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I. 

SIMONYI megállapítása szerint a birtokos szerkezeteknek „legegyszerűbb 
alakja az, mikor a birtokos szót és a birtokszót minden rag és. képző nélkül 
rakják egymás mellé" (Jelzők 136). Ugyanerre az eredményre jutott FOKOS is 
„Finnugor-török mondattani egyezések" című tanulmányában: „A birtok
viszonyt vagyis a birtokosnak és a birtoknak összetartozását a fgr.-ban 
eredetileg nem jelölték meg sem a birtokoson, sem a birtok nevén raggal, 
miként még ma is néha a fgr. nyelvekben láthatni" (Magyar Figyelő, 1935: 251). 
KLEMM is kimondotta, hogy ,,a fgr.-ban a birtokviszonynak ily módon való 
kifejezése valamikor általános volt, s ez összefügg a fgr. főnév tulajdonság
jelzői használatával". KLEMM kimondotta egyúttal, hogy a birtokos és a birtok 
összetartozását azzal fejezték ki, hogy egy hangsúllyal egységes szakasznak 
ejtették őket, s így a ragtalan birtokos és a birtok neve szoros egységet, mint
egy összetételt alkotott. Az ilyen birtokviszonyt kifejező jelöletlen szerkezetek
ből származtak a finnugor nyelvekből kimutatható atyafi, háztető, lóláb típusú 
birtokos összetételek (Mondattan 342—3, 345 és az ott idézett irodalom; vö. 
még FALUDI ÁGOTA, Névszói összetételek az osztjákban 21—4). 

A birtokviszony kifejezésének ez a finnugor nyelvekből kimutatható ősi 
formája uráli örökség. CASTEÉN és LEHTISALO nyenyec szövegeiben1 számos 
olyan birtokviszonyt kifejező szerkezetet találunk, amelyben sem a birtokos, 
sem a birtok nevéhez nem járul formális elem. Az adatok egy része arról tanús
kodik, hogy a főnévi minősítő jelző és a birtokos jelző között eredetileg semmi
féle különbség nem volt.2 

1. Az alábbi nyenyec adatokban akár minősítő jelzőnek, akár birtokos 
jelzőnek fogjuk fel a főnévi jelzőt, a jelzős szerkezet, illetőleg a mondat értelme 

1 CASTE. = Samojedische Volksdichtung. Gesammelt von M. A. CASTEÉN. Her
ausgegeben von T. LEHTISALO ( M S F O U . LXXXIII ) . 

CASTE,. Wb. Anh. = Materialien zu einer Syntax CASTEÉN szamojéd szótárában. 
DONN. = K A I DONNEES Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Haupt

zügen der Grammatik. Bearbeitet und herausgegeben von. A. J. J O K I Helsinki 1944. 
DONN.—JOKI = K A I DONNEE fenti művének III. fejezete: Hauptzüge der Grammatik. 
LEHT. = Juraksamojedische Volksdichtung. Gesammelt und herausgegeben von 

T. LEHTISALO ( M S F O U . XC). — LEHTISALO átírását bizonyos fokig egyszerűsítettem. 
РЕ'ОК. — Г. H. Прокофьев, Селькупская грамматика. Leningrád 1935. 

A PEOKOFJEV szövegeiből való adatokat szelkup nyelvtanának német kiadásában közölt 
átírása szerint idézem (Ung. Jb . XI. 92). 

A nyelvek, nyelvjárások, szótárak és egyéb művek rövidítéseiben a NyK. és az. 
Acta Linguistica Hung, rövidítéseit követem. 

2 Ugyanezt bizonyítják finnugor, elsősorban manysi adatok (vö. SIMONYI: Nyr. 
XLVHJ, 4 9 - 5 2 ; SZILASI: NyK. XXVI, 1 6 3 - 4 , 176; В Е К Е : FUF. XXIII: 9 1 - 2 ) . 
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nem változik: (CASTR.) amgae ti ud 'was für Renntierspuren es sind' [miféle 
rénszarvas-nyom?] (117); tö mar ah an a siu meah 'im Sande des Sees 
[tó-homokon] [sind] sieben Zelte' (143); nienetsea njum 'ich war der Sohn des 
Samojeden' [szamojéd fiú-vagyok; a fiú szó igeként ragozva] (183); siud-
d ub e ä r\ at s e к i h hunsier toholämamda tjukü keätlda 'der Sohn des 
Riesen [óriásfiú] wie er gelehrt worden war, alles erzählte er' (i. h.); ni ent s 
m i г к an a manj darppujiu(uh) 'im Menschengestalt [ember alakban] 
kam ich herauf (297); (LEHT.) 0 . ß* en t arkkane patnzmtvl 'mit Hunde
haar [kutyaszőrrel] umwickele er es!' (14); г\ов" t Ö S S® j ä ö ama w" #о"э 'sie 
fanden die Spuren eines Zobels' [cobolynyomot] (46 — 7); O.-d. t й j ä tie ж " 
mann§J'se 'beim Anblick des Feuerscheines' [tűz-fényt látva . . .] (192); 
P. s ш ő в[е пёпш ßä%anäni näjjämtv jitlädv 'die Tochter des Riesen 
[óriás leány] hob ihren auf der anderen Seite befindlichen Kameraden a u f 
(128); Oksz. % a b r i " jerß^je pol nim'ie jädcerrjä 'der Fürst der Ostjaken 
[chanti fejedelem] wandert auf dem Fussboden entlang' (561); %ißen^_r]äeßßv 
"der Kopf des Menschen' [ember-fej] (592); Maik. jöbyp %lr 'Flusseis' (85); 
лЧтрэр pij'síán 'bei dem Nest des Adlers' [sasfészekhez] (142); joÁ j'iissie 
köpv 'die Renntierfelle' [rénszarvasbőr] (344); Nj . кйЩ ri%aet 'aus Walfisch
knochen' [(cet)halcsontokból] (406). — A szelkupban ritka az ilyen szerkezet: 
(CASTR.) söle gumen porgot ät ä - к о b 'des Samojeden Kleidung ist die Renn
tierhaut' [rénszarvas-bőr] (Wb. Anh. 396); (PROK.) tum pärikit 'vörös fenyő
csúcson' (102, 106). 

2. Számos nyenyec adatban a főnévi jelzőnek világos birtokos szó 
jelentése van: (CASTR.) at s e kl wuenikom teamdahani! 'den Hund des 
Knaben [fiú kutyát] lass uns kaufen' (178); Isi nat se ki seänokovi0ih 
'die Kinder des Lagers [tábor-gyermek] waren beim Spiel' (118); tanja hönih 
ni e mäkana 'dort schläft er an der Brust des Weibes' [nő-keblen] (155); 
jjaridienje m e ä t'a h taevi0ih 'im Zelt des Schwarzen [fekete sátorba] 
kam sie an' (199); nie j in jam taewäda 'den Lenkriemen der Frau [no 
gyeplőt] nahm er' (235); (LEHT.) 0 . r\ der rn^Jc ör r am'' %ädä ]dmm~.bun^ 
'den Stier des Nordens können sie nicht töten' (17); täd® jömpu %an 
.tä'^nüt^ 'dann hielt der Schlitten Jompu's [Jompu szán] hier an' (96); ри%йЫе% 

saßßv" 'die Mützen der alten Frauen' [öregasszony sapkák] (172); O.-d. 
jiri tunka m" täl'ler\f^umi'n^ 'wir [dual.] stehlen die Axt des Grossvaters' 
[nagyatya fejszét]. (107); Р. p и % uct' s e пш %ähe~' %a]je- 'der Sohn des Müt
terchens [anyóka fiú] begab sich auf den Wildbretfang' (114); BZ. pu %uj s e 
sämBr adapts 'Zaubergesang des Mütterchens' [anyóka varázsének] 
(545); Kan. jdnno" ß s e s s a e i, mai matt? тшппе %äs pän 'Vater des Schwie
gersohnes [vő atya], in diesem geschlossenen Zelte beginnst du zu sterben' 
(235); Maik. se^eß Шттдъ jmr 'das Fet t des Siebenklafter' [Hét-öl zsír] (86); 
sensämml miniéi 'den Bauch des Waldriesen' [erdőóriás has] (102); kapp г 
p&äj"mr> nienssv 'die Skipur des Ostjaken [chanti sinyom] ist 
gerade' (606). 

Birtokviszonyt kifejező jelöletlen sztereotip kapcsolat a nyenyecben is 
összetétel-szerű kapcsolattá válhatik: (CASTR.) s a eu j г j rn'dm 'ich 
weine Tränen (eig. Augenwasser), (Wb. XXI) . SPROGIS kanini szó jegy zekében 
van feljegyezve a що-li összetétel, amelynek jelentése 'Schädel', szószerint 
''fej-csont'. Ez az összetétel CASTRÉN és LEHTISALO szövegeiben is előfordul: 
(CASTR.) waäsako r\ äe и v v a l.m idädo' 'den Schädelknochen des Alten 
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hingen sie auf (166); (LEHT. ) О. rj а г ß ß о t érni" pännakkjn 'mit meinem 
Schädel beginnst du wohl' (533); BZ. rjeeßßv-le.ß xWrnollam?^ 'ich neige 
meinen Schädel' (546).3

 CASTRÉN szelkup szövegeiben is találunk ide tartozó 
adatokat: sélgi eilend gund tesse natkannede, t e s s e о r m galemna 'sieben 
Tage lang der Pfeil schabt, des Pfeiles Kraft [nyíl erő] lässt nach' (322); 
näl-gom mád t о p к an ämda 'mein Weib sitzt an der Tür [sátor-szélen] 
(323), vö. N. mäda, K., NP. mattá, Cs., FO. muadá, Jel., B., Taz, Kar. mäta 
'Tür' (mät stb. 'Zelt'; - a ~ nyeny. по 'Tür'); (Wb.) 0 . mäda plr 'Dach' [sátor 
felső], Т. m'da par id. (vö. par, pari, pare 'das Obere, die Höhe'. Ennek a szó
nak locat., dat., abl. és prosec. raggal ellátott alakjai a szelkupban névutóként 
használatosak (CASTE. Gr. 584). Megjegyzendő, hogy a szelkup kivételével 
minden szamojéd nyelvben névutók alakulnak a ni, ni tőből, amelynek eredeti 
jelentését a kamasz őrizte meg: ni 'das Obere (auch Dach)' (i. m. 585)); (PROK.) 
тип kdzi 'gyűrű' [ujj-vas] (109).4 

A jelöletlen birtokviszonyt kifejező szerkezetben a birtokos szónak és a 
birtokszónak minősítő vagy számnévi, illetőleg névmási jelzője lehet: (CASTB.) 
maró déta meäd 'die Zelte des geizigen Wirtes' [fösvény gazda sátrak] (83); 
m an j j ah a w a äs а к о njudm 'ich bin der Sohn des Zwillings-Alten' 
[iker öregember fiú- vagyok; a 'fiú' jelentésű szó igeként ragozva] (182); 
n j ü d e habi n i e n j a m niedanda mueda 'die Schwester des jüngeren 
Ostjaken [fiatalabbik osztják nőtestvért] nahm er zum Weibe' (295); heau 
jiha jentakana 'in der Schnelle des Blutstromes' [vér-folyó zuhogóban] (303); 
tjikl jahad s i и r\ a j an g и täevuid 'von dieser Stelle an sieben Fallen des 
Todesgeistes [hét halálszellem csapdá(hoz)] kamen sie' (170); (LEHT.) O. 
päddo ja%ä тШ%ачпъ side päe jes e'-rjänu 'am Oberlauf des Sackflusses Eisenente 
der zwei Berge' [zsákfolyó végen két hegy vaskacsa] (470); V.héru j á % a 
Xäeßxannv m^eselti 'am Ufer des Weidenflusses [fűzfafolyó parton] 
hält er sich auf (114); U. aide j ä % a^n ё вГ ё m"3, n ä x a f jeßßv 
n ä вг am n'r ti£redär)Gru,,3! 'der Mutter der Zwillinge der Stiefmutter von 
drei Waisen [két iker anyát, három árva mostohaanyát] befiehlst du nicht!' 
(582); Oksz. ßöepßo t а m nr ö rnejjem" m$er]Grüß 'die Schwiegertochter 
des schlechten Lamtoo [rossz L. menyet] nehme ich' (562); BZ; t'ikki 
marra d^j er ß %ännäbo'"^ 'diesen Herrn der Stadt [e város fejedelem] 
führten sie fort' (326); Maik. sijsdv kärß päxarjkannv !am Fusse zweier Lär
chen' [két vörösfenyő tőnél] (132 — 3). Igen ritkán a szelkupban és a kamaszban 
is előfordul ez a szerkezet: szelk. (PROK.) sitti tűm pari 'két vörösfenyő 
csúcs' (107); kam. (DONN.) di ne bai'keb^ bäz^> seiepi 'dieses Weibes 
Hals wieder durchschnitt er' (90). 

A névutós kapcsolatok a szamojédságban éppen úgy, mint a finnugor 
nyelvekben, történeti szempontból főnévi minősítő jelzős, illetőleg jelöletlen 

3 Hasonló szerkezetű és jelentésű összetételeket a finnugor nyelvekben is találunk. 
msiÉ (AHLQV.) sam vit, säm-vit, (MXJNK.) sam-vit, säm-vüt 'Träne'); chti (AHLQV.) E. 
sem-jink, PÁPAY sßm-idrfg; PATK. sem jink id.; kmi (WIED.) sin-va id.; mri P. (GEN.) 
Мща-ßüt id.; mdÉ. (PAAS.) éeUea (<. setme-éed') id. Az összetételek két tagja etimoló-
giailag is azonos a nyenyec saeu-ji' összetétel két tagjával; — chtiE (AHLQV.) О%-Ш 
''Schädel' (o% 'Kopf, Haupt ' , lü 'Knochen'); udm. (MŰNK.) jir-li 'Hirnschale' (jir 'Kopf, 
Haupt' , U 'Knochen'); mdE (WIED.) pra lovaza 'Hirnschale' (pra 'Kopf, Haupt'; lovaza 
'Knochen'), vö. В Е К Е : K S Z . XHI, 115 — 6. Hasonló összetételek vannak a törökségben is. 

4 A finnugor nyelvekben is gyakoriak az ilyen szerkezetek, vö. pl. SZILASI: NyK. 
XXVI, 151—4; udni. beste uramin 'auf der Strasse in Beste' stb. (WICHM. - F U C H S , 
Wotj. Chrest.2 135). 

9 Nyelvtudományi Közlemények 
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birtokos szerkezeteknek foghatók fel, „mert a ragtalan névszó eredetileg 
minősítő, illetőleg jelöletlen birtokos jelzője a névutó alapjául szolgáló név
szónak" (SIMONYI, Hat. I., 11. Vö. még Jelzők 150; KLEMM i. m. 221): (CASTR.) 
tjikin ко i n j an a 'auf der Seite jenes Rückens' (40); jilepts j ämb а n 
jüdn gä ja 'während der Lebenszeit zehnmal gingen sie [dual.]' (250); te pun-
jäna 'hinter den Renntieren' (269); (LEHT.) O. tar ím pudvnaran"nn рада 
sällaba- pönarannv jilé 'unter solchen Umständen lebt er zwischen dem Eis ' 
(27); siß-%aß" jäl'U" siß sätfabn %ö\ nimne töBariöv marC^ 'sieben Tage doch 
sieben Eisrücken entlang nur meine Hufe sind gespreizt' (i. h.); iiädv % г §^ 
ferne süirrä 'sein Bruder dreht mitten im Strudel' (208). — Az erdei nye
nyec nyelvjárásokban általában a jelöletlen néyutós szerkezet használatos: 
Maik. kärß jiet 'an die Lärche' (133); Nj. пагоккпэ meat jilt 'auf das 
grosse Zelt zu' (411); kan n a ei j г et 'gegen die Strebe des Schlittens' (413); 
Maik. mär ßln jieA'ndü 'mitten in einem Sacksumpf' (343); katMeßokku kaeßßan 
'neben Möwe' (102); sin käeßxannn 'an der Seite hinten im Zelte' (101); & sin 
'sátor hátsó oldala' szóban a szóvégi -n a tőhöz tartozik, vö. Kam. sin id.); 
Nj. jaja тш 'in den Fluss' (414); mienk s ö n s é э n münndn 'im Bauch 
des Riesen' (102); ßit n[r 'unter das Wasser' (141). nierm mierssdv ni 'gegen den 
Nordwind' (413); marru pönt 'zwischen den Sand' (83); petarrv pönknv 'im 
Walde' (606). — Ilyen névutós kapcsolat ritkán a szelkupból és a kamaszból 
is kimutatható: szelk. (PROK.) setcimnälil' mut täkti 'a hetedik folyószakaszra' 
[folyószakasz mögé] (104); süm cáü 'hang[gal] szembe' (i. h.). 

A jelöletlen birtokviszonyt kifejező szerkezetekben nemcsak főnév, 
hanem személynévmás is lehet birtokos szó, s a birtokos szóul álló személy
névmás — éppen úgy, mint a főnév — nominativusi vagy helyesebben alap
alakban áll a birtokszó előtt. Ilyen ősi szerkezetre a nyenyecből csak elvétve 
találunk adatot: (CASTR.) m a fi n й nebenda tölaha 'mein Sohn [én fiú] 
gleicht seiner Mutter' (Wb. Anh. 388); (LEHT.) Т. man pu %uj'se jänku 
'ich habe keine Frau' [én feleség nincs] (371); Maik. man ßiessdn 
nö°kkn 'ich habe viel Geld' [én vas (—pénz) sok] (85). Figyelmet érdemelnek 
a következő kamasz szerkezetek: (Domr.) f^n möy műid пауэг nidid? 
'warum hast du drei Finger?' [te miért ujj három ujj?] (197); man ni ЩгёгЫ 
'mir ist ein Sohn geboren' [én fiú született] (48).5 

E ritka és elszigetelt szerkezetek mellett ott vannak a birtokos személy
ragokkal ellátott névszók, amelyek a nyenyecben és általában a szamojéd 
nyelvekben éppen olyan általános használatú alakok, mint a finnugor nyelvek
ben: (LEHT.) T. jüirmami" ßebti 'mein Pferd ist böse' (95) vagy padár jmnnarhi" 
tumtärl 'kennts du mein Pferd?' (i. h.). A jmnnami''" 'mein Pferd' típusú ala
kok, éppen úgy, mint az uráli nyelvek összes birtokos személyraggal ellátott 
névszói (m. háza-m, f. kota-ni •< *kota-mi stb.) jelentés szempontjából körül
belül egyenlő értékű kifejezések a man пй 'mein Sohn' [én fiú] típusú kéttagú 
kifejezésekkel (ez utóbbiakban a hangsúly a birtokost jelölő személynévmáson 
van). Eredetileg kéttagú nyelvi kifejezések voltak a birtokos személyraggal 
ellátott jumnami'1'' 'mein Pferd' (m. háza,-m, f. kota-ni stb.) típusú alakok is, 
mert történeti szempontból a birtokos személyraggal ellátott névszók össze-

5 FOKOS DÁVID szíves felvilágosítása szerint az ilyen szerkezet a finnugor 
nyelvekben különösen névutókkal kapcsolatban feltűnő és gyakori, vö. pl. PATK. — 
FUCHS 82, § 67; WICHM. — FUCHS, WotjChrest.2 147. jegyz.; FOKOS-FTJCHS, Volksdich
tung der Komi 402, 3. pont, 435, 4. pont. 
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tételek, amelyek névszó+személynévmás kapcsolatából alakultak. Az össze
tételben a személynévmás fokozatosan elvesztette önállóságát, enklitikus. 
elemmé vált, s eredeti jelentésének elhomályosulásával rendre személyraggá 
kopott. Ennek á folyamatnak megítélésénél és megértésénél figyelembe kell 
vennünk, hogy a személynévmások nem mai testesebb, képzős alakjukban 
társultak a névszóval, hanem képző nélküli tőalakjukban. Míg az uráli nyelv 
szótövei eredetileg kivétel nélkül kéttagúak voltak, a névmások tőalakjai 
egytagúak, s egytagúak voltak a birtokos személyragozás kifejlődését meg
előző nyelvi állapot korában is. Az egytagú személynévmásból azért fejlőd
hetett birtokos személyrag, mivel birtokviszonyt kifejező használatában 
állandóan enklitikusan a birtokszóhoz tapadt. A személynévmás enklitikus 
használatát azonban kétségtelenül megelőzte a személynévmás önálló szóként 
való használata: a személynévmás mint önálló elem második tag volt a birtok
viszonyt kifejező kapcsolatban. Mi volt ebben a kapcsolatban a személynév
más? A birtokszót követő jelző volt-e, s enklitikus elemmé vált már abban az 
ősrégi időben, amikor még nem alakult ki az uráli szórendi szabály: a jelző 
megelőzi a jelzett szót? Ennek a feltevésnek ellentmond az a tény, hogy pl. 
a finn névszók birtokos személyraggal ellátott esetragos alakjaiban a névmás 
a névszó ragos alakjához járul: talo-ssa-ni 'házamban', ami azt jelenti, hogy az 
esetragos alak+névmás kapcsolatnak kialakulása korában az egytagú névmás 
még önálló elem volt. Éppen a finn birtokos személyraggal ellátott névszók 
esetragos alakjai alapján gondolhatunk arra a magyarázat-lehetőségre, hogy 
az egytagú névmás eredetileg értelmezője volt a birtokszónak: talo-ni -< 
*talo-mi 'ház, én', azaz 'ház, enyém', talo-ssa-ni 'házban, én', azaz 'házban, 
enyém'.6 Az állandó kapcsolatokban az egytagú személynévmásból éppen egy-
tagúsága miatt fejlődhetett hangsúlytalan enklitikus elem, majd pedig 
— megkopva — személyrag. A személynévmás önálló alanyi, jelzői használatá
ban már az uráli alapnyelv korában testesebb, képzős alakban jelenik meg 
(az uráli eredetű névmásképzőkre vö. LEHTISALO, AblSuff. 386—393), s az 
alaki elkülönülés elősegítette a személyraggá válás folyamatát. 

Az elszigetelt man пй 'mein Sohn' [én fiú] típusú szerkezetek, amelyek
ben a névmási jelző — a birtokos személyét hangsúlyozva — testesebb, képzős 
alakban jelenik meg, valószínűleg későbbiek, minta személynóvmás tőalakjá-
vál alakult értelmezős kapcsolatok. 

A nyenyec (LBHT.) 0 . man pu%ufs mi" 'mein Weibchen' (582), Т. man 
Xajjermi"3 'meine Sonne' (91) féle szerkezetek, amelyek grammatikailag azono
sak a magyar az én házam típusú szerkezetekkel, szintén későbbi alakulatok, 
s valószínűleg kezdettől fogva a birtokos személyének kiemelésére szolgáló 
nyomatékos kifejezések. Ilyenek a következő szamojéd kifejezések is: (LEHT.) 
0 . поррдг mäppöi ti jlnnapt'ööä mane" m• аппъ jeőv"3 'eine Karawane 
eines leichten Zeltes kommt dort schaukelnd auf unser Zelt zu' (28); Oksz. 
maii ß^esakköß 'mein Mann' (349). A szelkup és a kamasz szövegekben is 
találunk ilyen szerkezeteket: szelk. (CASTR.) man emam 'mein Weib' (320); 

ORAVILA fejtegetései alapján (MSFOn. XCVIII, 311—23) tudjuk, hogy a sze
mélynévmásnak az uráli alapnyelvben csak nominativusi alakja volt, tehát a személy -
névmás az esetragos névszókkal is csak nominativusi alakban alkothatott értelmezős 
kapcsolatot. — Az értelmezőnek az értelmezett szóval való megegyeztetése nem lényege az 
értelmezős kapcsolatnak; egy ilyen típusú kapcsolat, mint a nyenyec (LEHT.) P. pufi m^ 
rjoppoi щатШп, é iß pu r l 'nur Hecht wirst du essen, sieben Hechte' (114) bizonyára 
ősrégi típust képvisel. 

9 
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tan em al onge tómba 'dein Weib ist selbst gekommen' (320); kam. (DONN.) 
mán ui am атпи'ЬЧ 'er ass mein Fleisch' (94); mán simám hzerdä/i'§m 
'ich werde mein Auge heilen' (99); man tán к ay а л igem 'ich bin dein 
Bruder' (93); tan sima л t'szerladdn 'deine Augen werden sie heilen' (99). 

Visszatérve a jelöletlen birtokos szerkezetekre, meg kell állapítanunk, 
hogy ezek a szerkezetek nem mindig egyértelműek. Vannak esetek, amikor 
nem is a mondatból, hanem csak az összefüggő szövegből derül ki, hogy 
tulajdonképpen nem főnévi jelzős, hanem birtokos szerkezettel van dolgunk. 
Nézzünk pl. egy ilyen mondatot: (LEHT.) Oksz. tifjGröss^ пёпшт" 
néőamDrv тЩдп 'die Tochter des Tungusen [tunguz leányt] nahm er zur Frau ' 
(347). Más a mondat értelme, ha a 'tunguz' jelentésű szót főnévi jelzőnek 
tekintjük és más, ha birtokos jelzőnek fogjuk fel: előbbi esetben egy tunguz 
származású leányról volna szó, márpedig a történet egy bizonyos tunguz 
ember leányáról szól. Hasonló módon kétféleképpen lehet értelmezni a követ
kező mondatot is: (LEHT.) Kan. japtamböl b и %й, amy§r járjyummv ? 
'Alte des Ziemlich Schlanken [Karcsúcska anyóka] ohne was bleibst du?' (226). 

A birtokos személyragok kifejlődésével kapcsolatban keletkezhetett 
a nyenyecben a birtokviszony kifejezésének pontosabb, az egyértelműség 
elérésére szolgáló formája: a birtokos szóhoz vagy a birtokszóhoz vagy — rit
kábban — a birtokos szerkezet mindkét tagjához birtokos személyrag járult. 

a) A birtokos szóhoz, amelynek jelzője (birtokos jelzője) is lehet, birtokos 
személyrag járul olykor csak determináló elemként (vö. f. isäni talo): (CASTR.) 
m e át a n j on j an a opoj han 'an der Tür des Zeltes [sátra ajtónál] ist ein 
Schlitten' (5); njüdie nju 'der Sohn ihres Sohnes' [fia fiú] (150); sjundi waäsako 
n j й n d j e n j im njärui seärtjo 'des Geweihlosen Alten Sohnes Name ist 
[Agancstalan Öreg fia név] Gebundener Doppelpfeil' (82—3). A kettős birtok
viszonyt kifejező mondatban a njim 'Name' szó birtokos jelzője birtokos szer
kezet, amelyben sjundi waäsako — egy név — a birtokos, ?ijundje 'sein Sohn' 
pedig a sg. 3. sz. birtokos személyraggal ellátott birtokszó. — Gyakran meg
találjuk ezt^ a szerkezetet LEHTISALO szövegeiben: 0 . täd® %äjjerädv^ 
пёпш täeißßi"3 'alsdann kam die Tochter der Sonne [napja leány] an' (46); 
sät tv %aeß раШё 'die eine Seite seines Gesichtes [arca oldal] ist schwarz' 
(523); värkkv xäebide Щ]аппюъ %aeßän" 'am Ufer unseres grossen heiligen Sees' 
[nagy szent tavunk partra] (11); täd® padi" n ä j J';4 r " t a r" mat 
ß^UJckadä"3 'dann entfernten sich alle ihre Hauthärchen' [ő testük (dual.) 
szőr] (10); Oksz. n i n'n mit® ß a"ß ä" mif'zr 'bereite deiner Tochter Lager!' 
[leányod fekvőhely] (279); %a)jédi' ni ss enn at'iV jän"3! 'begebt euch 
in das Land eurer Väter ' [a tyátok (dual.) földre] (264); xanhisennv" 
pel'lem" mannet^täßßäts/die Hälfte unserer Beute [zsákmányunk felet] 
gaben wir' (561); BZ. ärkkv pljjej n авг i sättv x« <? ß parmi" 
'des ältesten Hermelins eine Wange [Nagy Hermelin egyik arca oldal] wurde 
schwarz' (311); näitv mäV tießrä 'er brachte sie ins Zelt seiner Kame
radin' [társa sátorba] (545); Arch, firlnnv" фёптег" 'die Zaubertrommel 
unseres Grossvaters' [nagyatyánk samándob] (181). — Az erdei nyenyec 
nyelvjárásokban meglehetősen gyakoriak az ilyen szerkezetek: Maik. nuij 
siät 'das Gesicht meines Sohnes' [fiam arc] (135); Nj. kurjkatmt ne 'Ku^kalleas 
Weib' (K.-d feleség] (407); Maik. yitmikhattv köpv 'das Fell seines Zobels' 
(80); tettv namssv 'Renntierfleisch' [rénszarvasa hús] (133); ЦШ köpv 'das 
Fell seines Renntieres' (i. h.); nmßßattv pejjmr 'die eine Hälfte seines Kopfes' 
(143); %ärßattv slmiim 'durch die Rauchöffnung des Zeltes'(145); jäj'A'ettv 



BIRTOKVISZONYT KIFEJEZŐ SZERKEZETEK A SZAMOJÉDBAN ÉS AZ URÁLI GENITIVUS KÉRDÉSE 

fíijjdp, jaA' A'ettv mlr 'die Sonnenschnur (d. h. der Sonnenstralil), das Sonnen-
bild' [napja zsinór, napja kép] (146). — A szelkupban is megvan a birtok
viszony ilyen módon való kifejezése: (CASTR.) sít köb, tödet köb 'Zobelfelle, 
Otterfelle' [cobolya szőrme, vidrája szőrme] (305); kuacet pár 'das Stadtdach* 
[városa tető] (318, 320). A nyenyecben és a szelkupban névutós kapcsolatok 
is alakulnak ilyen módon: az a főnév, amelyhez névutó járul, birtokos személy
raggal van ellátva. A nyenyecben igen gyakoriak az ilyen típusú névutós kap
csolatok: (LEHT.) O. máitv mmnne 'in seinem Zelte' (543); BZ. #ímz>r» nlnne 
'in ihrem Schlitten' (328); Maik. maxáttv nzá 'auf den Rücken' [hátára] (145); 
Nj. rjáeififiattm tsiémn'D§ 'um seinen Kopf herum' (415) stb. s előfordulnak 
a szelkupban is: (CASTR.) cuecet tagiut 'unter der Erde' (311); (PROK.) 
seí'cimDühí mutlt táktl 'a hetedik folyószakaszra' [folyószakasza mögé] (104), 
vö. fentebb mut táktl id. (i. h.). Mindezek a nyenyec és szelkup névutós 
kapcsolatok megfelelnek a magyar házam, házad, háza mellett stb. típusú 
kifej ezéseknek. 

b) A birtokszóhoz birtokos személyrag járul (vö. a régi magyar keuris 
teue féle kapcsolatokat, KLEMM i. m. 345—6): (CASTR.) side jangöra siumboj 
meato' 'der zwei Mammuts sieben Zelte' [két mammut hét sátruk] (144); 
side siuddubeah a nn o d i seaja 'der zwei Riesen Boot' [két óriás 
csónakja (dual. 3.)] ging unter' (188); tarem jínirtádi n i e r\inda wuoma 
'wáhrend sie so schiessen, wurde der Bogén des Weibes [nő íja] schlecht' 
(262); (LEHT.) 0 . i é i k ki r\ a^is ek ki p a éj j é'h antv %a)jé'r" rjaéfiöl 
'auf die Stirn dieses Kindes [eme gyermek homlokán] war die Sonne' (15); 
T. r] e r o i s i r r e ő v %ámmV,:i 'es schneite Herbstschnee' [ősz hava leesett] 
(373); P. r) á fi é sokk u ilőd jaritíradöfifii" 'die Knochen des Toténgeist-
Alten [halálszellem-öreg csontja] waren auseinander gefallen' (21); Oksz. 
náf manBrö ná~Brakkööo 'der drei Maantoo áltere Schwester' [három M. 
nénjük] (349); Kan. árkkv nennet's" rdmde 'das áltere ist der Mann, sein Name 
ist . . .' [nagy (=idősebbik) férfi neve] (215); Arch. jésse sai"já 
s\ f$ öv * t'siüntaöv 'die eiserne grosse Sáule hat sieben Kantén' [a (nagy) 
vasoszlop hete szeglete ; a birt sz. ragot a számnévi jelző is felveszi] (177); 
Maik. kaAA'ittv milnnv pű^ishy xdémtv 'die Augen der einzelnen altén Frau' 
[maga levő anyóka szeme] (84); t'sfkkl ti rjamssa pejrattn 'die Hálfte vom 
Fleische jenes Renntieres' (133); riijji píá payjant 'an die Wurzel eines anderen 
Baumes' [másik fa tövedhez] (143); russdv r] a é (3 @ v r\ uttáttn 
jmrot pitt^éotu 'den Kopf [und] die Hánde des Russen [orosz fej(ét) kezét] 
steckt er in das Fet t ' (85 — 86). A két jelöletlen tárgy szoros kapcsolatát azzal 
fejezi ki a nyelv, hogy a birtokos személyragot csak a második tárgy veszi fel.7 

Szórványosan a kamaszból is kimutathatók olyan kapcsolatok, amelyekben 
a birtokszóhoz birtokos személyrag járul; ( D O N N . — J O K I ) kudá(i) niet, iáb? 
kudái niet 'Gottes Tochter, Muttergottes Tochter' [isten leánya, anya-isten 
leánya], men (Lmot 'der Schwanz des Hundes' [kutya farka] (132, § 19). 
Ritkán, jelöletlen alapszó mellett, a névutóhoz járul birtokos személyrag: 
k'i ii/igdndz 'unter dem Monde', yma iÍAgind& 'unter der Sonne' (i. h.; vö. még 
183, 184). Elhomályosult birtokos személyrag van a szelkup magand, parond 
típusú névutókban (1. lentebb 136. 1.). 

7 Hasonló nyelvi jelenségre az obi-ugor nyelvekből is vannak adataink (vö. 
PATKANOV — FTTCHS: K S Z . VII, 130; LEWY, Zur finniscli-ugrischen Wort- und Satzver-
bindung 47; RAVILA: FUF. XXVII, 3 0 - 3 1 . 
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c) Igen korlátozott a nyenyecben a birtokviszony kifejezésének az a 
módja, amikor mind a birtokos szóhoz, mind pedig a birtokszóhoz birtokos 
személyrag járul (vö. m. apám háza): (CASTR.) n j áv i mun g ut a p e a -
l ed oh minhanda kajeh 'die eine Hálfte der Pfeile [egyik nyila féljük] 
ging vorbei' (89). A birtokszóhoz járuló plur. 3. sz. -doh birtokos személyrag 
itt tulajdonképpen determináló elem, s a használatát az magyarázza meg, hogy 
a jelenetnek több szemlélője van (CASTRÉIST kéziratában a megfelelő helyen 
jegyzetben valószínűleg egy másik nyelvmestertől feljegyzett adatként 
peale, vagyis személyrag nélküli alak áll). LEHTTSALO szövegeiből is idézhetek 
néhány példát: O.-d. jiürp'e péiempöőv %ájjwfii 'ein geringer Teil Fett [zsírja 
részecskéje] war übriggeblieben' (108); P. r\ a nn o nc b á i" j a m Br a ő a-
őd jm" t'Hhre 'die Lángé ihres Bootes [csónakjuk (dual.)'hossza] ist zehn 
Klafter' (122); Oksz. tét sérraJcköft o p p öl m t v %üóaM$ái 'von 
meinen vier Hellén wurde ich eins [négy fehérem egyét] töten' (302); ma n 
puxü^t'éáP sáitv (3öef>(3o ni ad"3 'meines Weibchens Gesicht [én fele
ségem arca] ist nicht hásslich' (563); % a n'n i s énn®" ha ft'i pél't em Dr v 
némze lajtsa" mVji,. (in"3 'die eine Hálfte unserer Beute [zsákmányunk egyik 
felét] gaben wir den Auslándern' (557); Kan. piriifXe iimde iiimde 
'der Name ihres Jungfraukindes [leánygyermeke neve] (215); Maik. p i A''-
A'Í át mit ok öt nam"3! 'iss Hechtleber' [csukád májad edd] (103). Ezek a 
kapcsolatok valószínűleg analógiás úton keletkeztek az a) és b) pontban 
tárgyalt kapcsolatok keveredése következtében. 

Külön kell foglalkoznunk azokkal a nyenyec kapcsolatokkal, amelyek
ben a birtokos szó a %ar- visszaható névmás birtokos személyragokkal ellá
tot t alakja.8 Birtokos személyragok járulnak a birtokszóul álló főnév
hez is: (CASTR.) h ar 11 a j ad and a áni müusíeh 'aus dem eigenen 
Lande [magad földjéről] f áhrt er wieder' (15); hartta jirir 'dein eigener Gross-
vater' [magad nagyatyád] (91); hartti nisemdo 'ihrer eigenen Vater' [maguk 
(dual. 3.) atyjuk (plur. 3.)] (187); (LEHT.) 0 . %aritl náen^tíenGran§ntd 'mit 
der Sehne seines eigenen Beines' [maga láb-inával] (116); Oksz. yaf'n ihnüfi 
'mein eigener Bogén' [magam nyilam] (281); % art tv nfjeptv x^ijjem-
Brír 'dein eigenes Weib' [magad asszonyodat] verlásst du' (563); #ar"m>" 
annönnannio" 'auf unserem eigenen Schiff [magunk csónakunkban] (556). 
Ezekben a kapcsolatokban a visszaható névmásnak, mint birtokos szónak nyo
matékosító, kiemelő szerepe van. A szelkupban a visszaható névmás birtokos 
személyragos alapalakul használt alakjaival ugyanolyan szerkezetek alakul
nak, mint a nyenyecben (a nyenyec és a szelkup névmás etimológiailag nem 
tartozik össze): (CASTR.) selgemgeli celeagand onge c u e c e d a mitek 
'den siebenten Tag seine eigene Stelle er erreichte' (310); andese mogone paralk 
oni cu e c ó g ani! 'kehre mit dem Boot zurück an unsere eigene Stelle!' 
(310); onge m átkán d kuenbág '[sie] kamen [dual.] zum eigenen Zeit' 
(342). A kamaszban is vannak hasonló szerkezetek, de ezekben a visszaható 
névmáshoz mind a három személlyel kapcsolatban 3. személyű birtokos sze
mélyrag járul (DCCNIST. — JOKI 144—5). 

8 A yar- névmástőnek az obi-ugor nyelvekben van etimológiai megfelelője: eh ti 
(PAAS.) K. x?r 'Form, Gestalt', msi (AHLQV.) qör, %őr 'Schattenbild, Gestalt, Gesicht', vö. 
MTJNK. — SZIL. is-x&r 'Sohatten' (LEHTISALO: NyK. L, 227). A manysi szó és alakválto
zatai határozatlan jelentéssel érdekes összetételeket alkotnak névmásokkal, névszókkal, 
igenevekkel. Néhánv adat szerint az északi ohantiban is van a szónak ilyen használata 
(vö. BEKÉ: NyK. LV, 259-61) . 
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Nem hagyhatjuk figyelmen kívül LEHTISALO szövegeiben azokat a 
kifejezéseket, amelyekben a birtokos személyraggal ellátott főnév vagy birtok
viszonyt kifejező kapcsolat mellett tanná ige vagy ennek az igének tan ne ̂  pl 
stb. verbum finitumként használt igenévi alakja jelenik meg a német fordítás 
szerint 'habén' jelentéssel. CASTRÉN nyenyec szótárában a tana ige 'es gibt, 
ist da' jelentésben van feljegyezve; vö. (BUD.) tana, tana 'van, megvan', 
(SPROG.) tana 'ist, es ist, es gibt'. REGÜLY feljegyzéseiben a mannanan tanüe 
kifejezés értelmezése 'besitzen [tkp. nekem megvolt]'. A kifejezésben a man 
nanan alak a sg. 1. sz. személynévmás locativusi alakja, tehát a kifejezés 
jelentése pontosabban 'nálam megvolt'. — CASTRÉN szövegeiben leggyakrab
ban a szó verbum finitumként használt igenévi alakjai fordulnak elő 'ist vor
handen' jelentésben: njüdie danjuuveh 'sein Sohn ist vorhanden' (1); niefiedi 
danjuwa 'ihre [dual.] Mutter ist vorhanden' (172). A tanná igét, illetőleg 
igenévi alakját LEHTISALO szövegeiben is megtaláljuk 'ist, ist vorhanden' 
jelentésben: O. nédfe r)áhi"'%asdft(3'D níude ta%nej$[$a%E''''a 'er hatte ein Weib und 
einen Sohn' [nője és férfi-gyermeke létezett (dual.)] (34); Oksz. nimd'e tanná 
'sie hat den Namen' [neve megvan] (254); BZ. nwfi tannefifiá 'ich habé einen 
Sohn [fiam létezik] (322). A tan'iá ige, illetőleg igenévi alakja mind CASTRÉN, 
mind pedig LEHTISALO szövegeiben birtokviszonyt kifejező kapcsolatokban is 
előfordul, olyan kapcsolatokban, amelyekben a birtokos szóhoz vagy a birtok
szóhoz birtokos személyrag járul: (CASTR.) njudie nju danjuwa 'der Sohn ihres 
Sohnes ist vorhanden' (150); (LEHT.) 0 . sáhk'i j3§rrv-deitr) nenáőv tanúéba 
'Gánseknöchelhaar-Wirt hat eine Schwester' [s. /?. gazda testvére létezik] 
(439). Hasonlóképpen értelmezhető valamennyi ilyen típusú kifejezés: T. 
marén Ue lasoftfio rjintv tanná 'der Renntierfánger-Samojede hat einen Bogén' 
(100); P. puyriiQe nmőd tamíá 'ein Mütterchen hatte einen Sohn' (114); Oksz. 
si"ift nöijéjje né püppakködon^i>rannet. fí§ 'Sieben Tuchenen Zeltdecken habén 
eine jüngere Schwester' (252). Személynévmással is alakulhat ilyen kapcsolat: 
Kan. pir plrlnrtar tanhefifiz 'du hast eine Jungfrau' [te hajadonod megvan] (227). 

Vannak olyan birtokviszonyt kifejező kapcsolatok is, amelyekben a létige 
töl t be ugyanolyan szerepet, mint a tanná ige és igenévi alakja: (LEHT.) P . 
swŐBre sifi nínúide r\a%$\ 'der Riese hatte sieben Töchter' [óriás hét leánya 
volt] (131).9 A m^e- létige is előfordul hasonló szerepben: (LEHT.) T. néyntw 
nád süiőb'e tö.fiorkkt) mse, tjáedatU 'von vorn kam ein Riesenunhold. Er hat 
Bárén, er fáhrt ' [erűiről óriás jött, medve van (létezik), ő megy] (98), 

Érdekes, hogy LEHTISALO szövegeiben is előfordulnak olyan típusú 
kifejezések, mint amilyen a REGULY feljegyzéseiben található mannanan 
tanüe 'nálam megvolt' kifejezés: O. man nánnan táránnv fáéAnail's" 
$dm" 7] a é" nifl"^!' 'dies ist ja der von mir benötigte Köcher' (149); man 
nánnan ni tara"3 'ich brauche es nicht' (153); %öBr,D nánn a niv ' tara'? 
'hast du Fellé nötig?'(468); slroő&itv" j l r kk a r a %a" nv r\öB" tá&eb'e tan-
nefil 'unter den Stanimen der Witwerwirte war ein Zauberer' [özvegy-gazda 
törzseknél varázsló volt] (22);ne(3%a,,nv rjáfixi" maler/ka^nv j á n^i * é~ r % a" n » 
TJÖB" nárkko tadebe táiínepfil 'einst in früheren Zeiten hatten die Bewolmer 
der Erde einen grossen Zauberer' [földieknél egy nagy varázsló volt] (30).10 

9 A magyarban is: házam van, tulajdonképpen: 'házam létezik'. 10 Lényegében ilyenek a finn minulla on rahaa 'pénzem van' [nálam pénz van] 
típusú jellegzetes kifejezések is (vö. HAKTJLINEN, SKRK. I, 91). Hasonló kifejezések igen 
gvakoriak a permi nyelvekben is: udm. ódig ai'amilán Tcwvh piez vllam 'egy embernek 
három fia volt' (vö. FOKOS: NyK. XXXVI, 444). 
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A tanná és a tanne^i igével, illetőleg igenévvel alakult kapcsolatokhoz 
hasonlóan értelmezendők a janu 'es gibt nicht' és alakváltozataival alakult 
tagadó szerkezetek: (CASTR.) ödembeá njüdeah nimdie jangus 'der jüngste des 
Eaulbaumes hatte keinen Namen' [Zelnicefa legfiatalabbik fiú neve nem 
létezett] (240); nie atseki njündjeh hamada janguh 'seiner Tochter Leiche war 
nicht da' (248); (LEHT.) P. néhrédv járjGru, nwd'e járjGru, héöv járjGru, fiéíí-
nekkoőv tanná járjGru, t§őr> járjGru 'er ' hat keine Mutter, keinen Sohn, kein 
Weib, keinen Hund, kein Renntier' (78). 

A létigével a szelkupban és a kamaszban is alakulnak birtokviszonyt 
kifejező kapcsolatok: szelk. (CASTR. WbAnh. 395) kwálek soma porgot érja 
'der Jurák hat ein gutes Kleid' [nyenyec jó ruhája megvan]; tat kai pital érja? 
'hast du ein Beil?' [te mi fejszéd van?]. Mindkét mondat idézett helyen azonos 
értelmezéssel más változatban is fel van jegyezve: kwalerj magán soma porgot 
érja és tan magand kai pital érja? A magán, magand szó a szótárakban nincs 
meg, a nyelvtanokban sem találtam rá utalást, s a szövegekből sem került elő. 
CASTRÉN szelkup példamondataiban a következő mondatokban is előfordul a 
magán szó: k y n magán ilarj 'ich lébe am Flusse'; ( i b en a n magán 
wuerka 'er lebt beim Brúder'; wuenel-gumen magán wuerka 'er 
lebt bei einem fremden Menschen' (i. m. 394). 

Mindezen adatok alapján a magán, magand szó névutónak fogható fel 
éspedig — a három utóbbi mondat értelmezése alapján — locativusi alaknak. 
A tan magand kapcsolatban a magand alakban levő szóvégi d elemet sg. 2. sz. 
birtokos személyragnak magyarázom. Determináló funkciót teljesít a sg. 2. 
sz. birt. személyraggal egybeeső sg. 3. sz. birtokos személyrag a névmás
tövekből származó tend 'hier', nend 'dórt' adverbiumokban, amelyekben a 
személyrag a kopott végű locativushoz járul (Gr. 596). A magán alak kopott 
végű locativusnak fogható fel éppen úgy, mint a névmástőből származó kun 
'wo' és tőn 'dórt' adverbiumok, amelyeknek ablativusi funkciójuk is van (i. h.), 
valamint a takkan, tágan, tan 'hinten' névutó (i. m. 590), amelynek alap
alakja a nganaszanban maradt meg: taka 'das hinten Befindliche' (i.m. 588). 
Azonban a magand, magán alakok dativusoknak is magyarázhatók. Egy 
magand dativusi alaknak — a d elemet determináló szerepet betöltő birtokos 
személyragnak magyarázom — grammatikailag pontosan megfelelnek a 
pdrond, parind 'hinauf, kodend stb. 'zwischen', congond stb. 'mitten hin' 
típusú szelkup névutók s a tan, tat (sg. 2.) személynévmás tend dativusa. 
A magán alak is magyarázható dativusnak, vö. aren 'in die Quere, querüber', 
cumben 'in die Lángé, lángs' (i. m. 591) névutókat, valamint a tep, tap (sg. 3.) 
személynévmás teben, taban dativusi alakját. A fentebb említett birtokviszonyt 
kifejező két mondat, amely magán, magand névutót tartalmaz, szószerint 
tehát így fordítható: 'a nyenyecnél (nyenyecnek) jó ruhája van'; 'nálad (neked) 
mi fejszód van?' 

Létigével alakult birtokviszonyt kifejező kapcsolatokra a kamasz 
szövegekben is találunk példát: (DONN.) man koptom Ibi 'ich hatte eine 
Tochter' [én leányom volt] (197); o,£ nit Ibi 'einen (ihren) Knaben hatte 
sie' [egy fia volt] (94); M& nid9n Ibi' '(ihre) zwei Söhne hatten sie' [két 
fiúk volt] (91); naidhl9ddn ibi 'sie hatten einen Ereund (,,ihr Ereund 
war") ' (99). 

A létige a névszó birtokos szemólyraggal ellátott dativus-locativusi alak
jával kapcsolódva fejez ki birtokviszonyt a következő mondatban: ö.miy 

ka y ani i'gd ibi 'mein anderer Brúder hatte viele' (90). A mondatot magyarra 
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kétféleképpen fordíthatjuk le: 'másik bátyámnál sok volt' vagy 'másik bátyám
nak sok volt'. 

Személyrag nélküli dativusszal, amely eredete szerint — mint más 
alkalommal ki fogom fejteni — kopott végű locativus is lehet, a létige szin
tén birtokviszonyt kifejező kapcsolatot alkothat: omjn okén koptö i b iy 
dmjri uh a ni i b i 'das eine Weib hatte eine Tochter, das andere Weib hatte 
einen Sohn' [egyik asszonynál (asszonynak) leány volt, a másik asszony(nál 
vagy -nak) fiú volt] (197); uraién Side nmTcat ibi 'Urazz hatte (seine) 
zwei Frauen' [U.-nál (U.-nak) két felesége volt' (93); dd n wti s n nit % b i 
'dieses alté Weib hatte (ihren) Sohn' [öreg asszonynál (asszonynak) két fia 
volt] (98); b iü zv n nagur kordot ib i 'ein Altér hatte (seine) drei Töchter' 
[öreg embernél (embernek) három leánya volt] (97). 

A nyenyec P. neÉréőv jáf]Gru, nwd'e jár]Gru stb. 'er hat keine Mutter, 
keinen Sohn' stb. [anyja nincs, fia nincs] kifejezéseknek pontos megfelelői 
vannak a nganaszanban és a kamaszban: ngan. (PROK.) rjokagd tadu 
jarjgusua 'sok rénszarvasa nem volt' (H3biKH H nncbMeHHOCTb Hapo^OB CeBepa) 
I, 74); kam. (DONN.) utam nayv 'ich habé nicht Fleisch' [húsom nincs] (94); 
uimt nayá, udvt na.ya '(seinen) Fuss gibt es nicht, (seine) Hand gibt es nicht' 
[lába nincs, keze nincs] (86). — A nyenyec járjGru megfelelőjével érdekes kap
csolatokat idézhetünk a szelkupból is: (CASTR. WbAnh. 395) nal-gom porgo 
tar} 'das Weib hat kein Kleid' [nőember^uha nincs]; man atam t'd 'ich habé 
kein Renntier' [én rénszarvasom nincs]; mat pitap tarja 'ich habé kein BeiF 
[én fejszém nincs], man magán pitap tarja 'ich habé kein Beü' [nálam (nekem) 
fejszém nincs]. 

* * * 

A birtokos jelzős szerkezetek mellett egyes uráli nyelvekben a birtok
viszony kifejezésére szolgálnak olyan szerkezetek, amelyekben a birtokos szó
hoz a genitivus ragja járul. RAVILA megállapítása szerint „die Genitivendung n 
des Finnischen und Lappischen hat eine Entsprechung im Mordwinischen, 
Tscheremissischen und Samojedischen. Dagegen ist sie nicht wiederzufinden 
im Ungarischen, in den obugrischen Sprachen, und auch nicht in den permi-
schen Sprachen, in denen auch kein eigentlicher Genitiv vorhanden is t" 
(FUF. XXVII, 75). 

CASTRÉN szamojéd nyelvtanában a szamojéd nyelvek genitivusára vonat
kozóan a következő megállapítást olvashatjuk: ,,Im Samojedischen habén die 
südlichen Dialekte im Genitiv Sing. n, welches in der Tawgy Sprache in rj 
übergeht, in dem Jurakischen und Jenisseischen Dialekt aber fortfállt und 
gegen die Aspiration . . . vertauscht wird" (110—11, § 225). Ez az aspiráció, 
amely tehát CASTRÉN szerint egy elveszett n helyett jelenik meg, az úgyneve
zett nasalis aspiráció, amelynek fonetikai jele egy sorfeletti kis függőleges 
hullámvonal. A nasalis aspiráció fonetikai értékére vonatkozólag CASTRÉN 
nyelvtana nem ad felvilágosítást (vö. XVI, §§ 225, 254, 297, 321). CASTRÉN 
és LEHTISALO szövegeiben a nasalis aspiráció nincs jelölve. 

Viszont CASTRÉN és LEHTISALO nyenyec szövegeiben a birtokviszony 
kifejezésére olyan kapcsolatok is szolgálnak, amelyekben a birtokos szóhoz 
egy n (rj, m) hang járul. PROKOFJEV szerint a nyenyecben a sg. genitivus 
általában jelöletlen, de az I. deklinációhoz tartozó szók mellett a sg. genitivus-
nak ritkán rj, n, d [d < n] jele van (HeHeuKHH (topaKO-caivioe/iCKHH) H3biK 
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24). Fel kell tehát tennünk a kérdést, van-e n ragos genitivus a nyenyecben, 
volt-e n ragos genitivus az ős-szamojédban és az uráli alapnyelvben? 

Mielőtt erre a kérdésre feleletet adnék, vizsgáljuk meg, hogy milyen 
hangtani helyzetekben jelenik meg a genitivusragnak felfogható n elem. 

a) n elem járulhat egy- és többtagú magánhangzóval végződő birtokos 
szóhoz i), t; t';g; j ; s, é (fó,z,^ vz); n, m hanggal kezdődő birtokszó előtt: (LEHT.) 
P. j ö f e njt iellan" talpfád'''3 'an den Rand der tiefen Stelle kamen sie' (61); 
(CASTR.) nj ártson goin tjangana lörtsa sieda tanjuu'eh 'am 
Fusse des Bárenmoosrückens ist der Grashügel' (302 — 3); s e ad an g ar a 
jieruh 'der Wirt der Hügelkrümmung' (220), vö. seada harah jieru (218); 
höjin garmhad 'von der Krümmung des (Land-)rückens' (89); (LEHT.) P . 
T] er m^Jc ö r r a-njj d yannv %af\,nd 'in das Land des nördlichen Stieres 
íuhrt ' (200); (CASTR.) nieru jun salláh 'der Dummé des Weidenwehrs' (116); 
(LEHT.) O. rjaJtéwklnjkwdQjfi" 'in die Schulterblátter des Kindes' (25); P . 
m o k k o ő § n^s i fi rí e rmiui" manUal"3 'durch die Rauchöffhung herab 
fiel er' (118); T. náb'i p á e ő a r a njs ÍM d b' e 'der andere [ist] ein Wald-
riese' (91); Oksz. t o njs á d aj] i £" náfifiaiti"3 'er lief an den Fuss des 
Uferberges vöm See' (75); O. élfi saiiabn %öi njt' & a %annv 'hinter sieben 
Eisrücken' (26); Oksz. jwhnanjzöifíer"3 'das Krummholz des Pfeiles' (593); 
pában JÁV*3 'die Löcher des Topfhaken' (i. h.); Arch. tünjselyannr) 'im Herzen 
des Feuers' (181); Oksz. na r" ]<aptbr\a&n mái t® n_r>r defififi''3 'bei 
dem Zelte des drei Japtoongáe kam ich an' (353); Oksz. élete serrad§i-
t a njk m 'vom Witwer-Wirt zwei Söhne' (306). 

b) Bizonyos hangtani helyzetekben — k-, <?-, ritkán r\- hanggal kezdődő 
birtokszó előtt — a birtokos szóhoz rj hang járul: (LEHT.) O. j l ő d Y\ O r á -
nedv jinkafípi 'im Wasser war keine Beute' (32); P. narkkv jáfir)jk:(i%anrw 
'am Ufer des grossen Flusses' (57); r}afín~r)jkúr)Gran,> 'in das Vorderteil des 
Bootes' (120); jiblnjr\il'lekkr) 'den Wasserteufel' (126); Oksz. yörarjjíröBrv 
'das Feli des mánnlichen Renntieres' (592); jáfírjj3ráé8pan" 'an die Meeres-
küste' (265); %aifi" jerfl0rjjirardan" 'in das Dorf des Ostjakenfürsten' (561). 

c) Bilabiális p-, b- (B-), m- hanggal, ritkán l- hanggal kezdődő birtokszó 
előtt a birtokos szóhoz m hang járul: (CASTR.) a) variáns: üösim leatambada 
'der Wachter des Zeltlagers' (1), b): isim leatambada (18), c): vési' leatam
bada (25); p ui j emb e a niensáh 'der Gerade Nasenrücken' [egy névj (66 
stb.), puijem bed nienzeh id. (102; vö. puijea 'Nase, Schnabel', niensa 
'gerade'; a puijembeü összetétel második tagjában, a -be% szóban valószínű
leg a magyar fő, finn pia 'Kopf, Haupt; Ende' és finnugor megfelelőik ed
dig hiányzó főnévi szamojéd megfelelőjét kell látnunk;11 sallako(m) bu-
hutsea 'die Frau des Dummen' (143); p)0engaem pahangana 'am Fusse der 
SchaukeF (171); (LEHT.) O.-d. éwdb'em^puyüjse 'die Alté des Riesenunholdes' 
(108); Oksz. nennEUám^Bru]je 'die Nase des Mannes' (595); Arch. tactib'ém^ 
puyü 'das Weib des Zauberers' (173); yahnamjbünáö 'von der hinteren Seite 
des Schlittens' (174); P. p"ámjmali§n" 'in den Wipfel des Baumes' (60). 

11 A 'Nasenrücken' jelentésre vö. a következő finn összetételeket, amelyekben az 
összetétel második tagja, a -páá szó etimológiailag is azonos a nyenyec beá szóval: rinta-
páá 'Brustbein, Brustknochen; Brust' (rinta 'Brust, Busen'); kanta-páü 'Ferse, Hacke, 
Fersenspitze' (kanta 'Ferse, Hacke'); poski-paá 'das am meisten hervorstehende an der 
Wange, der Backenknochen, das Wangenbein, die Kinnlade' (pcski 'Wange, Backe, 
-Seite') (vö. BEKÉ: K S Z . XHI, 114). 
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Külön kell foglalkoznunk azokkal a kapcsolatokkal, amelyekbén a 
magyar fél, finn puoli12 szó nyenyec megfelelője (vö. PAASONEN, Beitr. 39, 68. sz.) 
nem mértékjelző és mint ilyen az ősi uráli szórendi szabálynak megfelelően a 
jelzett szó előtt áll, nem is páros testrész egyikét jelöli, hanem amelyekben a 
'fél' jelentésű szó birtokviszonyt kifejező kapcsolatban birtokszóul áll, a 
birtokos szóhoz pedig m elem tapad. CASTRÉN nyenyec szótárában van fel
jegyezve a jalembaele kifejezés 'Mittag' jelentésben. A kifejezés SPROGIS 
kanini szójegyzékében is megvan: jaíem-péle id. Hasonló szerkezetekkel a 
nyenyec szövegekben is találkozunk: (CASTR.) síre jámbhana t ám b e ál eh 
sit biurrjam 'den ganzen Winter den halben Sommer [nyár-fél] suche ich dich' 
(176); (LEHT.) Oksz. s i r r e m^B r él'le müsééni,,a 'den halben uWinter 
[tél-fél] fuhren wir mit unserer Karawane' (352); Arch. rj ái-ő ai a ($ (3 am^ 
Brel'te %á)jeptl-Dábv 'eine halbe Fahrstrecke [útszakasz-fél] fuhr er' (178). 
Érdekes a következő okszinói adat: tasihe" jérfi ha" %örram^Brel'le jlbam" 
tara.kő^ájje 'mit dem tówe-Fürsten das halbe Wedro Branntwein begannen 
sie zu teilen' (297), amelyben a yörram^Brél'le 'hordó-fél' kifejezés jelzője a 
'Branntwein' ( = 'Wasser'; sg. acc.) szónak. A magyar fél szó megfelelőjének 
'Stückchen'13 jelentése van a következő adatokban: (LEHT.) O.-d. %ae%er}^ 
oránnajm üld fíarkka?]^ G r ö b amb'é XX e twl'Upi rjiéjje! 'aus dem Götzen-
schlitten ein Stückchen Bárenfell [medve-bőrdarabka] mögé man herein-
bringen!' (193); fiarkkar)JGFÖ b amb'é l't e m" tün" páitádu"3 'das Stückchen 
Bárenfell zündete sie an' (i. h.). A két utóbbi adatban kettős birtokviszonyt 
kifejező szerkezetet találunk. — Szintén birtokviszonyt kifejező 'fél' 
jelentésű szóval alakult kapcsolat a jalewaeta 'nap-fél' kifejezés is 
CASTRÉN egyik énekében: haunda nientseám opoj jalewaeta sappa-
dünguu 'den sterbenden Mann in einem halben Tagé erreiche ich' (44) (vö. 
N. SEBESTYÉN IRÉN: Acta Lingu. Hung. III , 318—9). Hogy ezeket a kapcsola
tokat valóban birtokos szerkezeteknek kell felfognunk, azt olyan adatok 
igazolják, amelyekben a magyar fél szó megfelelője más szerkezetű birtok
viszonyt kifejező kapcsolatokban fordul elő: (CASTR.) njavi mun g ut a 
p e ál e d oh minhanda kajeh 'die eine Hálfte der Pfeile [egyik nyila féljük] 
ging vorbei' (89); n a r en d a b e ál e d a hajuvijh 'die Hálfte der Eisen-
spitze [vashegye-fele] war geblieben' (80); (LEHT.) Oksz. xannisénní)" 
spév'lem'^D^/tt^ö"3 'gebén wir die Hálfte unserer Beute' [zsákmányunk 

12 A magyar fél szót újabban a finn pieli szóval egyeztetik (vö. TOIVONEN: 
FUF. XXVIII , Anz. 204—5; BÁRCZI, SzófSz.). Azonban nemcsak a szó uráli, hanem 
uráli eredetűek bizonyos szerkezetek is, amelyek a magyar fél szó megfelelőivel 
alakultak. Páros testrészek egyikének a fél szó megfelelőjével való jelölésére a kamasz 
szövegekben találtam egyetlen példát: (DONN.) p'él símib9 kaj,latabi 'das eine Auge 
schloss er aber' (99). A megfelelő szelkup szerkezetekre vö. FOKOS: Nyr. LXV, 30. 
(A szelkup szerkezetekben a fél megfelelője l képzős alakban jelenik meg.) Éppen 
•ezért feltehető a kérdés, hogy a finnben a jalka-puoli, silmá-puoli, isa-puoli, ehtoo-puoli 
stb. pregnáns kifejezések miért nem alakultak a pieli szóval, és miért puoliso a házas
társ neve. A nehézséget valószinűleg azzal a feltevéssel lehet áthidalni, hogy a fél 
szónak legalább is a finnugor alapnyelvben veláris párja is volt, s a finnben a két 
alak jelentés szempontjából elkülönült. 

13 Vö. (LEHT.) O.-d. j úi rf * e pétempöőv %á)jw$i 'ein geringerer Teil Fett 
[zsírja részecskéje] war übriggeblieben' (108). Vö. továbbá FOKOS— FUCHS manysi, 
komi, chanti példáit (FUF. XVI, 79-80) , F A L U M ÁGOTA .chanti adatait (i. m. 27 kk.), 
valamint LIIMOLA manysi példáit és következő megjegyzését: „es ist ja eine bekannte 
Tatsache, dass 'Stück, Teil eines Ganzen, Lappén usw.' bedeutende Wörter oft auch eine 
deminutive Bedeutung habén" (JSFOu. LVLI, 15 — 16). 
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felet] (556); Maik. rjamml já%annattv appl r\ aefi fi attv pejjear maA-
jüira^f'3 'irgendwo in seinem Lande begann dem Bárén die eine Hálfte seines 
Kopfes [medve feje-fél; a sg. 2. sz. birt. sz.-rag determináló elem] zu schmerzen' 
(143). Ezekre a kapcsolatokra még visszatérek. 

d) Tanulságosak azok a névutós kapcsolatok, amelyekben a névutós 
névszóhoz n, TJ, n, m vagy más hang tapad: (CASTR.) seddn djána jár 
adimon 'hinter dem Hügel Weinen erschien' (221; érdekes ebben az adatban a 
jár 'Weinen' szó, amely nomen-verbum, vö. [SPROG.) jár-s, jár-c 'weinen'); 
seran goin gaeuhana 'neben dem Eisrücken' (303; az 'Eis' jelentésű főnévi 
jelzőhöz is n hang járul); rjaewa mi r m j e mn e hántádm 'ich jage um die 
Kopfsteuer zu bezahlen' (WbAnh. 389); (LEHT.) P . naőon^jér" tá-n^ 
B-zéBrani"3 'mitten auf dem gerutschten Uferabsturz, dahin führen wir [dual.]' 
(123); iiahnör)^k§Bfiári" 'neben das Boot' (61); Oksz. jáífir]^Brannhnnv 'hinter 
dem Meere' (260); Arch. saiiarjjtcáefifian"3 'neben die Sáule'(178); fiáesckkö 
riamUmfii tűrjek a é fi % annv 'der Alté sass beim Feuer' (180); O.-d. 
sütőbe fi^esoícku p a fi s emme njh ánn v tö 'der Riesenunhold-Alte kam 
am Abend' (106); BZ. man %afír}Gráfi t i p^p ömnv 'ich trieb an unter den 
Renntieren' (318); Maik. ka A'A'dip jápsröA1A'dp tuk^káefiyannv '[er] 
brát Fisch am Spiess an dem Feuer' (138). 

Az n, r] hang nemcsak birtokviszonyt kifejező kapcsolatokban fordul elő, 
hanem szervetlen hangként gyakran megjelenik egy hangsúly alá tartozó 
másféle kapcsolatban is a kapcsolat magánhangzóval (semivocalissal, liquidá-
val) végződő első tagjához tapadva: (CASTR.) a): p i r i t s en g ö i ninje 
opoj meah dánja adibata . . . 'auf einem hohen Rücken als ein Zeit dórt sicht-
bar ist . . .' (37—8), b): piritserj göi ninje (50), vö. c): pirtjeá hoi njinje (57); 
tjuonjen s auvv a j i er u pápada tanjuuveh 'der Wirt Fuchsfellmütze 
hat einen jüngeren Brúder' (246), vö. t j uonj e s au v a j i er u hásauáda 
tanjuvi0e 'bei dem Wirte Fuchsfellmütze ein Mann ist vorhanden' (264); 
pintanán g a s au a ah huna tanjuuvih noj malitseada 'der Mann der 
Werkbáume suchte, hatte irgendwo seine tuchene Malitsa' (276), vö. plndana 
hasauah (278), plntana hasauah (276); a): t j i kin koi njána 'auf der Seite 
jenes Rückens' (40), b): tjikir] goi njána (51), vö. c): tjek} hoi njána (58); 
tubkasawaein tongaha 'mit der Axt kamen sie [dual.]' (186); (LEHT.) O. 
f]áfinánh éid'e jwiösa%ánjtannefi fia%e"3 'einst waren zwei Freunde' (31); 
O.-d. páppamin^taná, pu%üminJíahő, 'mein jüngerer Brúder ist vorhanden, 
meine Frau ist vorhanden' (188); pu%ümir]^Grá 'meine Frau starb' (i. h.); T. 
pififiaőaminjka'®, málisabaminja^, sőkkldaminjtá"3 ! 'gib mir die Stiefel, 
gib mir die Malitsa, gib mir den Sowik-Pelz!' (374); na%ar mai tün^s er'* 
na%ar-jiukJkásofifio r\aeififi%"3 'ihren drei Zeiten entsprechend dreissig Mán-
ner sind esf gewesen' (378); Oksz. nöitönjDrV' 'die Renntiere ihrer Kamerádén' 
(78); nar" mámfakköltv n a B r akk ö ő on^ vraiín e fi fi § 'die drei Man-
too habén eine áltere Schwester' (349); t'mkköő p i r ő a r % ?] _ e r a é B r a n 
'wenn ich mich begebe von hier zurück' (296); ; fin,rj^Grajjé~ni"3 'wir begaben 
uns [dual.] auf das Meer zu' (551); t a ^rrj v e r ö i jőaxannv 'am Abhang 
eines haarigen Erdrückens' (592). Számnévi jelzők mellett is megjelenik d-
(j>), <?-, k- hanggal kezdődő szók előtt egy n, r\ elem: (CASTR.) b): sin j ur n -
di er hamuid 'die Bewohner von siebenhundert [Zeiten] liessen sich herab' 
(22), vö. a): jurtier (10), c): jur tjier (29); (LEHT.) Oksz. tasiné" jerfiönnv^ 
juirn D r e m^mimmanzd 'dem Fürsten der tásine gab ich hundert Renn
tiere' (292); hlőawGráeiijkeití) nár" j wrrj_Gr á pt am" %áptam* 
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jörkkatrjád 'der Njaadangai-Wirt, dreihundert Renntierochsen, Ochsen son-
derte er von der Herde aus' (348); 0 . é ic $ rj^k a r /? néjé~rj3 'Fee der Sieben 
Lárchen' (470). 

Olykor a szókezdő mássalhangzó járul kapcsoló hangként az előtte 
álló szóhoz: (LEHT.) O. %mij,annaiö'','R 'die Gewitter stiegen a u f (29); man 
par'erjödannv n á % a r p^p^ö " jUzdamt's 'ich lebte bei dem Kaiser drei 
Jahre ' (39 — 40); Oksz. t'lrkjkajjena"3- 'die Wolken wandern' (255); jönnark^-
köbpil 'tausend Renntierochsen' (299); máöÓ"nönnannv %arfil^tan-
n e $ B V'3, % ö-ljt ann e fi jB V'3 'an der Türseite der Zelte waren Lárchen, 
waren Birken' (252 — 3); t'efifivjmal'leriGrannv j mrijt e ő jönnar" t§ acti-
rhárj_praBe 'wáhrend dieser Zeit aus hundert Renntieren tausend Renntiere 
sind sicher geworden' (292); yarn j áh i'^t er l üt' s enn a ijt ö"3 

'unsere eigenen Landleute, die Russen, kamen' (554); jiup^pö fiöjjera 
'zehn Jahre sind vergangen' (292); BZ. séfip^pennadfil" %a,Bri 
t'id'ikkan 'meines Onkels Ostjaken Augen sind ganz weit aufgegangen' (315 — 6); 
Arch. s i d!e jwrtjti rjáe lekkapta 'von zweihundert Renntieren die Füsse 
spaltete er' (174). 

Figyelemre méltók azok a kapcsolatok, amelyekben a kapcsolat első 
tagjához a-, j - , p- hanggal kezdődő második tag előtt szervetlen m hang 
tapad: (CASTE ) siu paridienje h a r 11 o m pápamdo'oh aedado'oh 
'Sieben Schwarze ihre eigene jüngere Schwester sie schicken' (199); t j i kim 
p a e u s e m e ánin daevioih meakanda 'an diesem Abend kam er wieder an in 
seinem Zelte' (248); (LEHT.) BZ. jess'em-Grée%efiitv mai'lé, port't'efiBi 
'der mit einem eisernen Gott Versehene (d. h. Russe, welcher ein Kreuz um 
den Hals trágt) hat schon verdorben (námlich die Kranke)' (546). 

Ezekben az egy szólamot alkotó kapcsolatokban az első taghoz tapadó m 
szervetlen hang. Szervetlen hangnak kell tekintenünk azt az m hangot is, 
amely birtokviszonyt kifejező kapcsolatokban a birtokos szóhoz járul. Ezek 
az m elemet tartalmazó birtokos szerkezetek tehát tulajdonképpen jelöletlen 
birtokos szerkezetek, s a birtokos szóhoz tapadó m elem nem n hangból 
fejlődött formális elem (vö. N. SEBESTYÉN IRÉN: Acta Lingu. Hung. III , 
319), hanem kapcsoló hang. E megállapítás alapján kimondhatjuk, hogy 
a nyenyec jülembaele típusú kapcsolatok tulajdonképpen éppen olyan jelö
letlen birtokviszonyt kifejező kapcsolatok, mint a finn kasipuoli 'félkezű', 
sivupuoli 'krüppelig an einer Seite' típusú összetételek (vö. B E K É : NyK. 
XLII, 383), és egyúttal szerkezet tekintetében pontos megfelelői a magyar 
éjfél összetételnek, amely PAIS magyarázata szerint szintén jelöletlen birtokos 
szerkezet (MNy. L, 39).14 

Ha megvizsgáljuk azokat a nyenyec birtokos szerkezeteket és egyéb 
kapcsolatokat, amelyekben az egy hangsúly alá tartozó, egy szólamot alkotó 
két tag között bizonyos hangtani helyzetekben az első taghoz tapadó n (rj) 
hang jelenik meg, arra a meggyőződésre jutunk, hogy ez az n hang lényegében 
éppen olyan szervetlen hang, mint a hasonló kapcsolatokban fellépő m hang. 
A finnugor nyelvek tanulságai alapján kétségtelen, hogy a nyenyec szövegek
ben nagy számmal, a déli szamojéd szövegekben szórványosan előforduló 

14 A magyar éjfél összetételnek, amelyben a fél szó, mint PAIS kimutatta, nem 
időpontot, hanem időtájt jelent, pontos megfelelői vannak a finnben: syksypuoli 'ősztáj' 
(vö. m. tavasz félen); ehtoopuoli [estfél]: se lahti ehtoopaolella 'délután indult el' (SEBES
TYÉN: NyK. XLIV, 38). 
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jelöletlen birtokos szerkezetek valóban a birtokviszony ős-szamojéd kifejezési 
formáját őrizték meg. A jelöletlen birtokos szerkezet tehát uráli alapnyelvi 
örökség mind az ős-szamojédban, mind pedig a finnugor alapnyelvben. 

A nyelvi tények vizsgálata indokolttá teszi azonban azt a feltevést, 
hogy az ős-szamojédban (talán már az uráli alapnyelvben is) a jelöletlen 
birtokos szerkezetekben intervokalikus helyzetben (esetleg egyéb fonetikai 
helyzetekben is) a birtokos szóhoz tapadva szervetlen n hang léphetett fel,, 
amely fokozatosan szoros összetartozást kifejező kapcsoló elemmé, a déli 
szamojéd nyelvekben pedig valóságos genitivusi raggá fejlődött. Az elő-
flexió állapotát tükröző nyenyec nyelvi adatok tanulságosan szemléltetik a 
fejlődés útját. Valóban nehéz eldönteni, hogy a CASTRÉN és LEHTISALO szö
vegeiből kimutatható, n elemet tartalmazó birtokos szerkezetekben ezt az n 
elemet kialakulóban levő genitivusi ragnak fogjuk-e fel vagy pedig kap
csoló hangnak, amely tulajdonképpen csak a szerkezet két tagjának szoros 
összetartozását fejezi ki. 

A nyenyec nyelvi tények igazolják RAViLÁnak azt az elgondolását, 
amelyet az uráli nyelvek n ragos genitivusának glottogonikus magyarázat
lehetőségeként fejtett ki: ,,. . . es ist durchaus wahrscheinlich, dass es ein 
euphonisches n schon in uralter Zeit gégében hat, vielleicht schon ehe sich die 
Flexión entwickelt hatte. Es liegt nichts Unnatürliches und Gezwungenes in 
der Annahme, dass ein solches frühzeitiges, unter leicht verstándlichen phone-
tischen Bedingungen entstandenes n eine semologische Funktion bekommen 
und sich dann zu einem selbstándigen, nicht nur in intervokalischen Stellun-
gen geltenden formalen Element entwickelt ha t te" (FUF. XXVII, 85).15 

Mivel négy finnugor nyelvben, a lappban, a finnben, a mordvinban és a 
mariban n ragos genitivus van, feleletet kell adnunk arra a kérdésre, hogy 
kereshetünk-e genetikus kapcsolatot a finnugor nyelvek és a déli szamojéd 
nyelvek n ragos genitivusa között. Erre a kérdésre a szamojéd nyelvi adatok 
alapján határozott nemmel válaszolhatunk. Még abban az esetben is, ha be 
lehetne bizonyítani, hogy az említett finnugor nyelvek singularis genitivusa. 
eredetét tekintve nem n képzős adjektivum (vö. RAVILA i. m. 85—6), hanem 
az n rag szervetlen hangból fejlődött, még akkor is csak azonos tendencián 
alapuló, hasonló fonetikai feltételektől függő párhuzamos fejlődésről beszél
hetünk, nem pedig genetikus összefüggésről. 

15 COLLINDEE, „Jukagirisch und Uralisch" c. művében fordított viszonyt lát a juk. 
n ragos genitivus és az n^d eufonikus hang között. A jukagirban bizonyos kapcsolatok
ban n~d (<_ n) elem lép fel, s ezt az elemet COIXINDBK. szerint a gen. ragjának lehet 
felfogni. Bár a genitivus objectivus megléte nem mutatható ki (a birtokos szó nomina-
tivusi alakban jelenik meg, éppen úgy, mint a névutós névszó is), és bár a jukagirban van 
hiátustöltő n^d hang, CoLLiNDERnek az a véleménye, hogy az említett, bizonyos kap
csolatokban fellépő n~d elem eredetileg minden valószínűség szerint a genitivus ragja, 
amely hangtani feltételektől függően éppen úgy elveszhetett, mint a sg. gen. n̂  ragja 
a lulei lappban. Mivel a gen. n ragja a jukagirban főleg magánhangzóval kezdődő szók 
előtt jelenik meg, már maga ez a körülmény is oda vezetett, hogy az ,,-n ohne Rück-
sicht auf die Funktion des Wortes im Satzé* mit der Stellung vor einem Vokal assoziiert 
worden ist. Dadurch hat -n in dieser Stellung allmáhlich eine vorwiegeiid euphonische 
Geltung bekommen." — A jukagir n ragos gen. matériáé és gen. generis funkció szem
pontjából jól egyeztethető COLLINDER szerint a nyugati finnugor nyelvek n ragos geni-
tivusával, amely BÜDENZ és SETÁLÁ felfogása szerint n képzős adjectivum possessi 
(i. m. 34 — 42). — Mégis COLLINDER bizonyító anyaga olyan kevés, hogy a juk. n ragos 
genitivus kérdését ós általában az uráli-jukagir ősrokonság kérdését egyelőre nyílt 
kérdésnek tekinthetjük. 
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II. 

Fejtegetéseim elolvasása után azok, akik ismerik CASTRÉN szamojéd 
grammatikáját, olyan nyenyec nyelvi tényekre hivatkozhatnak, amelyek 
cáfolatai lehetnek elgondolásaimnak s amelyek arra mutatnak, hogy a nye
nyecben valóban elveszhetett a sg. genitivus n ragja, és hogy ez az n rag 
eredete szerint morfológiai elem volt. 

Az egyik ilyen nyelvi tény a következő: CASTRÉN nyelvtana szerint a 
nyenyec névragozásnak egyik szembeötlő jellegzetessége az, hogy bizonyos 
ragozási kategóriákban a kopott végű nominativusi alakkal szemben a sg. 
genitivusnak felfogható alakban az ún. teljesebb toalak vagy alapalak jelenik 
meg. Ennek a jelenségnek vajon nem az volna-e a legtermészetesebb és leg
kézenfekvőbb magyarázata, hogy a teljesebb alak a sg. genitivus eredetileg 
meglevő, de később elveszett n ragjának konzerváló hatása következtében 
maradt meg? 

Van még egy nyelvi tény, amely meggondolásokra késztet. Hogyan 
értelmezendő az az n elem, amely a birt. személyragokkal ellátott névszók 
sg. genitivusnak felfogható alakjában, a singularisban és a duálisban a 2. és. 
a 3. személyű birt. szemólyrag előtt jelenik meg? Vajon nem azonosítható-e 
ez az n elem a sg. genitivus eredeti n ragjával, amely tehát bizonyos hangtani 
helyzetekben megőrződött? 

Ha a szövegek alapján összeállítjuk egyes olyan szavak alakváltozatait, 
amelyek CASTRÉN szóragozási paradigmáiban kopott végű nominativusi 
alakban találhatók meg, arra az eredményre jutunk, hogy a szó teljesebb 
vagy teljes alakja nemcsak a sg. genitivusnak felfogható alakban s nemcsak 
a sg. accusativus m ragja előtt vagy a plur. nominativusban jelenik meg,, 
hanem egyes nyelvjárásokban a sg. nominativusban is. . 

Vizsgáljuk meg a nyenyec szövegekben sűrűn előforduló 'Zeit' jelentésű 
szónak bennünket érdeklő alakváltozatait (vö. CASTRÉN, Gr. § 265) figyelembe 
véve a szóra vonatkozó szótári adatokat is: nyeny. (CASTR.) mea' 'Zeit'; 
(REG. ) mea 'Haus'; (BUD.) mea 'ház, sátor'; (SPROG.) ma' 'Zeit'; (SCHLÖZ.. 
431. sz.) ma („kurz ausgesprochen") id.; — ngan. (CASTR.) ma' 'Zeit'; — eny. 
(PALLAS II , 118) „Mangaseja", „Turuchansk" ma 'Haus'; — szelk. (CASTR.) N. 
mdt, mat, FO. muat 'Zeit'; — kam. (CASTR.) ma'd 'Zeit'; (DONN.) ma, ma id.; 
— koib. (KLAPR.) mac 'Haus, Jurte ' , (Atl.) mac 'Haus'; — taigi (KLAPR.) 
met 'Haus'; — mot. (KLAPR.) men 'Haus, Jur te ' , (Atl.) men 'Haus'; (PALLAS 
I I , 118) MflTb 'flOMTj'. — KLAPROTH mot. men adatában a szóvégi n másod
lagos hang (1. PAASONEN, Beitr. 254, 321. sz. Vö. még i. m. 228—9, 293. sz.. 
és 294. sz. kamasz adatait). 

A szó teljesebb alakját a mea, mea, meah változatok mellett megtalál
juk CASTRÉN szövegeiben: Az 1. sz. hősének c) variánsában njahar mead 
'drei Zelte' [három sátor] (32). Az a) és b) variánsban njar meatah (mea-\-sg.. 
3. sz. birt. sz. rag; 17, 25). A 2. sz. ének a) variánsában siu jur m eüd 'sieben-
hundert Zelte' (40), a b) variánsban siu jur mead (51), a c) variánsban siu 
jur mea (58). Ugyanebben az énekben ugyanez a kifejezés siu jur m e a d a 
(37) változatban fordul elő, a b) variánsban a megfelelő helyen mead alak 
van (50), a c) variánsban mead (57). A 'Zelte werden sichtbar' [sátor látszik] 
kifejezést szintén többféle változatban találjuk meg: az 1. sz. ének a) variánsá
ban m e a ő aöih (11), a b) variánsban: m e a ö v- nadih (22), a c) variánsban:: 
mead a rjadi' (30), vö. még mead aőíh (74), mead aőíh (106); hiibéa. 
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mead? Vessen Zelte?' [ki sátor?] (119); mead isi 'die Zelte lagerten sich' 
(123); mead öka tievioih 'Zelte waren viele gewesen' [sátor sok volt] (247). 
Érdekesek a következő adatok: maró déta m e d d siu jur mead 'die Zelte 
des geizigen Wirtes siebenhundert Zelte' [Fösvény Gazda sátor hétszáz sátor] 
(83); siu jur m e ah jongleari mead 'siebenhundert Zelte sind Joong-
leari's Zelte' (119). 

LEHTISALO szövegeiben a szó kopott végű nominativusi alakja a követ
kező változatokban fordul elő: O.rha3, ma'3, Oksz. ma3, ma'3, mza'3, Kan. 
mid333. Aszó teljesebb alakját azonban ezekben a nyelvjárásokban is meg
találjuk sg. nominativusi, illetőleg jelöletlen accusativusi használatban: 
O. takkV3 máő3^ r\aebara%a33 'jené Zelte sind es scheinbar' (441); P. éénai 
m á d v33 rjesofiBi3'3 'die Zelte von jüngst sind aufgeschlagen' (79); Oksz. 
m a <5" ad'i3'3 'Zelte waren sichtbar' (351); mád33 ad'133 id. (352); náitv 
m a ő"3 'die Zelte deiner Brúder' [bátyád sátor] (353); ma d á r\^,(fö(i-
Baíck'133 'sie fanden wohl das Zeit' (560); BZ. m a ő33 miusse333 'Zelte sind auf 
der Umzugsfahrt' (569); Kan. mazardnnv nénde na'sid'irjáe ma <3W pdőah]d333 

'mit ihrer Arbeitsfrau zu zweien stellten sie ein Zeit au f (217). 
Meg kell jegyeznem, hogy ezekben az adatokban a 'Zeit' jelentésű szó

ban a -<5", -öv33 a tőhöz tartozó elem ott is, ahol a fordításban többes számú 
alakot találunk: a pluralitást ezekben az adatokban egyes számmal fejezi ki 
a nyelv. Differenciálódás következtében azonban esetleg a teljesebb alakot 
pluralisi alaknak foghatja fel a nyelvérzék szemben a kopott végű alakkal: 
(CASTR.) siu jur m e ah jongleari mead 'siebenhundert Zelte sind Joong-
leari's Zelte' (119) s a LEHTISALO szövegeinek 441. lapján található fentebb 
említett obdorszki mád" 'Zelte' adat mellett is ott van ugyanazon a lapon 
'Zeit' jelentésben a kopottvégű ma3 alak. 

LEHTISALO erdei nyenyec szövegeiben, a maikovszkajai és a njalinai 
nyelvjárást képviselő szövegekben a 'Zeit' jelentésű szó sg. nominativusi és 
jelöletlen accusativusi alakja mlat változatban fordul elő: Maik. píétarrv 
pövknv éénsamml Biéssav medt %attapür%v 'in der Mitte des Waldes ist das 
eisartige, eiserne Zeit des Waldriesens' [erdő-középen erdőóriás vas-sátor 
jégszerű] (134); tajnnv kaÁMttv miennw püussdv medt körjrjv'z 'dórtfanden 
sie das Zeit der einzelnen altén Frau ' (83); russdv medt fakúdy káesotu 
'das jussische Haus ging in das Wasser' (140); Nj. medt t'si rjat'sm, r\öp 
7)arokkv§ medt 'ein Zeit ist dórt sichtbar, ein grosses Zeit' (406). 

A birtokos személyragok rendszerint a kopott végű alakhoz járulnak, 
s az ilyen személyragos alakokkal birtokviszonyt kifejező, illetőleg névutós 
kapcsolatok is alakulnak: (CASTR.) jiese meata jieru njuh 'der Sohn 
des Wirtes vom Eisenzelt' (48); vö. fisé mead a jieru (~ j iervu) 
nju (61); meata hdewuuna 'neben dem Zeit' (85), 'bei ihrem Zeit' (145); hat-
tarie mead meata haeuuna ioasl 'die Zelte des Grauen_ Renntier^ 
ochsen lagerten neben dem Zeit' (145); (LEHT.) O. padu^m a i t ü^r\ u3 

pöjjm tolíaxajjd'[dann stellten sie,] die Zwischenráume der Zeltstangen ihres 
Zeltes záhlend' (150); mane" mánnv33 jédv"3 'auf unserZelt zu' (28); mai tv 
müi mai33 tür%í) 'in seinem Haus [ist] alles feueráhnlich' (40; vö. még 51); 
matti) mmnne 'in seinem Zelte' (543); Oksz. t'örakkom33 namtd m a it w naj-
j iunnv 'er hörte Geschrei vom Zelte her' (75); Kan. siB juC3 máttx), mát -
tgo jérB nimd'e jaBrtámboi pirjéemböi jlrB 'der Name des Fürsten von 
siebzig Zeiten ist Ziemlich Schlanker, Ziemlich Grosser Fürst ' [hetven sátra, 
sátra fejedelem neve Karcsúcska, Magasocska Fejedelem] (214); mai tv 
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a ez z er) a manncesserrjv 'den (Aufstell)platz des Zeltes betrachtet er' (224); 
mai maitp mmnne 'in deinem geschlossenen Zelte' (235); máítn najjiü 'seinem 
Zelte entgegen' (175). 

CASTRÉN szövegeiben birt. személyraggal ellátott pluralitást kifejező 
egyes számú nominativusi, illetőleg jelöletlen accusativusi alakban is meg
jelenik a kéttagú, ül. egytagú teljesebb alapalak: siu maró deata m e ad ad o 
maliié 'sieben geizige Wirte brachen ihre Zelte ab ' (65); sideá haeuhad m e a -
dado lírmioih 'von beiden Seiten wurden ihre Zelte durchlöchert' (148); 
me adató pieledo' urido" 'die eine Hálfte der Zelte ist nur Zeltstangen' 
[sátruk féljük csak sátorfájuk] (153). 

A teljesebb alapalak képzős alakban is megjelenik: (CASTR.) opoj 
m e a d i k o njartsoh meah '[am Ufer] ist ein kleines Zeit, ein Bárenmoos 
Zeit' (116). 

A mead- vagy a -meada- teljesebb tő jelenik meg a sg. accusativus alak
jaiban: (CASTR.) wuarl meabm anin beaida paevudje plnje '[er] begann 
wieder mit dem Zeit am áussersten Rande in der dunklen Nacht' [a legszélső 
sátrat kezdte ismét a sötét éjszakában] (39); siu jur meadm tjukü, sean-
slddoh 'siebenhundert Zelte allé raubten sie gánzlich aus' (200); m e ad am 
takkalrjah 'um das Zeit schaufelte er zum Schutze Schnee auf (123); m e a -
d am gongun hattarié mead 'ein Zeit f indest du, die Zelte des Grauen Renn-
tierochsen' [egy sátrat találsz, Szürke Rénökör sátor(t)] (138); njar tasinjej 
me ad am bearita ah 'die drei Tasinjej umzingelten das Zeit' (287); jiesi 
m e ad am gonaeuaah 'das Eisenzelt wir fanden' (303); (LEHT.) O. iqoppoi 
m a b a m" mahné 'er sah ein Zeit' (105); nöíokkú m á b a m" mára"3 '[sie] 
stellten ein kleines Zeit au f (159); mah, smkü ^irv-bzttv mába m" piübim"3 

'ich suche das Zeit von Gánseknöchelhaar-Wirt' (465); P. rjöB" m á', c b m" 
mannl ' [inder Richtung vor sich] sieht er ein Zeit' (117 — 8); jesse mába m* 
sírjabd'er durchbohrte das eiserne Zeit' (118); arkkv jlrj-yphei máitamda) 
pabaikkan"3! 'Dem álteren Vielfrass lasst uns ein Zeit aufrichten!' (217); 
Oksz. m á i t a n D r o " mará"s '[sie] stellten sich das Zeit au f [sátrukat 
felállították; -m- >- -n- a birt. sz. rag D hangja előtt] (78). 

LEHTISALO szövegeiben a kopott végű alak is felveheti a sg. acc. m 
ragját: Oksz. si"ifi m^efifian^smryaljln si"i(3 jíu' m á m"s 'siebenmal um-
kreist du siebzig Zelte' (305). 

A mead- vagy meada- teljesebb tő jelenik meg birtokviszonyt kifejező, 
illetőleg névutós kapcsolatokban: (CASTR.) ani siu jur mead juorkkan 
nülji 'abermals im Halbkreis von siebenhundert Zeiten hielt er an' (12); 
mead j i e r u r i hajih 'der Zelte Wirte nur blieben' [csak a sátor-fejedelem 
maradt] (10); jiese meada jieru 'Wirt des Eisenzeltes' (46), vö. jiese mead jieru 
id. (47 ; 1. még 54, 61); meada njo njana 'an der Türseite des Zeltes' (282); 
mead müun djü 'er trat in das Zeit hinein' (290); mead münje öka 
aevuih 'im Innern des Zeltes waren viele' (154); mead müun j an a 
Jiámioi 'in das Zeit hinein fiel es' (más változat szerint: meadnm münjana 
(155); nisenda m e a d(n) gáeuan meata padalngáda 'neben dem Zeit 
seines Vaters richtete er sein Zeit au f (99); meadan gaeuhana 'neben dem Zeit' 
(277; a meadan alak szóvégi n hangját szervetlen hangnak fogom fel). 

Érdekes a 'sátorbeli' kifejezés CASTRÉN szövegeiben: meadan d i er 
hadambih 'er tötet die im Zelte befindlichen' (42). Ugyanez a kifejezés az ének 
c) variánsában meada tjier (59) alakban fordul elő (ebben a változatban a meada 
tőhöz nem tapad n hang) s egy adat van a meatan dier (179) változatra is. Ezen 

10 Nyelvtudományi Közlemények 
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utóbbi változatban a meatan alak a meá szónak sg. 3. sz. birtokos személy
raggal ellátott alakja, amelyhez n szervetlen hang járul. A kifejezés LEHTISALO 
szövegeiben is megvan: 0 . mádvn fóér"3 'im Zelte Befindliche' (515); Kan. 
appöl m áő n^rfé r 'die zu einem Zelte gehörigen' (224). CASTRÉN obo 
m e a d ot i e r searas jádarnah 'die Bewohner der einzelnen Zelte gehen 
gebunden' (10) és LEHTISALO O. mábüjCsér" 'die Bewohner [dieser] Zelte' (466) 
adatában a meado, illetőleg a máőü^ szó *ft, illetőleg */? + *f képzős alak. 

LEHTISALO szövegeiben a 'Zeit' jelentésű szó ritkán fordul elő birtokos 
szói használatban, viszont a szó teljesebb alakját gyakran megtaláljuk név-
utós kapcsolatban: O. %a)jerábamjpuyJlUe mába r\jr\il" taei^l"3 'er kani 
unterhalb des Zeltes der Sonnenalten an' (44); jésse m á Ő a^n i mn e 
tjad'ime 'er wurde oberhalb des eisernen Zeltes sichtbar' (2); Y\ÖB" m a b a^. -
n i mn e rjactime 'er kam wieder zu einem Zeit' (172); TJÖB" jésse maba^,-
nimne nadimábm"3 'oberhalb eines eisernen Zeltes wurde ich sichtbar' 
(506); sámma'i mába^mw" 'in das unreine Zeit hinein' (542); féwkkii mábá^-
mmnne 'in diesem Zelte' (542); T. maba^na" 'auf das Zeit zu' (379); P . 
TJÖB" mába^nimne 'oberhalb eines Zeltes' (63; ugyanezen a lapon: TJÖB" ma* 
nimne id.; ebben a példában a névutó a kopott nominativusi alakhoz járul); 
Y]ÖB" rh a b a n^n imn e yajjime, rh á b a r]^.a r áe $ a n" taififh"3 'oberhalb 
eines Zeltes wurde er sichtbar, zu dem Zelte kam er' (119); mába^mümne 'für 
das Innere des Zeltes' (119); mába m^fi i rl á" %amm\"3 '[er] fiel ausserhalb 
des Zeltes' (118); Oksz. máb^.sijje"mannv 'an den hinteren Teilen der Zelte 
entlang' (296); rh á b áww imn e suira 'oberhalb des Zeltes dreht er' (281); 
na fii mába rj^o r & é fi fi a n " _ 'neben das eine Zeit' (268); BZ. máb^.s\d'e"-
mannv 'um das Zeit' (568); m á ő a7]^.o r e é (3 j3 an" tö '[sie] kam neben 
das Zeit' (312); Kan. rhabv^jh á" t'ö'/enná 'nach dem Zelte zu ruft er' (237); 
rh á d-Jt á j j üt" s'Jil"3 '[er] blickte nach dem Zelte hin' (217); rh a &_« 
m mii Ú9 3 sávnaji"3 'das Zeit entlang fingén sie zu springen an' (236); 
máőri^ypépfian" 'neben dem Zeit' [sátor mellé] (220). 

A birtokviszonyt kifejező és névutós kapcsolatokban a birtokos szó, illető
leg a névutós szó teljesebb vagy teljes alakja nem a sg. genitivus egykor meglevő, 
de később elveszett ragjának konzerváló hatása következtében őrződött meg. 
Ezekben a kapcsolatokban a birtokos szó, illetőleg a névutós szó eredetileg 
teljesen azonos volt a sg. nominativusban is megjelenő alapalakkal, amely a sg. 
accusativus m ragja előtt is fellép. Mindezek, a kapcsolatok tehát eredetileg 
jelöletlen kapcsolatok, amelyekben a birtokos szó, illetőleg a névutós szó 
azonos az alapalakkal. Mikor később a szóvégi vokális lekopása után az eredeti 
szóközépi mássalhangzó is lekopott, a teljesebb vagy teljes alapalak birtok
viszonyt kifejező, illetőleg névutós kapcsolatban az egyértelműségre való 
törekvés következtében szorosabb összetartozást kifejező alakká differen
ciálódott éppen úgy, mint ahogy pluralitást kifejező alakká válhatott a 
kopott végű nominativusi alakkal szemben. A teljes tőnek birtokos személy-
ragos alakjait a fentebb tárgyalt kapcsolatokban úgy kell megítélnünk, mint 
általában a birtokos, illetőleg névutós szó birtokos személyragos alakjait a 
birtokviszonyt kifejező, illetőleg névutós kapcsolatokban. 

Érdekesek a 'Zeit' jelentésű szónak o, u, ö, ü, ö", ü" végű alakjai,18 

amelyekben szintén megőrződött az eredeti szóközépi mássalhangzó. Ezek az 
alakok */5, illetőleg *@-\-*i képzővel alakult származékok, amelyek — a for-

16 Az ö, ü végzet hosszúsága másodlagos is lehet (vö. LEHTISALO, AblSuff. 25). 
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dítás szerint — pluralitást fejeznek ki. Birtokos személyragokkal vagy azok 
nélkül egyaránt előfordulnak nominativusi, jelöletlen accusativusi és birtokos 
szói; illetőleg névutós szói használatban: (CASTR.) m e a d o höngudi' 'Zelte 
findet ihr [dual.]' (144); tjikl meadoh nisi taeu nültada 'diese Zelte ohne 
sie zu erreichen hielt er an' (217); (LEHT.) 0 . m a d ú" i]ad'de ján" r]áésÖBrani" 
safifio tjáéptsu 'wenn wir an dem Platze, welchén man von den Zeiten sieht, 
unser Láger aufschlagen, so ist es wohl gut' (441); mimmantű'" ser' fjáni" 
m a ő u- mamié"3 'wáhrend sie gehen, sahen sie wieder Zelte' (466); T. máőő 
nödttttadm"3 'den Zeiten gehe ich nachjagen' (379); Oksz. s§9!rad§ttw má d ö 
%ádafifiedö"3 'die Zelte des Witwer Wirtes sie hatten getötet' (300); (CASTR.) 
tjuki jdd m e ad o n adidsi 'von diesem Platze waren meine Zelte (früher) 
sichtbar' (45); m e ad o n njlnju adju '(jetzt) sieht man ja meine Zelte nieht' 
(i. h.); meddőn adimeeh 'meine Zelte kamen in Sioht' (282); m e adón a 
ko'odi! 'bringet [dual.] die Zelte' (tkp. 'unsere Zelte', 186); nieuhi mea-
d o d a njdr meatah sinindo padlih 'seine alté Zelte, drei Zelte, in altér Weise 
stehen' (17); meadoía njá 'nach ihren Zeiten zu' (201); opoj meddodih 
hajuvicih 'nur ihre Zelte . [dual.] blieben' (214); . (LEHT.) 0 . m a d ö n i" 
püiíxart'séjjm" %áe%er tsé'vm.7'3! 'wenn ich doch gehe meine Zelte zu suchen' 
(449); m á d ö d v %Őidv 'er fand seine Zelte' (449); tádv m a d ü ő u" %am-
mid"3 'hierauf wurden die Zelte abgebrochen' (466); TV m á d ü n i Sjátjku 
'meine Zelte sind nicht vorhanden' (377); Oksz. man tedv mádon piürt's 
%anitám"3 'ich begebe mich nun meine Zelte zu suchen' (308); Kan. nie" 
m a d o d o" mal'íe"^ 'die Frauen brachen die Zelte ab' (231); xar\ya\afifii) 
m á ö ü ő ö" öíckv áéj3fil"3 'die Zelte von %. waren viel' (224); (CASTR.) meádo 
j u o r k k an taevioih 'in dem Halbkreis der Zelte langte er an' (220); ők 
meádo njájürj^gajeh 'er ging auf viele Zelte zu' (142); (LEHT.) Q. mád ű'" 
hehr e, yada-kkofi! 'Mutter der Zelte, meine Grossmutter!' (508); t'Híckl 
m á d ü^t's é r" 'die Bewohner dieser Zelte' (466); Oksz. m a d ö" n ö n-
n árj^or a" mid"3 'sie liessen sich herab zur Türseite der Zelte' (255); 
m á d ö" n ö nn á n n » yárfii^Janhefifit'3 'auf der Türseite der Zelte waren 
Lárchén' (252); BZ. mádoJtslnnánn'D 'auf der Hinterseite der Zelte' (329); Kan. 
mádo" nájjm 'nach den Zeiten' (225). A birtokos, illetőleg névutós szóul hasz
nált rhádö", mád a" alakokból nem a genitivus n ragja veszett el, hanem egy 
*i képzőelem. 

Mi volt ennek a *i képzőnek eredeti funkciója? A szövegek fordítása 
alapján gondolhatnánk arra a lehetőségre, hogy egy uráli *j plur alisképző vei 
van dolgunk. Vannak azonban *fi, illetőleg */?+*£ képzős nyenyec szavak, 
amelyek világos egyes számú alakok. Ilyen pl. a 'Boot' jelentésű szó: nyeny. 
(LEHT.) O. vjannü 'Boot', Szj., K. wannö, U-Ts. ánnö, U. anno, Lj., Sz., Nj . 
vannű, Kisz. rj'anttű id.; — ngan. r\andui; — eny. óddu; szelk. N. and, K. 
anddu, NP. andu, FO., Jel., B., Taz, Kar. ande, Csl. ange; — kam. ani; — 
mot. (KLAPR.) ondói id.; — taigi (AD.) ándai 'navis, linter', (KLAPR., Atl.) andaí 
'Schiff (vö. LEHTISALO, AblSuff. 55). Ezzel a 'Boot' jelentésű szóval azonos 
képzésű a nyenyecben á 'Schlitten' jelentésű szó, amely a szövegekben általá
ban többes számú jelentésben fordul elő, de amelynek eredeti egyes számú 
jelentése megőrződött néhány kifejezésben: számnévi jelzős szerkezetben, 
névutós kapcsolatokban és a szó birtokos személyraggal ellátott alakjaiban: 
(LEHT.) O. tamnv s i d'e jwde^mán" yannü %öd-m" töjjáni %aefi%annr> 
'dórt neben unserem See fand ich etwa zwanzig Schlitten' (463); Oksz. %an -
nü fi pcdernádtí"3! 'schirrt meinen Schlitten!' (293, vö. még 349); BZ. yan-

10* 
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nü($ pö,nDrafí 'meinen Schlitten füllte ich' (285); %ahnö" nid nü"3 

'[sie] stehen auf den Schlitten' (310); %ahnöhnr)" pujje mal'li 'der 
Schnabel unseres Schlittens [szánunk orr] brach' (546). Ezek az adatok azt 
bizonyítják, hogy a *i képző eredeti funkciója szerint specializáló elem. A bol-
saja-zemljai %annöniw" pujje kifejezéshez hasonló kifejezést találunk egy 
njalinai énekben, ahol azonban a kifejezésnek többes számú jelentése van: 
kannüo^pujje"mannv§ 'bei den Schnábeln der Schlitten' (416). A képző plura
litást kifejező funkciója tehát a nyenyecben másodlagos funkció és differen
ciálódás eredménye. 

Ha megvizsgáljuk a 'Mensch, Mann, Samojede' jelentésű szónak a szö
vegekben fellelhető alakjait, azt látjuk, hogy a kopott végű alakok mellett 
a szó teljesebb alakja nemcsak birtokos szóul állhat, hanem nominativusként 
is használatos. A teljesebb alak sg. nominativusi használata CASTRÉIST gramma
tikájában is fel van tüntetve (1. § 259). 

A szó kopott végű alakja a szövegekben a következő alaki változatok
ban fordul elő: (CASTK.) nients (297), nienets (160), (LEHT.) O. hennst's" (3, 9, 
11, 14, 33stb.)5 hennáet's'3 (463), Oksz. hénnetT (77, 256, 259, 352), Kan. 
hlnnefs" (215), nennet's"3 (160). 

A teljesebb tő sg. nominativusi, illetőleg jelöletlen accusativusi hasz
nálatára a következő adataim vannak: (CASTR.) tjukl nients a nümlaha 
'dieser Mann ist wie Gott' (268); (LEHT.) O. jil'íefíPv jániBran n ehn ejs a' 
hant® %ann<~yntar)aru:'3 'wáhrend der Lebenszeit opfern dir die Menschen 
(Blutopfer)' (4; vö. még pl. 16, 23, 25, 37, 95, 164); jan-i&ér henn^éjsá" 'die 
auf der Erde wohnenden Menschen' (157); P. íHkkl h enne óz a" mairj^-
oraőaíőd 'die Mánner allé erschlug er' (79); Oksz. n é nn ej s e^,r)aéfifii 'er 
war ein Samojede' (352); t'ikkl n é n n e\-t s e^hárjéhnat^tö 'der Mann kam 
zu uns' (353); hafii n é n n el' s e^,r\ajsekk\ 'das andere ein Knabe' (279); 
side héhnejéd" jand'%" jániDrajji'3 'zweiMánner in ihr Land gehen auf 
die Umzugsreise' (269; 1. még 276); hafíi har" nennet'éa" mdmmonnő-
darhmv 'die anderen drei Mánner hört man sagen' (77); nár" hénnej sa" 
ma'mv 'die drei Mánner sagten' (i. h.); nennet'seli" tannefifiérjafi"3 ? 
hénnejsémi" jár\Gru 'einen Mann habt ihr ? Wir habén keinen Mann' (265 — 
6); fléoefífío h éhn EJ s á" t'ikkl toxöS rjojlor Jseitf'3 'die armen Menschen 
essen aus diesem See' (320); n é n n é éjs a^rjséfipi 'ein Samojede war es' 
(572); Nj. rjöp n i é s s d p 'ein Mann' (607); Maik. rjijji h í é s s d n kattam-
maéttv 'ein anderer Mann hat erlegt' (344). Érdekes a következő okszinoi 
adat: numGráőv n é nn ej s e r\^,Gra"m\r"3- 'vom Himmel liess sich ein Mann 
herab' (261). Ebben az adatban a héhnejserj^ nominativusi alak -t'ser]^c vég
zetében valószínűleg megőrződött az az r\ képzőelem, amely eredetileg a 
képzőbokorhoz tartozott, s amelynek elveszésére a több adatban fellépő gége
zár is utal. Ez az r\ képzőelem az okszinoi nyelvjárásban megjelenik a duális 
jele előtt is: n é nj ser] Gr a) uii t rj^há" mantön 'den Mánnern sage' (258). 
Megjelenik ez az rj képzőelem a puri nyelvjárásban is a sg. 3. sz. birtokos személy
rag előtt, úgyszintén a duális jele előtt: ma" j'er(3se{3(3i,'nehe ózentv járjGru 
'das Zeit war herrenlos, Menschen sind nicht' (63); tátíckul hehe hí e rj.k" 
hm%ujjüihi"3 'jené zwei Menschen sind meine Kinder' (64). Az obdorszki 
nyelvjárásból olyan adatok is vannak, amelyekben a -t'se- képzőhöz * elem 
járul: (LEHT.) 0 . féédáfí" h ehn éj s éifiárjáé hír%advm" xati'3 'nun werde 
ich wahrscheinlich kein rechter Mensch' (36); mah h e hn ej é ái (3 a m i" 
járjkümtá 'ich werde kein Mensch sein' (158). 



BIRTOKVISZONYT KIFEJEZŐ SZERKEZETEK A SZAMOJÉDBAN ÉS AZ URÁLI GENITIVUS KÉRDÉSE 1 4 9 

Mivel a számnévi jelző mellett a jelzett szó mindig egyes számban áll, a 
számnévi jelzős héhnet'sá" alak kétségtelenül egyes számú, nem pedig töb
bes számú alak. CASTRÉN szóragozási paradigmájában sem szükséges tehát a> 
plurális nominativusként feltüntetett nienecea' alakban egy elveszett t phnv 
jelt keresnünk, hanem a nienecea' alakot pluralitást kifejező egyes számú 
alaknak tekinthetjük. Meg kell jegyeznem, hogy LEHTISALO szövegeiben a 
kopott végű hennets" alak is kifejezhet pluralitást: pl. 0 . jánfeér hennai 
h enni t's" 'die auf der Erde wohnenden richtigen Menschen (d. h. die 
Samojeden)' (33; 1. még 7, 9, 11, 12, 14, 23, 30, 31). 

Ezek után nézzük meg azokat a birtokviszonyt kifejező, illetőleg név-
utós kapcsolatokat, amelyekben a 'Mensch, Mami, Samojede' jelentésű szó
nak teljesebb alakja birtokos szóul, illetőleg névutós szóul áll: (LEHT.) O. 
mah nani" hennai hehnét'sá^%áe%é\dmnidm tjá"3 'ich wiederum 
bin kein Haehe der Samojedenstamm' (33; a haehe szó igeként ragozva); 
hennái h ehn ejs á^,} é r kk ar %ae%edv jánkü '[weil] der Samojeden
stamm kémen Haehe hat ' (i. h.); hennái h e n nej' éá^J) á p t söfifia'nöőn 
'er scheint sehr nach Mensch zu riechen' (45). Mindezekben az adatokban a 
henne t'sa^ szó főnévi minősítő jelzőül is felfogható. Az obdorszki nyelvjárás
ból való a következő adat is: %üssafiái h enne/é á^rj á é fi fi v ni" 'auf 
den Kopf eines jeden Menschen' (30). Más nyelvjárásokból is vannak adataink 
a szó birtokos szóul való használatára: Oksz. hehnE Uám^Bru)je 'die Nase des 
Mannes' (595); har" h é hn et'é á _ t) a r Jck a ő o" ma" na fi fin 'von drei 
Mánnern der álteste sagte' [három ember nagyjuk (legidősebbjük) mondta] 
(77); mákki hehnejsá" %ah%anDrr) ihdv^őahhefifii 'im Schlitten 
des im Zelte befindlichen Mannes war sein Bogén' [sátorbeli ember szánjában 
ijja volt] (268); jessekko safifia/szá mákki héhnet'sá" i nn am n r v 
nátkkd'á 'Kleine Eisenmütze des Zeltmannes Bogén zog heraus' [Vassap-
kácska a sátorbeli ember ijját előhúzta] (i. h.). A három utóbbi adatban a 
hinne ísá" alak nem feltétlenül rangja vesztett genitivus. A gégezár, mint fen
tebb kimutattam, egy elveszett képzőre utalhat. Mind a három adat a birtok
viszony kifejezésének azt a típusát képviseli, amikor a birtokos szó jelöletlen, 
a birtokszóhoz pedig birtokos személyrag járul (vö. régi magyar keuris^teue). 
Ezekkel a kifejezésekkel szerkezetileg teljesen azonos az a kanini kifejezés, 
amelyben birtokos szóul a szó kopott végű alakját találjuk meg: aríckv 
hehneis" h i m d' e 'das áltere ist der Mann, sein Name ist' [idősebbik (tkp. 
nagy) férfi neve] (215). 

A 'Mensch, Mann, Samojede' jelentésű szó -i, -ij", -ejji, -éji" végű többes 
számú birtokos szói és accusativusi használatára csupán néhány adatom van: 
(CASTR.) ni ent sl t s auk' önalmioid' [neben dem Türwinkel] sind Ober-
pelze der Mánner aufgehángt' (41), vö. b) variáns: nienetsiji tsauk' (51), c): 
njienetjiji sauk' (58); (LEHT.) 0 . táö® hehnl t'séjji xöhnara^axá"3 

'dann teilten sie es den Menschen mit ' (15); fóedv" hiőü" %adce'Braőá h en
ne t'séjji paőá xökkaptámiflöv 'er lockt ihre Kamerádén tötende Men
schen' (25); hehn et's é ) i" jŰ'l'eme 'Samojedenleben' (31); BZ. fiéoefifio" h éh -
nEÍslj" jáptő"3 'Gánse der armen Menschen sind sie' (319). Az -ij">. 
-ejji végű alakok többes számú nominativusi használatára nincs világos ada
tom. Ezekre a pluralitást kifejező alakokra még visszatérek. 

A 'ZobeF jelentésű szó LEHTISALO obdorszki szövegeiben birtokos, 
illetőleg névutós szóul kéttagú teljes alakjában fordul elő: nöb" tössv 
jádamam" %ö"3 'sie fanden die Spuren eines Zobels' (46—7); mah náhi,* 



150 N. SEBESTYÉN IEÉN 

t'éwkkü t ö s s » jadcemáfínnv %antá pm""3 'ich wieder begebe mich 
lángs der Spuren dieses Zobels' (47); séííné" éiminjt ö s s v j élrj d é yabaBrat 
'wenn du mich kürzlich anstelle des Zobels getötet háttest ' (51); Arch. t ö s -
s e^ j ál i emt ai tv rjadimli%dfifias 'als der Tagesanbruch des Zobels nur 
sichtbar wurde' (175). Ez a teljes tő, amely a sg. accusativus m ragja előtt is 
megjelenik, eredetileg azonos az alapalakkal, a kopott végű tös nominativusi 
alak mellett17 a szövegekben a teljes alak is előfordul világos nominativusi 
használatban: O. t ö s s& d á pá ma\%ahnv t'Hkkannv rjamfswfífii 'sein 
Zobel sass da in der Krone des Baumes' (47). Teljes alapalakban a rjáé szóval 
való összetétel első tagjaként találjuk meg a 'Zobel' jelentésű szót a következő 
mondatban: O. töd puícküjsúií t ö s s a r\ae %a%$fii 'der Náchtsjüngere ging 
als Zobel' [cobolylevő] (150). A birtokviszonyt kifejező kapcsolatokban a 
'Zobel' jelentésű szó teljes alakja tehát nem ragjavesztett genitivus, hanem, 
jelöletlen birtokos szó, illetőleg főnévi jelző. 

Folytathatnám még olyan adatok felsorolását, amelyek azt bizonyítják, 
hogy a birtokos szóul álló teljesebb alak eredetileg azonos az egyes számú 
nominativusi, azaz alapalakkal. Bonyolultabb a num 'Gott, Himmel, Luft, 
Wetter ' és a jam 'Meer, grosser Fluss' típusú szavak problémája. Az ezekkel 
kapcsolatban felmerülő kérdésekre majd a nyenyec egytagú szavak történetét 
tárgyaló dolgozatomban igyekszem feleletet adni. 

Feleletet kíván — mint említettem — az a kérdés is, hogy a névszók sg. 
genitivusnak felfogható alakjában hogyan értelmezendő a singularis és duális 
2. és 3. sz. birtokos személyrag előtt megjelenő n elem. 

Ha megvizsgáljuk az érdekes archaikus sajátságokat őrző erdei nyenyec 
szövegeket, feltűnik, hogy ezekben a szövegekben a birtokviszony kifejezésé
nek legáltalánosabb módja a jelöletlen birtokos szerkezet. Vannak adatok 
azonban a birtokviszony pontosabb jelölésére is: a birtokos szóhoz, ritkábban a 
birtokszóhoz (és elvétve a birtokos szerkezet mindkét tagjához) birtokos sze
mélyrag járul. Ugyanez a megállapítás vonatkozik a névutós kapcsolatokra is. 

Az erdei nyelvjárásokban — a rendelkezésünkre álló adatok szerint — 
tulajdonképpen egyetlen szó van, amelyhez birtokos szói, illetőleg névutós 
szói használatában a sg. genitivus ragjának felfogható n, rj, n elem tapad. 
Ez a szó az 'Erde, Stelle, Land' jelentésű szó, amely a szótári adatok szerint 
minden szamojéd nyelvben egytagú vokális végű szóként jelenik meg: nyeny. 
(CASTR.) ja, jea 'Erde, Stelle', (REG.) ja 'Erde, Land, Boden', (BUD.) ja 'föld, 
hely'; (SPROG.) ja- 'Erde, Land, Boden'; — eny. (CASTR.) Ch. ja, (mscr.) 
da, B. da; — szelk. (CASTR.) K CU 'Ton, Erde' , B., Jel. tu 'Sand', KO., K., 
FO., Cs. tu 'Erde, Lehm'; — kam. (CASTR.) tu 'Erde, Stelle', (DONN.) du, dü, 
dm, dm, FI. t'm 'Land, Erde, Boden, Bodenbeschaffenheit, Ton, Lehm' (MES-
SERSCHMIDT, Asia polygl. 160) dsha 'Erde'; (KLAPR. Atl.) dza, (PÁLL. I, 306) 
dzu id.; — mot. (KLAPR.) tcia 'Erde, Ört', (Atl.) cia 'Erde', (PÁLL. i. h.) dza 
id.; — taigi dza 'Erde, Ton', (PÁLL. I, 325) 'Sand' (vö. PAASONEN, Beitr. 
266). 

Az erdei nyelvjárásokban s a többi nyelvjárásokban is az egytagú alap-
alakkal jelöletlen birtokviszonyt kifejező, illetőleg jelöletlen névutós kapcso
latok alakulnak: (LEHT.) Maik. jíá fiarjkmannv 'durch die Erdgrube' (147), 
jea ját 'der Abhang der Erde' (606), níríimi jia fiaePt 'auf die Seite eines anderen 

17 ScHXÖZERnél (254. sz.) tos 'Marder' mellett to id. is. KLAPEOTH Atlaszában 
Puszt. tas, Obd. tóse, Jur. to; eny. „Mangaseja" to. 
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Landes' (607); O. tad® j a -n & érj a é painaőn 'dann richtete er ihn als Fuss 
der Erde auf (4); %aebide,' j á sal'lá%i>" 'die Landzungenanhöhen der heiligen 
Státten' (14); náb'e já (3 ét" 'an das Ende des anderen Landes' (97); éib'imfóei 
j á-námt v péht'sermi" táxar"3! 'die siebente Trommel aus Mammutknochen 
[föld-szarv] bringe doch!' (210); já néÉre yabaídeofi 'Erdmutter, meine 
Grossmutter' (514). Arch. já" jörrafiyi" 'in die Tiefen der Erde' (187). Jelö
letlen birtokos kapcsolat az a sztereotip kifejezés is, amellyel az obdorszki 
nyelvjárásban főleg mondák bevezető mondataként találkozunk: já míöa-
yanrw 'als die Erde geschaffen wurde' (1, 9, 11, 15, 16, 22, 38, 95), já^ml-
hayafinio id. (6, 24, 32, 36). Jelöletlen névutós kapcsolatra is van példa: 0 . 
já^niina- 'unter der Erde' (29), já^r)ilna- id. (i. h.) stb. 

Az 'Erde stb. ' jelentésű szóhoz az erdei nyelvjárásokban birtokos szóul, 
illetőleg névutós szóul való használatában n hanggal kezdődő névutó előtt 
rj, h hanggal kezdődő birtokszó vagy névutó előtt n, illetőleg k-, j - hanggal 
kezdődő szó előtt &, j hang járul: (LEHT.) Maik. jáÁÁvy püuéédv nw, j e árj^,-
rj i r rjáéttarárjfjv 'die Tochter der Mutter Sonne liess sich unter die Erde 
herab' (146); jián^rjirnv 'unter der Erde' (146, 147); Uíémtaej" jiárl^-
rj i r r at t'éönndp pujjdy taropjet 'nun kam unter der Erde das Mául des Fuch-
ses empor' (144); jzáh-hmmt 'Mammuthorn' [földszarv] (605); Nj. jzán^. 
nárj 'an das Üfer' (71); Maik. jéá^kampőt 'die Körnchen der Erde' (141); Nj. 
íisédv jéáj^jiét 'hinunter gegen die Erde' (412). 

Az obdorszki nyelvjárásban a birtokos vagy névutós szóul álló já szó 
végén gyakran megjelenik egy n, rj (m) elem: (LEHT.) 0 . jánjtábör" 'Staub 
der Erde' (7); sámán j a n^s á r mi k '[die Bilder] aller Tiere auf der Welt' 
(149); janiséi %uHÍckád! 'Finder des Herzens der Erde' (511); járj^,-
GröBTv höjjámt'v 'seine Torftür' (48); j á n^k ö f r v hwífés"3! 'dein 
Name sei Mammut! [föld-ökör] (51; ebben az összetétel-szerű kapcsolatban18 

CASTRÉJST szövegeiben n hang jelenik meg: sideá jang ö r a 'Zwei.Mammuts' 
'[személynév] 144); ján^sirn'%ö 'er fand ein Erdloch' (2); ján-si' nimhe 
'oberhalb der Erdöffnung' (i. h.); jam^püsm^ %örjGréba 'ein Erdstück 
riss [er]' (513; vö. CASTR. jam b ö ng an a haroana ökats 'auf dem Wege 
Wollende. (Freier) waren viele', 14); man sitt® j ár)^n il l\ rj a jirlnt tábe-
Sádamts 'ich habé dich unter der Erde befindlichen Grossvater na bestimmt' 
(4); j árj^k üe ft j3 üiínv rjad'imme '[er] wurde am Ufer sichtbar' (106). 
A puri és okszinói nyelvjárásban is megjelenik birtokviszonyt kifejező, illető
leg névutós kapcsolatban a já szó végén egy n, rj elém: Oksz. j á n % ö BF a n"^, 
Grarfiám"3 'nach der Scholle meines Landes verlange ich' (279); j án^c,> r ö i 
nlríne 'auf dem Landrücken' (257); P. %a\íiri&e j an ^,kéfi%an" téfifiarádr) 
'neben die heilige Státte brachte er [sie]' (59). 

Figyelmet érdemelnek LEHTISALO szövegeiben a sajátságos O., P . 
ján^iélr, BZ. ján^dter 'die Bewohner der Erde ' sztereotip kifejezés értékű 
összetételek, amelyekben a já szó végén kivétel nélkül megjelenik egy 
n elem. CASTRÉN szövegeiben az összetétel jeandier, jiendier alakban van meg, 
míg a szótárban a jand'er 'Einwohner' változat mellett a jat'er változat is fel 
van jegyezve. Jelentősége van az okszinói (LEHT.) %arn j áni'^t' ér iüt'-
sénnai^Jö"3 'unsere eigenen Landleute, die Russen kamen' (554) mondatban 
a jánt'^Jér kapcsolatnak, amelyben a jáni'^t'ér összetétel első tagjában a jáni'^. 

18 Hasonló szerkezetű neve van a mammutnak az obi-ugor nvelvekben is (1. BEKÉ: 
KSz. X n i , 120). 
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szóban az n hang mint tőhöz tartozó elem jelenik meg. Mindezek a kapcsola
tok tehát jelöletlen birtokviszonyt kifejező szerkezeteknek foghatók fel. 

Ha megvizsgáljuk LEHTISALO szövegeiben a ja szó sg. dativusi alakjait, 
azt látjuk, hogy a sg. dativus n" ragja rendszerint a já alakhoz járul: 0 . ján" 
(2, 12, 14, 17, 30, 105), T. ján" (378); Oksz. ján" (255, 256, 347, 353, 560), 
ján"3 (266); BZ. ján'3 (313); Maik. ján (142), Nj. jíán (414, 548). 

A nem személyragos sg. dativusi alakok között feltűnik a következő 
obdorszki és tazi alak: O. jánna^möjjöiöv 'er warf sie [a halakat] auf die Erde' 
(106) (vö. tált'br) ján" mönnái"3 'sein jüngeres Weib fiel zur Erde' (17); 
T. há%arp^.pŰ'Íe\b'n j á nn w^mönnald"3 'seine drei Seitenrenntiere fielen auf 
die Erde' (376). Egy okszinói adatban az »'Erde' jelentésű szóban félhosszú 
szóvégi n" tűnik fel: j a h"^i>ráefijifi"3 'ich erreichte das Ufer' [földre ér
keztem] (351). Az obdorszki és a tazi adatban a dat. (vagy a locativus ?) 
-n® ragja a teljesebb ján- tőhöz járul, az okszinói adatban a félhosszú h" 
hang valószínűleg szintén azzal magyarázható, hogy a rag a telj.esebb tőhöz 
járult. A birtokos személyraggal ellátott dativusi alakokban a sg. és a dual. 
2. és 3. sz. rag előtt — mint látni fogjuk — n elem tűnik fel, a dual. l . sz . 
birtokos <személyragos alakban n vagy fin hang utal egy teljesebb tőalakra. 

Birtokos személyragos sing. dativusi alakok: Oksz. jánir\^,Gra)jlni"3. 
j&HC müsééni"3 'wir [dual.] begaben uns in unser Land. Wir fahren mit 
unseren Karawanen in unser Land' (355); j a nn e n^T)ráéfífilni"3 'wir [dual.] 
kamen in unserem Lande an' (353); j án D r i n^<;rajjé(Ii"3, jánDrin^uráéfíji"3 

'sie [dual.] begaben sich in ihr eigenes Land, trafen in ihrem Lande ein' (355); 
jánifaJc^kajjiöv"3 'begebt euch in eurer Land' (308); j ánt »" püíluptálnnn"3 

'in ihr Land begaben wir uns segelnd' (553); jánnrv %arfiá 'in sein Land 
wünscht er' (279); jánifv taefifil"3 '[er] traf in seinem Lande ein' (281 ).19 

Foglalkoznunk kell még azokkal a birtokviszonyt kifejező kapcsolatok
kal, amelyekben a genitivusnak felfogható birtokos szóhoz sg. 2. vagy 3. 
személyű birtokos személyrag járul: nár jánta'fi^esökku jirlnta- mát" 
táeif3(3i"3 'dein Gef áhrte traf in dem Zelte seines Grossvaters, des E r d a 1-
t e n, ein' (2); %inw itv j ánt D S ei % a Ő 'aus dem Innern seines singenden 
Landes' (511); P. rjöBvn^iampe'itammw jántv séri'"manne mimml 
'eine Spür (der Skis) ist lángs des Erdfrostes gegangen' (127); pádafierliká 
jántv mái %annio 'am Ende ihres etwas bunten Landes' (539); O. 
amore~S] á nt v jé d" -páptano"3 'naclidem er auf irgend ein Land zu begon-
nen hat te (zu fahren)' (461); amoe/ jánt j é ő" tiöv %atjen? 'gegen wel-
ches Land hin begabst du dich ?' (475).20 

Ha e kapcsolatok birtokos, illetőleg névutós szóiban a 2. és 3. 
személyű birtokos személyrag előtt megjelenő n elemet a tőhöz tartozó elem
nek fogjuk fel, akkor ezek a kapcsolatok a finn isáni talo, m. házam mellett 
típust képviselik. 

Nem hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azt sem, hogy a jánta-, jántiy 
típusú ún. birtokos személyragos genitivusi alakok formailag teljesen egybe-

19 Az ilyen dativusok mellett -#«-. elemet tartalmazó birtokos személyragos dati
vusi alakok is előfordulnak: Oksz. j á %an e rj^Gra)jént,r^ 'wir [dual.] gingen in unser 
Land' (353); vö. (CASTR.) j ah an d a harbili 'in sein Land begann er zu wollen' (133). 

20 Az erdei maikovszkajai nyelvjárásban nemcsak az 'Erde* jelentésű szóban„ 
hanem egy adat szerint a birtokszóul álló 'Russe' szóban is megjelenik egy igen rövid 
szóvégi r\ hang: rjáéjSfiv r u s s en ^_r] & é fi /? v 'der Kopf ist ein Russenkopf' (86);. 
Ez a sorfeletti rövid i] hang kétségtelenül szervetlen hang. 
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esnek a jánDrv típusú birt. személyragos sg. dativusi alakokkal, s hogy ez a-
formai azonosság — mint majd látni fogjuk — az eredet azonosságát is je
lentheti. 

Figyelmet érdemel a szövegekben sűrűn előforduló 'rénszarvas' jelen
tésű szó is (CASTE. nyenyec ty, te, tö), amelyben egy n elem birtokviszonyt 
kifejező és névutós kapcsolatokban birtokos, illetőleg névutós szói használat
ban a sg. 3. sz. birtokos személyrag előtt, de elvétve a birtokos személyrag 
nélküli alakban is megjelenik. 

(CASTE.) teandajinjem mueda 'sie nahm die Zügel seines Renn
tieres' (35); teünda jinjem uerdáda 'den Lenkriemen seines Renntieres 
zog er au f (72); (LEHT.) O. tentv xaefifiarí'3 'neben sein Renntier' (90);21 T. 
téntv nmm" 'des Renntieres Kalb' (373). A puri nyelvjárásban p hanggal 
kezdődő birtokszó előtt -n >> -m: tim^patkkv 'der Kot des Renntieres' (605); 
tim^plr t'si 'der Bláttermagen des Renntieres' (i. h.). Legtöbb adatunk az 
okszinói nyelvjárásból van: tin^Drae^l3v 'der Schwanz des Renntieres' (592); 
1kn^Drcb'ütf,a 'der Renntierhuf (592); t%lnJtöBra*Q 'die Hufe des Renntie
res' (594); tlen^süjjilc'z 'Renntiernieren (593); pél'l'eőp tirj^rjü 'die Hálfte sind 
Renntierspuren' (299). Az archangelszki nyelvjárásban egy névutós kap
csolatban névutós szóul tf alakot találunk, míg egy tazi adatban 
a névutó szókezdő hangja járul a névutós szóhoz: Arch. ti" nájjüi 
%ajje 'er begab sich zu der Herde' (421); T. típ^pöntv^ 'unter die 
Renntiere' (379); vö. még BZ. tip^/pll'lesafiftíei 'mit einigen Renntieren' (321). 
A 'Renntiergeweih' jelentésű összetétel-szerű kapcsolatban a második tag 
szókezdő n- hangja felett a félhosszúság jelét találjuk; ez a megnyúlás azonban 
nem okvetlenül elveszett hangra utal, hanem ennek a jelenségnek fone
tikai oka is lehet: Oksz. fiznámDFa $ (594), Maik. tljrimmt (606). Meg
jegyzem, hogy % gégezár, illetőleg másodlagos hangként a következő szó 
szókezdő hangja nem birtokviszonyt kifejező vagy nem névutós kapcsolatban 
is fellép a 'rénszarvas' jelentésű szó végén: T. jwr-rhan í f í ^ í ö " 3 'etwa h u n -
d e r t R e n n t i e r e kamen' (377); tié^éffj kannar\r]o^l ' R e n n 
t i e r führt m i c h ! ' (414). Vö. még Nj. tío^fajjdp f]ijsi"& 'Renntiere 
sind dórt sichtbar' (406). 

Ennek a 'rénszarvas' jelentésű szónak ismerjük az etimológiáját: 
SETALA ( J S F O U . XLIII , 58) a f. tevana, LÖKNE, teva szóval kapcsolta össze. 
A finn szó alapjelentése SETALA szerint valószínűleg 'peura-eláin (naaras 
tai vasikka)' [jávorszarvas (tehén vagy borjú)] volt. (A mag*yar tehén sző
ném tartozik ebbe a szócsaládba, s a HALÁSZ lpD. tievona, tiavoni, plur. 
tievoni' 'Elentierkuh' valószínűleg jövevényszó a finnből). Vö. még COLLIN-
DEE 62.22 

A szamojéd nyelvekből a szónak a következő szótári alakjait ismerjük: 
nyeny. (CASTE.) ty, te, to 'Renntier'; (REG.) tie 'Renntier', tem podertam 'ich 
spanne ein' [rénszarvast fogok be]; (BUD.) tte 'rénszarvas'; SPEOG. ti' 'zahmes 
Renntier'; (SCHÖLZ.) tü, 'Renntier', ty 'rangifer'; — ngan. (CASTE.) ta 'Renntier', 
(MESSEESCHM.) tdh 'zahmes Renntier'; — eny. (CASTE.) tia 'Renntier'; — kam. 

21 Az obdorszki nyelvjárásban a tén" alak sg. dativusként van meg a következő 
kifejezésekben: éid'e jmr" tén" jötjéédu's 'zweihundertRenntiere machten sie aus (massen 
sie den Preis für das Weib)' (442); mirfié éid'e jmrt^_,tén" jöltéédu'BL 'als Preis für sie 
vereinbarten' sie zweibundert Renntiere' (458). 

22 COLLINDER = BJÖKN COLLINDEB, Fenno-ugric vocabulary. An etymological 
diotionary of the uralic languages. TJppsala 1955. 
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(CASTR.) tho; (DONN.) t'o, tco 'Renntier', plur. t'o'iw od. fozarj 'Renntiere, Renn-
tierherde', vö. még foi 'Renntier-': t. amno 'Renntierhorn'; t. pnrya 'Renntier-
pelz'. 

CASTRÉN nyenyec szövegeiben a szótárban feltüntetett alakokon kívül 
még a következő változatok fordulnak elő: tih (243), tie (65, 132), tie-da (67), 
dieh (68), te (67), teh (257), tea (66), téah (223), t§a-mda (205), dea-na (68), 
tean-da (35), tean-da (72). CASTRÉN szövegeiben érdekes, teljesebb alakokat 
is találunk a fordítás szerint többes számú jelentéssel: tlvaj ( ~ tlv ej <C 
tiuvaj) ökmioi 'Renntiere sind viel gekommen' (146); öka tlvoj 'viele 
Renntiere sind es' (254); öka tlvaj 'viele Renntiere' (257); öka tivaej id. 
(191)-

Kétségtelen, hogy a tlvaj stb. alakokban a *i képzőnek nincs pluralitást 
kifejező funkciója. Ezek az alakok egyes számú alakok, s az idézett kifejezé
sek többes számú jelentését csak az öka 'sok' jelző adja meg. Az ilyen kapcso
latok megvilágítják a képző másodlagos, pluralitást kifejező funkciójának 
kifejlődését. Hasonló jelenségről a 'Zeit' jelentésű szó */3 + *$' képzős alakjaival 
kapcsolatban szóltunk. Ha a kamasz (DONN.—JOKI) fo'iw (128, § 13) többes szá
mú alak a nyenyec (CASTR.) tlvaj stb. alak megfelelője, akkor kimondhatjuk, 
hogy a *} képző pluralitást kifejező funkciójának kifejlődése már az ősszamo-
jédban, sőt talán már az uráli korban megindult. A kamasz fo'iw alakban 
a gégezár egy elveszett szóközépi hangra utal, amelynek képviseletében az 
összetételek első tagjaként használatos (DONN.) t'oi alakban (foj[ amno 'Renn
tierhorn' fői p'vrya 'Renntierpelz') szóvégi $ jelenik meg. Az eredeti szó
középi hang folytatójaként a nyenyec adatok egy részében gégezár (SPROG. 
ti', L E H T . Arch. ti", Nj. ti", illetőleg ezt helyettesítő másodlagos hang), egy 
másik részében n, r\, m hang, s az adatok harmadik csoportjában v található. 
Ez utóbbi csoporthoz tartoznak azok a bolsaja-zemljai adatok,^ amelyekben 
az első szótag vokálisának labializálódása tűnik fel: (LEHT.) öícka jll'J!ÍBráfi, 
t éo jll'UBráfi num"^T)r aí e^fil 'meinen grossen Reichtum, meinen Renntierreich-
tum hat Gott geschenkt' (580); m§0ei't'ln^ur § o 8 s a /? /? £ e i" 'mit den von 
mir gehaltenen Renntieren' (285); íé.o ő ü fi té0mDrdfifiarits 'um Renntiere für 
mich zu kaufen' (572); t eo% §oi t a k^kajjéődo"3 'geht zu den Renntieren' (569). 

Az eredeti szóközépi hangnak a szamojéd adatokban mutatkozó r\, 
n (m), fi, gégezár, 0 (a kamaszban gégezár mellett i is: foi 'Renntier-') kép
viselete mellett a finnben -v- képviseletet találunk. Mindezek a hangok le
vezethetők egy *-w- szóközépi hangból (vö. PAASONEN, Beitr. 25—32). 

Foglalkoznunk kell a 'Weib, Frau, Gattin' jelentésű szóval is, amely 
a magyar nő szó etimológiai megfelelője (1. PAASONEN, Beitr. 28, 44. sz.; 
COLLINDER 41 — 2). Az eredeti *-n- szóközépi hang a szamojéd nyelvekben 
— és részben a finnugorságban is — elveszett. Nyenyec szótári adatok: 
(CASTR.) ne, nie, nie 'Weib', nejieru, nejierwu 'Hausfrau'; (REG.) neá 'Weib'; 
(BTJD.) nie 'nő, asszony'; SPROG. ne- 'Frau, Gattin, Weib', ne--jerowo 'Wirtin'. 
CASTRÉN szövegeiben sűrűn előfordul a nieh változat. Az elveszett *n, illetőleg 
az ebből fejlődött n hang azonban bizonyos helyzetekben megjelenik, így a 
szó sg. 3. személyű birtokos személyraggal ellátott nominativusi, illetőleg 
jelöletlen accusativusi használatában. CASTRÉN szövegeiben a niede, nieded, 
niedeah, njedéa birtokos személyragos alakok mellett előfordul a niendje 
'sein Weib' (134) változat is. Ilyen n elemet tartalmazó birtokos személyraggal 
ellátott alapalakot LEHTISALO szövegeiben is találunk: O. henUe 'seine Frau' 
(152). 
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Összetétel-szerű főnévi jelzős szerkezetben, valamint birtokviszonyt 
kifejező, illetőleg névutós kapcsolatban is feltűnik a szó teljesebb, n, n végű 
alakja, vagy pedig — bizonyos fonetikai helyzetekben bilabiális magánhangzó
val kezdődő birtokszó előtt — a szó m végű alakja: (CASTR.) nien deah 'die 
Henntiere des Weibes' (235); nien gaeuwan 'neben das Weib' (130); niem 
banida 'die Kleider des Weibes' (142). Az 1. sz. hősének a) variánsában 
található a következő kifejezés: sidé nien pöndaah 'zwischen z-wei Weiber' 
(4); a b) variánsban: niem pond (19), a c) variánsban njié pond (27); (LEHT.) 
O. %annö-" malxannn TJÖB" n é r\^,k a n tannefifii 'am Ende der Schlitten war 
ein Frauenschlitten' (441); Oksz. ném^Bujje 'die Nase der Frau' (595). Figye
lemre méltó a következő két adat, amelyben a 'Frau' szó határozói értelemben 
használt főnévi jelző: Oksz. n e" p dm"^.Braérrja, ne" j i b a m"^Braérr\a 
'[sie] spaltet für die Frauen Holz, trágt den Frauen Wasser' (273); BZ. nep— 
p ü m^Briérlta]ckl, né" j % d e m^Breéritakkli 'er splatet wohl Holz für die 
Frauen, trágt wohl für die Frauen Wasser' (331).23 Azok a birtokviszonyt 
kifejező, illetőleg névutós kapcsolatok tehát, amelyekben a 'Frau' szó birtokos 
{névutós) szóul áll, és amelyekben szóvégi TJ, n, (m) elem jelenik meg, jelölet
len birtokos, illetőleg névutós kapcsolatok, mert a szóvégi tj, n, (m) hang a tő
höz tartozik, nem pedig a sg. genitivus ragja. Figyelembe kell vennünk, 
hogy bizonyos szelkup nyelvjárásokban (K., Cs., FŐ.) a 'nő' jelentésű szó 
az 'ember' szóval való összetételben nüi-gum, nei-kum alakban jelenik meg. 
A ncti, nei szóban a szóvégi i képzőelem is lehet, (éppen úgy, mint a nül-gum 
stb. adatok -l eleme), de gondolhatunk arra a lehetőségre is, hogy a i az ere
deti *-rj- szóközépi hang folytatója (vö, kam. foi 'Renntier-'). Figyelembe 
veendő az is, hogy a nyenyec sí 'Deckel' szó szóközépi *-TJ- hangjának kép
viseletében a szó plur. genitivusi alakjában j jelenik meg (siji a sirjo', sirju 
alak mellett; vö. PAASONEN, Beitr. 26). 

Birtokos szóul való használatban is megjelenik a sg. (és dual.) 3. sz. 
birtokos szeméfyrag előtt a 'Frau, Weib' szóban az n elem: (LEHT.) O. %ajjöfintiű 
TienJ&e mattá njé^üi '[er] trat in das Zeit seines dagebliebenen Weibes' 
(161); P . h é n í) & é ̂ r] ái jí ö ni" p'ám^malldn" rjidáőv 'das Kopf seines Wei
bes hángte er in den Wipfel des Baumes' (60). 

Ez a birt. személyrag előtt fellépő n elem tartozhatik a tőhöz, mint a 
fentebb tárgyalt nominativusi, illetőleg jelöletlen accusativusi használatú 
(CASTR.) niendje 'sein Weib' (134), (LEHT.) O. henfóe 'seine Frau' (152) alakok
ban. De lehet ez az n hang — amint ezt a továbbiakban ki fogom fejteni — a 
sg. dativus ragja is. A *k. elemet tartalmazó birtokos személyraggal ellátott 
dativusok mellett—pl. (CASTR.) nihendeci mah 'zu seiner Frau sagte er' 
(167); (LEHT.) O. %assa$fiv n é % e~ nc fá e ma 'der Mann sagte zu seinem Weibe' 
(34)—, sűrűn előfordulnak a szövegekben az olyan dativusi alakok is, ame
lyekben az n rag közvetlenül a kopott végű alapalakhoz járul: (CASTR.) nien 
rjümtádo' nieru jun sallakum 'zu einem Weib setzten sie Weidenwehrs Dum-
men' (133). A kéziratban & nien alak mellett valószínűleg más nyelvmester
től származó adatként nieng [ = nien] változat is fel van jegyezve. CASTRÉN" 
szövegeiben a szó n ragos dativusa birtokos személyraggal ellátva is előfordul: 
niendje mah 'zu seinem Weibe sagte er' (224). LEHTISALO szövegeiben is 

23 Ilyen régi magyar tűzfa 'Brennholz' típusú kapcsolatok a finnugor nyelvekben 
is vannak, 1. SZILASI: NyK. XXVI, 176; SIMONYI: Ny*. XLVHI, 5 0 - 5 2 ; BEKÉ: FUF. 
X X m , 91-2 . ) 
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megvan az n ragos dativusi alak birt. személyraggal ellátva és birt. személy
rag nélkül is. A 62. számú okszinói hősénekben állandó kifejezésként talál
ható a éide n én" möfifiv 'zu den zwei Frauen sagte er' mondat. Ugyanez a 
dativusi alak birtokos személyraggal ellátva okszinói és kanini adatokkal 
igazolható: Oksz. hénde ma" nifi"3 'er sagte doch zu seiner Frau' (296); 
Kan. %aritv ni én de lána 'zu seinem eigenen Weibe spricht er' (215); %aritáv 
manzaránnao níénd'ds fialnád 'zu ihrer eigenen Arbeitsfrau begann [sie] 
zu sprechen' (217). 

Az erdei nyenyec nyelvjárásokból rendelkezésünkre álló adatok szerint 
birtokos személyraggal ellátott névszók genitivusnak felfogható alakjaiban 
a 'Mund', a 'Tür', valamint a 'Kind, Sohn' jelentésű szavak birtokos személy
ragja előtt jelenik meg genitivusi ragnak magyarázható n elem. 

A 'Mund' jelentésű szóra vonatkozó szótári adatokat és a szó etimoló
giájára vonatkozó irodalmat 1. H A J D Ú : NyK. LV, 80; vö. még COLLINDER 
68—9. Az eredeti szóközépi hang *-rj- volt, Ez a hang a szótári adatok szerint 
szóvégi hangként megőrződött a nyenyecben CASTRÉN Knd. narj, LEHTISALO 
Sz., Nj., P . ti dán, KLARP. (Atl.) Obd. njan, ,,Jurazen" njan adatában. 

LEHTISALO szövegeiből is idézhetünk adatot annak igazolására, hogy 
a ná' sg. nominativusi alak mellett bizonyos helyzetekben az obdorszki nyelv
járásban is megjelenik a teljes tőalak: naőá mérkku" h ár} u d'i" ia%nnajje"3 

'na, mögé eurer Mund [dual.] schnell sprechen' (17). 
Nézzük meg most már azokat az adatokat, amelyekben a 'Mund' je

lentésű szó birtokos személyraggal ellátott birtokos szóul fordul elő: (LEHT.) 
Maik. tsönúdy n é a n t v s Imn » yáÁ"hwtt'D mönnattv 'der Fuchs warf das 
Ei durch seinen Mund hinein' (143). Az obdorszki nyelvjárásból is van néhány 
adat: difi t'iBre %aífi pannúl xármtv noppöi nántvo él fi nn e fiira'iiaöaa 
'der Siebenklafter-Ostjake machte mit seinem dünnspitzigen Messer einmal 
einen Schnitt lángs seines Mundes' (90); n á nt v élrl tafifiánná 'sein Mund-
loch nur kaut ' (112); nantta si 'seine Mundöffnung' (541). Birtokos személyrag 
nélkül van meg a szó a következő kapcsolatban: nán^sifinhe 'lángs ihres 
Mundes' [szájnyílás mentén] (90). A nán szóban a szóvégi n eredeti *rj hangból 
fejlődött a birtokszó szókezdő s hangja előtt. 

Kétségtelen, hogy a néántv stb. birtokos szókban a birtokos személyrag 
előtti n elem a tőhöz tartozik (n << *r/ a sz. rag t hangja előtt). A fentebb 
említett kapcsolatok tehát nem birtokos személyragos genitivusszal alakult 
szerkezetek, hanem njüdie nju 'fia fiú' típusú kapcsolatok, amelyben a bir
tokos szóhoz birtokos személyrag járul. A néántn simnio kapcsolat tulajdon
képpeni jelentése tehát 'szája nyílás keresztül'. Említést érdemel az is, hogy 
a simnio prosecutivusi alak jelöletlen birtokos szerkezet második tagjaként 
fordul elő ugyanabban a maikovszkajai szövegben, ahonnan a szóban levo 
adatot idéztem: numkl slmnv 'von dem Stemloch' [csillag-lyukon-át] (141). 

Egy, az Ob-delta vidékének nyelvjárását képviselő szövegből való adat 
szerint a sg. dativus sg. 3. sz. birtokos személyragos alakjában is megjelenik 
az eredeti szóközépi hang: t'Hkki t'Hfifiidd n áfj GF e ntv möídv 'er warf 
diese Záhne in seinen Mund' (191). A njalinai nyelvjárásból hasonló adatunk 
van: néárjktvd ká"murottv§" taWem rjammurjett'Dd 'was in seinen Mund 
trifft, sö isst er' (415). A njalinai adatban vokális-elem nélkül, az ob-deltai 
adatban vokálissal kapcsolódva van meg az a *k. elem, amely a szamojéd 
névragozás iocativusi, ablativusi és részben dativusi alakjaiban a tő és az 
esetrag között megjelenik. TOIVONEN ezt a *k. elemet az uráli lativusi *k. raggal 
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azonosította (FUF. XXVIII , 16-17). Ez a* k. elem a Maik. fiikhm, Nj. fii'khvS' 
' im Wasser' locativusi alakokban szintén vokális nélkül lép fel éppen úgy, mint a 
szóban levő Nj. néánktm alakban. A lativusi & + birt. személyrag kapcsolatát 
megtaláljuk a 'Zeit' jelentésű szó bizonyos sg. dativusi alakjaiban is: (LEHT.) 
Nj. náj rá e á^k tv § kajjdv 'wieder begab sie sich nach Hause' (417); rá e afilc t u 
rjöBkannxid kajjdp"3. rá e aPk t u taé(3JEt"3 'nach Hause begaben sie sich 
zusammen; zu Hause kamen sie an' (419). Számos adatunk van a maikovszkajai 
nyelvjárásból: nmflktv 'nach Hause' (85), man rá <Pk t v kaenndt 'ich gehe 
in sein Zeit' (86; 1. még 134, 147, 344). A tundrái nyelvjárásokból is vannak 
adatok: 0 . tab'o t'Hkk} mannzts puxüísákhmjji33 máktu33 %ajje33rd 'als sie 
dann dies sahen, begaben sich die armseligen Mütterchen in ihr Zeit' (160); 
T. foM" rá a k kajái" jáijáyv33 'beidé begaben sich nach Hause' (92); Oksz. 
mák kai tv %dh333 ! 'begib dich in das Zeit!' (256); BZ. si33ifiri plriBt'em" 
mákkan ydnnafi 'sieben Jungfrauen brachte ich in mein Zeit' (204, 1. még 

, 285, 319); nökkv fü'liifár mákkat táiínad! 'deine grosse Renntierherde treibe 
nach Hause' (291). A tazi és az okszinói adatokban a lativusi k teljesebb alak
jában van meg. CASTRÉN szövegeiben a 'Zeit' szóban a k lativusi rag vokális 
nélküli és vokálissal kapcsolódott alakjában fordul elő: a) variáns: nieuhi 
•m e a k t ö jüeljiedo 'in ihren ehemaligen Zeiten begannen sie zu lében' (17), 
b) variáns: nieuhi m eakvt o jileljied (25), c) variáns: njeuhi m e a k a t u 
jililjed3 (33); m e akt o n (m e a k v t o n) gajeh 'sie gingen in ihr Zeit' (88), 
meákato3oh taevioid 'zu ihren Zeiten kamen sie' (128); pi?ddi medka-
t%3 eh taeuvvae 'bei ihren Zeiten [dual.] langten sie an' (267). 

Ugyanez a lativusi k, valamint a k\ k"3 (<C k + vok.) rag van meg a 
meak típusú többes számú dativusi alakokban: CASTR. meak (m e dk a) 
kaengum 'ich gehe in die Zelte' (146); njavi meak3 iaevioih '[er] kam zu 
den andern Zeiten' (39, 1. még 148, 190, 212, 218, 238, 267, 300; vö. meák'a 
217, meak3ah 200). LEHTISALO szövegeiből kevés adatunk van erre az alakra: 
O.taőv t'Hkk} j%%dd pMijjé-s&h1"'''i33 rá a k33^kajje33a 'von diesem Platze dann 
begaben sie sich zu den Zeiten der Trockennasen' (468); Oksz. (lat'teitv píne 
m dk33 kd33m}3,3: 'er liess sich herab zu den Zeiten des Bogens der Uferflüssi-
gen' (275). 

Ezekben a meak, mák33 típusú többes számú dativusi alakokban volta
képpen nincs pluralitást kifejező elem, ezek az alakok lényegében semmi
ben sem különböznek az egyesszámú maktv, medktu33 típusú dativusi ala
koktól. Hogy a meak, mák33 típusú alakok ma pluralitást fejeznek ki, az 
differenciálódás következménye. 

A T ü r ' jelentésű szó is egyike azon szavaknak, amelyekben — birtokos 
szói használatban — a sg. 3. sz. birtokos személyrag előtt az erdei nyenyec
ben genitivusi ragnak felfogható n elem jelenik meg. A szó a szamojéd nyel
vekből általában egytagú alakban van feljegyezve, de a kamasz adatok két-
tagúak: (CASTR.) dje, (DONN.) á\e, div, did 'Tür' (vö. még koib. ai iá.), A nye
nyec adatok közül figyelemre méltó SPROGIS no3 adata. 

A szamojéd szónak az obi-ugor nyelvekben (msi TJ. eiifí, TCs. &%$$, 
AK. áfi, KK. £0, FK. c^ stb. 'Tür'; chti au: FD. ydüa-it (vö. göt 'Haus'), Ni. 
nu stb. 'Tür, Tor') és a finnben (ovi 'Tür') van megfelelője (TOIVONEN: FUF . 
XVII, 281; 1. még HAJDÚ: NyK. LV, 81 és az ott idézett irodalom; vö. továbbá 
COLLINDER 45). 

A nyenyec szövegekben a njo, njoh, nö alak mellett a szó teljesebb alak
ban is megtalálható: (CASTR.) njon haeunjakuna 'an der Türseite' (70); njon 
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gaeunjdkune id. (104). LEHTISALO maikovszkajai szövegeiben feltűnik a nőséi 
'Türöffnung' (606) összetétel, amelyben a geminata ss az -né- hangkapcsolatra 
vezethető vissza. Egy obdorszki szövegben szintén a éi 'Öffhung' szóval 
való összetételben a 'Tür' jelentésű szó teljesebb alakban található meg: 
nön^éipne 'durch die Türöffnung' (48); parne fi§sökkojjá n ö n s i nna n^ 
rjamtl"3 'der Parnee-Greis setzte sich in die Türöffnung' (113). Teljesebb alak
ban jelenik meg a szó két okszinói és egy bolsaja-zemljai névutós kapcsolat
ban is: hör}^Gráefi%annio 'neben der Tür' (77), hönháftnv [non vagy hörj -\-
nánnv] 'auf der Türseite' (306); BZ. yháőo" n ö nn á nnv 'an der Türseite 
der Zelte' (332). CASTRJÉN szövegeiben ugyanez a kifejezés meada njonjána 
'an der Türseite des Zeltes' (282) alakban van meg. Ebben a kifejezésben 
névutós szóul a kopott végű nominativus szerepel.24 

A teljesebb tő nem csupán ezekben a kapcsolatokban tűnik fel, hanem a 
szónak rii szóval való összetételeiben is:. (LEHT.) Maik. hirraps nonnl 
káéban ta^kkarjet 'der Hobel versteckte sich am Türpfosten' (83); himmi 
n o n ni káéban parrl ta^kkarjet 'am anderen Türpfosten verbarg sich der 
Bohrer' (i. h.); nápajjw niríii n ő n ni payant taokkarjet 'das Weib des álteren 
Bruders versteckte sich in den einen Türwinkel' (103). Az archangelszki 
szövegekből is van adat a 'Türpfosten, Türstange' összetételre: nönn\rl^ 
aráefiüfinnv 'neben der Türstange' (174); éicte nönneő 'von den zwei Tür
pfosten' (213). Ez a rii tag valószínűleg alakváltozata a 'Stange' jelentésű szó
nak, amelynek a szamojéd nyelvekben a következő szótári alakjait ismerjük: 
nyeny. (CASTR.) r\u 'Stange, Leiste (am Zeit)', (REG.) r\%i 'Dachstange'; (BUD) . 
ü 'sátorpózna', (SPROG.) nir' 'Stange'; — ngan (CASTR.) nui; — eny. (CASTR.) 
Ch. rjü, B. rjudo. A maikovszkajai és az archangelszki adatokban a rii alak való
színűleg a nu tő végvokálisának a *i képzővel való összeolvadásából magyaráz
ható (vö.ngan. nui). A iionnl stb. összetételben a második tag n- szókezdő 
hangja asszimilálódott az első tag szóvégi n hangjához. — Mindezekben a 
tárgyalt összetételekben, illetőleg névutós kapcsolatokban a 'Tür' jelentésű 
szó végén levő n, n elem tehát a tőhöz tartozhatik, s nem a sg. genitivus-
ragja. 

A kön alak megjelenik a sg. 3. sz. birtokos személyrag előtt a birtokos 
szóul álló maikovszkajai höntv és a névutós szóul álló kanini höndv alakban is: 
Maik. nöntv p an % a nnv nammi n§rokkaUa{3(3ün 'man hörte jemanden den 
Rand der Tür berühren' (101); Kan. íiöndv %ae(i%annv nü 'sie steht 
an der Tür' (234). 

A sg. 3. személyű birtokos személyrag előtt megjelenő hőn alak azonban 
nem egyértelmű, mert ugyanez az alak éppen a maikovszkajai és a kanini 
nyelvjárásban sg. dativusként is kimutatható: Maik. \aPtoku n ön karssajjet 
'die Diele legte sich auf den Rücken an die Tür' (83); Kan. pad^n^daéfifia, 
nöri' mődv 'er nahm die Tasche, warf an die Tür' (236). Éppen ezért az emlí
te t t birtokviszonyt kifejező, illetőleg névutós kapcsolatban a hont® birtokos-, 
illetőleg névutós szó birtokos személyraggal ellátott sg. dativusi alaknak is 
felfogható éppen úgy, mint a már tárgyalt 'Erde', 'Renntier', 'Weib', 'Mund* 

24 A áön alak szóvégi n hangja *-t}- hangra vezethető vissza. (Hogy CASTRÉN 
njcrj gaeunjdkune adatában és az okszinói nö?i^GráéPxannv kapcsolatban a úör] tag szó
végi hangja eredeti hang-e vagy pedig n-hö\ fejlődött másodlagos hang a második tag; 
Gr szókezdő hangja előtt, nehéz eldönteni.) Az obi-ugor és a finn megfelelők szóvégi, 
illetőleg szóközépi hangjai nemcsak *-/?- (1. TOIVONEN: FTJF. XVII, 281), hanem *-r?-
foly tatói is lehetnek. . . 
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jelentésű szavak megfelelő alakja, úgyszintén a 'Kind' Solm' jelentésű szó 
njündje stb. alakja, amelyről az alábbiakban lesz szó. 

Érdekes tanulságokat szolgáltat a birtokos szóul vagy névutós szóul 
álló 'Kind, Sohn' jelentésű szó. Az erdei nyenyec njalinai nyelvjárásából 
való adatok szerint a szónak névutós szói használatában a sg. 3. személyű 
birtokos személyrag előtt n elem jelenik meg: nayar n üi n 11 w § n & á 'mit 
seinen drei Söhnen' (412); sit'édD nwnttvdnéá 'mit seinen beiden Söhnen' 
(420). Ez az n elem CASTKÉisr szövegeiből való adatok szerint a sg. és duális 
3. sz. birtokos személyrag előtt olyan esetekben is megjelenik, amikor a sze-
mélyragos alak nem birtokos szó, hanem alanya vagy tárgya a mondatnak. 
Az 1. számú hősének a) variánsából való a következő mondat: tarem jadanandi 
njündl söja 'wáhrend sie so wandern, wurde ihr Kind geboren' (3). A b) 
variánsban a 'Kind' jelentésű szóhoz a sg. 3. sz. birtokos személyrag járul: 
tarem jádanahandi n j ün d ea söja (19). A c) variáns megfelelő helyén a sg. 
3. sz. birtokos személyrag előtt nincs n elem: tarem jádanahandi njüdeá 
söja (26). LEHTISALO szövegeiben egy puri adatban a birtokos személyrag 
előtt másodlagos m jelenik meg a szó alanyi használatában: nwmt v mal'íé 
yafifti 'sein Sohn war schon tot ' (128). 

CASTKÉN adatai és LEHTISALO puri adata alapján a birtokos személyrag 
előtt megjelenő n elemet a tőhöz tartozó elemnek foghatjuk fel, s ezen az ala
pon az alábbi birtokviszonyt kifejező kapcsolatokat, amelyekben a 'Kind, 
Sohn' jelentésű szó birtokos szóul áll, jelöletlen birtokviszonyt kifejező szer
kezeteknek tekinthetjük: (LEHT.) 0 . side n üi n^neBre! 'zweier Knaben Mut
ter!' (472); Usztje maitv^h üinnisse 'der Vater von sechs Kindern' (581); 
P. puyüUlntv hiú na ifi add 'der Kopf des Sohnes vom Mütterchen' 
(118); pnyúfée nui süiőífe xasafifio-núin^k ö nhtumari" m^edn 'den 
Sohn des Mütterchens setzte sie auf den Schlafplatz vom Sohne des Rie-
sen' (128). 

A birtokviszonyt kifejező és névutós kapcsolatokban a birtokos személy
rag előtt, a birtokos, illetőleg a névutós szó végén megjelenő n elem más 
eredetű is lehet. 

CASTEÉIST szövegeiből idézem a következő igen tanulságos mondatot: 
jadarmioih n j uh und e a s i u njüdea 'mein Sohn, der gewandert war, 
hat sieben Söhne' (vándorolt fiamnak hét fia] (179). A njuhundea szó világos 
birtokos személyraggal ellátott sg. dativusi alak. Mellette — valószínűleg 
más nyelvmestertől származó adatként — a njündje alak is fel van jegyezve, 
ez utóbbi pedig CASTRÉIST grammatikája szerint személyragos sg. genitivusi 
alak. A birtokszóul álló njüdea alak mellett — mint láttuk — njündea nomi-
nativusi alak U van, s ebben, valamint a szintén alanyi szerepet betöltő 
njündl alakban a birtokos személyrag előtt fellépő n a tőhöz tartozik. 

CASTRÉN szövegeiben, a 3. számú hősénekben még egy nagyon figyelemre 
méltó adatot találtam: njündje (mellette valószínűleg más nyelvmestertől 
származó adatként: njuhundje) n j a side jur meatjl 'mit seinem Sohne 
zweihundert Zelte besitzen sie' (81). A b) variánsban: njuhundje nja 
side jur meate' (108), a njuhundje névutós szó világos birtokos személyraggal 
ellátott sg. dativusi alak.25 

25 Személyrag nélkül is állhat „sg. dativusi alak névutós szóul: (LEHT.) O.-d. 
é i % e n {sáxaúdnnv mdőS' rjökkv r]aéft(fö"3 'hinter der Öffnung waren viele 
Zelte' (f89). 
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CASTRÉN szövegeiben előfordul a n j uh und j e mah 'zu seinem Sohne 
sagte [er]' (178, 180) kifejezés. A njuhundje sg. dativusi alak mellett a 178. 
lapon jegyzetben a njündje változat is fel van tüntetve. A sg. dativus mindkét 
változatát megtaláljuk LEHTISALO szövegeiben is: O. rhakkannv néd'é hűi -
X ü nt'é e mant'seitl 'in dem Zeit sein Weib sagt zu ihrem Sohn' (34); tad® 
t'Hkkl namtaxafífir) nissédv jarsa^ái' nui %ü ni é e sannai'3 'dann jenes 
hörend sprang sein Vater weinenpl zu seinem Sohn' (165); — Oksz. fi^esokko 
hűin <$ e möfiPn 'der Alté sagte zu seinem Sohne' (280); Kan. h w n d' e fiüh]á? 
'zu seinem Sohn begann er zu sprechen' (218). 

A njündje, hiünd'e stb. alakváltozat több adatban megvan birtokviszonyt 
kifejező kapcsolat birtokos szavaként: (CASTR.) sjundl wadsako njündje 
n j im njirui seartjo 'Der Geweihlosen Altén Sohnes Name ist Gebundener 
Doppelpfeü" (82—3); (LEHT.) O. nmnt'^e ^ « w w a ^ s e » a ' ta-^nümt"3 

'[er] setzte sich auf die rechte Seite vom Schlitten seines Sohnes' (165); 
hwntv rjudam'' miha%ant'v '/áfíraőn 'er machte sogleich die Hand seines 
Sohnes frei' (130). 

Érdekes tanulságokat szolgáltat a szónak a maikovszkajai nyelvjárás
ból feljegyzett nui'}kkujji származéka, amely jelöletlen birtokos szerkezet 
birtokszavaként sg. nominativusi alakban áll: püusédy nutPkkujji slnsamml 
fiáeokku fiíesédí) pijjdv taAinnattn 'der Sohn des Mütterchens stahl den Eisendraht 
des Waldriesen-Álten' [anyóka-fiú erdőóriás-öreg vas-szíj ellopta] (133). 
A -kkujji képzőbokor két összetett képző kapcsolatai -kku -f- jji- Ez a képző
bokor az obdorszki nyelvjárásból is kimutatható: taöD t'Hkkl mannéfs pu%ü-
t'sakküijji" vnáktu' xajje"3 'als sie dann dies sahen, begaben sich die 
armseligen Mütterchen in ihr Zeit' (160). Bár a pu%üjsakkiujj\" szóban egy 
hang elveszett, nem szükséges ebben az elveszett hangban a pluralitás t 
jelét látnunk, inkább arra gondolhatunk, hogy egy *i képző veszett el. (A sza
mojéd nyelveknek s éppen a nyenyecnek egyik legszembeötlőbb jellegzetes
sége a képzőhalmozás). Ugyanez a sajnálkozást kifejező összetett suffixum 
határozott egyes számú jelentésű szóban is kimutatható: (LEHT.) O. taőv 
t'Hkkl n ajs ék kéj'sí) i rjaeda héru' flirőa"3 'dann kratzten die Weiden 
die Beine jenes armen Kindes' (35). A na tsekké Ui)l alakban a szóvégi hosszú 
% arra mutat, hogy egy *i képző beleolvadt a szóvégi vokálisba. AjjaJ'éé k t'síjl 
szóban nem kereshetünk egy elveszett genitivusragot: a nafsekkéís^l rjáéőa 
szerkezet a birtokviszony kifejezésének azt a formáját mutatja, amelyben a 
birtokos szó jelöletlen, a birtokszóhoz pedig birtokos személyrag járul. A natse-
kklj'sijí sg. nominativusi alakban álló birtokos szóval formailag azonos az 
okszinói jíí'íipjséjji yjiöamifi'3 '[sie] erlegen wilde Renntiere' (277) mondat 
jelöletlen tárgya, a jíí'l'ipjééjji szó. Aligha kételkedhetünk abban, hogy a 
-t'söjl, -Uéjjl képzőbokorban a -)l, -jji összetett képző pluralitást jelölő funkciója 
éppen olyan másodlagos funkció, mint a */9 + *i. összetett képző pluralitást 
kifejező funkciója a niáőö", máőü" típusú szavakban (1. 149). Ez a megálla
pítás bizonyos meggondolásra késztet. Ha összehasonlítjuk a 'Mensch, Marin, 
Samojede' jelentésű szó fentebb (151) tárgyalt -t'sl, -t'sij", -t'sljji, -t'sl)i" 
végű plurális jelentésű alakjait az obdorszki na't'sekkéJsijí vagy az okszinói 
jlV iip Uéjjl szóval, azonnal feltűnik a végzetek azonossága, s ezen az alapon 
arra gondolhatunk, hogy a 'Mensch stb. ' szó ezen alakjainak többes számú 
jelentése szintén másodlagos és hogy az obdorszki ne/íné Jseji" jul'eme 'Samo-
jedenleben' (31) vagy a bolsaja-zemljai /?30f/fyfo" ni&nE/áif3 jáptö"3 'Gánse 
der armen Menschen sind sie' (319) szerkezetek birtokos szavaiban nem szűk-
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séges egy elveszett genitivusi n ragot keresnünk, hanem ezeket a kapcsolato
kat jelöletlen birtokos szerkezeteknek foghatjuk fel..Az obdorszki ós abolsaja-
zemljai kapcsolatnak grammatikailag megfelel a maikovszkajai neééejje'vj 
pujjdy 'die Nase des Menschen' (605) kifejezés. Ez utóbbinak birtokos szavá
ban megjelenő -jje'vj képző gyakran előforduló élő képző a maikovszkajai 
nyelvjárásban, s a képzőbokornak egyetlen adat szerint sincs pluralitást jelölő 
funkciója: (LEHT.) kaÁÁittv mfermn püuséájje'aj 'die alté einzelne 
[maga levő] Frau' (83); körrie nöjj e'a j 'das Birkeninselchen' (84); paéj j e"-
a j körjrjv, páei marrammv '[es] begegnete einem Stein, der Stein sagte' (81); 
narokkv tüjje"aj 'ein grosses Feuer' (103). Figyelembe kell vennünk, 
hogy ugyanez a képzőbokor az okszinói nyelvjárásból is kimutatható: a 
puxüűáícko,,jé 'die Alté' (253) szó megfelel az obdorszki pu%ü/sákkiüjjl" 
szónak, amelynek végéről ugyanaz a *i képző veszhetett el, amely az okszinói 
adatban a szóvégi vokálissal egyesülve az é hangot eredményezte. A -jé, 
-)já képző okszinói, a -)já változat pedig puri adatokból is kimutatható: 
Oksz. nennaei um Br a) j á 'Silberner Fingerhut' [személynév] (254); 
Xaritv n é"j eptv %a]jemBrir 'dein eigenes Weib verlásst du' (563); xa^i" 
jer fi" jé 'der Fürst der Ostjaken' (561); sicte xáptajjéfl 'meine zwei 
Renntierochsen' (304); P. %álsriííe jajjá 'heilige Státte ' (60); %á\ Br ij j e 
jári" x^a^u"3[ 'der heüigen Státte töteten sie (sie)' (59); niu j j a ö á 
t'éördv jáftii 'das Schreien seines Sohnes [ f i a kiáltása] ist schrecklich' (128). 
L. még fentebb az obdorszki hennetéeifianáe, nenne/sál^ami" (36, 158) 
alakok i elemét. 

Világos adataink vannak arra, hogy két- vagy háromtagú szavak bir
tokos személyragos ún. sg. genitivusi alakja formailag teljesen azonos a bir
tokos személyragos sg. dativusi alakkal: 

'Vater': (CASTR.) nieseandapuhutseah njábadah njámda möra 
njuh 'die Frau seines Vaters, seine Stiefmutter [ist es] die Tochter des Haut-
geweihs' (2); ni s eánd a j ün hörjini e 'in deines Vaters Land gehen wir 
zu versuchen' (227); ni s end a inm neákalngada 'den Bogén ihres Vaters 
erhaschte sie' (262); (LEHT.) 0 . taőv num" ni sániv p anni m" xánna 
'dann nahm er das Gewand seines Vaters num mit ' (19); — nisánta- má 'er 
sagte zu seinem Vater' (18); Oksz. puxüdv münDrakkl nissánnrv 'sein 
Weib sagte wohl zu ihrem Vater' (279); Kan. nis'ándv fialrjv 'zu seinem 
Vater fing er zu sprechen an' (222). 

'Grossvater': (CASTR.) hunná malgana indát püubat ja rjilí j i er in d a 
h an siu ninde 'bisweilen wenn du einen Bogén für dich selbst suchst: in dem 
unter der Erde befindlichen Schlitten deines Grossvaters sind sieben Bogén' 
(100); (LEHT.) O. tád® padá jiőeSjérfi jirintv mát" taéfíráőv r/érm^ 
Grőrrv hmm"3 'dann brachte er das Junge des nordischen Stiers in das Zeit 
seiner Wassergeist-Grossvaters' (27); na fi^esökku jirintv mámnv 
rjadime 'er wurde bei dem Zelte seines Grossvaters, des ??a-Alten sichtbar' 
(5); — tűd® na ̂ esölcku j irintt a~ ma 'dann sagte er zu dem rjá Altén, sei
nem Grossvater' (i. h.); Oksz. píri" tarppíttv j i r in nr v in ná"má. j i-
r i n Dr v möfifit) 'nachdem er heraus getreten war, nahm er den Bogén sei
nes Grossvaters. Zu seinem Grossvater, sagte er' (256). 

A példák számát szaporítani lehet: (LEHT.) O. fiarkkv p á p p ant v 
m át t a nJtüeififii"'3 'sie erreichte das Zeit des Bárén, ihres jüngeren Bruders' 
(156); — taőv pap pánt a1 mannamv 'darauf sagte sie zu ihrem jüngeren 
Brúder' (462); Oksz. nár" mánDrö haBrakköőor' swrfií mah /?sg s ö k k ö n"a. 

Nyelvtudományi Közlemények 
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maii. 8$e sakkon %ah%annanDr,D jáptoijtanhefi$l"z 'der drei Maantoo 
áltere Schwester lief zu mernem Mann. In meines Mannes Schlitten waren 
Gánse' (349) stb., stb. 

Hogyan vált az eredeti dativus birtokviszony kifejezőjévé ? Ebből a 
szempontból igen tanulságos a következő két puri adat LEHTISALO szövegei
ből: m án orant v m s e ő a ééritá 'sie bereitéte das Essen des Sohnes ihrer 
álteren Schwester' (60); pis'im^piHp ih %aso fi $ antv m^e sertta 'das 
Máusefráulein bereitet für den Mann Essen' (65). Az első mondat bátran 
fordítható így is: 'sie bereitéte Essen für den Sohn ihrer álteren Schwester', 
a második mondat így is: 'das Máusefráulein bereitet das Essen ihres Mannes'. 

Figyelmet érdemelnek továbbá azok a birtokviszonyt kifejező kapcso
latok, amelyekben a mai birtokszó éppen úgy sg. dativusi alak, mint a mai 
birtokos szó. A második dativus, a kapcsolat második tagja tulajdonképpen 
értelmezője volt a mai birtokos szónak: (LEHT.) 0 . tad® rjÍBréjjámiv p^i jjenta-
m a i t a n" pákkalnabr) 'dárauf stach sie eine grosse Nadel durch ihre Nasen-
spitze' [azután nagy tűjét orrába, a végbe szúrta] (34); tad*> sifim' rjáeftfíoUv 
rjivliíc.kánlv m a % a^ii i" t'slj"3 'dann setzte er sich auf den Rücken 
des siebenköpfigen Teufels' [azután a hétfejű ördögre, a hátra ült] (42); 
táőv r]öBar)~künnv x®bljjum" xüsafíPv juiiöntv mát" Xa]?e mMerhármaiité 
'dann ging einmal der Ostjake von ihnen in das Zeit seines Freundes Samojede 
[szamojéd barátjához, a sátorba] zu Besuch' (31); ^ á r ^ a w í ü p a x ant" 
rjüesu'a! 'am Fuss der Lárche lágere!' [vörösfenyődhöz, tödhöz üss tábort!] 
(205); Oksz. maii x üs o (í fi an x a n n a n"^.züiramBrí 'zu meines Mannes 
Schlitten [férjemhez, a szánhoz] láuft [sie]' (354). 

Jól szemléltetik a következő adatok is, hogyan válhat dativusi alak 
birtokos szóvá: (LEHT.) 0 . mari ján/éér ii enni t'sán" numtam"3 'ich bin 
der Himmelsgott für den Menschen der Erde' [földi ember számára = földi 
embernek isten-vagyok] (13); t'éwkkü jánfóér ii e n n s , t'é á n" num" naefifil 
*dies war für den Menschen der Erde der Himmelsgott' [földi embernek isten 
volt] (i. h.); maltv^Ji énn ect' s án^sicte máttö"3 'sechs Mánner habén zwei 
Zelte' [hat embernek hét sátruk] (76). Érdekes a következő okszinói adat is: 
nádat) Graeii^téitv, maii xasofifiün oppö'l jönnart^téőr) 'der Njaadangai-
Wirt, mein Mann hat tausend Renntiere' [Nyádangai-gazda én férjnek ezer 
rénszarvasa] (348). A két utóbbi nyenyec kapcsolat lényegében azonos a 
fentebb tárgyalt (CASTR.) jadarmioih njuhundeá siu njüdea 'ván
dorolt fiamnak hét fia' (179) kapcsolattal és egészen közel áll a magyar apám
nak a háza típusú kifejezésekhez (vö. KLEMM, Mondattan 346). 

Világos sg. dativusi alak a birtokos szónak felfogható tag a slér 'Art 
und Weise stb. ' szóval alakult kapcsolatban is: (LEHT.) Nj. niésseokán 
s iér töttü kanrixi" smrurokájjijen 'nach der Art meines. Vaters jeden in 
seinen Schlitten bánd ich sie' (418).26 

Igen érdekes a következő névutós kapcsolat, amelyben a névutós főnév 
világos sg. dativusi alak, a névutó pedig ablativusban áll: (CASTR.) mueta 
jinjemda jlk an d a t j ah ad searada 'seinen Lenkriemen bánd er hinter 

26 Felvethető a kérdés: milyen elem a mah %ás8ofi$án, MéáéoMn-íéle alakokban a 
szóvégi nt Vajon a dativus ragja-e, személyrag-e, vagy pedig eredetileg a birtok plurali
tását kifejező elem-e, amely kiegyenlítődés következtében került át az egy birtokra
vonatkozó1 paradigmába ?. Erre a kérdésre csak további kutatások alakján lehet választ 
adni. 
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seinen Hals' [fogó szíját nyakához, hátulról kötötte] (121). Fentebb szó volt 
már a njuhundje nja 'mit seinem Sohne' (81) névutós kapcsolatról, amelyben 
a névutós szó szintén világos sg. dativusi alak. 

Megemlítendőnek tartom azt is, hogy két ablativusi alak értelmezős 
kapcsolatából is alakulhat birtokviszonyt kifejező kapcsolat: (LEHT.) paikká 
sejnannö amGre-rltv paikkádd járjaru, n um k e d jiíck a d yam$lra%'D 
'Der den Kot schnell strömen lásst hat gar keinen Kot, wie aus dem Wasser 
des Himmels herabgelassen ist [er] (200). 

Feltehetjük a kérdést, hogy pl. egy nenriit'sári" num" náéfífíi-féle 
kifejezésnek van-e megfelelője a finnugorságban 1 Elsősorban a finn pojan 
on nalká 'a fiú éhes1 [a fiúnak van éhség] típusú jellegzetes kifejezésekre 
kell hivatkoznom, amelyek grammatikailag teljesen azonosak a nyenyec 
kifejezéssel. Ennek a finn ún. dativus-genitivusnak használata a régi irodalmi 
nyelvben, pl. AGEICOLA nyelvében szélesebb körű volt, mint a mai nyelvben. 
A Terue t e i d e n = 'teille' [üdvözlet nektek], coska mine wijsi Leipe mursin, 
w i d e n t uh an en Inhimisen = 'viidelle tuhannelle ihmisellé' [mivel én 
hét kenyeret törtem meg, ötezer(nek) embernek] (HAKULTNEN: SKRK. I, 
87) típusú kifejezéseknek pontosan megfelel a következő nyenyec kifejezés: 
(LEHT.) BZ. sefip^pénnafifil" %aLri t'ldlikkán 'meines Onkels Ostjaken 
Augen sind ganz weit aufgegangen' [szem szélesre nyílt chanti nagybátyám
nak] (315-6) . 

Dolgozatom legfontosabb eredményeit a következőkben foglalhatom 
össze. Felfogásom szerint az uráli alapnyelvben nem volt n ragos genitivus. 
Az uráli alapnyelv a birtokviszonyt nem jelölte meg formális elemmel sem a 
birtokos, sem a birtok nevén. 

Az egyértelműségre való törekvés hozhatta létre talán már az uráli 
alapnyelvben a tulajdonképpen jelöletlen birtokviszonyt kifejező szerkezetek
nek azokat a formáit, amelyekben a birtokos vagy a birtok nevéhez birtokos 
személyrag tapad. 

Az uráli alapnyelvben megindulhatott a birtokviszony kifejezésének 
több más módja is. A magyar házam van, a finn pojalla on nalká és pojan 
on nalká típusú egyes finnugor nyelvekben ma is 'élő pregnáns kifejezések 
uráli eredetűek lehetnek. 

l l * 


