h. 209) 
madasitida 'er schneidet' (mada- 'sclmeiden') | (i. h. 221) ha tih 
'er geht (wieder)' (hajea-, hajé- stb. 'gehen') | (LEHTISALO: SUS. 
Tóim. LVI, 67) O. jüimBrl(i 'ich sperre (fortwáhrend)' (jiu 'ab-
sperren (wasserstrasse)' stb. || OS. (CASTRÉN, Wörterb. 171) ivaces-
pak, 'ich hebe auf (ivace- 'aufheben') | (i. h. 150) tuelespap 'ich 
stehle' (tuele- 'stehlen') | (CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 319) 
tömba 'er kommt' (tö- 'kommen') | (i. h. 318) mannembap 'ich 
blicke um mich', (PROKOFJEW: Ung. Jahrb. XI, 443) mannlmBa 
'er schaut' (manta- 'blicken') stb. || Tavgi (PROKOFJEW, Ü3HKH . . . 
71) matukandum 'a peaey (OŐMHHO)' (matu- 'pa3pe3aTt') | Jen. 
(PROKOFJEW i. h. 87) pugguado 'OH KJia^eT (HGHTO)' (purja- tő) I (u. o.) 
toaradof? 'a npnxoacy (noBTopHo)' (toa- 'npHxo^HTb') stb. 

Frequentatív-continuatív képzős praesens alak más rokon
nyelvből is előkerül. Tudjuk, hogy a többi között ilyen eredetű a 
magyar sz-szel bővült u- tövű igék jelenje: leszek, veszek, iszom 
stb.; a votják -sk, a tavdai-vogul -nt, -l, s az északi-osztják -/ stb. 
jelű praesens alakok (vő. BUDENZ, UA. 13, 17, 29, 32; SKTÁLA, TuM. 
169 ; SZINNYEI, NyH.7 109; GYÖRKÉ, Die Wortbildungslehre des Ura-
lischen 25, 27, 37, 53 stb.). Amíg azonban például a magyarban 
az sz- képző — legalább is a lesz, tesz, vesz-féle igékben — csupán 
a praesensben van meg, addig a szamojédban a -bi, -mbi stb. kép
zős alakoknak egész paradigmája járja, pl. Jur. (CASTRÉN: Gramm, 
d. samoj. Spr. 427—8) Indic. praes. töndabidm 'ich bedecke', 
praet. töndabidams, conj. töndabajidm, opt. töndabarawadm, prec. 
töndabahar, imper. sig. 2. töndaW stb. Ha mármost CASTRÉN 
fenti szavai szerint a töndabidm 'ich bedecke' praesens alak nem
csak a töndabidams praet., töndabajidm conj. stb. alakokkal alkot 
rendszert, hanem már — mint praesens alak — beletartozik a 
töndam ich bedeckte (soeben)' [(vö. CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 
152) töndangahajude 'deckte sie beidé zu (dual)', (BUDENZ: NyK. 
XXII, 90) töndade 'befedte'], (i. h. 355) töndavl '(ő) befedett' stb. 
úgynevezett momentán típusú alakok paradigmájába is, akkor 
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nyilvánvaló, hogy a momentán történésminőségű igék jelenideje 
a szamojédban kiegészülés útján jön létre. Ennek a megállapítás
nak helyességéből mit sem von le az a körülmény, hogy a tönda-
és a töndabi- tő rokon jelentésű és etimológiailag össze is tartozik 
egymással, synchronikus szempontból ugyanis — s itt ezen van a 
hangsúly, — mindkettő külön-külön igealaknak számít. 

A magyar úszom, úsztam, úsznék stb. [egykori töve: ú- vö. 
vog. uj-, zürj. ni-, finn ui- stb. (vö.: NyH.7 61, 154 stb.)] meg a 
most tárgyalt szamojéd példák egyaránt a mellett szólnak, hogy a 
mai magyar leszek, veszek stb. praesens alakok mellett is lehettek 
*lesztem, *lesznék, *vesztem, *vesznék stb. formák is, vagyis a 
magyar praesens-képzés is egy a szamojéddal hasonló kiegészülés 
eredménye. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy a többi uráli nyelv 
frequentatív-continuatív eredetű praesens alakja is ilyen úton 
jött létre. 

Úgy látszik, hasonló módon jöttek létre az északi-szamojéd 
nyelvjárások jövőidejű alakjai is: ,,Die Art und Weise wie diese 
dritte Zeit in den nördlichen Dialekten ausgedrückt wird, muss 
die Syntax lehren. Hier mag nur bemerkt werden, dass die 
Sprache eine inchoative Verbalform mit dem Charakter gu, ku 
hat, welche im Jurakischen in allén Módis und Zeiten conjugirt 
wird, zugleich aber dazu dient, das Futurum bei einer Anzahl von 
Zeitwörtern zu ersetzen" (CASTRÉN, Grammatik d. samoj. Spr. 377). 
Hogy a fenti példánál maradjunk, a mom. történésminőségű 
tönda- ige teljes időrendszere tehát ilyenformán a következő: 
jelen töndabidm stb., alig-mult tö?idam stb., rég-mult töndavídm 
stb., s jövő töndariudm 'ich werde bedecken'. Amint a jelen idejű 
töndabidm beletartozik még a töndabidams praet., tóndabajidm 
conj. stb. alakok rendszerébe, ugyanúgy a futurumi töndarnidm 
alak is tagja még egy másik rendszernek: praet. töndariudams 
'kezdtem befedni', conj. töndarjojidm, opt. töndayorawadm stb. 
(CASTRÉN i. h. 429—30). A teljesség kedvéért megemlítjük még, 
hogy nemcsak ez a CASTRÉN említette -gu, -ku, (Wb. XXV) -r/ü, 
(LEHTisALonál SUS. Tóim. LVI, 17) -ryü, -r)Grü, hanem még más 
inchoatív képzős alakok is előkerülhetnek hasonló természetű 
futurumi szerepkörben, mégpedig nemcsak az északi nyelvjárá
sokban, ahogy CASTRÉN tanította, hanem az osztják-szamojéd-
ban is. Pl. Jur. (CASTRÉN: SUS. Tóim. LXXXIII, 178) jurn deánda 
tjünjo rjdebV nienjuu tatám 'Hundert Renntiere wenn es wenig ist, 

J 
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meine Tochter gebe ich! [tatám fut. (vö. LEHTISALO i. h. 18) O. 
táttaóm, 'ich gebe, werde gebén')] | (CASTRÉN i. h. 172) . . . meatn 
tjü: 'sidadi yamdam1 „. . . trat in das Zeit: 'Euch esse ich"' 
(yamdam fut., tő : yam- 'essen') ; a Jur. (CASTRÉN) -da, -ta (LEHTI
SALO) -tta stb. jól ismert inchoatív képző: (CASTRÉN i. h. 164) ham 
uaditau 'Selbst beginne ich zu sprechen' (wadieu 'erzáhlen, 
sagen') | (i. h. 224) . . . amgam amddni? '. . . Was beginnen wir 
zu essen' || OS. (CASTRÉN i. h. 308) tönjek 'er wird kommen' (tö- tő, 
-n j inchoatív képző, vö. CASTRÉN, Wb. XXVI) | (i. h. 305) üdenjak 
'ich werde schicken' (üdap 'schicken') stb. 

Az előadottakkal mindenben megegyezik a magyar -and, 
-end s a déli-vepsze -skande-jeles futurumi alakok képzése, lénye
gében rokontermészetű pedig az a jelenség, melyet a XVII. századi 
nyelvtanírók az igekötővel momentanizált magyar jövőidő szer
kesztésről feljegyeztek: „Futuro Indicativi carent Hungari, loco 
eius utuntur Praefenti Indicativi addita particula meg ad Directum 
verbum, ut: Meg-fzeretem, meg-olvafom, Amabó, Legam" (vö. 
KÖVESDI P., Elementa lingvae Hungaricae. Corp. Gramm. 569). 
A megyek ige paradigmája tehát a következő: indicat. praes. 
megyek, praet. imperf. menék, praet. perf. mentem, futurum 
el-megyek, el-mégy, el-mégyen stb. (vö. i. h. 572—73; továbbá 
SZENCZI MOLNÁR A., u. o. 178; PERESZLÉNYI P. U. O. 459, 478—9 stb.). 
Szinte mondanunk sem kell, hogy az elmegyek, elmégy stb. 
alakok nemcsak manapság, hanem már KÖVESDI idejében is bele
tartoztak még egy másik paradigmába is: elmegyek, elmentem, 
elmének stb. 

Ezekután térjünk, vissza oda, ahol az imént félbeszakítottuk. 
Ha azt látjuk, hogy a szamojédban valamennyi momentán tör
ténésminőségű ige egységes módon képezi jelenét, alig-multját, 
rég-multját s az osztjiák-szamojédban elbeszélő múltját (vö. PRO-
KOFJEW : Ung. Jahrb. XI, 443), illetőleg jövő idejét, s a tartós-
történésű igékből is egységes módon alakul a jelen, múlt és jövő, 
s ha azt sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a tartóstörténésű 
alakok jelen ideje más szerkezetű (tő + személyrag), mint a 
momentán történésminőségű igék praesense (tő + frequ.-conti-
nuatív képző + személyrag), hogy továbbá a tartós történésű 
igéknek nincsen külön időjel nélküli „alig-mult" alakjuk, akkor 
nyilvánvaló, hogy a s z a m o j é d b a n a z i g é k t ö r t é n é s -
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minőségén n y u g v ó kétféle ragozási rendszer 
v a n.1) 

Aligha lehet csupán véletlen, hogy mindkét időrendszernek 
a finnugor nyelvekben is megvan a s z e r k e z e t i megfelelője: 

1. j e l e n (tő + frequ.-continuatív képző -f- személyrag), 
m ú l t (tő + személyrag) vagy (tő + befejezett történést kifejező 
igenévképzö + szcmélyrag), j ö v ő (tő + inchoatív képző + sze
mélyrag). Pl. magyar (Jók.K. 79) lezec, (Döbr.K. 179) lók, 
(AporK. 27) lőttem, (Virg.K. 66) leendek stb.; déli-osztják (PAT-

KANOV, Die Irtysch-ostjaken u. ihre Volkspoesie II, 2) mendam 
'ich gehe', (KARJALAINNEN, OL. 271) md'ndm 'ich ging', (PATKANOV 

i. h. 64) menmet 'er ging fórt' stb. ~ jurák-szamojéd (CASTRÉN : 
SUS. Tóim. LXXXIII, 209) madasitida 'er schneidet', (LEHTISALO : 
SUS. Tóim. LVI, 17) Sjo. maőáp 'ich schnitt ab', maöajíp&r 'du 
hast es abgeschnitten', rnaőarjyür 'du wirst absehneiden' stb., 

2. j e l e n (tő + személyrag), m ú l t (tő + befejezett törté
nést kifejező igenévképző + személyrag). Pl. magyar írok, írtam 
stb.», mordvin (PAASONEN, Mordw. Ghrest. 06) E. palán 'ich küsse', 

paliú 'ich küsste' stb. ~ Jur. (CASTRÉN i. h. 117) jileah 'sie lében', 
(u. o. 247) jilivioih 'lebte' stb. Minderről azonban majd még egy 
más alkalommal. 

GYÖRKÉ JÓZSEF. 

*) Egy-két igealak minden külön alaki elem nélkül éppúgy lehet mom., 
mint tartós történésminőségű. Az ilyen alakok természetesen mindkét rago
zási rendszerbe beletartoznak, vagyis idő szempontjából, — például a tő + 
személyragos formák, — hol jelent, hol meg alig-multat fejeznek ki: osztják 
szám. (PROKOFJEW, H3HKH... 115) Tas. mat amnak'a eu,'a cheui (— 'eszem, 
megettem'): tő am-; jurák (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 48) T. hünni 'er 
schláft, er schlief: O. hünmnts 'duseln, einnicken' stb. 

Nyelvtudományi Közlemények. LL 7 


