
Szamojéd jelzős szerkezetek 

Jó négy évtizeddel ezelőtt, 1913-ban jelent meg SIMONYI ZSIGMOND 
„A jelzők mondattana" című műve, amelyben a szerző a magyar jelzős szer
kezetek történetét mutat ta be történeti mondattannal foglalkozó korábbi 
munkái folytatásául. Simonyi ösztönzésére írta meg KERTÉSZ MANÓ „Finn
ugor jelzős szerkezetek" című munkáját (NyK. XLIII , 1 — 101 és Finnugor 
Füzetek 17. szám) és ezen dolgozat szerzője ,,Finn jelzős szerkezetek" (NyK. 
XLIV, 1—46) című értekezését. A finnugor jelzős szerkezetek történetének 
tisztázásához érdekes és tanulságos adatokat szolgáltatnak az egyes nyelvek 
nyelvtanain kívül későbbi dolgozatok is: AARNI PENTTILÁ: „Suomen attri-
buutista" (Suomi V, 10:260—86 [Tunkelo-emlékkönyv 1930]); FOKOS 
DÁVID: „A melléknévi jelző szórendje" (Nyr. LXIII : 35—40,71—9), ,,A jelzők 
sorrendje" (Nyr. LXV: 3 — 6); R E I N NURKSE: „Adjektiiy-atribuudi kongni -
entsist eesti keeles (Tartu, 1937. Akadeemilise Emakeele Seltsi Toimetised 
XXX, 1 — 72); KONRÁD NIELSEN: „A note on the origin of attributive forms 
in Lapp" (MSFOu. LXVII, 286—307); ÁTÁNYI ISTVÁN: „A lapp melléknevek 
attributiv-predikativ alakpárjainak kérdéséhez" (NyK. LI, 307 — 55). „Magyar 
történeti mondat tan" című művében a kérdés teljes magyar nyelvű irodalma 
alapján rendszeresen tárgyalja a magyar jelzős szerkezetek történeti fejlő
dését KLEMM (285—375). A finn jelzős szerkezetek legérdekesebb problémá
jával, a jelzőnek a jelzett szóval való megegyeztetésével foglalkozik HAKTJLINEN 
„Suomen kielen rákenne ja kehitys" című munkájának I I . kötetében (241 — 
247) és e dolgozat szerzője „Beitráge zum Problem der protolappischen 
Sprache" című dolgozatában (Acta Linguist. Hung. I I I , 314—6). 

A finnugor nyelvek jelzős szerkezeteire vonatkozó kutatások három 
alapvető fontosságú eredményre vezettek: 1) a finnugor alapnyelvben a jelző 
megelőzte a jelzett szót. Ennek az ősi szigorú szórendi szabálynak következté
ben a jelző és a jelzett szó szoros egységet, összetételt alkotott, s éppen ezért 
a többes jelet és az esetragokat csak a jelzett szó vette fel; 2) a főnév minősítő 
jelzője lehetett egy másik főnévnek; 3) számnévi jelző után a jelzett szó 
egyes számban állt. 

Elég egyetlen szamojéd adat annak igazolására, hogy ez a három meg
állapítás az uráli ősnyelvre vonatkozóan is érvényes: nyeny. (LEHT.) O. náhár" 
jésse yalUm" manne 'drei Eisenfische sah er (106).1 

Ezeket az ősi uráli mondattani sajátságokat az uráli nyelvek általában 
a mai napig megőrizték. A jelzőnek a jelzett szóval való megegyeztetése 
másodlagos fejlődés eredménye, nemcsak a finnben (kivételesen a mordvinban 
és a lappban), hanem azokban a szamojéd nyelvekben is, amelyekben 

1 FOKOS-FTJCHS kutatásai alapján tudjuk, hogy a felsorolt uráli mondattani saját
ságok a török nyelvekben is tükröződnek (FUF. XXIV, 298 — 300), és hogy a mongolban 
is megvannak (Az Orsz. Néptanulm. Egyesület 1944. évi Évkönyve 39—48; Nyr. 
LXX, 13 -20 , 41 -44) . 
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megvan: a nganaszanban és egyes nyenyec nyelvjárásokban (vö. N. SEBES
TYÉN: Acta Linguist. Hung. I I I , 307 — 16). 

A következőkben a szamojéd jelzős szerkezetek néhány problémáját 
vizsgálom meg a rendelkezésünkre álló szamojéd nyelvi anyag, elsősorban 
a CASTRÉN feljegyzésében ránk maradt és LEHTISALO kiadásában megjelent 
nyelvemlék-értékű nyenyec hősénekek, valamint LEHTISALO gazdag nép
költészeti anyagot tartalmazó nyenyec szövegei alapján. A szamojéd nyelvi 
tények világánál igyekszem egyúttal feleletet adni az uráli nyelv egyes, a 
jelzős szerkezetek problémáival összefüggő mondattani és szótani kérdéseire is. 
Nem tárgyalom dolgozatomban a számnévi és a névmási jelzőket, valamint 
a (LEHT.) 0 . fáüii xáé" 'die oben befindliclien Gewittergeister' (17) típusú 
határozói jelzős szerkezeteket. Ezeknek történeti szempontból való tárgya
lásához nincs anyagom. 

Források és rövidítések 

B U D . = BUDENZ JÓZSEF, Jurák-szamojéd szójegyzék. NyK. XXII, 321 —376. 
CASTB. = Samojedische Volksdichtung gesammelt von M. A. CASTBÉN, 

herausgegeben von T. LEHTISALO. Helsinki 1940 (MSFOu. LXXXIII.) 
CASTB. G B . = M. ALEXANDER CASTBÉN'S Grammatik der samojedischen Sprachen 

herausgegeben von ANTON SCHIEFNEB. St. Petersburg 1854. 
CASTB. W B . = M. ALEXANDEE CASTBÉN'S Wörterverzeichnisse aus den samo

jedischen Sprachen bearbeitet von ANTON SCHIEFNEB. St. Peters
burg 1855. 

CASTB. W B . ANH. = Materialien zu einer Syntax CASTBÉN szamojéd szótárában. 
DONN. = K A I DONNEBS Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und 

Hauptzügen der Grammatik bearbeitet und herausgegeben von 
A. J. JOKI . Helsinki 1944. 

DONN. —JOKI = K A I DONNEB fenti művének III. fejezete : Hauptzüge der Gram
matik. 

LEHT. = Juraksamojedische Volksdichtung gesammelt und -herausgegeben 
von T. LEHTISALO. Helsinki 1947. (MSFOu. XC.) (LEHTISALO hang
jelölését bizonyos fokig egyszerűsítettem.) 

LEHT. ABLSUFF. = Über die primáren ururalischen Ableitungssuffixe von T. LEHTI
SALO. Helsinki 1936. (MSFOu. LXXII.) 

PBOK. = T. H. IIpoKO(})beB, CejibKyncKan rpaMMaTHKa. Leningrád 1935. (A Pro-
kofjev szövegeiből való adatokat PBOKOFJEV szelkup nyelvtanának 
német kiadásában közölt átírása szerint idézem [vö. UngJb. 
XI, 92].) 

R E G . = REGULYnak az Urálon feljegyzett szamojéd adatai BUDENZ Jurák
szamojéd szójegyzékéből idézve. 

SPBOG. — A. SPBOGIS' Wörterverzeichnis und grammatikalische Aufzeich-
nungen aus der Kanin-Mundart des Jurak-Samojedischen. Bearbeitet 
und herausgegeben von IBENE X.-SEBESTYÉN. Acta Linguist. 
Hung. II, 97 -188 . 

Az etimológiákban, a nyelvek, nyelvjárások és a szótárak rövidítéseiben a NyK.. 
és az Acta Linguist." Hung. rövidítéseit követem. 

A nyenyec nyelvjárások rövidítései 

T u n d r á i nyenyec nyelvjárások : 
O. = Obdorszk nyelvjárása 
OP. = Purre-íolyó melléki nyelvjárás 
OD. = Ob-delta 
T. = Taz folyó 
P. = Pur folyó ,, ,, 
Szj. = Szjoida folyó ,, ,, 
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U. = Usztje falu nyelvjárása 
Oksz. = Okszino község ,, 
BZ. = Bolsaja Zemlja ,, 
Szjo. = Szjomzsa község „ 
Arch. = Archangelszk ,, 
Kan. = Kanin-félsziget ,, 

E r d e i nyenyec nyelvjárások : 
Kisz. = Kiszeljovszkaja folyó melléki nyelvjárás 
Maik. = Maikovszkaja folyó ,, ,, 
Lj . = Ljamin folyó ,, ,, 
Nj. = Njalina falu nyelvjárása 

I. 

Az uráli szófajok és az uráli jelzős szerkezet kialakulásának kérdéséhez 

Ősi uráli örökségképpen a lapp és a finn kivételével minden uráli nyelv 
jellegzetes sajátsága a nominális mondatszerkesztés.1 A nominális mondatok 
azonban nem tűntek el nyomtalanul a lappból és a finnből sem. E R K K I ITKONEN 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság 1954. szeptemberi ülésén a lapp nyelv
járásokról szóló előadásában a déli lapp nyelvjárás egyik jellegzetes sajátsága
ként jelölte meg a satne pugries 'ő öreg' típusú nominális mondatok előfordu
lását. A példák számát szaporítani lehet, vö. pl.: alakana akté cohá 'kunt 
egy kutya [van] (HALÁSZ: NyK. XX, 83); tihte tann ruonoleks ata 'ez nagyon 
különös dolog' (i. m. 87); pü^cen oajja cappies 'a rénszarvas feje szép' (i. m. 
110); tu$nie jéna pUMc 'amott sok rénszarvas [van] ' (i. h.) stb. 

Közmondásokban és szólásokban a mai finnben is gyakoriak a verbum 
finitum nélküli mondatok, és HAKULINEN lehetségesnek tartja, hogy az 
ikavti eriitön ilta 'nem jó a zsákmánynélküli este', miliőin meri emü, miliőin 
emintimü 'a tenger hol anya, hol mostoha' féle kötött formájú ritmikus szólá
sok az ősi nominális mondat-típust képviselik (SKRK. I I , 186), PENTTILÁ 
is kifejezést adott még korábban annak a véleményének, hogy az ilyenféle 
közmondásokba és szólásokba az on létige valószínűleg sohasem tartozott 
bele (Suomi V, 10 : 263). 

A verbum finitum nélküli mondatszerkesztés igen gyakori a nyenyec
szamojédban. CASTRÉK szövegeiben például az 1. számú hősének kezdő 
sorai nominális mondatokból alakultak: ján goj ninje njar piebes, njar jan 
deata; opoj habidö, tabbadöda habih. njar jan deata njüdendo side nieda 'auf 
dem Landrücken [sind] drei Brüder: drei Landeswirte. Sie [habén] einen 
Knecht, den Knecht Tabbadooda. Der jüngste der drei Landeswirte [hat] 
zwei Frauen' [földháton három fiútestvér, három (föld)gazda; egy szolgájuk, 
T. szolga. Három (föld)gazda legfiatalabbik(ának) két felesége] (1). 

A nominális mondatszerkesztésre számos példát idézhetünk nemcsak 
CASTEÉN, hanem LEHTISALO szövegeiből is: (LEHT.) 0 . si(3 nü" %ásse türe'n-
sidü" pafldé'ü 'die Antlitze der sieben himmlischen Jünglinge [sind] schwarz' 
(533); T. padár t§r fiprti 'dein Renntier [ist ein] Bár' (99); P . iémmorö'H'D 
nanni, nis'eöv ft^esokko, neÉreőv pu%üt'se 'ein unverheirateter Mann (Jung-
geselle) [ist] der Spatz [a veréb legény], sein Vater [ist] der Alté, seine Mutter 
die Alté' (65); Oksz. nissafi ^ljjén^Dr§ttá"jé 'mein Vater [ist] der reiche Wirt 

1 A nominális mondat szembeötlő sajátsága az altáji nyelveknek is (vö. [FOKOS-] 
FTJCHS: FUF. XXIV, 298; L I G E T I : NyK. L, 232-39.) . 
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der Tundra' (295); pzl'l'eőp tirjjrjü 'die Hálfte [sind] Renntierspuren' (299); 
BZ. tln %ar"n tln 'die Renntiere [sind] meine eigenen Renntiere' (289); Kan. 
numdv %§0"no 'die Luft [ist] still' (234); májéi" j3öér{3v, t'ét'éi 'ohne Zeit 
[ist es] schlimm, kait ' (216—7) stb. stb.2 

A rendelkezésünkre álló szövegekből azt látjuk, hogy a nom'nális mon
datszerkesztés a déli szamojéd nyelvekben is megvan, bár használata nem 
olyan gyakori, mint a nyenyecben: szelk. (CASTR.) áipan m%t pite 'das Haus 
der Ente [ist] das Nest', tápén m%t p5 'das Haus des Eichhorns [ist] der Baum'; 
and Söle gumen mát 'das Boot [ist] des Samojeden Haus' , Söle gumen porgot 
atd-kob 'des Samojeden Kleidung [ist] die Renntierhaut', cuez mundér] imi 
'die Erde [ist] aller Mutter' (Wb. Anh. 396). E szerkezetek közül némelyik 
(i. h.) létigével is fel van jegyezve: Sipan mit, pitét ér\a, töLpen m%t p5t er/a 
(A pitét és a pöt alakokban a 4 elem sg. 3. sz. birt. sz. rag). CASTRÉIST szelkup 
szövegeiből is idézhetünk példákat: perga gup ali lamieká gup'1. '[isb er] hoch 
oder niedrig?' [magas ember vagy alacsony ember?] (309),- sógor mog(o) 
pol-mükt 'hinter dem Ofen [ist] ein Holzhaufen' (313). DONNER kamasz 
szövegeiben szintén találunk adatokat a nominális mondatszerkesztésre: 
let i'go 'seine Gráten [sind] viel' (88); d? tíi 'er [ist ein] Knabe' (98); kdbdo 
'[ein] Mádchen [ist sie]' (i. h.), "ni", m4a, "ei ko'bdo" 'Knabe, sagt er, kein 
Mádchen' (i. h.), giien bwz*Ji V o ist dein Mann?' (163); gipn tan uiaA 'wo ist 
dein Fleich' (i. h.) stb. Nominális állítmány van a 3, 6, 10, 21. számú kamasz 
találós kérdésekben (85 — 6). 

Bizonyos állapot érzékelésének — RAVILA példáját idéYve (Johdatus 
kielihistoriaan = Bevezetés a nyelvtörténetbe, 66) — a mai finnben nyelvi 
kifejezése lehet egyetlen szóból álló mondat: Sataa 'esik'. A sataa szó törté
neti szempontból azonos a satava igenévvel, tehát a szóban levő nyelvi kife
jezés eredete szerint egytagú nominális mondat. Ha pedig — RAVILA egy 
másik példáját idézve — a finn horgász egy hal horogra kerülését így jelenti 
be társának: Kata! 'hal', ez a nyelvi kifejezés éppen olyan egytagú nominális 
mondat, mint a Fecske! felkiáltás, amellyel a magyar ember üdvözli tavasz-
szal az első fecskét. 

A finn Kala! magyar Fecske! típusú egyetlen szóból álló mondatok 
a legősibb mondattípúst képviselik: az egytagú uráli mondatot, amelyben 
egybeesett az állítmány és a mondat (vo. RAVILA i. huj. Az uráli nyelv egy 
bizonyos ősi állapotában, az uráli alapnyelv állapotát jóval megelőző korban, 
ezek az egytagú mondatok, — BÁROZI (Bevezetés a nyelvtudományba 72) 
terminológiája szerint szómondatok vagy ősmondatok — nem tekinthetők 
mai értelemben vett nominális mondatnak, mert az uráli nyelv akkori állapotá
ban a szófajok még nem különültek el. Nem volt külön substantivum, adjekti-
vum és verbum, hanem csupán neutrális szó. Egy ilyen mondatban, mint.pl . 
Tűz! — BÁRCZI szavaival élve — ,,a tűz hol igeféle volt: 'ég', hol melléknév: 
piros; 'meleg', hol pedig főnév: 'lobogás, láng, tűz ' " (i. h.). Erinek a praeuráli 
nyelvi állapotnak emlékei a mai uráli nyelvekben a semmiféle képzőalemst 
nem tartalmazó ún. elsődleges nomen-verbumok, a fagy, les, nyom t ípusú 
szavak.3 

2 H A J D Ú PÉTER hívta fel a figyelmemet arra, hogy PitOKOFJEvnek a Jaziki i 
piszjmennoszty narodov Szevera I. kötetében közzétett nganaszan és enyec nyelvtanában 
is. lehet ilyen példákat találni (1. 74, 84, 90). 

^ A finnugor nyelvek elsődleges nomen-verbumaira vonatkozó fontosabb források 
m a g y a r : BUDENZ : NyK. XVIII, 303 - 4 ; SIMONYI : Nyr. XXXVIII, 241 ; MELICH 

4 Nyelvtudományi Közlemények LIX. 

http://mint.pl
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Az uráli nyelvekben több nyelvi jelenség utal arra, hogy a névszó és 
az ige kategóriája eredetileg egybeesett. 

P A I S szavait idézve , ,BUDENZ a MUSz. 1881. júliusában kelt előszavában 
(IX. 1.) az „ugor" szóképzésre vonatkozó nézeteinek — munkája haladtával 
beállott — módosulását ekként magyarázza: „ így az elején még gyakrabban 
fogadtam el lappangásba jutot t denominativ igeképzést, míg későbben azt 
találtam, hogy az ugor [ = finnugor] alapnyelvnek nagyobb számmal még 
külön nem vált ige- és névszó-értékű szótő tulajdonítható". Hasonlóan ír 
a névszó és az igeszó elkülönüléséről az UAl.-ban is. (9)". (PAIS: MNy. XLVI, 
302). 

GOMBOCZ is hangsúlyozta, hogy a finnugor nyelvekben az etimológiailag 
azonos szótövek nem ritkán különböző szófajt képviselnek, és hogy a denomi-
nális és deverbális szóképzés nem különül el határozottan egymástól, bizonyos 
képzők egyaránt hozzájárulnak névszó- és igetövekhez (vö. UngJb. X, 8 —9; 
vö. továbbá KLEMM: MNy. XXIII , 329). HAKULINEN a finnben mutatott ki 
nagy számmal olyan képzőket, amelyek éppen úgy hozzájárulnak névszó
tövekhez, mint igetövekhez (SKRK. I, 162—74). 

A szófajok eredeti egybeesésére utal a mordvinból és a szamojéd nyelvek
ből ismert nyelvi jelenség is: az álfítmányul álló névszók igei ragozása. A mord
vinban majdnem minden főnév felveheti az igei személyragokat, nemcsak 
a nominativusban, hanem az esetragos alakokban is: erzan, eízaf, efza 'ich bin, 
du bist, er ist ein Ersá', kudosan, kudosat, kudosa 'ich bin, du bist, er ist zu 
Hause' (vö. kudo 'Haus'). Mind a nominativusi, mind az esetragos alak ön
magában, tehát személyrag és képző nélkül, a jelen idejű sg. 3. sz. alak kife
jezésére szolgál (vö. KLEMM: MNy. XXIII , 339; RAVILA: FUF. XVII, 118). 
Hasonlóképpen igeként lehet ragozni az északi szamojéd nyelvek névszóit 
is, a nganaszanban csak az I. időben, az enyecben (a paradigmák szerint) az. 
I. és a I I . időben, a nyenyecben pedig mind a három időben. Az igei személy
ragok — éppen úgy, mint a mordvinban — nemcsak a nominativusi, hanem 
az esetragos alakokhoz is hozzájárulhatnak. A sg. 3. sz. alak ezekben a nyelvek
ben is azonos a sg. nominativusi, illetőleg az esetragos alakkal. Nézzünk egy 
nyenyec példát: I. idő: 1. sawadm, sawan, sawa stb. 'ich bin, du bist, er ist gut ' 
stb.; I I . idő: sawadams, sawanas, sawas 'ich war, du warst, er war gut' stb.; 
I I I . idő: sawamgum stb. 'ich werde gut' stb. (sawa 'gut') (CASTRÉN, Gr. §§215, 
216, 392-404) . 4 

MNy. IX, 2 5 3 - 4 ; K L E M M : MNy. XXIII, 331 ; GOMBOCZ: ÖM. I, 1 3 1 - 2 = UngJb. 
X, 7 - 9 ; PAIS : MNy. XLVI, 305 ; - c h a n t i : SCHÜTZ : NyK. XL> 27 ; - m a n y s i : 
BUDENZ : i. m. 298 ; SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 59 ; LIIMOLA : FUF. XXIX, 168 ; 
— k o m i : BUDENZ : i. m. 303 ; — u d m u r t : BUDENZ : i. m. 300 ; MEDVECZKY : 
NyK. XLI, 311 ; - m a r i : BUDENZ : i. m. 297 ; - m o r d v i n : BUDENZ : NyK. 
Xil l , 6 9 - 7 0 ; - f i n n : B U D E N Z : NyK. XVIH, 462 ; MARK : Sitzungsberichte der 
Gelehrten Estnischen Gesellschaft 1932, 1—41 ; HAKULINEN : Suomen kielen rákenne 
ja kehitys I, 64 ; - l a p p : WIKLUND : JSFOu. X, 210 - 1 6 ; - n y e n y e c : LEHTI-
SALO : NyK. L, 228 — 30 ; N. SEBESTYÉN : A Magyar Tud. Akad. Nyelv- és Irodalom
tudományi osztályának Közleményei IV, 366. jegyz. — Fagy, les, nyom típusú nomen 
verbumok a törökségben is vannak : LIGETI : MNy. XLIII, 14, NyK. XLIX, 224 ; 
L, 232. jegyz.; DENY : Grammaire de la langue turque § 849, 1, 2. — LIGETI LAJOS 
szíves közlése szerint a mongolban és.a mandzsuban is vannak nomen verbumok. 

4 N. M. TYEBESCSENKO ,,A nominális állítmány a nyenyec nyelvben" című dol
gozatában megvizsgálta a névszói állítmány használatának eseteit, és megállapította, 
hogy az állítmányi szerepet betöltő névszók igei ragozása egyre szűkebb körre korláto
zódik, és hogy az igei személyragokkal (és a II. idő jelévelj ellátott, illetőleg a sg. 3__ 
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PROKOFJEV Mmutat ta , hogy a névszók igei ragozása a szelkupban is 
megvan: sg. 1. mat lözar\ 'ich bin ein Geist' 2. tat lözanüi 'du bist ein Geist';, 
dual. 1. me lözimlj 'wir (zwei) sind Geister', 2. ti lözlllj 'ihr (zwei) seid Geis-
ter'; pl.: 1. me lözimlt 'wir (viele) sind Geister', 2. te lözllit 'ihr (viele) seid 
Geister' (lözi 'Geist (Mythol.)'; sg. 1. mat natar\av] 'ich bin ein Mádchen', 2. 
tat nátárjanni 'du bist ein Mádchen'; dual. 1. ml nütarjimij 'wir (zwei) sind 
Mádchen', te natarfilij 'ihr (zwei) seid Mádchen'; pl. 1. mé natarjimit 'wir 
(viele) sind Mádchen, 2. te nátarjilit 'ihr (viele) seid Mádchen' (natak 'Mád
chen') (UngJb. XI , 293 - 4) .5 

A nyenyecből arra is van adat, hogy kivételesen egy nomen caritivum 
felveszi a -/?/%„ igenévképzőt, ; és így verbum finitum funciót tölt be: ( L E H T . ) 
O. rjöB" %áUemmi" xüefísefifil 'einer rn^iner Fische war unpaarig' [egy halam 
féltelen-volt] (106); P. ma" jérfisefifii 'das Zeit war herrenlos' [sátor 
gazdátlan-volt] (63). 

CASTRÉN -nyenyec szövegeiben az egyik énekben az enklitikus -raha 
szóval való összetétel mellett is megtaláljuk az igei személyragot: hadd 
wuomdarahan 'du bist scheinbar einem Schlechten áhnlich' (266). 
LEHTISALO szövegeiben egy erdei, kiszeljovszkajai nyelvjárásból való adat 
szerint az enklitikus töraha ~ tölaha szóval való összetételhez sg. 1. sz. igei 
személyrag járul: maii ja%annaj @terfítör%at suttör %at 'in meinem 
Lande doch bin ich wie ein Richter, wie ein Herr ' (590). — Egy hősénekből 
való adatban a 'viel' jelentésű határozatlan számnévhez a múlt idő jele járul: 
(CASTR.) jam bongana haroana ökats 'auf dem Wege Wollende (Freier) waren 
viele' (235). E g y okszinói adatban a 'sieben' jelentésű számnévhez pl. 1. sz. 
igei szemólyrag és a múlt idő jele járul: (LEHT.) maríné^ t'si"ip/3öt'é 'wir waren 
sieben' (553). 

A nyenyecben a kérdő, illetőleg határozói névmás is felveheti az igei 
személyragokat: (CASTR.) hurkkan amgaen? 'was für einer, wer bist du? ' 
[milyen-vagy, ki-vagy?] (86, vö. 89); (LEHT.) Oksz. púder %i(3en? 'wer 
bist du? ' [te ki-vagy?] (295); x0en áe,Brat? 'wer bist du? '[ki-vagy levé
sed?] (296); Kan. nöt'sko jirjgnei amyés tart'sén? 'Junger Vielfrass, warum 
bist du solch einer?' [Ifjú Rozsomák, miért olyan-vágy?](248).6 

A magyar népnyelvi És az és 'der Regen regnet' mondatban az és szó' 
főnévként és igeként használatos, az alany tehát azonos az állítmánnyal 
(vö. GOMBOCZ: UngJb. X, 9). DONNER kamasz szövegeiben a magyar víz-
szó megfelelője ugyanabban a mondatban főnévi és igei funkciót tölt be: 
man uiuinw iiAgdnde j3 w j3whjie bul'em 'ich trinke unter meinem Fuss 
Wasser trinkend' [én lábnál alatta víz íva iszom] (91). A magyar fa szó 
megfelelője is előfordul egy és ugyanazon mondatban főnévi és igei szerepben: 

személyben személy rag nélkül megjelenő névszói állítmány egyre inkább átengedi helyét 
az igei állítmánynak és a névszó + létige kapcsolatnak (1. FOKOS-FUCHS ismertetését 
a Szovjetszkoje Finnougrovedenyije c. műről, Acta Linguist. Iíung. II, 243). 

5 A mordvin és a szamojéd nyelvek e nyelvi sajátsága között nincs okunk genetikus 
összefüggést keresni. 

6 Kivételesen a manysiban is előfordul a kérdő névmás igei ragozása : (KANN.) 
FL. póriymafis, kérmpűliy, passápüliy, ti' maniytafie, ti' rn ah n ar a (i s 'es wurde auf' 
ihn losgesprungen, wie ein Stück von einer jVtutze, wie ein Stück von einem Fausthand-
schuh wird er nun zerrissen, was nun auch mit ihm gemacht wird' (Wog. Volksdichtung 
I, 74). A maiínarape alakot i. m. 397 lapján LiiMOLÁnak egy jegyzete a következő
képpen magyarázza: ,,Den Stamm des Werbes bildet das Interrogativ pronomen mannr-
'was'. Weitere Beispiele in TLw. 142 — 3 . . .". 

5* 
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bosft jfájbaist3 'selbst [ging sie] Holz zu hacken' (90). A ba%std szóban az -std 

elem az inf. képzője. Az -i- elem nem denominális igeképző, hanem olyan 
képzőelem, amely a fa megfelelőjének nominális és igei alakjához egyaránt 
hozzájárulhat: rfiipi p'ai p'á ibi 'frisches Holz hackte sie' (i. h.). Érdekes 
a következő mondat is: ddgdté söbi dejnuke, pailajmdmbi 'darauf kam jenes 
Weib, ging Holz hauen' (tkp. 'holzhauend') (197).7 

Ezek a szószerint lefordíthatatlan kamasz példák éreztetik azt az ősi 
nyelvi állapotot, amelyről RAVILA a következőket írja: ,,Uns ist der Unter-
schied zwischen den Substantiven, Adjektiven und Vérben so lebendig, dass 
wir uns gegenüber der Tatsache, zu der uns die vergleichende geschichtliche 
Forschung unbedingt führt, dass námlich zwischen diesen Gruppén ursprüng-
lich kein Unterschied bestehen konnte, ziemlich hilflos fühlen" (FUF. XXVII , 
119. Vö. még Johdatus 64—5). 

A névszók és az igék kategóriájának eredeti egybeesését vallja P A I S is 
(MNy. XLVI, 296—309), úgyszintén BÁRCZI is (Bevezetés a nyelvtudományba 
73). A neutrális szavaknak szófajokká való elkülönülése a mondatban ment 
végbe. RAVILA megjegyezte, hogy ,,a differenciálódás részleteinek felderítése 
a nyelvtörténet legfontosabb feladatai közé tartozik" (Johd. 65).8 

Az uráli alapnyelvben — mint RAVILA kifejtette — a névszók és az igék 
kategóriája minden formális megkülönböztető jel nélkül már elkülönült 
egymástól: „Wir habén eine überwáltigende Menge von Wörtern, wie hala, 
kivi, pun, usw., die in der uralischen Ursprache deutlich Namen von Gegen-
stánden waren und die sich nicht mehr von einem anderen verbalen oder 
nominalen Stamm herleiten lassen. Ebenso gross aber ist die Zahl der unzerleg-
baren Wörter, wie juoksee, ui, tulee, menee, pesee usw., die ein Tun, eine Hand-
lung bezeichnen und die ebenso nicht von anderen Wörtern abgeleitet werden 
können. Der Unterschied zwischen Nomina und Vérben war alsó vorhanden, 
aber er wurde nicht durch etwas Formales angegeben" (FUF. XXVII, 83. 
jegyz.). 

A két kategória, a nomen és a verbum kategóriája mellett ott volt az 
uráli alapnyelvben a nomen és a verbum differenciálódását megelőző nyelvi 
állapot korából származó örökségként a kettős funkciót teljesítő nomen-
verbumok, az egykori neutrális szók csoportja. Ez a csoport — a szamojéd, 
elsősorban a nyenyec adatok vallomása szerint — lényegesen jelentékenyebb 
volt, mint a mai uráli nyelvek nomen verbumainak csoportja. Az uráli nyelvek 
egynémelyikében, így a régi magyarban és a nyenyec szamojédban a mai 
nomen-verbumok mellett találunk szórványos adatokat, amelyek arra utal
nak, hogy mai igetöveknek, igenévi, azaz névszói funkciója is lehetett. Nézetem 
szerint így foghatjuk fel a régi magyar Nemvagy, Mavagy, valamint a Neméi 
óvónevek vagy, illetőleg él tagját. Ezeket a régi magyar személyneveket 
P A I S (MNy. XVIII, 95—6) és KLEMM (MNy. XXII , 120) magyarázta. P A I S 
szerint „hogy a nem-vagy és ma-vagy kapcsolatokban a vagy-naik mi a szerepe, 

7 Figyelmet érdemel JoKinak egy megjegyzése is : ,,An die Nominalkonjugation 
anderer samoj. Sprachen erinnert die Infinitivform in folgenden Sátzen : mdna iit helastf 
od. hHlázdtd od. hellazH 'nimm mich als Kamerád', wo an den Stamm des Substantivs 
(helé 'Kamerád') ursprünglich die Infinitivform des Verbs ,,sein" angefügt ist" (DONN. — 
JOKI § 64). A helásP stb. alakot felfoghatjuk úgy is, mint a bajstf alakot : az inf. képzője 
közvetlenül járult a valószínűleg *i képzőt is tartalmazó névszóhoz. 

8 Differentioitumisen yksityiskohtainen selvittely on kielihistorian tarkeimpiá 
tehtáviá (Johd. 65). 
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azt bajos eldönteni. Ui. lehet az az igenévszó, amely a kódexek korában 
'tulajdon, javak' értelemben volt járatos. Lehet azonban személyre vonatkoz
ta to t t ige is; még pedig jelölheti vagy a második vagy a harmadik személyt, 
sőt ekkor még talán mind a ket tő t" (i. m. 96). Ugyanezen a lapon azt írja, 
hogy a Neméi nevet, , 'nem élő' vagy 'nincs életben' értelmezéssel óvónévkénfr 
foghatjuk fel". KLEMM (MNy. XXII , 120) a Némvagy, Mavagy személy
nevek vagy tagját sg. 3. sz. igealaknak fogta fél, s azonosította a régi nyelvi 
vagy névszóval, amelynek 'vagyon, birtok, jószág' jelentése szerinte 'valami 
létező, meglévő' jelentésből fejlődött. A szóvégi -gy hangot a -val, vol- t ő 
palatalizációja következtében keletkezett másodlagos hangnak magyarázta. — 
Nyenyec szamojéd adatok, amint azt ,,A régi magyar Némvagy, Mavagy 
védőnevek és a nap-levő féle szerkezetek uráli előzményei" (Pais-Emlékkönyv 
637 — 641) című dolgozatomban részletesebben kifejtettem — igazolják annak 
a felfogásnak jogosultságát, amely szerint a magyar val-, vol- és él- igetőnek 
névszói jelentése is volt. A nyenyecben van két, részben elhomályosult össze
tétel, amelyek közül az egyik a 'reich', a másik az 'arm' fogalom jelölésére 
szolgál: (CASTR.) sauwa-jilea, (Reg.) saua-ile, sau-iíe 'reich', voj-ile 'arm'. 
Ezeknek az összetételeknek második tagja egyenlő a puszta igetővel. Meg
jegyzem, hogy a jfl" szónak, amely azonos az igetővel (a gégezár az elveszett 
szóvégi vokálisra utal), LEHTISALO szövegeiben 'Lében' jelentése is van: 
O. éifi jüiö" jíri jii" r)áésör]Grannv nön" r\arkkv ylné'bai tdd'ebe' tannéfifil 
'vor dem Altér von siebzig Grossvátern [hetven nagyatya élet (élés) 
időben] gab es einen grossen befáhigten Zauberer' (4). A szóban levő nyenyec 
'reich' és 'arm' jelentésű összetételek szerkezet tekintetében felfogásom szerint 
pontosan megfelelnek a Nérnél személynévnek, az összetételek második tagja 
etimológiailag is azonos a Némél személynév második, azaz él tagjával. A régi 
magyar Neméi személynév jelentése tehát lehetett 'nem élő'. A régi magyar 
Némvagy, Mavagy személynevek, amelyeknek jelentése 'nicht-seiend', illetőleg 
'heute-seiend' lehetett, nézetem szerint szerkezetileg azonosak azokkal a 
nyenyec összetételekkel, illetőleg összetételeknek felfogható szerkezetekkel,, 
amelyekben.a második tag a r\ae létige mai sg. 3. sz. alakjával egybeeső 'lény, 
létező, levő' jelentésű szó. (A nyenyec nae létige etimológiailag azonos a magyar 
val-, vol- igetővel.) A nyenyecben a rjae tag egynémely elszigetelt kifejezésben 
megőrizte 'lény, létező, levő' jelentését: (CASTR.) ni eng a e, jinsilie! 'Weib, 
hőre!' [nő-lény = nő-levő, hallgass ide!] (225); — ugyanebben a hősénekben 
(i. h.) két sorral lejjebb: nie, jinsile! 'Weib, hőre zu!'; ni e n g a e (egy bejegy
zés szerint nie) junadarah, hunjad túrta nieh 'Weib — erkundigt er sich — 
woher gekommenes Weib?' (143); nie (egy bejegyzés szerint ni eng a e), 
Jiaenjon! 'Weib, gehe!' (138), (LBHT.) 0 . tHkkl t a df eb á n ü é WÖB" .iütsv' 
jmíüiöv tannefii 'dieser Zauberer [varázsló-lény] hatte einen russischen Freund* 
(22); sídé s a fi ön a é nöM" taeifififnlmmv 'trafen wir doch einander, wir zwei 
Guten' [jó lény] (69); OD. námjksaxeritv í üjbs er\ §Js e 'ein mit Xetzen 
fiscliender (junger) Russe [orcsz-lény; dem.] (72); T.iwd'e fi s é n n® r\kar\üe 
'junger fiénnanka' [fi.-lény] (380); P. n é n a é xardv jarjGru 'das Weib [nő-lény] 
hat kein Messer' (403); Oksz. p u % ü n á é piri" strkkar"^! 'Halló Alté [öreg
asszonylény], sieh doch hinaus!' (269); tenaé Ía%arljY\okkv 'Renntiere [rén
szarvaslény] sind sehr viele' (308). — Érdekes, hogy amint a magyarban a 
Némvagy személynévből Némvaló név, tehát formális elemet tartalmazó alak 
fejlődött, éppen úgy — de csak részben — a nyenyecben is bekövetkezett ilyen 
irányú fejlődés. Egyes adatok szerint CASTRÉN szövegeiben, valamint LEHTT-
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SALOnak a bolsaja-zemljai, a kanini, valamint az erdei maikovszkajai nyelv
járást képviselő szövegeiben olyan összetételeket találunk, amelyekben a rjae 
taghoz s formális elem járul. Ezt az é elemet valószínűleg azonosíthatjuk a 
nyenyec infinitivus jelével (LEHTISALO, AblSuff. 200 — 201) megjegyezve, hogy 
az infinitivusként használt alaknak melléknévi igenévi jelentése is van: (LEHT.) 
O. taríée rj a é é 'so seiend' (525) stb. Az é formális elemet tartalmazó nyenyec 
összetételek közül különösen érdekes a következő bolsaja-zemljai adat: 
élete nássarjséé rjöBt" tiéfiram"3 'zwei Brüder [fiútestvér-levő] zu-
sammen brachte ich' (576); vö. illjk nás 'zwei Brüder' (356). A nássarjséé 
összetétel szerkezetileg pontosan megfelel a régi magyar Nemvaló személy
névnek és a naplevő-íé\e szerkezeteknek. A nássarjséé-típusú nyenyec össze
tételek, amelyek számos adat szerint — éppenúgy, mint a rjae-val való össze
tételek — ragtalan határozók is lehetnek a mondatban, azt is bizonyítják, 
hogy a rjae tagnak a létigével való kapcsolata nem szűnt meg a nyelvérzék 
számára. Annak bizonyítékául, hogy — legalább is a maikovszkajai nyelv
járásban — a rjae tag nominális jellege sem homályosult el a nyelvérzék 
számára, olyan adatokra hivatkozhatom, amelyekben a rjae szóhoz -%m 
datisvusrag járul: t'h'kki t$j é it' é erj rj á e % Vd r)anikaej! 'láss uns mein 
Renntier z u z w e i e n essen!' (132) stb. 

* 

RAVILA az uráli nyelvi anyag széleskörű és egyúttal mélyreható ismereté
nek birtokában az uráli mondat eredeti szerkezetére vonatkozólag nagyfontos
ságú elvi megállapításokra jutott, amelyeket ,,Über die Verwendung der 
Numeruszeichen in den uralischen Sprachen" című terjedelmes értekezésének 
(FUF: XXVII, 1 — 136) ,,Über den ursprünglichen Bau des uralischen Satzes" 
című fejezetében (108—136) fejtett ki. 

RAVILA elgondolásának alapj közismert tény, hogy a finnugor 
nyelvekben a verbum finitum alakjai történeti szempontból formális jelekkel 
képzett igenevek. (Külön kategóriát alkotnak a finnugor nyelvekben — és a 
szamojéd nyelvekben is — azok a verbum finitum alakok, amelyekben az 
alanyi ragozású indicativus sg. 3. sz. alak egyenlő az igetővel, illetőleg az ősi 
neutrális szóval). Egy ilyen finn mondatban, mint Lintu lentaa 'a madár repül', 
a lentaa állítmány — mai nyelvérzékünk szerint verbum finitum — történeti 
szempontból azonos a lentava igenévvel: lentaa < lentava. (A Kalevala és 
általában a rúnák nyelvében még sűrűn előfordulnak a tulevi típusú sg. 3. 
személyű igealakok. — A verbum finitum ind. pl. 3. sz. alakja a mai finnben 
is lentavüt, tehát igenév + 1 plur. jel). A Lintu lenteta verbum finitumot tar
talmazó mondat eszerint visszavezethető egy Lintu lentavS, kéttagú nominális 
mondatra. A pluralitás jelölésének vizsgálata alapján RAVILA ered
ményre jutott, hogy a pluralitás uráli eredetű t jele eredetileg csak a n o m i 
n á l i s á l l í t m á n y h o z járult, a többesszámi állítmány mellett eredeti
leg egyesszámi alany állt, s az alanynak az állítmánnyal való számbeli meg-
egyeztetése fokozatos fejlődés útján jött létre. — Ósi mondattani szabály 
az az ismert tény, hogy az uráli nyelvekben a jelző megelőzi jelzett szavát, 
vele mintegy összetételt alkot, s ennek következtében a többes jeleket és az 
esetragokat csak a jelzett szó veszi fel. RAVILA felfogása szerint az alany és 
az állítmány viszonya formai szempontból azonos tehát a jelző és a jelzett 
szó viszonyával, sőt végső fokon lényegében is azonos volt a két viszony, 
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ami más szóval azt jelenti, hogy az uráli alany-állítmányi viszony a jelző 
és a jelzett szó viszonyából származott: ,,Was ich über das Verháltnis des 
Subjekts zum Prádikat gesagt habé, bedeutet nicht mehr und nicht weniger, 
als dass das prádikative Verháltnis in den uralischen Sprachen aus dem 
attributiven entstanden ist" (i. m. 114). 

RAVILA elgondolása szerint a Lintu Untává típusú mondat nyelvi előz
ményéül egy Lintu-lentává összetételt kell feltételeznünk. Egy ilyen összetétel
ben nincs cselekvőt kifejező alany és cselekvést kifejező állítmány, hanem a 
nyelvi egységet alkotó összetétel szimbóluma az egységes szemléletnek; az 
összetétel gondolati tartalmát a nyelv mai eszközeivel megközelítőleg ilyen
képpen fejezhetjük ki: 'Vogel-Fliegen', 'Vogel-Fliegendes (ist da!)', magyarul 
talán így: 'madár-repülés'. Az összetételben a jelző és a jelzett szó szintézis 
útján került függő viszonyba, mert bizonyosra vehetjük, hogy a nyelvnek 
egy még primitívebb állapotában az egységes szemléletet két külön, egy-egy 
szóból álló mondattal fejezte ki a nyelv: Lintu! Lentáva! 

Ezen a ponton RAVILA felfogásával lényegében megegyezik BÁRCZinak 
a kéttagú mondat keletkezésére vonatkozó felfogása (i. m. 90). Egy lényeges 
pontban azonban különbözik BÁRCZI felfogása RAViLÁétól. BÁítczi a kéttagú 
mondat két tagjának egymáshoz való viszonyát alany-állítmányi viszonynak 
magyarázza: ,,A [teljes] tudattartalom elsősorban két félre bomlik: a tárgy 
vagy dolog képzetére, fogalmára és egy tulajdonság, állapot vagy folyamat 
képzetére, fogalmára, amely a tárgyon megvan vagy végbemegy, vagy amely
nek meglétét óhajtjuk, kérdezzük. Ez utóbbi rész a mondat legfontosabb 
része: a z á l l í t m á n y " (i. m. 41). 

P A I S még korábban „Mondatrészek—beszédrészek" című 1950-ben meg
jelent tanulmányában fejtette ki a mondat keletkezésére vonatkozó elgondo
lását (MNy. XLVI, 296—309), s arra az eredményre jutott , hogy az ún. alany-
állítmányi viszony ,,a nyelvi élet területén a legeredetibb szerkezet (i. m. 305)9 

P A I S és BÁRCZI fejtegetései alapján én azt tartom valószínűnek, hogy 
a Lintu! Lentáva! finn szómondatokból szintézis útján nem összetétel, hanem 
kéttagú mondat keletkezett. A Lintu Untává mondatnak is egy megállapítás 
volt a tartalma: a beszélő közölte, hogy a madár repülőben van. Az a tény, 
hogy a Lintu Untává kéttagú nyelvi kifejezésből, amelynek tagjai külön 
szólamot alkottak, a mai Lintu Unt&á alanyt és állítmányt tartalmazó mondat 
keletkezett, fontos bizonyítéka szerintem annak, hogy az uráli nyelvekben 
a legősibb, nyelvi tényekkel igazolható nyelvi egység az alanyt és állítmányt 
tartalmazó kéttagú mondat. 

CASTEÉIST szövegeiben az egyik hősiének így] kezdődik: side atseklh 
'zwei Knaben sind es' [kettő ( = ez a kettő) fiú] (172). Ez a nyelvi kifejezés 
kéttagú nominális mondat, amelynek alanya a side 'kettő' számnév, állít-
mánya pedig az atseklh 'fiú' főnév. (Mint fentebb láttuk, az állítmányul álló 
névszó igeként ragozható, és az alapalak = indicativus I. idő sg, 3. sz.). 
Ugyanilyen típusú mondatok CASTRÉN szövegéiben a következők is: siu 
jurndier 'siebenhundert Menschen' (62); siu háendalioda 'sieben Háendaliodas' 
(i. h.); siu siosidaej 'sieben Siusidaej' (i. h.). LBHTISALO szövegeiben egy 
obdorszki és egy maikovszkajai nyelvjárásból feljegyzett elbeszélés, valamint 

9 A mondat keletkezésére vonatkozó irodalom pontos jegyzékét megtaláljuk 
KLEMM Magyar történeti mondattanában,(6 —8). Vö. még RAVILA : FUF. XXVII, 114 ; 
PAIS i. m. 
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egy puri gyermekmese első mondata szintén ilyen típusú kifejezés: O. noppöíH 
%asaj5fio c[es ist] nur ein Mann' (25); Maik. sit'édy niééédv 'zwei Mánner' (79); 
P. jár)Jcöi ninne n a %a f'í d annv 'auf dem Landrücken [sind] n u r 
d r e i F u s s g á n g e r ' (80). 

Meg kell jegyeznem, hogy uráli szempontból semmi meglepő nincs abban, 
hogy egy számnév alanyul állhat. HAKULINEN (SKRK. I, 66—67) megállapí
tása szerint a számnevek eredetileg bizonyos csoportok jelölésére szolgáló 
főnevek voltak, s csak hosszú fejlődéssel váltak meghatározott mennyiséget 
kifejező szavakká. A finnben még ma is vannak nyomai a számnevek főnévi 
eredetének. A számnévi jelző (az 'egy' és a 'millió' jelentésű számnév kivételé
vel, 1. HAKULINEN i. m. I I . 236) még ma is, a jelző és a jelzett szó megegyez-
tetésének teljes kifejlődése után is, sg. nominativusi alakban áll, ha a sg. 
partitivusi alakban megjelenő jelzett szó alanya vagy tárgya a mondatnak 
(tehát úgy viselkedik, mint a főnévi eredetű ún. ragozhatatlan melléknévi 
jelző): kaksi kalaa 'két hal; két halat', kymmenen miestá 'tíz ember; tíz embert'.10 

A többi esetben a számnévi jelző éppen úgy felveszi az esetragokat, mint 
a melléknévi jelző: kahden kalan (sg. gen.), kahdet haat 'két lakodalom' (plur. 
nom. és acc.) kymmenelle miehelle (sg. állat.). A számnevek főnévi eredetét 
bizonyítja az is, hogy egyes finn számnevek főnévként használatosak a mai 
nyelvben is: vuosikymmen 'évtized' (tkp. év-tíz), vuosisata 'évszázad' (tkp. 
év-száz),11 diai. markkakymmenen 'tíz márka' (tkp. márka-tíz). Ezek az össze
tételek éppen olyan főnévi mértékjelzős kifejezések a finnben, mint pl. leipa-
pala 'kenyérdarab', voi-kilo '[egy] kiló vaj ' (tkp. vaj-kiló). 12 A kymmenen 
miestá kifejezés teljesen egyenlő értékű egy ilyen mértékjelzős kifejezéssel: 
pala leipaá '[egy] darab kenyér'. . 

Visszatérve most már a nyenyec side atsekíh 'kettő fiú' típusú számnévi 
alanyt tartalmazó nominális mondatokra, amelyek szórványosan főleg énekek, 
mondák első mondataként fordulnak elő (tehát bizonyos fokig sztereotip 
kifejezéseknek tekinthetők), meg kell állapítanunk, hogy az ilyen típusú 
mondatok mellett olyan hasonló szerkezetek is vannak, amelyekben a létige, 
valamint a tanát- 'megvan, létezik' ige jelenik meg állítmányul: (LEHT.) 
Oke'z. side has áefífií 'zwei Brüder ware^ es' (352); éiíe mlatjanhá 'es sind 
zwei Zelte' (268); 0 . nőn" %asafifiv tannififti 'es war ein Mann' (34) stb. Bizo
nyos, hogy az előbbi csoport mondatai (számnévi alany + nominális állít
mány) ősibb réteget képviselnek az állítmányul megjelenő létigét és a tanná 
igét tartalmazó mondatcsoporttal szemben, mondhatnók úgy is, hogy a létige 
és a tanná ige későbbi fejlődés folyamán került bele a számnévi alanyt és a 
nominális állítmányt tartalmazó kéttagú mondatba, s a fejlődés eredménye
ként a TJCB" xasapfiv 'egy férfi' nominális mondat állítmányából jelzett szó, 
a számnévi alanyból pedig számnévi jelző vált: az alany-állítmányi viszony
ból nyelvi adatokkal igazolhatóan jelző-jelzett szói viszony fejlődött. 

Néhány adat alapján arra következtethetünk, hogy jelzős szerkezet két 
formailag mellérendelt, de tartalmilag függő viszonyban levő mondat szintézise 

1 0 HAKTJLINEN i. h. — NIELSEN, Lserebok I. § 102. alapján — hivatkozik a lapp 
számneveknek a finn számnevekével egyező használatára. 

11 A németben is Jahrhundert, Jahriausend. 
12 Ilyen kifejezések a magyarban is vannak: gyufaszál, rózsaszál, kenyérdarab stb., és. 

a lapp szövegekben is előfordulnak, pl. IpS. (DONNER — HALÁSZ) vuóitas-tuftno súongo-
miedain, tarve-tw&no súongo -saruin . . . 'egy hordó zsír (tkp. zsír-hordó) leánykérő 
mézül, egy hordó szurok (tkp. szurok-hordó) leánykérő italul . . .' (NyK. XVI, 105). 
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útján is keletkezhetett: (CASTR.) %eam kamalVeh saeu hamalfeh 'Blutstropfen 
beginnen zu fallen' [vér esett, csepp (tkp. szem) esett] (281 );13 njára vuajeras 
pou vajeras 'nach drei, nach Jahren' [három múlt el, év múlt el] (287); (LEHT.) 
O. féikká'ntv töíikkv %ámmi" sirreőv %ámml'y 'hierauf schneite es dünn' 
[akkor ritka esett, hava esett] (445); m^édarkkannt) tannerjGrúsi jirikkomi" 
tannlr\Grusi 'der Hinkinde sollte sein, mein Grossvater sollte sein' (542); OD. 
fóéitam" xada^Py' timjGadvfifiv"3 'vier töteten wir, Renntiere erschlugen wir ' 
(189); BZ. jaUenJeptv jáíl'e slfi fiáttortjam" %an fialtornam"3 'am morgigen 
Tagé sieben versprach ich, Blutopfer versprach ich' (284); Arch. iáitarkka' 
r\á\fi\, yahtv naifii 'sein Schleitten ist ziemlich breit gewesen' [széleske volt, 
szánja volt] (434). Ilyen kapcsolatokból fejlődhettek ki a 'vércsepp', 'sánta 
nagyapám', 'három év' típusú mai jelzős szerkezetek. 

Az ilyen típusú mellérendelt mondatok szerkezete szoros összefüggést 
mutat azzal a rendkívül fontos szamojéd mondattani sajátsággal, amelyről 
A. SCHIEFNER CASTRÉN grammatikájához írt előszavában a következőket 
állapította meg: „Von den übrigen syntaktischen Eigenthümlichkeiten hebe 
ich die hervor, dass wenn mehrere Subjekte ein und dasselbe Praedicat habén, 
dies bei jedem derselben wiederholt werden muss; z. B . niseau has, nebeau has, 
nau has 'mein Vater, meine Mutter, mein Brúder starben'; das Ostjak-Samo-
jedische jedoch, wo sich die Gonjunction ai für 'und' geltend gemacht hat, 
finden wir kanan ai ata ökeréeak küsag 'der Hund und das Rennthier starben 
beidé'; doch findet sich auch in diesem Dialekt: tuvkau nor mue', harm nor 
mue' 'nimm nicht meinBeil, nimm nicht mein Messer' (XXI.). RAVILA kiegé
szítő adatokat közölt e fontos megállapítás igazolására CASTRÉN nyenyec 
és szelkup énekeiből (i. m. 35). A teljesség kedvéért LEHTISALO nyenyec 
szövegeiből is idézek adatokat: O. sámán ján^sármik" nckk® rjae.fi fii"3, sámán 
nüun^sármik" rjökkvrjáefifiV"3, sámán jiőarj kaíle" rjökkv rjáe^fil"3 'allerlei Tiere 
der Erde gab es viel, allerlei Vögel des Himmels waren viele, allerlei Fische 
des Wassers waren viele' (15); P. né~Brédv járjGru, niüdé jár)Gru, nedv jáf]Gru, 
fienhekkobn tanná járjGru, t§dv jánoru 'er hat keine Mutter, keinen Sohn, kein 
Weib, keinen Hund da, kein Renntier' [anyja nincs, fia nincs stb.] (78); Oksz. 
iÍBradv jár\Gru, sínd'e j;jfu 'er hat weder Boden noch Deckel' (593); máőő" 
nőmiánn'D xarfiljannefifiV'3, ^öijannefifil"3 'an der Türseite der Zelt^ waren 
Lárchen, waren Birken' (252); slrr^kko^BTarkkd ís^p nisseőp^darínefifié, né-
fi'e~őp^dannetfie 'WeisserRenntierpelz [személynév] hat Vater,hat Mutter' (275); 
Maik. nieúejjui tajjdp mierjpr), nápajjui tajjdp mUrjrj,D,niéssejjui tajjdp mferjfjv, 
nijokkcjjui tajjdp mürjrj'D 'die Mutter ist vorhanden, das Weib des álteren 
Bruders ist vorhanden, der Vater ist vorhanden, der áltere Brúder ist vor
handen' (101) stb., stb. 

Hasonló szerkezettel, az állítmány megismétlésével, tehát két vagy 
több külön mondattal fejezi ki a nyenyec-szamojéd a két- vagy többtagú 
tárgyat is, ha az egy és ugyanazon állítmányhoz való viszony kifejezője. 
(CASTR.) nisjemda Mdauah, njevemda hadaua'ah 'deinen Vater erschlugen wn% 
deine Mutter erschlugen wir' (272); (LEHT.) O. puyütsáfi serfii, nártsu-
sa fi fiam" ser fii 'mein Mütterchen zog sich an, die Moosmütze doch setzte 
sie a u f (514); Oksz. xarfiö^Brar(fe~, %ö^Brardé '[er] fállté Lárchen, [er] fállté 
Birken' (253); %arfiő amare maitSrjeb, %ö amGré maitőrjeő ? 'warum fálltest du 

13 A manysiban i s : (MŰNK.—SZIL.) kélp-sám 'csepp-vér ; Tropfen' Blut' [vér
szem], vö. még rakw-sam 'esőszem ; ítegentropfen'. — A régi magyarban is előfordul 
a vérszem összetétel 'vércsepp' jelentésben : (CzF.) Miként földön elfolyó vérszeme k. 
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Lárchen, warum fálltest du Birken' (i. h.); hém"^.Grdnna, ihnvm" jardhnd '[er] 
nahm das Weib, nahm den Bogén' (278); BZ. pdm^Briérr)am", jidám^Bréerrjam"3 

'ich trage Holz, ich trage Wasser' (287); mll'/sidar ser"3, pl^ozbar sir"3! 
'ziehe die Malitsa über, ziehe die Stiefel an deine Fiisse!' (333). 

Ez a szamojéd mondattani sajátság uráli eredetű. Számos példát idéz
hetünk ennek igazolására az obi-ugor nyelvekből (1. RAVILA i. m. 36 — 7). 
Előfordul ez a sajátosság a mordvinban is: (PAASONEN) E. udumam sas, mad'imam 
saé, ti'.'án kudov fujimam sas, avari marto kortamom sas, t'it'ái marto basamom 
sas 'es verlangt mich zu schlafen, es verlangt mich mich niederzulegen, es 
verlangt mich nach dem Vaterhause zu gehen, es verlangt mich, mit der 
Mutter zu reden, es verlangt mich, mich mit dem Vater zu besprechen' (vö. 
KLEMM: NyK. XLV, 363). 

Igen figyelemre méltó a következő njalinai adat: (LEHT.) sjrmlk kattakku"3 

fi^en hlkjcdttakku", r\öpkarot nm%urot, hámmat hm%urot 'der Wolf tötet 
[nicht], der Hund tötet nicht, auch nur ein einziges Kalb, nicht einmal das 
Kalb einer einjáhrigen Kuh' (411). Ezt az idézetet úgy tekinthetjük, mint 
példát a gondolatparallelizmus primitív formájára. 

A gondolatparallelizmus uráli eredetére utalnak az alábbi éneksorok is 
CASTRÉN, illetőleg LEHTISALO nyenyec szövegeiből: (CASTR.) hanimsi hasi 
beam'ah, őritsi kasi beam'ah 'frierend begann ich zu sterben, hungernd begann ich 
zu sterben' (285); höju höbto lirtsedida siedi höbtoh wabtasetido' 'wenn sie [ = die 
Pfeile] Landrücken treffen, zerbrechen sie sie, wenn sie Hügel treffen, werfen 
sie sie um' (89); hunná malgana ninjedaet jana jien munorpa'h medr miritjon; 
tiet lamdu jana jien műnorpah parompadon! 'dann, wenn im Lande des Mannes 
deiner álteren Schwester die Bogensehne knallt, eile schleunigst; wenn im Lan
de der vier Lando's die Bogensehne knallt, eile!' (245); njeveau haroasada'ah 
hunján garoasada'ah, saeusi haroasada'ah hunján garoasada'ah? 'meine Mutter 
wolltet ihr, wohin wolltet ihr, die Blinde wolltet ihr, wohin wolltet ihr? (283) 
(LEHT.) O. r)§rmantv had sifrera%a í^a"3, t'é'ir" tahnálö"3; jmbantv nád 
nár'jannv Ulr"3, fóir" tahndlb"3. 'von Norden her schneegleiche Wolken, Wolken 
erhoben si eh, von der Wármeseite rote Wolken, Wolken erhoben sich' (539); 
P . ser\Qraí'er}ae %afje, jáptönáe %a$je ' e r wurde eine grosse schwarze Gans' 
[nagy fekete lúd-levő lett (tk. ment), lúd-levő lett] (127); U. éásSanJtÉt'D 
hmm"3, tat leim ̂ Brirl hmm"3 'die Tochter des Wirtes sáééa bin ich, die Tochter 
des Diebes pifi bin ich' (582) stb. Vö. még szelk. (CASTR.) sombla saru ndgur 
tot cumbane edgek, sombla saru ndgur tot kory(a) edgek 'dreihundert fünfzig 
Wölfe kommen, dreihundert fünfzig Bárén kommen' (309). 

Az obi-ugor szövegek — mint tudjuk — nagy bőségben szolgáltatnak 
változatos példákat a gondolatparallelizmusra. Ezek a nyenyec adatok, 
amelyek lényegében megegyeznek az obi-ugor szerkezetekkel, igazolják 
RAViLÁnak azt a véleményét, hogy a gondolatparallelizmus nem egyszerű 
stiláris elem, hanem ősi kifejezési forma, amely ,,tief zum ganzen Wesen der 
Sprache gehört" (i. m. 37). 
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II. 

A főnévi jelző 

A nyelvi adatok tanúsága szerint az uráli alapnyelv korában a névszó 
és az ige kategóriája múr általában elkülönült egymástól (1. fentebb 52. 1.) 
A verbum finitum kialakulása egy korábbi nyelvi állapotban megkezdődött 
igen hosszá történeti folyamat eredményeként párhuzamosan ment végbe 
a flexió kifejlődésével, s az uráli nyelvekben a verbum finitum alakjai törté
neti szempontból ma is két főcsoportra oszlanak: 1) sg. 3. sz. igealak = ige-
t ő = ősi neutrális szó; 2) sg. 3. sz. igealak = formális jellel ellátott iganév. 

Felvethetjük a kérdést: elkülönült-e egymástól az uráli alapnyelv 
korában a főnév és a melléknév? 

RAVILA megállapítása szerint ,,das Adjektiv hat in den finnisch-ugrischen 
Sprachen keine besondere Form, es unterscheidet sich seiner Gestalt nach in 
keiner Weise vom Substantiv. Zwar zeigt im Lappischen das als Adjektiv -
a t t r ibut gebrauchte Adjektiv in Bezúg auf seine Form einen Unterschied von 
dem in prádikativer Funktion erscheinenden, und Zeichen einer unterschied-
lichen Behandlung treten uns u'. a. im Tscheremissischen und in den obugri-
schen Sprachen entgegen s. B E K É K S Z . 14, S 322, aber dies sind spát ent-
standene Erscheinungen" (FUF. XXVII, 112). 

GASTRÉN az olyan mellékneveket, amelyek nem származókszók, amelyek
ben tehát nem mutatható ki formális elem, „primitív" mellékneveknek nevezte, 
és megjegyezte, hogy ezek száma a szamojéd nyelvekben nagyon csekély.14 

DONNER sfcövegei és feljegyzései alapján a kamaszra vonatkozólag 
J O K I mondotta ki, hogy ,,eigentliche Eigenschaftswörter gibt es verháltnis-
mássig wenig" (135, § 25). 

Uráli etimológiák világosan bizonyítják, hogy az uráli alapnyelv korá
ban a főnév és a formális elemet nem tartalmazó melléknév kategóriája még 
egybeesett: 

Gallé; bittér; grün, blau: szám. nyeny. (CASTR.) padea 'Gallé' (mscr. • 
Knd.) paceá, pat'ea 'Gallé; bittér', paceá, paz, pace 'bittér'; ngan. (CASTR.) 
fate 'Gallé'; eny. (CASTR.) B. fode, Ch. főre id.; szelk. (CASTR.) pad, patté, pate 
s tb . id., (DONN.) paőp 'grün'; padd-rga 'Messing; kam. (CASTR.) phada 'Gallé' ^> 
fgr. md. (PAAS.) E. pize, M. pizs 'grün; Kupfer, Messing'; E. ( W I E D . ) pize 
'grün, blau' (PAASONEN, Beitr. 259; K A I D O N N E R , Anl. lab. 140—1; TOIVONETÍ: 
F U F . XXI, 94). 

Fett; fett: szám. ngan. (CASTR.) sela 'geschmolzenes Fet t (von Fischen)'; 
szelk. (CASTR.) slle 'fett'; kam. (CASTR.) sil 'Fett ' ; koib. (KLAPR.) syl id. <v fgr. 
f. sila-va, sile-va 'Fett, Speck'; msi (KANN. mscr.) AK. hit 'karhun rasva; 
medve zsírja'; P . silt 'karhulla ylt ' ympári ruumiin oleva paksu rasvakerros; 
a medve testét teljesen körülfogó vastag zsírréteg' (PAASONEN, Beitr. 206; 
LIIMOLA: Vir. 1951., 366). 

Kind, Junge; jung: szám. nyeny. (CASTR.) rjat'e-ky, rjace-ky 'jung, Kind' 
stb. (mscr. Kan.) acea 'jung'; (BUD.) aci-kl stb. 'fiatal, gyermek', (SPROG.) 
rjace-ki 'Knabe, Junge, Kind; jung'; eny. (CASTR.) Ch. et'i, B. eh 'jung'; 

14 „Wegen ihrer mehr abstraoten Natur entwickeln sich die Adjective überhaupt 
spater als die meisten übrigcn Redelheile und bestehen aus dieser Ursache giöistenlheils 
aus abgleiteten Wörtern. In der Samojedischen Sprache ist die Anzahl der primitíven 
Adjective sehr gering . . ." (Gr. 186, § 348). 
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kam. (CASTR.) eéi 'Kind' ~ fgr. md. (RÁS.) Penza aca 'Kind'; mari 
(WICHM.) d'zá, aza' stb. 'Kind', (GEN.) ajza 'kleines Kind' stb. (TOIVONEÍT,. 
Affr. 136). 

A főnév és a formális elem nélküli melléknév egybeesésére világos adato-
*kat szolgáltat a nyenyec-szamojéd nyely is: (CASTR.) hanea, hane, han 'Kálte';. 

(SPROG.) han Trost ' ; (LEHT.) O. %aná" 'kait ' : %ahd'" nuÉridv pá 'das kalte 
Wetter fing an' (453); — (CASTR.) üörm, rjörm, édrm, r\lrm 'Nord'; (BTJD.) 
örm 'hideg'; — (CASTR.) plr, pir 'Höhe; hoch'. Ugyanilyen kettős jelentésben 
fordul elő a szó -tse képzős alakja LEHTISALO szövegeiben, pl. T. pirj'se nin^ 
táéfífti"3 'er kam auf dem Scheitel des Hügels an' (97) pir isi jám" %ö 'er t raf 
eine hohe Stelle' (i. h.); - (LEHT. AblSuff. 113) O., OP., 'T., Szj. r,ar 'Grösse, 
Ausmass'; (CASTR.) r\ar, r\ar 'gross', rjdrka, narka id.; (REG. ) rjarka id. ; ( B U D . 
árka, árka 'nagy, öreg'; (SPROG.) rjarke 'gross, der áltere' (a -ka, -ke elem 
demin. képző). A parkká alak is előfordul főnévi jelentésben: (CASTR.) hápt 
jalensie jirinda devua liem püurtse töbta side jea rjdrkk a des side jan nik-
kaltáieh 'wenn der Helle Renntierochs den Schádel seines Grossvaters suchen 
kommt, wir, zwei Grosse des Landes seiend, reissen ihn in zwei Teile' (42); — 
(CASTR.) mueju, muejo, muajo 'hart, fest, záh'; (REG.) muju 'fest'; (BUD.)< 
muejua 'erős, kemény', vö. (LEHT.) Kan. fea m^ejjöm" %unnánwD ilnne$dn% 
'einen Helden [föld-erőset] wo weisst du' (215); — CASTR.) jalea stb. 'Tag,,. 
Licht; heh", vö. (CASTR.) ngan. jale 'Tag'; eny. Ch. jeée, B. jere id.; szelk. 
cél, tiel stb. 'Sonne, Tag'; kam. tála 'Tag', (KLAPR. Atl.) dzalo 'hell'; koib. 
dziala id. (PAASONEN, Beitr. 265); 

Az 'Eis' stb. jelentésű szóval nemcsak formailag, hanem etimológiáikig 
is azonos a 'weiss, hell' jelentésű ser" stb. szó: 0 . fáédv" mai" sir" pannl 
serád'i"3! 'jetzt ziehet [dua1.] einganz weisses Gewand an' (16); jwr" slrjcdp-
tam" 'hundert weisse Renntiere' [száz fehér rénökröt] (205); Arch. si$%afi 
jaíte rjoppö'i^ Érirdv ser" tan bzerabv 'sieben Tagé doch ist ein gleich heftiges 
weisses Gestiebe' (182); Maik. x§r lufi éar'rrm 'das Gebundensein eines weissen 
Pférdes' (606). A szó egytagú mássalhangzóban végződő, illetőleg kéttagú 
magánhangzóban végződő alapalakjához, valamint -*fi- +-* j képzőt tartalmazó 
alakjához -kko, -kku stb. demin. képző járulhat. Oksz. áépfiöd'D sérkko ft^esko 
aéfifii^ 'dieser war ein weisshaariger Greis' [feje fehér öreg volt] (76); Arch. 
serrakku parkkami" 'meinen weissen Pelz' (185); 0 . sé-rőkku %asa(ifiv 'der 
Helle Mann' [személynév] (27). Egy személynévben a slru" alak is előfordul 
'heh' jelentésben: Arch. sáé{3 s§ru" rjáríckv tarem" mdmmonnöőv 'den altén 
Hellauge [Szem-Világos öreg] hörte man so sagen' (437). Az 'Eis' o^ 'weiss' 
jelentésmegfelelésre a manysiból és a magyarból is van adatunk: msi (MŰNK.) 
E. járjk-purjk 'fehér fej(ű);' jarjk-nol 'hófehér orr(ú); magyar (CzF.) jéggalóca 
'galócafaj, melynek lemezei jég- vagy inkább hófehérségűek'; jégvirág 'a bojt
virágok neméhez tartozó növényfaj; szára lecsepült, levelei tojáskerekek, 
váltogatok, apró vízhólyagokkal rakottak; virágai kocsántalanok, fehérek 
(Mesembryanthemum crystallinum)'. Nagyon tanulságosak a szóban levő 
szempontból a következő nyenyec-szamojéd adatok, amelyeket LEHTISALO 
szövegeiből, a kanini nyelvjárást képviselő hősénekből idézek: ja ser"' 
arny^őt) %abkl? 'was geschah böses dem Erdfrost' (226); püöaímandw ser" 
ja s § r" piéndí"3 'wáhrend er es aufrecht steckte knallte d i e g e f r o -
r e n e E r d e ' (i. h.); páltimdso paőalmandv ser" ja sírt" táé(3j3í"á 'als sie 
ihr Schwert aufrecht steckte, drang e s i n d i e g e f r o r e n e E r d e ' 
(225), vö. Oksz. man türnam"3, s§r" jád türnám"3 'ich komme, aus dem 
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Eislande komme ich' (295). A s§r szónak ezekben az adatokban 'fagy, jég; 
fagyos, megfagyott' jelentése van. 

Érdekes példát idézhetek a kamaszból is: (DONN.) Jc§m, k§m, Jcsm 'Blut', 
Tcúimia stb. 'rot'. A 'Blut' 'r*> 'rot ' jelentésmegfelelésre manysi, chanti és komi 
adatokat idéz B B K E : NyK. LIV. 197. Összetételekben a magyar vér szónak 
is van 'vörös' jelentése: (MTSz.) véralma, vérbelit körte, vérfű, (CzF.) vérliliom, 
vérpinty, vérkeszeg. Vö. még vérbükk, vér juhar. 

A főnév és a nem-származék melléknév azonos eredetére mutat az az 
ismert jelenség, hogy az uráli nyelvekben számos melléknevet főnévül lehet 
használni, a magyar beteg szó pl. egyaránt használatos 'krank' és 'Kranke' 
jelentésben. B E K É ÖDÖN szíves közlése szerint a Hideg van, Meleg van, Melegem 
van mondatokban a hideg és a meleg szó kétségtelenül főnév. A régi nyelvben 
a súly főnévnek 'súlyos', tehát melléknévi jelentése is volt. A mai finnben 
szép számmal élnek ilyen kettős funkciójú szavak: kylma 'kait, Kálte'; vilu id., 
hamura 'dunkel, dámmerig; Dunkelheit, Dámmerung' stb., stb. (Vö. HAKTJ-
LINEN, SKRK. I, 65). HAKULINEN valószínűnek tartja, hogy ezeknek a szavak
nak a főnévi jelentése elsődleges, s a melléknévi jelentés a főnévi jelentésből 
fejlődött. Uráli szempontból az a feltevés is jogosult, hogy e kettős funkciójú 
szavak jelentéstartalmában egyidejűleg, eredetileg benne volt a főnévi és a 
melléknévi jelentés, és hogy e szavak mai kettős jelentése ősi nyelvi állapot 
emléke. Az az ismert jelenség, hogy az uráli nyelvekben vannak olyan denomi-
nális képzők, amelyek főnévhez és melléknévhez egyaránt hozzájárulhatnak, 
szintén a két szófaj eredeti egységére utal.15 

Az uráli nyelvek lényegéhez tartozik az a sajátság, hogy az uráli nyelvek
ben egy főnév minősítő jelzője lehet egy másik főnévnek. Az uráli alapnyelv 
korára vonatkoztatva nem beszélhetünk sem főnévi, sem melléknévi jelzőről, 
csupán n o m i n á l i s jelzőről. Az uráli nominális jelzős szerkezetek egyenes 
folytatóiul a mai uráli nyelvek főnévi jelzős szerkezeteit tekinthetjük, mivel 
a főnevek sokkal többet őriztek meg az uráli nomen jelentéstartalmából, 
mint általában az alapszókincshez tartozó képzőnélküli mai melléknevek. 
A szamojéd nyelvek főnévi jelzős szerkezeteinek tanulságai alapján eldönthet
jük, hogy a magyar és általában a finnugor nyelvek főnévi jelzős szerkezetei
ben mi az, ami uráli örökségnek tekintendő, s mi az, ami egy későbbi finnugor 
alapnyelvi réteget képvisel. 

Számos adat szerint személy- és állatneveknek jelzője lehet n e m e t 
jelentő főnév. A szerkezet két tagja között a kapcsolat olyan erős, hogy más 
jelző nem férkőzhetik közéjük. A jelzős szerkezet, mint összetétel, szintén 
jelzője lehet egy főnévnek (vö. SIMONYI, Jelzők 35; B E K É : K S Z . XIII , 103—4; 
KERTÉSZ: NyK. XLIII , 3 - 6 ; SEBESTYÉN: NyK. XLIV, 2 2 - 2 3 ) : (CASTR.) 
ni e atsekl tan taevi0ih 'das Mádchen [nő-gyermek] kam dorthin' (38); 
tarem jilenjándo' ni e atseken auradam hötsetih 'wáhrend sie so lében, 
für das Mádchen Essen sie holen' (249); (LEHT.) T. n ér] aj s ek ki pappMi" 
•maőm"3 'zu dem Mádchen, zu meiner jüngeren Schwester [nő-gyermek 
húgomnak] sagte ich' (371); Oksz. néfi né at'ékl %ah%ah fififii"3 'das 

1 5 JOHANNES ANGERE ,,Die uraló- jukagirische Frage" (Uppsala, 1956) című 
művében az uráli jelzős szerkezetek két problémáját tárgyalva tőlem teljesen függetlenül 
a következő eredményre jutott : „Zusammenfassend möchten wir noch einmal wieder-
holen, dass in dor uralischen TJrsprachc Rcctum mit Rcgcns nicht kongruont war und 
dass das Adjektiv als morphologische Kategorie noch überha,upt nicht vorhanden 
war." (193). 
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Mádchen von eben setzte sich in meinen Schlitten' (297); O náríckv nanlu*' 
n é - n w d! e tanne'ficntá náésti 'ihr áltester Brúder soll eine Tochter [nő-
gyermek] habén' (439);16 Oksz. né páppakkodw 'die jüngere Schwester' [nő-húga] 
(252); BZ. né páppakköfi 'meine jüngere Schwester' (288); (CASTR.) niejieruda 
'seine Wirtin' [nő-gazdája] (124); (LEHT.) O. né jérfikköfi 'meine kleine Wirtin' 
(28); n é % ün nln t'i <m" nutti" %ánnar\küfi 'das xünnínil" - W e i b [nő-^.-t] 
nehme ich gánzlich mit' (582); né jánné-dakkü 'Freundin' (70); BZ. né ánnáfi' 
'Anna, mein Weib' [nő-Annám] (567). A szelkupból és a kamaszból is idéz
hetek példát a 'nő' szó jelzői használatára: szelJK. (CASTR.) n ál - g up wasek 
'das Weib [nő-ember] erhob sich' (305); áede nal-gom utound oranned 
'die beiden Weiber nahmen sie bei der Hand' (307); kam. (DONN.) ni kuza 
'eine Weibsperson' [nő-ember] (96); — nyeny. (CASTR.) hásaua atsekih 'das 
Knáblein'[férfi-gyermek] (2); hasi a r) at s e ki, tedu njamáda! 'Burschen, 
fángt für mich die Renntiere!' (146); (LEHT.) O. rjöfi"1 %ás o $ fin r} aj' s ekkl 
'ein Knabe' (15); Oksz. % á s'é fi rj at's e k k i'3, amar§m^marína3',ádv"a ? 
'ihr jungen Leute, was seht ihr?' (260); % & $ & P V aJ ^ ekk | " syrnv"3 'die 
jungen Mánner schauen' (i. h.). (CASTR.) hásaua n j umd f e medtn tjülie 
'ihren Knaben [férfi-gyermekét] brachte sie in das Zeit' (144); (LEHT.) O. man 
náni" %á s a fifi o n m jirlrjáé náédapta-rjküfi 'ich wieder sende meinen Sohn 
als Mond' (6); P. nab'i % a s a fi fi o hw rh i"3, nab'i né - nüirh %'a 'der eine 
ist mein Sohn, die andere ist meine Tochter' (64); BZ. %ü s a fi fi ákk o 
[demin.] n üt m i" xa^abio 'mein Kind, den Knaben erschlug sie' (358); Nj. 
jMfeokkl nénim r\ip kassá nmttv 3 'die Tochter von JáWehkl hat einen 
Sohn' (417); — (LEHT.) P . j a %á)el témtá %áőádd '[er] tötete ^seine Renn-
tierkuh' [réntehén rénszarvasát] (79), vö. VJÖB" j a %á) el m" járkká '[er] fing 
eine Renntierkuh mit dem Lasso' (i. h.). DONNER kamasz szótárából idézem 
a következő példákat: kúra' t'o 'unkastriertes Renntier', kora AE{Í 'Schwan 
(Mánnchen)', vö. tora, kora 'Ochs, Mánnchen'; ásk§r merjgey 'mannlicher 
Fuchs', vö. áskv0r, askw 'Hengst, Mánnchen'; imimiu men 'Hündin', áuiimiu 
mer\gey 'Füchsin', Sem p'odu 'Ziege; Capra sibirica', vö. Sm\md, seimw stb. 
'Weibchen, Stute'; Swiwcdo' 'Taucherweibchen', vö. Súile, smim 'Auerhenne, 
Tierweibchen'. 

K o r t jelentő főnév ritkán fordul elő a szamojédban jelzői használatban 
(vö. SIMONYI i. h., KERTÉSZ i. h., SEBESTYÉN i. m. 23): (LEHT.) 0 . fi^es ökku 
tűt se ma '[dann] sagte der alté Russe' (39), vö. fűtse fiHsöícku 'der alté 
Russe' (40), a két kapcsolat világosan mutatja a főnévi jelzős szerkezet két 
tagjának eredeti egyenrangúságát és felcserélhetőségét; Kan. fi^e sk o ni s-
sáfi 'der Alté, mein Vater' (219); T. nwcCe fiHnnankárjáé 'junger fi§nnanka* 
[ifjú fi.-lénj] (380); BZ. ai'sekkijÍBreri 'ein Jüngling' [gyermek-ember] (282); 
O. sifi péBrás %ásafifiv" tarínefifii"3 '[es] waren sieben Mánner Gebrüder' 
[öcs-férfi] (11). 

S z ár m a z á s t, e r e d e t e t , f a j t jelentő főnév is állhat jelzőül 
(vö. SEBESTYÉN i. h.) (LEHT.) O. táőv t'Hkkáő %ásafifiv jérkkar pá 
éáőái %ae%er\ae mi"3 'von da ab macht dann der Samojedenstamm einen 
hölzernen Sjaadai zum Haehe' (33); %abi jérkkar rjáni" noi mantálmy 

xáéxerjáé sérltájje! 'der Ostjakenstamm wieder mag ein Tuchbündel zum 
Haehe machen!' (i. h.); s^rodéttv" jérkkar a % a"n v rjöb" tádeb'e 

16 A szövegekben gyakran előforduló úéúui 'Tochter' [nő-gyermek] szó elho
mályosult összetételnek tekinthető. 
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tannefii 'unter den Stámmen der Wrfcwerwirte [Özvegygazda-törzseknél] war 
ein Zauberer' (22); BZ. %aifi t'id'ikkafi 'mein Mutterbruder Ostjake' (315); 
O. paj,sallljta%aő parné né jwjjé mirja 'hinter den Baumlandzungenan-
höhen hervor geht das Parnee-Weib wackelnd' (28); BZ. j én s ájhar á n 
man %örbafi 'mit dem Jenissei-Speer durchbohrte ich [ihn]' (318); O. tadv 
íHkki p ö r a s n m kJ sámtv sarmi'kkvjqani" rjamm^őv 'darauf frass der 
Wolf wieder dieses Ferkéi' [disznó-gyermekét] (39); tadv r\ani" TJÖB" 
j IU n nv n w kJ s á % a n nD pürerjcőv mirjaéw 'dam\ gab der Kaiser wie-
derum ein Füllen' (i. h.); tainnv fi a r k k Í ? J ? S e s ö k k u tanná 'da ist ein 
altér Bár [medve-öreg] vorh'anden' (42); l § m m ő r" p u X üjs a r söjjölm 
rjüdoo nw&itsüv.afii 'die Sperlingfrau ging darán, ihre Gerten-Zeltstangen zu 
ziehen' (69); P. paőafterkká t' é § n n e n é Ére sifi numtv fiar\araptampi 
'die etwas bunte Fuchs-Mutter ihre sieben Jungen hált an ihrem Busen' (539 — 
40). DONNER kamasz szövegeiben is találtam ide tartozó példákat: tam-
n u fj n é tijnuks tamnur) dijndke blagoiöbi 'den Frosch Jungen jenes Weib, 
den Frosch jenes Weib hátschelte' (197); famnurj ne yopto amna 'die 
Frosch-Jungen-Tochter sitzt' (i. h.). 

Á l l a p o t o t , c s a l á d i v i s z o n y t , f o g l a l k o z á s t , s z e r e p e t 
jelentő főnév is előfordul jelzői használatban. Az összetétellé egyesült jelzős 
szerkezet is lehet jelző (vö. SIMONYIÍ. m. 35; KERTÉSZ i. m. 8, SEBESTYÉN i. m. 
24—25): (LEHT.) O. j á % ajé e- nékkojsé- 'das Zwillingsweib' (460), a 
szerkezet mindkét tagjához -t'se demin. képző járul; sicHe s\p s § rr a n érh i"E 

'meine zweimal sieben Witwen' [özvegy-nőm] (540); tdcteb'e serodéttv 'der Wit 
wer-Wirt Zauberer' [varázsló özvegygazda] (23); (CASTR.) siuddubed waa— 
sa k o m . . . siu jauna madado' 'den Risen-Altén . . . an sieben Stellen durch-
schnitten sie' (184); (LEHT.) OD. -S m d b'é / ? s é s o k k u pafisemmenjkahn'n tö 
'der Riesenunhold-Alte kam am Abend' (106); BZ. páre.rjöhv jérfi 'der 
Herr Kaiser' [cár úr] (324); (CASTR.) Ü tjurumda mattidie'seme Zelt-
stange-Treibstange schlug er hinein' (125). Néhány adatot a déli szamojéd 
nyelvekben is találtam: szelk. (CASTR.) C e m n j á d m a d u r curenjan, póne 
cangan 'der Bruder-Held weint, ging hinaus' (308); kam. (DONN.) iabd-kudai 
'Mutter-Gott' (92); vö. (Wb.) do Jcuza 'Waise' [árva-ember], vö. ífö 'Witwer, 
Witwe, Elternloser, Waisenkind'. 

Elvétve a szamojédban is találunk olyan szerkezeteket, amelyekben a 
jelző és a jelzett szó közötti viszony a h a s o n l ó s á g o n alapszik (vö. 
SIMONYI i. m. 34—5; KERTÉSZ i. m. 7—8; SEBESTYÉN i. m. 26; B E K É : Nyr. 
LVIII, 74—77): (CASTR.) hüvenda meah ? árka njinjikana t j üli a euv an 
gapt Vessen Zeit ist es? Des áltesten Bruders, des Renntierochsen, der 
einen Kopf wie eine Schnepfe hat ' [szalonkafej rénökör] (120); (LEHT.) T. 
t'Hkkáfifia%annw sm őab'e r\inn^ m i" náxarjrhadan^sér" há%ar" nékkalnafi 
'da aber meinen Riesenbogen gegen die drei Zelte dreimal riss ich' (380); P . 
fjöjs" s w ő a Ére pufr 'ein Riesenhecht' (197); Maik. mar fi%r\ jiéA'hdV' 
'mitten in einem Sacksumpf (343). 

A személynév vagy a személynév-értékű tulajdonnév, amely jelzős 
(birtokos jelzős) szerkezet is lehet, a szamojédban is megelőzi a c s a l á d i 
és e g y é b v i s z o n y t , f o g l a l k o z á s t stb. jelentő szót (vö. SIMONYT 
i. m. 38—44; KERTÉSZ i. m. 17—30; SEBESTYÉN i. m. 26—30): (CASTR.) 
Suli nenu Wadu ne muedm 'Sali's Tochter halté ich als Wadu-Weib' 
(Wb. Anh. 373); tjuonje savua jieru hasauada tanjuvice 'bei dem 
Wirte Fuchsfellmütze ein Mann ist vorhanden' (264); náraei jieruh 'der Wirt 
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Naaraei' (41); jiebts pddavuih ni ser hajuvuih 'Verzierte Wiege, 
dein Vater blieb alléin' (266); tánsa nieve hddakau 'Mutter der Eidechse, meine 
Grossmutter' (303); tabbatoda habih aewamda jédelrja 'der Kneoht 
Tabbadooda begannim Kopfe krank zu sein' (1); (LEHT.) 0 . numklmpóí jirlmi"3 

'meinGrossvaternumkímpoV (538); tádv nérná" ja fi mái %áe%em" nmb'ittán 
'von nun an ist dein Name Jawmal Haehe (Geist des oberen Ob)' (19); sidennv" 
yjárp n u m" ni § é e fi fi v"3 'uns ruft unser Vater HimmeL- gott' fnum-
atyánk] (16); man simi" n u m" /3S e s ö k k u j iri fi nánltv éimijqáebaptá 
'mich schickte mein Grossvater, der num-A\te zu dir' (5); já nekre %áöákkofi 
'Erdmutter, meine Grossmutter' (514); j % b e^J é r fi fi^esökku mi 'der 
Wassergeist-Alte sagte' (26); jlőejérfi jirlfi 'Wassergeist, mein Grossvater' 
(163); P . jáxánmoj^ásafifio mTr\Gra)e 'der Mann Jahanna mag sagen' 
(79); Lj. fiit kar] fiühkku! 'Wasserfürst-Alter!' (548); Nj. jáHeokkl hifiim 
'mein Grossvater J . ' (410). 

Állatnév is állhat jelzőül: (LEHT.) BZ. öfo fi$°ennekköfi 'mein Hund ö/o' 
(313). 

Ritkán a nyenyecben is találunk olyan szerkezeteket, amelyekben a 
családi viszonyt vagy megtisztelő megszólítást jelentő szó megelőzi a személy
nevet vagy személynév értékű tulajdonnevet: (CASTR.) tjikl jad aedaljl habih 
njdrauvva j ád auvv a 'von dieser Stelle fuhr fórt der Knecht Kupferner 
Handgelenkschutz' (7); p ar erj ö d a N um d mat' jéseauna t'uku pohona 
mirt'erjű 'dem Kaiser-Gott zahle ich je sechs Rubel allé Jahre ' (Wb. Anh. 373); 
(LEHT.) Kan. man n in n ekká fi ndnnáei sej j ed yjáfifianz %á)j% 'mein 
álterer Brúder Silberner séjjeö blieb um zu sterben' (239); BZ. t>0itv fiás*siUei! 
'Wasili-Wirt!' [gazda-V.] (580); Arch. / é r fi %ái ikkb fi mánsi %áhnáöv 
'der xáfikkbfi-^.evv [úr-#.] sagte' („sagend trug vor") (420). 

Az apámuram, anyámasszony féle szerkezetek, amelyek az obi-ugor 
nyelvekben is megvannak (vö. KERTÉSZ i. m. 314) elég szép számmal kimutat
hatók a nyenyecből is: (CASTR.) iller pápar ha s aua d5jeh 'dein Brúder 
jünger als du, der Mann [öcséd emberj mögé kommen' (242); (LEHT.) 0 . % á s a fi-
fiám íjh é k k á r a>" más 'mein Mann, euer álterer Brúder [férjem bátyátok], 
sagte' (29); T. nérjajséfi páppáfi 'Mádchen, meine jüngere Schwester' 
[nőgyermekem húgom] (373); Oksz. éi"ifi női jé]jem^Brá p p ad ojn é"j é~ 
%ahőv néö jtarkkl"3 'des Sieben-Tuchene-Zeltdecken jüngere Schwester, 
das Weib [húga nő] t rat aus ihrem Schlitten' (253); % a ítré $ $ a kje á s a fi fi v 
pádö" jár\gGru hm" 'Knecht [szolgánk emberj, wirhabén ja kein Holz' (252); 
% a hre 6 o r]jQra s a $ fi v tuskamőn há"má 'der Knecht [szolgájuk ember] 
nahm seine Axt ' (253); BZ. héifáfi pu%üj!se 'meine Mutter, Mütterchen' 
[anyám anyóka] (312); na Bram ijhé éiőánnv" rjöfilá 'unsere Stiefmutter, 
die Junge Frau [mostohaanyánk nő] gab uns zu essen' (330); ni s s á fi fi §o e -
s ökk o, piőé totem má 'mein Vater, der Alté [atyám öreg], er sagte so' 
(328); hüifi miíckuUei 'mein Sohn Nikolaus' (577); hwr mikkuleei 'dein Sohn 
Nikolaus' (576); Arch. héb'eőv p u %űt' s e pln" tarppl"3 'seine Mutter, 
das Mütterchen [anyja anyóka] kam heraus' (174). — A következő, okszinói 
szövegekből való adatok világosan mutatják, hogy ezek a szerkezetek volta
képpen értelmezős szerkezeteknek foghatók fel: n é fi em ő v pu% üt' é e m" 
aőan tirssa"áőv 'ihre Mutter, die Alté [anyját, anyókát], schob sie weg' (253); 
X a Ére Btv %á s a fi fi a m" amoré' táőorppir ? Va ram schlágst du den 
Knecht? ' [szolgáját, embert] (253); %aBrembio %á s a fi fi am" yuilr\^ 
ori fi fiarjáőv 'von dem Knechte trocknete (sie) gut das Blut ab' (254). 
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F ö l d r a j z i n e v e k r e kevés adatunk van, de ebből a kevés adat
ból is megállapítható, hogy a földrajzi név jelzője a földrajzi fogalom nevének 
(vö. SIMONYI i. m. 40. KERTÉSZ i. m. 34—7; SEBESTYÉN i. m. 30—1): (CASTR.) 
ni er u j ahan gaeuhana 'am Ufer des Weidenflusses' (150); tarem njuoro-
kutadi'eh jihej köji nje uari üödjanda taeurabtádi eh 'wáhrend sie so 
nachjagen, auf den Jihej Landrücken zur áussersten [Renntierjagd-] Batterie 
jagten sie ihn' (202); ( L E H T ) O. n é r ü jcnyakköntD marrafinnv rhirjt) 
'er geht den Strandsand des Weiden-Fhisses entlang' (170); tarem" %ae" na" 
jáderitayaniv tasü ja pjmallan' tussá fiái yjcimml"3 'so mit dem Gewitter 
wandernd an den Oberlauf des T&s-Flusses liess er sich mit Feuer herab' (31); 
sámftv" tö 'i.-See' (519); jár" sál'l'e '/.-Landzunge' (i. h.); Oksz. % a éréi" 
ja $ vjtn m n^m^ufifiio"3 'in den Ob-Fluss gingen wir' (559); BZ. aniJAáfi-
fieitaft jwni)rérkkv j á %a m"3 'wiederum galoppierte ich über den Bucht-
verzweigungsfluss' (283). 

Számos adat szerint a szamojédban jelzőül állhat a puszta a n y a g 
n é v , amelynek külön jelzője is lehet. A számnévi jelző elválaszthatja az 
anyagnóvi jelzőt jelzett szavától (vö. SIMONYI i. m. 33—4; KERTÉSZ i. m. 
43 — 56; SEBESTYÉN i. m. 31—5; B E K É : NyK. LVI, 278—282). Igen gyakori 
a 'vas' jelentésű szónak anyagnévi jelzőként való használata: (CASTR.) jé s e 
ti e fi ja jied jutngahajuda 'mit Eisennágeln gegen die Erde schlug er sie 
fest' (152); jiesi mead am gonaeua'ah 'das Eisenzelt wir fanden' (303); 
(LEHT.) P . jésse pufvjá 'der eiserne (grosse) Hecht' (197); sifi j éss e%ar fi 
'sieben eiserne Lárchen' (198); Oksz. jésse iwryannio ladafifiénmd 
m^edv 'mit der eisernen Freibstange wollte ihn schlagen' (263). A következő 
példában a 'vas' jelentésű szóhoz -kko demin. képző járul: jéssekko 
safifiamDrn taBr"nanDrv, jéssekkopifi'fildv ta~Br,,nanvr'D, jéssekko ö Bra ő w 
taBr"nanDrv síit® m^er]Grüm"3,seine eiserne Mütze wenn er gibt, seine eisernen 
Stiefel wenn er gibt, seine eisernen Fáustlinge wenn er gibt, nehme ich dich' 
(271 — 2); Maik. tussexannattn fiiésédn fi í j j 9 n tajjdü rjaémaj 'in seiner 
Tasche war Eisendraht' (133). — A kamaszban — szótári adatok szerint — 
a 'vas' jelentésű szó csak képzős alakban fordul elő jelzői használatban. 
A -i, illetőleg a -ka képző specializáló jelentésű demin. képzőnek fogható fel: 
(DONN.) bázái búi 'eisenhaltiges Wasser'. bázaká-bw, bázáyv-bw id., vö. bázá, 
fiázá 'Eisen' (vö. lentebb 71, 73. 1.). 

Érdekesek a nyenyecben az 'ezüst' jelentésű szóval alakult szerkezetek: 
(CASTR.) njanaej tiemvko 'Silbernes Stiefelband' [személynév] (149); (LEHT.) 
P. nennal %ij jár amorénn'D mseitar? 'wozu verwendest du deinen silber -
nen Napf (131); Oksz. nennaei um,Brajjá 'Silberner Fingerhut' [személynév] 
(254); nennaei l rí n é r\ Gra m" pajje"ádv 'Silberbogen erreichte er' (263); 
A nyenyec 'ezüst' jelentésű szónak a 'wirklich' jelentésű szóval való össze
függésére CASTRÉN szótára is utal. A jelentésfejlődést megmagyarázzák a 
következő adatok: (CASTR.) panits illna njanaej jéseda adimeáh 'unter ihren 
Kleidern hervor Silber [igazi vas] kam zum Vorschein' (142); (LEHT. ) Arch. 
jésse rjün^t'sáxaő n e n n a i jésse nim" nékkaikkajjáőv 'hinter der eisernen 
Zeltstange den silbernen [igazi vas] Gürtel gern ergriff er' (173). Az 'ezüst' 
jelentésű njanaej stb. szó eredeti jelentése 'wirklich, echt' volt. (vö. CASTRÉÜST, 
Deutsch-sam. Wb.); a szó eredetileg jelzője volt a 'vas' szónak, s tapadással 
nyerte 'ezüst' jelentését.17 Maga a jiese szó is előfordul 'ezüst' jelentésben: 

17 Vö. chti (KARJ.—Toiv.) V. idm uvx 'Silber' [jó vas ; jó fém']. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LIX. 
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(CASTR.) laonpadanda j i e s e d a há~mi0ih, jiesenda illna noj málitseada 
aőimeáh 'nach dem Schütteln fiel Silber herab, unter dem Silber hervor ihr 
Tuchrock kam zum Vorschein' (142). 

Érdekes CASTRÉN német—szamojéd szótárában a nyenyec 'Stahl' 
jelentésű szó is, amelyet a 'vas' jelentésű szóval alakult összetételnek tekint
hetünk: sljésea, sljése' 'Stahl'. A szó LEHTISALO szövegeiben is előfordul: 
O. t'Hkkl éid!é %ardv si-jeséé torjáé filnaljáxa"3 'jené zwei Messer 
begannen als stáhlerne Flügel zu flattern' (25).18 

Más fémnevek ('arany', 'réz') is előfordulnak anyagnévi jelzőként: 
(LEHT.) 0 . tüő® síb'imjsé'i s öl ott ái n üJH i'" t!?éfí%a(5(3v ma 'dann bei 
Ankunft im siebenten goldenen Himmel sagte er' (19); Maik. numkl slmnv 
Xl A1 ni r a p Pl o íc k u ríeptvrjrjv 'von dem Sternloch hángt ein goldener 
Kasten herab' (141), 0 . éifim" xü^ottD nárafio- jed r\amUat panmi 
'ein Kupfertopf mit sieben Henkeln war voll von Fleisch' (170); BZ. n a -
ráfion pé nb z er m" man t'iauirjáfi 'die Zaubertrommel aus Kupfer nahm 
ich hervor' (333). 

'Kő, fa' és más anyag-nevekkel változatos jelzős szerkezetek alakulnak: 
(CASTR.) p a e s e a d m tahaptáda 'den Steinhügel zerbrach er' (221); (LEHT. ) 
O. maii niü jélrjüé ft á r s á ő áí m" éértta'xáőm,,JI! 'wenn ich doch an.Stelle 
des Knaben einen hölzernen Sjaadai mache!' (9); xő jár/ka t'sénlv 'seinen birke-
nen Schüttelstab' (439); xu$safiai nennsts" n é rw sérjannom" ééritajje 
'[dann] mögé jeder Mann ein Weidenfloss machen' (14);190ksz. sicÜe turjorös" 
torja' t§-annokkönnn 'die zwei Tungusen kamen mit ihrem Rinden-
boot' (75); BZ. öpt^smr^mBras s§séeptso s a fi jü a m r>rv miiifeBt'erjáőv 
'immer weiter laufend, ihre Mütze aus Vielfrassfell warf sie weg' (310); Arch. 
Xárjtsonta' nád x °~ Brv mdíjsemtn n öl t a ni séítamtv n^kkalrjüőv 
'von der Seite seiner Kopfunterlage seine Malitsa aus Feli mit einem tuchenen 
langen Oberrock ergriff er' (173) stb., stb. 

Gyér adatok szerint a m e n n y i s é g e t , m é r t é k e t jelölő főnév 
a szamojédságban is jelzője annak a szónak, amelyre vonatkozik (vö. SIMONYI 
i. m. 36—8; KERTÉSZ i. m. 57—65; SEBESTYÉN i. m. 35—43; FOKOS: NyK. 
LVI, 13—32). (GASTR.) side rjumbija lata 'ein zwei Finger [dickes] Brett ' : 
nahar t'iwie pea 'ein drei Klafter [hoherj Baum'; side-po nu 'ein zweijáhriger 
Sobn'; nahar-po ty 'ein dreijáhriges Renntier' (Wb. Anh. 373); (LEHT.) 
O. n a X& r p^p ö j 111é fii n aj s ekkl r\drr\ a é xa?Je e r wurde so gross 

18 A 'Stahl' jelentésű nyenyec összetétel első tagját a következő finnugor szóval 
egyeztetem : md. (PAAS., Chrest.) E. sija, M. éije- 'Silber', mri (WICHM., Chrest.) KH. , 
U. si, M. si% 'Silber', (PAAS. — SIBO) sij id. A szókezdő hangok *á- folytatói. A szóközépi 
-*i- ebben a szóban a nyenyecben éppen úgy elveszett, mint.pl. az 'Eiter' jelentésű 
uráli szó nyenyec megfelelőjében (vö. PAASONEN, Beitr. 201—2; LEHTISALO : FUF. 
XXI, 34 ; md. i-nek az 'Eiter' jelentésű szóban is nyenyec l felel meg). A szóban forgó 
nyenyec összetétel eredeti jelentése 'fehér (fényes, tiszta) vas (fém)' lehetett. Ilyen 
típusú összetétel a magyar ezüst szó, amelynek eredeti jelentése 'fehér vas (fém)' s az 
ezüst egyik neve a chantiban : (KARJ. — TOIV.) Kaz. seluo%, O. sélo/, amelynek tulajdon
képpeni jelentése 'tiszta (finom) vas (fém)' (vö. TOIVONEN : FUF. XX, 59). Ami az 
ezüst mordvin-mari nevét illeti, az éppen úgy jelzős szerkezetből válhatott ki, és tapa
dással nyerhette mai jelentését, mint az ezüst nyenyec njanaej stb. neve és mint a réz 
nyenyec úa,rawa neve (1. alább 89. 1.). 

is A 'Floss' jelentésű szó összetétel, vö. nyeny. (LEHT.) P. se, Kisz. sé, Nj. síé' 
'Floss' ; kam. (DONN.) SÓ, SÖ 'Floss aus zwei zusammengebundenen Baumstámmen, 
beim Fischfang auf den Seen des Sajanischen Gebirges verwendet, Floss im allgemeinen' 
és nyeny. (CASTR.) r\ano 'Boot, Fahrzeug' (vö. LEHTISALO : FUF. XXIX, 117). 
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wie ein drei Jahre gelebtes Kind' [három év élt gyermek naggyá ( = nagy levő), 
vált] (33); t'óéi. tv t' é % Bre pám tv vauin Jta' %urrádv 'ihre Freibstange 
von vier Klaftern bánd sie wieder dahin (d. h. in den Schlitten)' (461); OD. 
sefiöBtáfi pá side %áéfí%ádantv sidempoV sappdőao 'er schlug zweimal 
von zwei Seiten in einen Baum, der eine Klafter an Umfang mass' (107). 
A szelkupból és a kamaszból is idézhetek példát: szelk. (CASTR.) sél$ i 
kaland üdep kamged'sieben Schalen Branntweinsieeingoss' (338); (PROK.) 
cunDit köti piri sdppeiniBa 'lo(va)-bordamagasság[gal] áttörendő' (108); 
kam. (DONN.) pel Vi 'Halbmond'.20 Gyakoribbak a nyenyecben az olyan mér
tékjelzős kifejezések, amelyekben a mértékjelölő főnevet pir 'Höhe; hoch', r\ar 
'Grösse; gross', lata 'breit', nanota 'dick' főnévi, illetőleg melléknévi jelző 
választja el a jelzett szótól: (CASTR.) side umbija ndvota lata 'ein zwei Finger 
dickes Brett ' ; nahar t'iwie pir (pirt'eá) pea 'ein drei Klafter hoher Baum'; 
hdbta var jahadiei 'eine Renntierkuh gross wie ein Renntierochse'; nienet'ea 
pir pea 'ein mannhoher Baum'; nienet'ea leato pea 'ein manndicker Baum' (Wb. 
Anh. 373—4); (LEHT.) 0 . jifidv fi^^sökku rjuőá'nántv VÖBF" v a e $ fi v v d r 
j ülj é é r m" námBri 'sein Grossvater, der Alté, hált in seiner Hand ein Kopf-
grosses Stück' (3); %üssafiai nennejsá^rjáéfífiv ni" %aé" tü var tat tű' 
möjjö 'er warf auf den Kopf eines jeden Menschen einen Funken von der 
Grösse eines Blitzes' (30); Arch. % a év. o" tű" rj a r t ü" jéssamjéd^"3 'blitz-
grosse Feuer flammten a u f (177). 

' A főnévi jelző egyes állandó kifejezésekben sajátságos h a t á r o z ó i 
funkciót tölt be: (LEHT.) Oksz. ne" p iXm\Braerr\a, n e" j l ő ám"^.Brüérvá 
jübda,m^BröJ)ámBran"3 '[sie] spaltet für die Frauen Holz, trágt den Frauen 
Wasser zehn Jahre láng' [nő-fát aprít, nő-vizet hord] (273); n e" pám" msen-
nőn, n e" j l ő a mjm^ennon man mákkanan! 'spalte für die Frauen Holz, 
trage den Frauen Wasser in meinem Zelte!/ (i. h.); BZ. iefijjöí'üevtírahnv 
n e pjp á m^Breérita ,ki, n e" jíősm^BrEeritaíckl 'zu dieser Zeit spaltet er wohl 
Holz für die Frauen, trágt wohl für die Frauen Wasser' (331 ).21 Ha azon
ban a ne", he" szó gégezárja egy elveszett dativusragra utal (és nem az 
eredeti szóközépi nasalisra), akkor ezekben az adatokban a ne", né" szó 
valóságos határozói jelző. 

I t t említhető meg a következő két érdekes adat is: (LEHT.) Oksz. n á r" ^ 
k a h^Dri saram"3 'ich bánd für drei Schlitten Renntiere' [három szán(ra 
való két-két) rénszarvas] (299); Nj. rifi^fiattvd jíyou 'auch kein 
Knochen blieb („kein Wort von einem Knochen gibt es") ' [csont-szava 
nincs] (416). 

Igen érdekesek az olyan jelzős szerkezetek, amelyekben a j e l z ő 
m a g a i s f ő n é v i j e l z ő s s z e r k e z e t (jelzős testrész-név, számnévi 
vagy más jelzővel ellátott személyragos főnév), b i r t o k o s s z e r k e z e t , 
i l l e t ő l e g n o m i n á l i s m o n d a t (vö. SIMONYI i. m. 43—7; B E K É : 

20 A fordított szórendű nyenyec 'Hálfte' jelentésű szavakkal való összetételek 
voltaképpen birtokos szerkezetek, amelyekben a 'Hálfte' jelentésű szó nem hátravetett 
jelző, hanem birtokszó (vö. N.-SEBESTYÉN : Acta Linguist. Himg. III, 318 — 9, és 
NyK. LVIII, 139). 

21 Ilyen kapcsolatok a manysiban is vannak : áál-jiw 'nyíl[nak való] fa', %um-
kasáji 'férfi[nak való] kés', úé-kasáji 'nő[nek való] kés' (vö. SZILASI : NyK. XXVI, 176). 
Vö. még a régi magyar tűzfa 'tűzifa' ; Brennholz' (OklSz. 1240) típusú összetételeket 
(SIMONYI: Nyr. XLVHI, 50 — 51), amelyeknek rokonnyelvi megfelelői is vannak (vö. 
SZILASI i. h.; SIMONYI i. m. 52 ; B E K É : FUF. X X i n , 9 1 - 2 ) . 

5* 
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NyK. XLII , 368, 384— 9; KERTÉSZ i. m. 65—77; SEBESTYÉN i. m. 44—5): 
(LEHT.) O. émŐBré r\a jiH'fi 'der Riesen-Todesgeist, mein Grossvater' [óriás 
halálszellem nagyapám], (520); tádv t'ikkáő j3s e ) j ár\ a é né rjámmiőv r\áh\" 
maitö-rjéő'D 'dann sohnitt das Einbein-Weib [fél-láb nő] wieder seine Brüste 
ab' (104); játl'en^se(3 jiflkkomi"3 'mein Grossvater Sonnenauge' [nap-szem 
nagyatyám] (530); rjáéfífiö jarrv %ádáíckomi:'3 'mein kahlköpfiges [fej-kopasz] 
Grossmütterchen' (508); Mezeny rjáefiftw tasik sízéfi 'ein kleiner Vogel mit 
braunem Kopf [fej-barna madárka] ^AblSuff. 377); ^CASTR.) jiese meada 
jieru njdr 'Wirt des Eisenzeltes, dein Kamerád' [vas sátra gazda társad] (46); 
(LEHT.) siflmjhwrfe fíorkko" nis'e 'ein Bárenvater mit sieben Jungen' [hét 
gyermeke medve apa] (470); Oksz. aéfifiödv serkko fí^esko '[dieser war] ein 
weisshaariger Greis' [feje-fehér öreg] (76). 

Sajátságos állandó kifejezés LEHTISALO szövegeiben a jan-fóér hennM'é" 
'die auf der Erde wohnenden Menschen' (7), vö. janj&ér nennet's" (9, 30 stb.) 
kapcsolat. A ján/sér jelzőt egy másik jelző választja el jelzett szavától a 
következő mondatban: O. fóédv" jánt&ér hennái nennet's" rjadebaitü" 
Xánéőam" %ádá% 'die jetzt auf der Erde wohnenden richtigen Menschen (d. h. 
die Samojeden) können deshalb kein Wildbret töten' (33). Egy puri adatban 
egy és ugyanazon mondatban a janj!^ér összetétel önálló kifejezésként és 
jelzőként fordul elő: jánJ'^érer]j^ajjimBr" jánj'-^ér xánedv mai" %ádad<D 
'wenn auf der Erde Bewohner erscheint, das aüf der Erde befindliche Wild
bret tötet er alles' (20); vö. még Oksz. %arn jarii'jíér fü/s§nnatjö"3 

'unsere eigenen Landleute, die Russen, kamen' (554). 
A szóban levő összetételt CASTRÉN szótárában is megtaláljuk: jander, 

jat'er 'Einwohner'. Megtaláljuk továbbá CASTRÉN szövegeiben is: siu j ean-
di er hadaieda hiléáh 'die Bewohner der sieben Lánder erschlugst du wohl' 
(74); siu j i en d i er hádawaen 'die Bewohner der sieben Lánder hast du 
erschlagen' (76); siu j i endi er opoj niem paevi0ih 'die Bewohner von 
sieben Lándern auf eine Frau begannen sie (zu schiessen)' (258); siu j endi e r 
side njád labmaedd 'die Bewohner der sieben Lánder von zwei Seiten hatten 
ihn durchschossen' (262). Ezekben a mondatokban a siu 'sieben' számnévi 
jelző a jeandier stb. összetétel első tagjára vonatkozik. 

Az összetétel önálló használatára érdekes példáink vannak LEHTISALO 
szövegeiből is. O. t'Hkkim" táfípl rjáefifíor, t'Hkka-ftfia%annv j á n i' nj & é r" 
jiÜ'efiftv jamban xáííedu" ni sussorjaru"3 'wenn du ihn bráchtest, dann aber 
würden den Bewohnern meines Landes zu Lebzeiten die Fische nicht zu 
Ende gehen' (26); néPxa"nv wafixT máíer\ka"nv j anj'* ér 7 « " » o n ö B" 
r\arkkv tadebe tafinepfó 'einst in früheren Zeiten hatten die Bewohner der 
Erde einengrossenZauberer' (30); BZ. man ján- dér" mür\Grobáh m§°er]Gru"a 

'die Bewohner meines Landes gerhorchen meinem Wort ' (327). 
Az összetétel első tagja, a 'föld' jelentésű szó; ennek szóvégi n hangját 

— mint más alkalommal kifejtettem (vö. NyK. LVIII , 152) —a tőhöz tartozó 
elemnek vagy a sg. dativus n ragjának fogom fel. A sztereotip szerkezettől 
eltérő formát mutat két obdorszki adat, az egyikben, a jáhvnj'éér" szerke
zetben, a jahi'n alak a sg. 1. személyű birtokosra utaló sg. dativusi alak, a 
másikban, a jánJ^érxa"n'D szerkezetben, a második tag plur. locativusi 
alakban jelenik meg. 

Néhány adatban a dér, föér szónak 'Inhalt ' és ebből fejlődött 'voll' 
jelentése van: (CASTR.) pi madan uandien di er amjeda 'wáhrend der Nacht 
den Inhalt des Fleischschlittens er ass' (226); anondon dier amsetide 'einen 
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Kahn voll isst er' (176); odembeá jádapts side hiden d i e r amjeda 'Faulbaum-
stab [személynév] zwei Tassén voll ass' (226); (LEHT.) O. nárafío' jédantv 
t'éérm" 'den Inhalt des Kupfertopfes' (170). 

A meádan dier kifejezés és alakváltozatai grammatikailag azonosíthatók 
a jánjf^ér kifejezéssel. Ezt a kifejezést jelzős szerkezetben nem találtam meg, 
csak önálló használatban: (CASTB.) pudamda mlruadsi, meádan dier 
hádambih nientseám mlruadsi 'ihn als Waffe haltend, er t ö t e t d i e im Zelte 
Befindlichen,den Mann als Waffe haltend' (42); meátan diertjuku ökhánda 
jutida 'die im Zelte Befindlichen allé er peitschte' (179); öbo meadotier 
sedras jadarr\ah 'die Bewohner der einzelnen Zelte gehen gebunden' (10); 
(LEHT.) Oksz. man m a"án,óré"r" 'die Bewohner meines Zeltes5 (560); Kan. 
appbí m áő n^dér 'die zu einem Zelte gehörigen' (224). 

Csak CASTKÉN szövegeiben találtam adatot a 'die Bewohner des Lagers, 
die Lagernden' jelentésű, az előbbiekhez hasonló összetételre, ameiy szintén 
csak önálló kifejezésként használatos: (CASTR.) jinili ü ö siti er '[er] begann 
auf die Bewohner des Lagers zu schiessen' (10); hünjána Isin dier mue-
louwa salján jilibtsimansj haije'h 'am Morgen die Lagernden auf die (hohe) 
Halbinsel Muelouwa gingen auf Renntierjagd' (124). 

A tárgyalt szerkezetek alapján megérthetjük azokat a főleg CASTEÉÍÍ 
szövegeiből kimutatható kifejezéseket, amelyekben a dier szó és alakválto
zatai 'Bewohner, Mensch' jelentésben jelennek meg: (CASTR.) siu jurtier 
hamuid 'die Bewohner von siebenhundert [Zeiten] liessen sich herab' (10); 
side siu jur dier tjukü kddaeda 'die Bewohner von zweimal siebenhundert 
[Zeiten] allé erschlug er' (43); siu jurndier 'siebenhundert Menschen'(62); 
siden siu dier 'zweimal sieben Menschen' (i. h.); (LEHT.) Oksz. %aBréf}($ák^ 
kasain, pádö" jár\Gru nuC si"ifi jmrn^órér 'Knecht, wir habén ja kein Holz 
in siebenhundert Zeiten' [szolgánk ember, fájuk bizony nincs hétszáz [sátor] 
lakói(nak)] (252); si"ifi jwőan^ór é r 'die Bewohner von sieben [Zeiten]' (306); 
Maik. rjijifsiér tösotu, tásku tjiÁijsier, síel tásku 'einer vom fremden 
Stamme (ein Tundrajurak) kommt, ein Reicher fremden Stammes, ein sehr 
reicher' (86). A dér, t'sér szóval alakult egyéb összetételeket 1. H A J D Ú : J S F O U . 
XIV/1, 4 8 - 5 0 . 

Két sajátságos összetétellel is alakulnak a nyenyecben jelzős szerke
zetek. Mind a két összetételben a főnévhez 'áhnlich' jelentésű enklitikus 
elem tapad: -laha, -raha és tölaha, illetőleg alakváltozataik. Jelentésben 
megfelelnek a magyar jó forma, pántlika forma típusú kapcsolatoknak (vö. 
KERTÉSZ i. m. 67).22 

A GASTRÉN példamondataiban (Wb. Anh. 388) előforduló tölaha alak 
alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy a tölaha enklitikus szó maga is össze
tétel: tö 4- laha. A tölaha szó 'ein solcher' jelentésben CASTRÉN nyenyec szó-

22 Á nyenyecben a -öaréfi, -dáfem 'áhnlich' enklitikus szóval is alakulnak össze
tételek, de ezek az összetételek — adataim szerint„ — jelzői szerepben,nem fordulnak elő : 
Példák: (LEHT.) O. pübá fiüd'öőannv r\ aí é e k k fwő a re fi yaefiftl 'sie war wie ein 
heranwachsendes Kind geworden' (41); tjájjédv sirre^barefí Xa)lÍe 'sein Körper 
wurde wie Schnee' (96) ; habi éditv xáefí p l^Jb á r e m" '%áeifil 'die eine Seite seines 
Gesichtes ist nachtáhnlich geworden' (537) stb. Ez az enklitikus szó valószínűleg azono
sítható a tareirí" 'so' adverbiummal. — Ilyenféle kapcsolatok a chantiban a lamba stb. 
szóval való összetételek (KABJ . — TOIV. Ni. támp*' 'áhnlich') (vö. BEKÉ : NyK. LIII, 246). 
Hasonló szerkezetek a mariban is előfordulnak a kaÚ9, yaÚ9 'hasonló, olyan mint ; for
májú' szóval, úgyszintén a permi nyelvekben az udm. kad', komi kod' szóval (vö; BEKÉ : 
NyK. LHT, 246, LV, 252). 

\ 
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tárában is fel van jegyezve (vö. még Gr. §§ 458, 571). A tö elem alighanem 
névmási eredetű. A kétféle összetétel néhány adat szerint elölálló jelzőként is 
előfordul a szövegekben: (CASTR.) seauraha jéseah 'Schuppenáhnliches Eisen' 
(209); j i ej er ah a tjirih njimnje mingah 'über Wolken wie Zeltdecken 
geht er' (208); (LEHT.) O. í'*eőü" tdb'o nérná" fáwkkü járni" t'swrara%'b %aeBr%$e 
jám" nÚLBrír]áe]jef 'von min an mögé dieses mein Land die Treibstangenáhnliche 
Heilige Státte heissen!' (51); r)§rmanlv nab sir r er a % á t' & l r'a, t' & i r" 
tannálb"3 'vonNorden her schneegleiche Wolken, Wolken erhobensich' (539); 
OD. járra%á xálmer'3 'erdáhnliche Tote' (192); Maik. saras jám jieJ ndy %aii-
Á i" j é a r % v" t'sönnd w, fíirjghej, kánnutaofckü 'mitten im Himmels-
meer^ [sind] wie Baumstümpfe Fuchs, Vielfrass, Wolf (138); Arch. 
nárafífiw pén í>zérltr> j i r i'n ^t ölx v peiijbíerltv ^Brénnái"3 'seine kup-
ferne Trommel, seine dem Monde gleiche Trommel zog sich s t r amm' 

<181>-
CASTRÉN példamondataiban ezek az összetételek nominális állítmány -

ként is előfordulnak: hdsawa h ab i r aha, hásawa habi tölaha 'der 
Samojede ist dem Ostjakén áhnlich'; noho tönaraha; noho tön a 
t öl aha 'der Steinfucbs gleicht dem Fuchs'; man nisean tölaha 'ich gleiche 
meinem Vater'; maii nu n eb en d a tölaha 'mein Sohn gleicht seiner 
Mutter'; maii t eu n an t y tölaha 'mein Renntier sieht dem Renntier 
meines Bruders áhnlich' (Wb. Anh. 388). A szövegekből való alábbi adatokban 
a -raha, -laha és alakváltozataikból alakult összetétel szintén nominális állít-
mánya a mondatnak: (CASTR.) tjuki nientsa n ü ml aha 'dieser Mann ist wie 
Gott ' (268); njanaej tiradah njanaej murteh tuodana t urháh 'seine 
silberne Faust, seine silberne Ferse sind wie brennendes Feuer' (77); (LEHT.) 
Oksz. jéSsekko safiftajézá t ö ő a n n vjl u r x ® 'kleine Eisenmütze ist einem 
Feuer zum Wármen áhnlich' (274); Arch. jésse sTsejébv töbann vj> ür x w"a 

'ihre eisernen Bánder sind wie die brennenden Feuer' (187); wáeptöbu" mar á'i 
7} uml a xv'3 'ihr Haar ist wie Stiefelstroh' (187); Lj. narrü karráxannv§ 
jwt jáptá mattü s i° k k ü" (5 é°k r a x v $"3 'an der Biegung des Erdrückens 
sind zehn schlanke Zelte áhnlich einem Gánsehals' (591); Maik. pietarrv pörjknv 
sénsámmi fiiéssav míat x ülla pá r x® 'in der Mitte des Waldes ist das 
eisartige, eiserne Zeit des Waldriesen' [az erdő közepén erdőóriás vaskunyhó 
jégforma] (134). Ritkábban található^ LEHTISALO szövegeiben a tölx® szó 
állítmányi használatban: 0 . s§r" parkkaba si r r e njt öl x® s e m weisser 
Pelz war dem Schnee gleich' (18); r/aéptöbv rjáni" s öliotál j é bá' ti an^ 
tölxv"3 'inre Flechten wieder sind wie ein goldenes Büschel' (40); Arch. 
jé8ée jáöaBt'seniv num Gyn^d ölxv ' s e m eiserner Stáb ist sternáhnlich' 
(179). A tölxr) enklitikus szó a LEHTISALO szövegeiből való adatokban az előtte 
álló szó dativusi alakjához járul. Világos dativusi alakokkal kapcsolódik a tölaha 
szó CASTRÉN egyes fentebb említett adataiban is: maii nisean tölaha 
'ich gleiche meinem Vater', maii iiü iiebenda tölaha 'mein Sohn gleicht 
seiner Mutter'. 

Érdekes kapcsolatot alkot a v-raha szó a létigével, illetőleg a létige *-ta 
képzős igenevével: (LEHT.) #aőo" rjilíikkv rj á ér a x® 'vermutlich ist er wohl 
der TeufeF (47); maii m^eppan saj3o rjaébaraxa 'er scheint gut für mich 
zum Tragen zu sein' (148); takkí" mád" r\ a é b ar a x « " 3 'jené Zelte sind es 
scheinbar' (441). A maikovszkajai nyelvjárásban a -raha elem *ms képzős 
igenévvel kapcsolódik: t'éőniidp káémrhdvrax^ rjammlttv 'es ist, als 
wenn ein Fuchs gegangen wáre' (146). A tölyv szó az obdorszki nyelvjárásban 
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a* ma képzős igenév dativusával alkot kapcsolatot: man ras é mm á nj, o i % v 

nifí{$l' rjü"3 'er ist kein solcher, wie ich ihn trage' (148).23 

Az enklitikus nyenyec raha, laha szót 'gleichwie' jelentésben CASTKÉN 
szamojéd nyelvtanában is megtaláljuk azonos jelentésű nganaszan (raku, 
lakú) és enyec (Őaha, laha) megfelelőivel együtt (Gr. 605, § 571: Adverbia, 
welche die Art und Weise ausdrücken). A nyenyec raha, laha és az enyec 
Űaha, laha dativusi alakoknak foghatók fel (vö. Gr. 580, § 564). A nganaszan 
alak -ku végzete eredetibb -kurj végzetre vezethető vissza, tehát a ngana
szan raku, lakú ugyanolyan dativusi alak, mint pl. jadikur) 'entgegen, anstatt ' , 
nogalikurj 'nahehin', kuntagur} 'lange' (i. m. 589, 594, 599). 

A nyenyec -raha, -laha és tölaha enklitikus szókkal alakult összetételek 
valószínűleg h a t á r o z ó i j e l z ő i a jelzett szónak. Ha ezekben az enkli
tikus szavakban a ha elem valóban *ka lativusragra megy vissza, akkor ezek 
lényegében megfelelnek a finn alasmclki, ylösmaki típusú összetételek s lativus-
ragot tartalmazó, jelzőül álló alas, ylös tagjának (vö. UOTILA: Vir. 1945., 332). 

III. 

A formális elemet tartalmazó nyenyec melléknevek kérdése 

Hogyan értelmezendők azok a szamojéd melléknevek, amelyekben for
mális elem van, azaz olyan elem, amely mai nyelvérzékünk szerint melléknév
képző funkciót teljesít? Erre a kérdésre a nyenyec származék-melléknevek 
egyes típusainak vizsgálata alapján szeretnék feleletet adni. 

Ha megnézzük LBHTISALO ,,Über die primáren ururalischen Suffixe" 
című művében a melléknévképzőket tárgyaló fejezeteket, feltűnik, hogy e 
képzők uráli voltát bizonyító szamojéd nyelvi anyag meglehetősen szegényes. 
A szamojéd adatok nem győznek meg arról, hogy ezek a képzők, amelyeknek 
uráli eredetében nem kételkedhetünk, már az uráli alapnyelv korában mellék
névképző funkciót teljesítettek. Úgy gondolom, hogy e képzők urál i alap
nyelvi funkcióját LEHTISALO felfogásától eltérő módon is lehet értelmezni. 

Hasonlítsuk össze pl. a következő két okszinói szövegből való mondatot. 
(LEHT.) jéé'sekko öBrat'seá öBraőv mfjedv 'kleiner Eisenfáustling 
[személynév] gab seine Fausthandschuhe' (272) és s§rr«&ko_Brdríckat'sdp 
%a)jáfi" nifi"3'? 'Weisser Renntierpelz [személynév], gingeroder nicht?' (278). 
A két mondatban levő jelzős szerkezet formailag semmiben sem különbözik. 
A jelzett szóhoz mindkét mondatban -t'siá, illetőleg -tsdv demin. képző járul, 
a 'weiss' jelentésű szó pedig éppen úgy felveszi a,-kko demin. képzőt, mint az 
'Eisen' jelentésű főnév. Miért volna hát a -Jcko elemnek melléknévképző 
funkciója ebben éŝ  a hasonló szerkezetű melléknevekben? (Vö. LEHTISALO 
i. m. 376 — 7). A -kko elemnek mindkét szóban specializáló jelentése van,24 

23 Hogy milyen viszonyban van a tölaha, tölyp enktitikus szóval a töUáTj&é ösz-
szetétel első tagja a (LEHT.) O. fíédáfi rjös" töiáarjáé yjxer%ö,ni"3 'jetzt sind wir scheinbar 
áhnlich geworden' (154) adatban, nem tudom eldönteni. 

24 Az ősi finnugor, illetőleg uráli eredetű képzők „deminutivum" elnevezéssel 
jelölt funkcióját RAVILA fejtegetései alapján kell értelmeznünk : ,,Maga a deminutivum 
elnevezés mint olyan nagyon keveset mond, és hogy nem a megszokott értelemben vett 
deminutivumi funkcióról lehet szó, az minden további nélkül világos. Igazán csodálatos 
volna, ha valóban lett volna olyan korszak, amikor a „kicsi" kifejezésére meglepően nagy-
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s amennyiben a képző a mai nyelvérzék számára melléknévképző funkciót 
tölt be, az csak másodlagos fejlődés eredménye. (A képző comparativusi 
jelentése késői.) 

LEHTISALO (AblSuff. 342) kimutat a nyenyecben egy *-ka- + *-j mellék
névképzőt, amely magánhangzó után -hal, -háei, -hí, -hl, nasális után -GF%, 
-ki, más mássalhangzó után másodlagos geminatióval -kkí alakban jelenik 
meg. Ez a képző van meg pl. a 'gelb' jelentésű szóban: O. tásrháei 'gelb', 
T. táSehai, Szjo. táslhaei id., vö. T. tásw id. Ugyanaz a képző jelenik meg a 
poháej szóban ebben a kifejezésben: Nj. éit'se^pohaej'zwei Jahre alt' (vö. pou 
' Jahr ') . Nem kétséges, hogy ez az ún. melléknévképző azonos a főnevekhez 
járuló azonos hangalakú képzővel (vö. LEHTISALO i. m. 339), s így a 'gelb' 
jelentésű szóval kapcsolatban éppen olyan specializáló funkciója van, mint 
főnevekkel kapcsolatban. Meggyőződésem szerint a poháej szóban sem mellék
névképzővel van dolgunk. Bár a si'isejpohaej adatot a njalinai szövegekben 
nem találtam meg, nagyon valószínűnek tartom, hogy a -haej végzet a poháej 
szóban is ún. demin. képző. Ha ez a szó egy főnévi jelzős szerkezet kéttagú 
jelzőjének második tagjaként fordul elő, mint ilyen pontosan megfelel a 
CASTRÉN példamondatai közt található side-po nu 'ein zweijáhriger Sohn' 
[két év fiú], nahar-po ty 'ein dreijáhriges Renntier' [három év rénszarvas] 
(Wb. Anh. 373) féle szerkezetek számnévi jelzős főnévi jelzőjének. Eszerint 
a pohuej szó jelentése nem 'jáhrig', hanem 'Jahr' . (A megfelelő manysi szerke-. 
zetekre vö. SIMONYI i. m. 44; KERTÉSZ i. m. 70.) — Tanulságos CASTRÉN nyeny. 
labtahy 'niedrig, niedrig gelegen' adata. Az alapszó azonos a nyeny. lapt 
'Niederung' és az eny. lota 'ebene Stelle' főnévvel. A -hy képző a labtahy szóban 
is specializáló szerepű nomenképző. Éppen az ilyenféle származékok adhattak 
alkalmat arra, hogy a képzőnek 'irgendwo befindlich' másodlagos melléknév
képzői jelentése fejlődjék ki, pl. (LEHT.) O. plhí 'draussen befindlich' (vö. O. 
pl-n 'hinaus'); 0 . , T. máíckí 'im Zeit befindlich' (ma, mád- 'Zeit') (vö. LEHTI 
SALO i. m. 342). 

LEHTISALO (i. m. 212—3) kimutat egy uráli eredetű *-t'se melléknévképzőt 
a nyenyecben; ez van meg szerinte pl. a 'leicht' jelentésű nyenyec szavakban: 
0., Szj. élBrU's, OP. síbít's, N. sifiit's, vö. O. éíBrl 'leicht'. Ez a képző van meg 
a N. %áefífiit's 'kurz' jelentésű szóban is, vö. O. laem? id. Ez a képző bizonyosan 
azonos a főnevekhez járuló *-tse demin. képzővel, amely önállóan, de főleg 
összetett képzők második elemeként lép fel, pl. 0 . , Szj. jikt'se 'schwarzer Hund 
mit weissem Hals; weisser Hund mit schwarzem Hals' (vö. jlU 'Hals') vagy 
O. nökköt'se stb. demin. (vö. 0 . nö 'Tür') stb., stb. (i. m. 210). A következő 

számú különféle képzőre volt szükség. Felfogásom szerint a deminutivumi jelentés másod
lagos, amelyre más-más úton jutottunk . . . Suffixumaink eredeti feladata lényegében 
szintaktikai feladat volt. A z v o l t a s z e r p ü k , h o g y a s z a v a k a t e g y -
m á s h o z k a p c s o l j á k . Primitív flexióra utalnak, flexióra, amely megelőzte a 
mait. A szavakat az előflexió kifejlődése után már nem csupán puszta szótövekként 
fűzték egymáshoz. A szavak összefűzésének ez a legrégibb módja természetesen továbbra 
is megmaradt, de a használata korlátozódott. Két alapforma kapcsolatával már nem 
lehetett elég egyértelműen kifejezni minden viszonyt. A suffixumok bizonyos tekintetben 
megszorították annak a szónak a jelentését, amelyhez hozzájárultak. A sufíixummal 
ellátott szó már nem fejezte ki a szó teljes jelentéstartalmát, mint az alapforma, hanem 
csak a jelentéstartalom egy részét. Vagy pedig a suffixumok megjelölték a szó jelentés
tartalmának különféle szempontból való szemléletét. FJ3 a különféle suffixumok bizonyo
san éppen a különféle szempontokat képviselik" (Virittájá 1945., 151—2). 
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főnévi jelzős szerkezet mindkét tagjához ugyanez a képző járul: ( L E H T . ) 
O. já%á/sem nékko/se 'das Zwillingsweib' (460). 

Ha figyelembe vesszük még CASTRÉN pir, pir 'Höhe, hoch' és LEHTISALO 
O. pir/se id. adatát (1. fentebb 60.1.), kimondhatjuk, hogy a *-fie suffixum-
nak a felsorolt adatokban csupán specializáló funkciója van, nem pedig 
melléknévképző funkciója. 

* 

Számos nyenyec szóban jelenik meg egy uráli eredetű f-f (*-i) képző,2& 

így pl. a 'Frühling', 'lenzlich' jelentésű szóban: (CASTR.) naraei, náraei 'Frühling, 
Frühlingsanfang (wenn noch Schnee liegt)', (REG.) narej 'Frühling', (BUD.) 
narej 'tavasz', (SPROG.) nárei 'Frühling, Frühlings-', vö. (CASTR.) nara, nára, 
Knd. nála 'Schneekruste', (REG.) nara 'des Frühlings', (LEHT. AblSuff. 59) 
Szj. nárw 'Frühling'. Alig lehet kétséges, hogy ugyanez a denominális noxnen-
képző van meg LEHTISALO alábbi adataiban: O., T. ndraí 'lenzlich', Szj., Oksz. 
nárái, Nj . nárrl id. (i. h.). Ezekben az adatokban a 'lenzlich' jelentés másod
lagosnak tekinthető, e szavak eredeti jelentése 'Frühling, Frühlings-'. A szó
végi elemet tehát denominális nomenképzőnek magyarázhatjuk. — Szintén 
uráli eredetű osszam. *-§ (*-i) nomenképzőnek foghatjuk fel LEHTISALO 
(i. m. 59) 0., Szjo., N. tárjl 'sommerlich, Sommer-', Oksz. tarjé id. adataiban meg
jelenő képzőelemet. Ez a képző van meg a 'Sommer' jelentésű szelkup szó 
narymi alakjában: tagi, tai, vö. nyeny. (CASTR.) ta 'Sommer', (REG.) ta 'Sommer, 
des Sommers', (BUD.) ta: ta-jer 'nyár' (tkp. nyár-közép), (SPROG.) ta' 'Sommert 
(LEHT.) Lj . tárj id., továbbá (CASTR.) ngan. tarja; eny. tő; szelk. tagge, tag, tárj; 
kam. ther/a id. A 'sommerlich' jelentés másodlagos, és a fentebb tárgyalt 
'lenzlich' jelentéshez hasonlóan jelzős szerkezetekben fejlődött ki. A 'lenzlich', 
'sommerlich' típusú nyenyec szavakban tehát a szóvégi elem nem melléknév
képző, mint ahogy nem melléknévképző az azonoseredetű - jelem a kamasz 
(DONN.) pai 'hölzern' Holz-' szóban (vö. kam. pa, pá, pá 'Baum, Holz, 
Wald'). Ugyanez a képző jelenik meg a 'Holz' jelentésű szóbán is egy kamasz 
szövegben: (Doisnsr.) d'upi pa'% paibi 'frisches Holz hackte sie' (90). Figyelmet 
érdemel, hogy bizonyos elszigetelt kifejezésekben a nyenyecben is megvan 
ugyanez a nomen-képző: (LEHT.) P. táöv mát^ut, rjáni"rjöB" %ab'ei-né. 
fáikki %ab'e\ -ne m" néöanír) m^edv. fdann trat er hinein, es war wieder ein 
Ostjakenweib. Jenes Ostjakénweib nahm er zur Frau' (166). Vö. még nnü AüMÖa 
'fa-hótalp', de nRxapad 'faház', nddapdü eapK 'erdei [tkp. erdő-] medve', de 
mdapa capMUK 'erdei [tkp. erdő-] vad' (N. M. TYERESCSENKO, O razvityii 
grammatyicseszkih katyegorii nyenyeckogo jazika (Voproszi tyeorii i isztorii 
jazika v szvetye t rudov l . V. Sztalina po jazikoznanyija). Moszkva 1952. 383.1. 

A *-j '(*•-$) képzős nyenyec melléknevek egy másik csoportjába tartozó 
szókat úgy foghatjuk fel, hogy azok tulajdonképpen *-j (*-i) képzős igenevek 
(vö. LEHTISALO i. m. 64—6), még pedig részben világos képzésű, részben 
elhomályosult igeneyek. Az igenévi eredet teljesen világos a (SPROG.) pede'i, 
pede'i 'müde' szóban (vö. SPROG. pede'é 'ermüden, müde werden'). Világos 
igenév a főnévvé vált (CASTR.) táléi 'Dieb , (LEHT.) 0.,Szj., Szjo. táílei id. szó is, 
amelynek tulajdonképpeni jelentése 'lopó' (vö. CASTR. tálén, tálieu, táleu, 

25 Figyelembe veendő, hogy szóközépi ősszamojéd *j vagy *i nemcsak uráli *i, 
hanem uráli *ú (PAASONEN, Beitr. 23 —4) és uráli *f, (TOIVONEN : FUF. XX, 82) szabályos 
folytatója is lehet, tehát egy osszam. *-j vagy *-i képzőben háromféle uráli eredetű képző 
eshetett össze. 
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(LEHT.) O. tátié 'stehlen'). CASTRÉN példamondataiban jelzőül is áll a táléi szó: 
wued táléi niene.t'eam namhawahat, man jéseda tatadm Venn du den 
Dieb [lopó embert] fángst, so werde ich Geld gebén' (Wb. Anh. 388). Igenév
képzőnek fogom fel a 'trocken' jelentésű szóban megjelenő képzőt is: (CASTR.) 
hásui, hasúi 'trocken', Knd. kasuj id., (REG.) hasuj 'trocken, seicht', (BUD.) 
hasuj 'száraz', (SPROG.) hásui 'trocken', (LEHT., i. m. 59) O., Szj., K., U. 
Xássui, Lj. klssüj, Sz. khsuj, P . klssüj id.; vö.. (CASTR.) hása-dm 'trocken 
machen'; (LEHT. 14) O. %ássa- 'trocknen'. A képző nélküli szótő (nomen-verbum) 
jelenik meg LEHTISALO következő adatában: kas pöhonnv§ 'in einem trockenen 
Jab r ' (i. m. 59). (A szamojéd és finnugor megfelelőket 1. PAASCNEN, Beitr. 
242—3.) TYERESCSENKO is hajlik arra a feltevésre, hogy az ilyen típusú 
állapotot kifejező melléknevek eredetileg participiumok (i. m. 385). — Hasonló 
képzésű ősi igeneveknek magyarázom a következő szókat is: (CASTR.) sanui 
'nass', (REG. , BUD.) sanuj 'nass; nedves', (SPROG.) sanui 'nass', vö. (CASTR.) 
sanoedm 'feucht sein', sanied, sanédm, saniem 'feucht werden', (SPROG.) saheé 
'nass werden, durchnásst werden'; — (CASTR.) paebi 'dunkel, finster', paewy 
'es ist dunkel geworden, dunkel', (REG.) paibi 'finster', (BUD.) paeve, paivi 
'sötét', vö. továbbá ngan. (CASTR.) faemei' 'dunkel', eny. (CASTR.) fei 'dunkel, 
es ist dunkel'. Az alapszó megvan a f. pime-nee 'es wird finster' igében és a 
pime-á (< *pime-dá) 'dunkel' szóban; — (CASTR.) jlbi, jipi 'heiss', (REG.) 
ippi id., (BUD.) jieppi 'hő, hőséges, wapKo'; jiepi 'meleg', (SPROG.) jépi 'heiss, 
hitzig', vö. (CASTR.) jiepiedm 'heiss sein', (LEHT. i. m. 282) O. jéppá id. stb. 
(PAASONEN, Beitr. 104). 

Nem lehet eldönteni, hogy nomenképző-e vagy pedig igenévképző 
(vö. LEHTISALO i. m. 54—5, 64—6) a 'Frost; kait ' jelentésű szóban megjelenő, 
a tővégi magánhangzóval összeolvadt *-f elem: (CASTR.) tlci (dlci), t'it'i 'kait'. 
Knd. (mscr.) t'esi id., (REG.) diói id., (BUD.) tiéci, t'iet'i 'hideg', tieci- 'ist kait ' , 
(LEHT. i. m. 281) O. hit'éi 'ist kait', vö. eny. (CASTR.) tet'i 'kait'. Az alapszó 
megv'an a lappban: lpN. (FRIIS) áuóce, gen. Suce 'pruina; Reif, lp. L. (WIKL.) 
Suoóe- id. (PAASONEN, Beitr. 163.). Valószínűleg ide tartozik a következő 
kamasz szó is: (DONN.) Sih 'Kálte', sjsd, ith, síin 'kait; Kálte' . 

* 

Tudjuk, hogy az uráli nyelvekben van egy többféle funkciót betöltő, 
igen elterjedt és életképes uráli eredetű *m, képző (vö. LEHTISALO i. m. 82 — 
119). LEHTISALO kimutatja a képző uráli melléknévképző funkcióját is (i. m. 
36_91) . Ennek igazolására több példát említ a nyenyecből, míg a nganaszan-
ból, a szelkupból, a kihalt motor és koibal szamojédból csak egy-egy adatot 
idéz. Nézzük meg LEHTISALO nyenyec adatait. LEHTISALO a nyenyec *-ma, 
*-me melléknévképzőről a következőket állapítja meg: „besonders das Numeral-
attribut der denominalen Adjektivableitung auf *-tta, *-tte kann das Suffix 
m habén; z. B. jurO. sifim silh 'ein Fisch: Schmerlé, russ. BbiOHb wörtl. 
'siebenlöcherig'26 (si(5 'sieben'; él 'Loch'); 0 2 slfim^töitv %áhna(ial (myth.) 

26 Tulajdonképpen 'hét-lyuk' ; a -t'se végzet sg. 3. sz. birtokos személyrag deter
mináló elemként használva. Hasonló szerkezetű halnevek a finnugor nyelvekben is van
nak : m. veres-szem 'leucisous erythrophthalmus ; Rotauge', udm. gord-sin id. [veres
szem], gord-burd 'rojiOBb' [vörös-úszószárny], f. punapyrstö 'Rotauge' [vörös-fark] (vö. 
N. SEBESTYÉN : NyK. XLIX, 84), m. orsófarok 'aspro ; Zingel' (vö. BEKÉ : NyK. 
XLII 359) A hasonló szerkezetű vörösbegy 'Rotkelchen ; rubecula' típusú összetételekre 
vö. BEKÉ i. m. 3 5 7 - 3 8 2 ; SZILASI : NyK. XXVI, 181-185. 
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'Habicht mit sieben Flügeln' (tö 'Flügel'); O. íéítamjjörjöítv 'viereckig' (tet 
'vier'; jö\ Nj . jörj 'Ecke'); OD. teítam' rjüeltv 'vierfüssig', OP. teítamjrjáetta) 
id. (rjáé 'Fuss'); U. si(f,em^BrÖ' (adv.) zwei Jahre ' , OP. simemjpöitdo 'zwei-
jáhrig'. Merke ferner: Oks. párnázatták 'Pferd' (wörtlich „mit hölzerner Deichsel 
versehen"), M. pám zaitv id. (pá 'Holz'; sa 'Deichsel'); OP. pámjpörjkdo 
'hölzerne Reuse'" (i. m. 90). — Ügy gondolom, hogy ezekben a kapcsolatok
ban a számnévi jelzőhöz járuló, valamint a pám, pám alakokban megjelenő 
-m elemet nem szükséges melléknévképzőnek magyaráznunk. Az -m elem 
eredetének megítélésénél nem az a döntő momentum, hogy az -ra elem -Itt) 
stb. végű szavakkal való kapcsolatokban jelenik meg, hanem az, hogy — mint 
más alkalommal bővebben is ki fogom fejteni — bizonyos fonetikai helyzetek
ben lép fel gégezárt helyettesítő másodlagos hangként vagy szervetlen hang
ként. LEHTISALO adatai szerint az ősi *m. képző az ősszamojédban *m. ~- *{}. 
alakban jelenik meg. Ennek a képzőnek a nyenyecben -my, -mmm, -me, -mme, 
-m -m, -f}@v, -fin, -/?, -B stb. folytatói vannak (vö. LEHTISALO, AblSuff. 85, 90, 
105 — 109, 112 — 113. 116, 118). A számnevekhez járuló elemnek azonban n és 
rj változata is van: (LEHT.) P . sid'.enJtöm^Grö 'er fand zwei Seen' (22); siden 
iöiínbmjjFábá 'zwei Füchse tötete er' (i. h.); O. t'éttvn^s i f} jédvntámi1"3 'merne 
vier [mai] sieben lánzer ' (472); s ifi njtöntdo ^'firmri"3 'deiner sieben Flügel 
Rauschen nur ist' (471); P. 'éi fí sénGrafi" jésse mámmw" s i fi n^swrj'sédu"3 

'sieben grosse schwarze Gánse umkreisten siebenmal unser eisernes Zeit' (130); 
O. s ifi rj^Jcárfí néjérfi 'Fee der sieben Lárchen' (470); Oksz. rj ö B a rjjrjedanafmd 
yásafifio 'es ist ein mit Treibnetz fischender Mann' (120); j w ö arjja-rörrr)^ 
náp(3oitá,,m/D 'das Galoppieren von zehn mánnlichen Renntieren' (593); 
jutrn^Drém^(ei,cc.) 'hundert Renntiere' (29-2); nár' j mr rjjGrá pt a m" (acc.) 
'dreihundert Renntierochsen' (348); vö. még (Arch.) sicÜe jiurttl rjáé lék-
kapta 'von zweihundert Renntieren die Füsse spaltete er' (174). Nem valószínű, 
hogy csak éppen számnevek mellett jelenhetik meg az ősi *m. képző n, y 
alakban, más funkciójában pedig nem. Ügy gondolom, hogy a pám alakban 
levő m elemet sem szükséges melléknévképzőnek magyaráznunk, úgyszintén 
a jéssem 'eisern' [tkp. Eisen] szóban levő m elemet sem (vö. Arch. j esse m-
oreexej3itv matté porh'éfifii 'der mit einem eisernen Gott Versehene (d. h. der 
Russe, welcher ein Kreuz um den Hals tr&gt) hat schon verdorben (námlich 
die Kranke) ' (546). 

LEHTISALO *-ma melléknévképzőt mutat ki (i. m. 90) a 'schlecht, arai ' 
jelentésű szóban: nyeny. O. fi$$0ftv, fiőzfifía 'schlecht', T. peipfía, fiöeififiv, 
Szj., U. /?őe/?/to, stb., Lj. . Nj. [Sáeimmvd, Kisz. fiáemm-D id. A régebbi adatok 
szerint a szónak a következő alakváltozatait ismerjük: (CASTR.) waewo 'schlecht, 
arm' (Wb); wuaewo ábnanőa manj hánahuu! 'wenn sie schlecht ist, wenn ich 
sie fortbráchte!' (275); hadd vuomdarahan 'du bist scheinbar einem Schlechten 
áhnlich' (266); vö. továbbá (REG.) voevo, voevu 'schlecht, mager'; (BITD.) 
waeva 'rossz, xy#o; bolond, ostoba'; (SPROG.) we.o 'schlecht, übel, hásslich,. 
bőse, schlimm, scbádlich'. Mindezek a származékok egy (LEHT.) /3se- fiaeí-, 
illetőleg a régebbi adatokban megjelenő woe-, umae-, (SPROG.) we- stb. alap
szóra vezethetők vissza. LEHTISALO szerint a /5sé-, fiaeí- szó jelentése 'schlecht, 
arm' (i. m. 90). A szövegekben a fi^é szó 'Armut' jelentésben is előfordul, de 
a szónak csak a szabad német fordítás szerint van ilyen jelentése. Ezt az 
obdorszki mondatot: ft^ejitíeljéd"3 '[die Menschen] fingén an in Armut 
zu lében' (16) magyarra szószerint így fordíthatjuk le: '[az emberek] rossz 
élni-kezdtek'''. Tebát a /58é_ szó jelentése ebben az adatban is 'schlecht. arm'; 
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vö, O. j Ő § | " s§ru" jáda%ad 'von dem Abhangder s c h l i m m e n Eise' (524). 
Valószínűnek tartom azonban, hogy az alapszónak 'schlecht, (arm) sein' 
jelentése is lehetett. Az alapszónak ugyanis egyéb származékai is vannak: 
(CASTK.) wuoma-dm 'schlecht machen, verderben' (Wb.), jiriu uomah 'mein 
Grossvater wurde schlecht' (261). Ezek az igei származékok verbum finitum-
kónt használt *-ma képzős igenevek, és azonosíthatók a 'schlecht' jelentésű 
szavakkal, amelyek ugyanazon osszam, verbum-tőből való *-m« képzős ige
névi származékok. Az ősszamojéd alapszó igei. természete mellett vallanak 
a szó későbbi, összetett igenévképzőkkel alakult elhomályosult igenévi szár
mazékai is. CASTRÉN nyenyec szótárában fordul elő a 'bőse' jelentésű waebiy, 
waebtl, wuebtü szó, amelynek képzője *-p.- + *-£.- -r*-j (*-i); ill.*~/3 elemekből áll. 
LEHTISALO kimutat a nyenyecből egy képzőbokor tagjaként előforduló -úta-, 
-iÉa- összetett melléknév-képzőt (i. m. 248—9), de nem mutat ki a nyenyecből 
ilyen összetett igenévképzőt. A szelkupban van azonban egy -pteá-, -pta-, 
-pte- összetett igenévképző (i. m. 261), amelynek elemei *-p.- -j- *-Ís. A waebiy 
stb. adatok vallomása szerint ez az igenévképző a nyenyecben is megvan *-i 
(*-fi) képzővel bővülve, mint igen ritka képző. Az enyec megfelelőben ugyanezt 
az összetett igenévképzőt mutathatjuk ki: (CASTR.) Ch. o-bt'i, o-bt'i-ko. — 
Figyelembe kell vennünk még a 'schlecht' jelentésű szónak nyenyec (OASTR.) 
wamsei, wamsaei, wanza, wanzek alaki változatait. Ezekben a *-ma képzőhöz 
*-sa, *-se, illetőleg *-sa, *-se—\- *-j (*-Í), illetőleg *-sa-, *-se- -j- *-1c képző 
társul. Ezek a származékok későbbi fejlődés eredményei, és szintén igenevek
nek foghatók fel. Az *-m. -\- *-se- -f *-j (*-i) képzős igenév verbum finitum-
ként is fel van jegyezve: wamsé-dm 'schlecht sein'. — Összetett *-m. -+- *-j (*~i) 
igenév-képzővel alakult a szelkup N. awoi, K.. Cs., FO. awai 'schlecht' szó. 
Mindezek a 'schlecht' jelentésű szamojéd származékszók eredeti kategóriájuk 
szerint tehát igenelek lehetnek; az alapszó nomen-verbum. 

LEHTISALO felfogása szerint (i. m. 109) *-ma- + *-?' képzős igenév a 
'bűnt ' jelentésű nyenyec szó: (CASTR.) pádawy 'bűnt' , (REG. ) padui 'scheckig', 
(SPROG.) pádiwi 'bűnt', (LEHT.) O., T., MB. pdőafiPí 'bűnt' , Lj., Sz., Kisz. 
pátml id., vö. O. pdőd 'bűnt machen'. Ugyanilyen képzésű igenévnek magya
rázhatjuk a (CASTR.) jámuwy 'krank' szót, vö. (CASTR.) jámau 'unpass, krank 
sein', (BUD.) járna- 'nem bírni (non posse)', (LEHT.) O. jámmd 'nicht können'; 
ngan. (CASTR.) jama-juama 'nicht können'; eny. (CASTR.) Ch. jeoabo id. 
A szamojéd igének finnugor megfelelői is vannak: kmi (WIED. ) I. jomtyny 
'schmerzen', (WÍCHM.) jomtini 'schmerzen, weh tun ' stb. (a -t- képzőelem); 
vö. még lp. jabmet 'móri' (TOIVONEN: FUF. XXX, 361 — 2. — Másként — 
HALÁSZ egyeztetése alapján — PAASONEN, Bejtr. 13—4; SETALA, Stufenw. 73, 
Verw. 62). — Elhomályosult *-ma- + *-?' (*-i) képzős igenév a CASTRÉK 
nyenyec szótárában feljegyzett pödawy 'nass' szó. A nyenyec szó a következő 
szamojéd szócsaládba tartozik: szamojéd nyeny. (CASTR.) pődádm 'nass 
werden', ngan. (CASTR.) foda'am, 2. fotujuam 'durchnásst werden'; eny. (CASTR.) 
Ch. foráro', B. fodádo 'durch und durch nass werden'. — A pádawy, jámuwy, 
pödawy típusú nyenyec melléknevek nemcsak alakilag, hanem eredetük szerint 
is igenevek. 

Uráli eredetű melléknévképzőnek magyarázza LEHTISALO a szamojéd 
-mta-, -mtá (+•*-?' stb.) összetett sorszámnévképző -m- elemét. PAASONEN 
(Beitr. 86) és SZINNYEI (NyHas.7 99) felfogása szerint a szamojéd képző a finn
ugor -nt- sorszámnévképzővel tartozik össze. TOIVONEN viszont (FUF. XVIII, 
190) valószínűnek tartja, hogy a szamojéd sorszámnévképzőnek megfelel a 
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chanti -mdt sorszámnévképző, s a szamojéd képző -m- eleme és a chanti képző 
-md- eleme talán azonosítható volna a finn etumainen 'der vorderste', ensi-
mdinen 'der erste' típusú szavakban levő -ma-, -ma- képzővel. A szamojéd 
képző *-ta-, *-Í£- elemét minden nehézség nélkül azonosítani lehet az uráli, 
illetőleg osszam. *-ía-, *-íe- vagy *-tta, *-tte névszóképzővel (vö. LEHTISALO 
i. m. 267 — 70, 273, 319 — 20). A szamojéd sorszámneveket nem szükséges 
uráli melléknévi alakoknak magyaráznunk. Lehetnek ezek éppen olyan 
specializált jelentésű főnevek, mint a magyar harmad, negyed stb. alakok, 
amelyeket a kódexek korában jelzős szerkezetekben még általában -ik személy
rag nélkül használtak (vö. KERTÉSZ: NyK. XLIII , 421). A szamojéd sorszám
névképző -m- eleme tehát nem meggyőző bizonyítéka annak, hogy az *-m. 
képzőnek az uráli alapnyelv korában melléknévképző funkciója volt. 

Hogy volt-e az uráli alapnyelvben melléknévképző funkciója a *-£. 
képzőnek (vö. LEHTISALO i. in. 273), erre a kérdésre a bizonyítékul felhozott 
szamojéd adatok alapján nehéz igennel válaszolni.27 

LEHTISALO a nyenyec *-ta, *-te igenévképzővel kapcsolatban megjegyzi, 
hogy a nyenyecben „manche Adjektive sind der Form nach Prásenspartizipien. 
Z. B. O. ^écí'sé(5ü'kalt(Wetter)'TJ'áé£fieőü, S.tsiésJ'édv, Kis. t'áesjédv id. (O. t'Ht'si 
'ist kait'); O. msgí réíto 'kraftig', Sj. mseÉréÍta, S. miepeottad iá. (O. mseÉréts 
'kráftig sein'); O. nár]óitv 'dick', Sj. n .fifiuttao id. (Oks. najífiód 'jst dick'); 
{3ár}üttv 'verstándig, klugV Sj. páyúUv, OP. fiáfjrjuttdo, T. fidrjuítr), S., Nj . 
filrjf]uotm id. (O. fidrjűts 'verstándig sein, klug sein')" (i. m. 281). 

Fentebb már szó volt a nyenyec 'kait; Kálte ' jelentésű szó *-j (*-i) 
képzős származékairól. Ugyanazon nomen vagy nomen verbum tőből való 
*-ta, *-íe képzős származékoknak foghatjuk fel a részben már említett követ
kező alakokat: ^CASTK. mscr.) tested 'Kálte, Frost', (LEHT., AblSuff. 281) 
O. fie/éeőv 'kait (Wetter)', T. t'ée~tsedv, Sz. t'sVesUdv, Kisz. t'éésjédv id. Vö. 
továbbá szelk. (GASTE.) tase-da-l 'kait'; koib. (KLAPR.) syzte 'Frost', (Atl.) 
'kait'. — Másodlagos alakulatoknak tekinthetjük a nyenyecben azokat a 
*-ía-, *-íe képzős származékokat, amelyekben az alapszó *-/ (*-i) képzővel 
alakult származékszó: (CASTR.) tiecidea, t'iet'idea 'kait'; ngan. (CASTR.) -t'asiti 
id.; eny. (CASTR.) Ch. tet'ire, B. tet'ide id. Ezekbe az alakokba valószínűleg 
analógiás úton került bele a -dea stb. képző. A ngan. (CASTR.) t'asagd 'kait ' , 
szelk. (CASTR.) Jel., B.. Taz, Kar. t'asagal id. származékokban *-ka, illetőleg 
*-ka- -\r- *-í képző jelenik meg, amely LEHTISALO felfogása szerint is igenév-
liépző (i. m. 351). Szintén *-&a képzős szó a kamasz (DOISTN.) sis&ge- 'kait, 
frostig; Kálte ' . Elvi akadálya annak sincs, hogy ezeket a származékokat 
denominális származékoknak magyarázzuk. — Történeti szempontból nomen-
verbum tőből való *-ía, *-te képzős származék a nyenyec 'heiss' jelentésű szó: 
(CASTR.) jiepada, jiepedea, jépada 'heiss', (LEHT.) AblSuff. 282) 0 . jéppvd'e id. 
A kamasz (CASTR.) t'ibega 'heiss', (DONN.) íibuige', dzibwge stb. 'Hitze, Wárme, 
Fieber; warm, heiss' és motor (KLAPR.) dzobuka 'heiss' szóban a *-ka *-ke 
képző egyaránt magyarázható igenévképzőnek és nomenképzőnek (vö. LEHTI -

27 Figyelembe veendő, hogy osszam. *t nemcsak uráli *t, hanem *s, *s folytatója 
is lehet, sőt egyes szelkup nyelvjárások kivételével a szamojédságban az uráli nem jésített 
affrikátát is t hang képviseli. Figyelembe veendő továbbá, hogy egyes geminatával való 
alakváltozatok *nt összetett igenévképzőre mennek vissza (vö. LEHTISALO i. m. 266—7. 
Anm.). 
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SALO i. m. 342—3, 350—51); — Nomen-verbum tőből való *-£« képzős szárma
zéknak tekintem a nyenyec 'fett' jelentésű (CASTE.) najeta, iqaita szót is, vö . 
nyeny. (CASTE.) r\dja, rjaija 'Körper', r\djd-dm, rjdid-dm stb. 'fett werden', 
(REG.) naja. 'Körper', (BUD.) dje 'test', (SPEOG.) v\dje 'Körper', (LEHT. AblSuff. 
113) O., OP., K. rjdjje id.; eny. (CASTE.) aija 'Körper'; szelk. (CASTE.) N. wac, 
KO. wat', K, NP. vat't'e, FO. vat'e, Cs. wat'ed, Taz, Kar. wuet', Kar., B. muet' 
'Fleisch' (mscr. 'Fleisch, Körper'), (DONN.) Ty. uad stb. 'Fleisch'; kam. 
(CASTE.) uja 'Fleisch', (DONIST.) uía, u\á 'Fleisch, Körper, Leib' (vö. PAASONEIST, 
Beitr. 172; H A J D Ú : NyK. LV, 73). Figyelembe veendő még a SPEOGIS szó
jegyzékében feljegyzett kanini naiyd 'fett' szó is, amely éppen olyan *-ka, *-ks 
képzős származék, mint a fentebb tárgyalt kam. (CASTE.) tíbega, (DONN.) 
t'ibuige' stb. 'Hitze; heiss' és motor (KLAPE.) dzobuka 'heiss' szók. Kimondhat
juk tehát, hogy a jiepeda és naiyd típusú melléknevek nomen-verbum 
tőre visszavezethető származékok, s annak a nyelvi ténynek bizonyíté
kai, hogy az azonos alakú deverbális és denominális uráli képzők eredetileg 
egybeestek. 

Érdekes elhomályosult *-íe képzős igenév a SPEOGIS kanini szójegyzéké
ben feljegyzett parde 'schwarz' jelentésű szó. Az alapszó egy uráli ige: szamo
jéd nyeny. (CASTE.) pard-dm 'verbrannt sein', (REG.) porra 'brennen', (BUD.) 
pára- 'égni', (SPEOG.) pare-s 'brennen (intr.)', (LEHT. AblSuff. 305) pard 
'brennen; (Vd. 155) es verbrannte'; szelk. (CASTE.) CS., Csl., FO. porua-n, 
N P . pommri 'brennen'. (A finnugor megfelelőket 1. PAASONEN, Beitr. 82; 
SETALA, Stufenw. 45, Verw. 71; DONNEE Anl. lab. 150; vö. még LEHTISALO: 
MSFOu. LVIII, 131). A par(íe igenév eredeti jelentése 'megégett ' -^ 'égéstől 
megfeketedett' lehetett, s ez utóbbi jelentésből fejlődött ki a 'fekete' jelentés. 
Figyelembe kell vennünk a 'fekete' jelentésű szó következő alakváltozatait: 
(CASTE.) paridie 'schwarz', (REG.) paridie id., (BUD.) paridé, paridie 'fekete', 
(LEHT.) O. paridé 'schwarz' (Vd. 523). Ezekben az alakokban egy pari- tő 
jelenik meg, ameíy nem azonos az igetővel. A pari- alapszót éppen olyan 
*~j (*~i) képzős igenévnek foghatjuk fel, mint a paebi 'dunkel, finster' vagy 
jlbi stb. 'heiss' típusú szavakat, amelyekben az igenévképző összeolvadt 
a tő végmagánhangzójával. A (CASTE.) paridiene, paridiena 'schwarz', (LEHT. 
AblSuff. 305) parlaénnv id. alakok -na képzővel való továbbképzett alakok 
(a -na elemről később lesz szó 86 kk. 1.). — A képzőelem nélküli igetőből más 
képzőkkel is alakultak igenevek: *-fi képzővel (vö. L E H T . AblSuff. 36) való 
származéknak magyarázhatjuk a pafo 'schwarz' szót: (LEHT.) BZ. ma.n rjáni" 
tel r\amh&ipjpdío maii pőd'ermam"3 'ich wieder, vier ganz Schwarze schirrte 
ich an' (321). CASTEÉN parm 'etwas schwarzes' adatában a megrövidült tőhöz 
*-ma képző járult. Az igenév eredeti jelentése 'megégett, égéstől megfeketedett' 
lehetett. Ugyanez a *-ma (%*-ma- + *-/ v. *-i) képzős igenév verbum finitumként 
is megvan a szövegekben: (CASTE.) parmi0ih '[sie] wurde schwarz' (205), (LEHT. ) 
BZ. sáitarjö" parmt'71 'sein Gesicht aber verdunkelte sich' (368). A megrövidült 
igetőből *-ma- + *-je képzővel is alakulhattak igenévi, illetőleg verbum 
finitum alakok: (LEHT. AblSuff. 74) Nj. parmaj 'es wurde schwarz', parmjdt 
id., Lj. parmdat, parmaj', Kisz. parmjátN id., T. parmajáf} 'ich wurde schwarz'. 
A teljesebb igető jelenik meg LEHTISALO BZ. parraftfádáeiő" '[sie] sind schwarz 
(313) adatában. Uráli eredetű *i igenévképző (vö. LEHTISALO i. m. 199—201) 
járulhat a *-j (*-i) képzős igenévi alapszóhoz: (CASTE.) siu párisié 'sieben 
Schwarze' (84); (LEHT.) U. náxar" parísem" %áeBra'an xdnnar]Grün 'wenn ich 
gehe, nehme ich mit drei schwarze [Fahrrentiere]' (582K E Z az igenév verbum 
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finitumként is használatos: (LEHT.) 0 . nábrl %ae" pans£"a 'die einen Gewitter 
stiegen schwarz a u f (29). 

* 

LEHTISALO szerint az uráli alapnyelvben melléknévképző funkciója is 
. volt a *-tt. képzőnek (AblSuff. 318—20). Az ilyen képzővel képzett szók rész

ben *-t. képzős származékok is lehetnek. A *-tt. képző a mellékneveknek L E H T I 
SALO példái szerint nemcsak a nyenyecben, hanem a nganaszanban és az 
enyecben is 'mit etwas versehen sein' jelentést ad: O., Szj. xalleXtv tö 'fisch-
reicher See' (vö. %álle 'Fisch'); P . mát^oeoitv kaő' 'Messer, das auf der einen 
Seite zu sehr geschárft ist' (Nj. matapr 'Falté') stb. A képzőnek ez a funkciója 
másodlagos lehet, s kifejlődhetett a *-tt denominális főnévképző specializáló 
(?augm.) funkciójából. Ebből a szempontból figyelmet érdemel LEHTISALO 
három *-tt. denominális főnévképzőt tartalmazó nyenyec adata közül a követ
kező kettő: Szjo. jiérfiottw 'Herr, Hausherr' Maik. jérfioitv id. (vö. N. jíérfi 
id.); OP. párerjfjöőgo piUl" n e^s'itdfifi v"s 'derKaiser, uns'er höchster Vater', 
Szjo. xánnadw p\ÍX% n és t't' a n! 'bringt ihn zum höchsten Vater (Kaiser)!' (vö. 
O. riisse 'Vater') (i. m. 317). Másrészt a *-tt. képzős nyenyec melléknevek feltűnő 
egyezést mutatnak olyan *-í. képzős melléknevekkel, amelyek nemcsak formai 
szempontból igenevek (vö. LEHTISALO i. m. 281), hanem eredetük szerint is 
azok. Ezek között — mint fentebb láttuk — vannak olyanok is, amelyeknek 
jelentése szintén elősegíthette a *-tt. (*-t.) képző melléknévi 'mit etw. versehen 
sein' funkciójának kifejlődését: O. m^eBréitv 'kráftig', Szj. m&ehettv id. stb. 
(vö. O. m^e,Bréts 'kráftig sein'); O. fiárjüito 'verstándig, klug', Szj.• fiatjuk® id. 
stb. (vö. 0 . fiárjüt'é 'verstándig sein, klug sein'). 

Valószínűnek tartom, hogy nem uráli eredetű mellékhévnek (vö. L E H T I 
SALO, i. m. 257), hanem szintén elhomályosult igenévnek kell felfognunk a 
nyenyec (LEHT.) O., Szj. jil'l'ÍBréi 'grün, zárt (Gras)', OP. jlUWej, T. ]lXliBréiy 
U. jifl'ÍBréi id. szót, amelyeknek eredeti jelentését CASTRÉN adata őrizte 
meg: jilibea 'lebend'. Az alapszó a magyar él ige megfelelője: (GASTR.) jileadm 
stb. 'lében' (PAASONEN, Beitr. 38; LEHTISALO: FUF. XXI , 39). Az igetőhöz 

- ' ezekben az adatokban *-pe ( + *-j (*-i) ) (vö. LEHTiSALO,AblSuff. 249—61) 
igenévképző járul. — Elhomályosult igenév a nyenyec 'sauer, verfault' jelen
tésű szó is: (CASTR.) t'íbeai, tlbei 'sauer, verfault, mscr. 2HUR0Ü, rutten' , (REG.) 
iibei 'verfault', (BUD.) t'iviej 'savanyú, Kiie/io'; vö. eny. (CASTR.) Ch. t'ibá, 
B. saibe 'sauer, ferfault'. Az alapszó (a régi magyar ev 'Eiter' megfelelője) 
uráli eredetű nomen-verbum (PAASONEN, Beitr. 201 — 2). — Ha elhomályosult 
*-ta képzős igenévnek magyarázzuk a nyenyec (CASTR.) *r]ájeta, rjáita 'fett' 
jelentésű szót, akkor elhomályosult *-pa (-f- *-j (*-%) képzős igenévnek 
foghatjuk fel a következő alakokat: nyeny. (CASTR.) rjdjebaei, tjaijebaei 'roh', 
(LEHT. ) O. rjájjeBrai, N. ájjebíei, Lj . f)ájjeBri, P . rjdMepaei id. (vö. H A J D Ú : 
NyK. IV, 73.) stb. 

A formális elemet tartalmazó nyenyec melléknevek egyes típusainak 
megvizsgálása azzal a tanulsággal járt, hogy ezeknek a melléknevekben meg
jelenő uráli eredetű formális elemeknek az uráli alapnyelv korában még 
nem volt melléknévképző funkciója. Azok az uráli eredetű képzők, amelyek 
mai nyelvérzékünk szerint melléknévképzői szerepet töltenek be, az uráli 
alapnyelvben egyrészt nomenekhez járuló specializáló szerepű képzők voltak, 
másrészt igenévképzők. Vannak esetek, amikor nem lehet eldönteni, hogy az 
alapszó nomen-e, vagy pedig verbum, és hogy a formális elem denominális 
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vagy deverbális képző. Éppen ezek az esetek szemléletes bizonyítékai annak 
a ténynek, hogy az uráli alapnyelv korában — a nomen és a verbum elkülö
nülése és a flexió kialakulása után is — még meglehetősen ingadozó volt a 
határ a nomen és a verbum között, és hogy a denominális és a deverbális 
képzők funkciója sem különült el egymástól bizonyságául annak, hogy a 
formailag azonos uráli képzők eredetük szerint is azonosak. A képzők funkció
jának differenciálódása lassú, fokozatos fejlődés következménye, és éppen 
LEHTISALO bizonyítékai győznek meg bennünket arról, hogy a finnugor 
alapnyelv korában már számos uráli eredetű képzőnek határozott melléknév
képzői funkciója volt. ZSIRAI „Alapszó-besugárzás a szóképzésben" (MNy. 
XLI, 1 — 11) című dolgozatában meggyőzően mutat ta ki, hogy az azonos alakú 
„szóképző elemek tekintélyes részének jelölő ereje és színező készsége koránt
sem ősi immanens adottság, hanem történeti változások, analógiás kiegyenlítő
dések eredménye. E változások előidézésében része van az alapszó jelentés
besugárzásának is . . . sokszor . . . egy bizonyos alapszókategória vagy az 
alapszavaknak egy szűkebb fogalmi csoportja, sőt olykor a származékkal 
egyazon szintaktikai viszonyban szereplő idegen szó formálja ki a képző elem 
egész jellemét" (11). 

A nyenyec -savaj stb. nomen possessoris képző 

Mind a szótári adatok, mind pedig a szövegekből gyűjtött adatok 
szerint van a nyenyecben egy érdekes összetett képző, amelynek alakválto
zatai (CASTR.) -savaj, -savaej, -zavaej, -cavaej stb. Knd. (mser.) samoi, (SPROG.) 
-sawoi, -sewoi, cawoi, -dsawoi; (LEHT.) O. -sáfiai, -sapfiái, -tsafiai, tsafípá); 
P. -sapal; BZ. -ssafifiai, -ssafifieei, -ssufiaei stb.; Maik. -sdmml. G. N. PRO-
KOFJEV ennek a képzőnek -sawej, -zawdj,-cawdj változatait említi meg, vö. Nye-
nyeckij (jurako-szamojedszkij) jazik 20. 1. 9. Ezzel a nyenyec képzővel 
LEHTISALO nem foglalkozik. Maga az összetett képző nem is uráli, hanem 
ősszamojéd eredetű. A képző első eleme *-sa,•*-.se uráli eredetű képzőre mehet 
vissza (vö. PAASONEN, Beitr. 248.), amelynek LEHTISALO a nyenyecből csak 
-ssái, -saej stb. (*-sa-, *-ée- + *-j) folytatóját mutatja ki néhány szóban (i. m. 
198). A kondini és maikovszkajai alakváltozat arra utal, hogy a képző *-éa, 
*-se eleméhez *-ma- -f- *-j (*-i) uráli eredetű képzők kapcsolódtak. Az össze
tet t képző a nyenyecben nomen possessoris képző funkcióját tölti be. — Szó
tári adatok: (CASTR.) harasawaei 'schuldig' (hara 'Schuld ); (CASTR.) jursawaei, 
jurcawaei 'fett' (jur 'Fett, Butter'); (SPROG.) jurrcawoi 'fett, fettig' (jurr 
'Butter, Tran'); (CASTR.) warsawaei 'beschmiert, schmutzig' (Deutsch-sam. 
Wörterverz. war 'Schmutz an Kleider, ím Gesicht, im Zimmer, auf dem 
Schnee'); (SPROG.) hád6sawoi 'harzig' (hada 'Harz'); rjdptedsawoi 'giftig' (rjdpt 
'Gift'); tütsewoi 'fett, fettig'(tüte Te t t , Speck') vö. még (CASTR. mser.) Knd. 
jursamoi 'fett', tusamoi id. (PAASONEÜST, Beitr. 248). 

A szövegekből szép számmal vannak példáink a -savaj stb. képzővel 
ellátott szók jelzői használatára: (CASTR.) meatsauvvaej waasakoh puda mah 
'der Zeltbesitzer, der Alté [sátras öreg] er sagte' (230); sddibaddnda heamsavaj 
slsjuh sisju dödalamah 'von seinem Peitschen blutigen Schaum, Schaum 
begann ich zu brechen' (275); (LEHT.) O. xuJJUím^" fiartsafíai panním" m^erjv? 
'welche von euch hat ein schmutziges Gewand?' (17); tdb*> paba pünnantv 
nünjha.6 tussa(3(3ai jiűnnv %dmml,,a 'dann liess sich nach ihm ein geflügeltes 
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Pferd yom Himmel nieder' (20); féédv" man há ántvjiefiyl purtsafifiái jlsse 
iaptálkkojsem" tattá Öm"3 jetzt gebe ich dir einen altén verrosteten eisernen 
Kasten' (40); tád® smnt s a fi a\ rjaisekkim" %áhnádu'3 'dann brachten sie 
das Kind mit dem Nabel (den Sáugling) [köldökös gyermeket] fórt' (446); 
P. éösafial la%náícku 'zu singendes Márchen' [torkos mese] (193), vö. pünnáő 
éid'e jáőerttv fűtse i^örsafifial mir\a%r>"z 'dahinter gehen die zwei russischen 
Schmiede rufend' (123). Á í^örsafifial szóban megjelenő -r- denom. népszó-
képző (vö. LEHTISALO i. m. 182); BZ. xÍBreriijk&':>a, nessafiéei %iáreri 
'Menschen kamen, ein Mann mit einem Weib' [nős ember] (572); Maik. hieÁ-
neánnv tötjíajjermv, káÁÁesámml tcjje'aj 'in der Richtung nach vorwárts ist 
einSee, eingrosser,fischreicherSee' (138); nánmosámmj láHoku^eineschmutzige 
Diele' (81). 

Érdekesek azok a szerkezetek, amelyekben a nomen possessoris képző 
voltaképpen két egyenlőrangú mondatrész összekapcsolására szolgál. Ezek 
a kapcsolatok lényegében megegyeznek a fentebb említett BZ. nessafiéei 
%ÍBreri 'ein Mann mit einem Weib' [nős ember] (572), valamint a magyar 
férjes féleség kifejezéssel és finnugor megfelelőivel (vö. FOKOS: Nyr. LXIII : 
14—22): (LEHT.) 0 . táő® t ant s a fi ál sifro %üe%efifiá ji" %ásá 'dann, nach-
dem Sommer und Winter [nyaras tél] vergangen waren, trocknete das Wasser 
ein' (14). Igen gyakori ez a szerkezet a 'Tag und Nacht', valamint a 'Nacht 
und Tag' kifejezésben: (LEHT.) 0 . tád® t&ikki já%ánnt) pissafiál jáll'e 
pödar)á%a"H 'dann stritten sie andiesem Platze Tag und Nacht ' (42); T. tjöbam^ 
pissafifiai j á 11 e mjqaedalUdm'z 'einen Tag und eine Nacbt fahre ich' 
(375); Oksz. nár" j á l'l' em^sri s sa fi fi á ei jádáni"? 'drei Tagé und Nácbte 
wanderten wir '[dual.] (552); BZ. p is s u fi Ü ei jáll'e tanne jüssidá 'Tag 
und Nacht liegt er da' (203). Érdekes a következő u kifejezés ugyanebből a 
nyelvjárásból: man rjeédaléjjüifi" áhim^Brünná" sán jáll'e, sán pl s s u fi fi a ei 
'ich begab mich zu fahren wieder zurtick, viele Tagé und Náchte', tulajdon
képpen 'éjjeles [nap]' (367). Ilyen kifejezést az obdorszki nyelvjárásból is 
idézhetek, iáikká fi fiáiannio pissafiál n^rjöB" muisse 'da reist er (mit seinem 
Zeit) Tag und Nacht [éjjeles] ununterbrochen' (445). 

Számos adat szerint a -savaj stb. végű melléknevek ragtalan módhatá
rozók a mondatban: (CASTR.) tajsavaej áni niernjá jádalj 'mit der Stirn-
haut wieder vorwárts ging sie wandern' (195—6); s j un k o s a v a ei meád 
műun djü 'mit dem Schlitten t rat er in das Zeit hinein' (290); njenju-
s aw a ei tjiki jahad meákanda jádalj 'mit der Tochter von dieser Stelle 
zu seinem Zelte begab er sich zu wandern' (294); seadn gara jierum side meát-
sauvvaej mattorrjájuda 'den Wirt der Hügelkrümmung mit seinen zwei 
Zeiten durchschnitt er' (221); njámdota nji makaptáda har a s aw aej 
'auf seinem Geweih stellte er es auf mit dem Messer' (4); inamda neákalngah 
tientsensauvvaej 'seinen Bogén zog er mit dem Köcher heraus' (10); 
(LEHT.) O. táb'o i^ikkl tád'ebe p e ni s ert s a fi fi ál jirin pádv 'dann begab 
sich der Schamane mit seirier Zaubetrommel auf den Mond' (8); fóikkl já%ád 
tussá fi fiái sifi jál'Ie %ámmcitá 'von dieser Stelle liess er sich mit dem 
Feuer sieben Tagé herab' (19); HZ.juihi)r§rkk,D já%am" m$0e((ín^Dré0s safifiée i" 
man náfifiiitáfi 'mit den von mir gehaltenen Renntieren, [über] den Bucht-
verzweigungsfluss galoppierte ich' (284—5); tipjpé ll e s.á fi fi í ei, májtsa fi-
fi i ei nem" %ánnafi %idekkössafi fiséi, i ui' s i kje üssafifieei 
'mit einigen Renntieren, mit dem Zelte führte ich die Frau mit den Tassén, 
mit den Löffeln' (321) stb. 

6 Nyelvtudományi Közlemények LIX. 



82 N. SEBESTYÉN IEÉN 

LEHTISALO szövegeiben a -ssaj3(3ai stb. képzős melléknév nominális 
állítmányként is előfordul: Oksz. mai néssafifíai"3 'allé habén ein Weib' [mind 
nős] (76); Kan. indv páisaftáei, ihdv na'maőso 'den Bogén mit Pfeilen, [sie] 
nahm den Bogén' [íja nyilas, íját vette] (246). A -ssafifiai képzős szó a mondat 
alanya és tárgya is lehet: (LEHT.) Oksz. %arrassa$(}ai jár)Gru 'es gibt keinen 
Schuldigen' (275); (CASTR.) puengai bedn tjahana siu siesavaej siu siud-
dubeá njuhulievuida 'ausser den Schaukelpf áhlen sieben Harzriesen [= gyantás] 
[und] sieben Riesen schleifte er fórt' (141). 

Néhány adat van arra, hogy a -savaj stb. összetett képző első eleme, 
a *-sa, *-se képző magában is állhat nomen possessoris képzőül: (LEHT. ) 
O. ftéörs" iéi maríné" nmxujjüinn'D n é s s arj á e xaffixa"3 'jetzt habén sich 
dórt unsere Kinder verbeiratet' [gyermekeink nős-levő lettek] (8); jejppsd" 
tannalö"3 'die wármespendenden [Wolken] stiegen a u f (530). A jéjppsd'''' szó 
jelentésót leghívebben az a magyar szó tükrözi, amellyel BTJDENZ a jieppi 
szót értelmezte szójegyzékében: „hőséges". Ezzel a nyenyec képzővel össze
tartozik az enyec -sae képző (fü-sae 'steinig', sie-sae 'löcherig'), valamint a 
nganaszan -jed képző (sie-jed 'löcherig'; vö. PAASONEN, Beitr. 248). 

PAASONEN i. h. utal a nyenyec -sawaei stb., Knd. -samoi (vö. Maik. 
-sámml) összetett képző szélkup és kamasz megfelelőjére, s hivatkozik a szelk. 
(CASTR.) mir 'Preis' szóból képzett mir-ssemel 'teuer', valamint a kam. (CASTR.) 
phi 'Stein' szóból képzett phl-zewi 'steinig' szavakra. A,ir ritka szelkup képző, 
amelynek elemei *-se- + *-me- + *~h megjelenik a következő szavakban is: 
Taz éssemel 'alt (ausgewachsen, wer Vater sein kann)' (vö. KO., B., Taz és 
'Vater'). Taz ilmássemel 'schwanger' (vö. B., Jel., Taz ilmat 'Sohn'); Kar. 
ndigupsemel -gum 'verheirateter Mann' [nős ember, vö. ndl-gum 'Weib', tkp . 
'nő-ember'), Kar. öropsemel, B., Jel. orpsemil, Tas orssemel 'stark' (vö. N., B., 
Jel., Taz, Kar. orp 'Stárke', K., FO., Cs. orm, NP. oram id.); Kar. táksemel 
'reich', Jel., B. tdksemil id. (vö. Jel., B., Taz ták 'Waare'); Taz, Kar. tenesemel, 
B. tdnesemil 'klug, verstándig' (vö. N., B. tdn 'Verstand'). Az igen gyakran 
előforduló kamasz nomen possessoris képző elemei: *-se—\- *-me- + *-j (*-Í), 
s alakváltozatai DONNER feljegyzése szerint: -zebi, -zdbi, -z^bi, -ze.fii, -sebi, -svfíi, 
-fibi (DOKST.—JOKI § 25.). 

IV. 

Az igenévi jelző 

CASTRÉN példamondataiban, szövegeiben, úgyszintén LERTISALO szöve
geiben jelentős számmal találunk olyan szerkezeteket, amelyekben a jelző 
mai nyelvérzékünk szerint is világos képzésű igenév. Míg azonban az elhomá
lyosult igenevekben, amelyek mai nyelvérzékünk szerint a melléknév ka te 
góriájába tartoznak, jóformán minden uráli eredetű igenévképző képviselve 
van, addig a jelzőül álló világos képzésű igenevek formális szempontból nagy 
elszegényedést mutatnak, ezekben tulajdonképpen csak három képző jelenik 
meg. Egyik az uráli eredetű (s a finnugor nyelvekben is erősen életképes) 
*-m. igenévképző (osszam. *-ma, *-me, valamint *-ma--\-*-j (*-i) (vö. L E H T I -
SALO, AblSuff. 91—110). Másik az osszam. *-ia, *-te igenévképző (vö. LEHTISALO 
i. m. 273—87), amelyben — mint tudjuk — több uráli eredetű képző eshetett 
össze. Harmadik az uráli eredetű *-n. igenóvképző, amely számos adat szerint 
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a nyenyecben is kimutatható. Ennek az *-rí: képzős igenévnek jelzői szerepe 
a mai nyelvben (LEHTISALO szövegeiben) már erősen korlátozott. Ritkán a 
mai nyelvben is alakulnak jelzős szerkezetek az uráli eredetű *-j (*-f) igenév
képzővel, valamint a szintén uráli eredetű *-p. és *-s. igenévképző tovább
képzett alakjaival. 

A szamojéd igenév jelzői használatát azzal a megállapítással jellemez
hetjük, amelyet SIMONYI a magyar melléknévi igenév jelzői használatával 
kapcsolatban mondott ki: a szamojéd igenévi jelző „olyan jelző, amely a benne 
kifejezett cselekvéssel valami vonatkozásban tünteti fel a jelzettet" (i. m. 17).28 

A nyenyecben a jelzőül álló *-ma, *-me képzős igenév (vö. LEHTISALO 
i. m. 105—10) a befejezett cselekvés igeneve. CASTRÉN példamondataiból és 
szövegeiből néhány adatunk van olyan *-ma, *-me képzős igenévi jelzőre, 
amelyhez nem járul birtokos személyrag: 

a) Az adatok egy részében a jelzett szó a l a n y a az igenévvel kife
jezett cselekvésnek. Az igenévnek jelöletlen tárgya van: (CASTR.) t ik y h a r 
mi s om a n i en et e jádart jiherawy 'der Mann, der dieses Messer gemacht 
hat [kés csinált ember] verstand nicht zu schmieden' (Wb. Anh. 377). — Az ige
névnek jelölt tárgya van: (CASTR.) tym teamdama nienete 'der Mann, der das 
Renntier gekauft hat ' [rénszarvast vásárolt ember]; meadm mlma nienefe 
'der Mann, der das Zeit errichtet hat ' ; tym tál'ema nienete haewy 'der Mann, 
der das Renntier gestohlen hat, ist davongegangen' (Wb. Anh. 377). 

b) Gyakoribbak az olyan szerkezetek, amelyekben az igenévi jelzőhöz 
(sokszor a jelzett szóhoz is) birtokos személyrag járul. A jelzőhöz járuló 
birtokos személyrag az igenévvel kifejezett cselekvés alanyát jelöli meg, 
a jelzett szó pedig határozója ^vagy tárgya a cselekvésnek: (CASTR.) mansa-
ramau jau 'meine Arbeitstelle' [dolgozásom helyem]; jábimau jau 'meine 
Trinkstelle'; numau jau 'die Stelle, wo ich gestanden'; hunmau jau 'die Stelle, 
wo ich gelaufen'. A személyragos igenév birtokszava a személynévmással 
alakult birtokos szerkezetnek: mari hanamau jau 'meine Fangstelle' [én fogá
som helyem vagy én fogtam helyem]; man mansaramau jau naewy 'die Stelle, 
wo ich (lángst) gearbeitet habé' (Wb.Anh. 377—8). Érdekesek a következő 
szerkezetek: man mansaramau nienefe 'der Mensch, bei dem ich gearbeitet 
habé' [én dolgozásom ember]; pudar jilimear nienete 'der Mensch, bei dem du 
gelebt hast (i. m. 378). Az igenévnek jelöletlen (birt. sz. raggal ellátott) tárgya 
lehet: har nammau nienete 'ein Mensch, dessen Messer ich genommen habé' 
[kés elvevésem ember]; meata malliemau nienete 'ein Mensch, dessen Zeit ich 
zerbrochen habé' [sátra szétrombolásom ember] stb. Ide tartozik a következő 
szerkezet is: fiky nienefe man mdliteanda rjad' artamau nienete 
'dieser Mensch ist der Mensch, dessen Pelz ich zerrissen habé' [ez az ember 
az én bundája elszakításom ember] stb. (Wb. Anh. 377.) LEHTISALO szövegei
ből is idézhetek példákat: P. na % a r" j á r r ö ma r s á é fi t tv % a ) j el" 
iséfi" Tjáiőv'z 'dein dreimaliges Weinen, die Tránen deiner Augen sind dies' 
[háromszor sírtad szemed könny(e)] (131); Nj. tsiéptaj néánnm jaffeokki 
nennw kae'md'D'ttu f] u 3umn » 9 manniso 'ojttm 'morgen begab sich 
Járfehkis Tochter lángs der von ihnen gegangenen Spuren nach diesen zu 
schauen' (417); Maik. t §mt amm a éttn juiroitv rjamokj.íérjrjatt'o 'das 

28 A szamojéd igenevek általában megőrizték az uráli igeneveknek azt az ősi 
sajátságát, hogy jelentésük nem különül el a képzők szerint (vö. a szamojédságban, 
elsősorban a nyenyecben pl. a *-ta igenévképző funkcióit, LEHTISALO i. m. 280 — 84). 

6* 
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von ihm gekaufte Fet t begann er zu essen' (86). Ezek az adatok LEHTISALO 
szövegeiben megőrzött régiségeknek tekinthetők. 

CASTRÉN példái között olyan szerkezetekre is akadunk, amelyekben a 
*-ma, *-m,e igenévképző az akarást, szándékot, jövőbeli cselekvést kifejező 
-ku-, -gu-, -r\o- képzővel ellátott igetőhöz járul: man ty teamdarjomau nienet'e 
'der Mensch, von dem ich das Renntier kaufen wollte'; man jilirjomau jau 
'eine Stelle, wo ich wohnen will'; maii hánomau jau 'eine Stelle, wo ich sterben 
will' (Wb. Anh. 378). 

Míg a * - w , *-we képzős igenévvel alakult jelzős szerkezetek már tulaj
donképpen elavult szerkezeteknek tekintendők, a mai nyelvben is erősen 
életképesek a *-ma- + *-j (*-i) és *-we + *j (*-i) összetett képzős igenevek
kel alakult szerkezetek A kamasz (DONN. Wb.) p'iml fierzz 'Windes Brausen' 
(p'imi 'Brausen, Rauschen', fierz^ 'Wind') kifejezés annak emlékét őrzi, hogy 
az igenév folyó cselekvés kifejezője is lehetett. Ebben a kifejezésben a jelzett 
szó alanya az igenévvel kifejezett cselekvésnek: 'zúgó (zúgás)-szél'. A nyenyec 
adatokban a jelzett szó alanya vagy tárgya az igenévvel kifejezett cselekvés
nek. Az igenévnek jelzője is lehet: (CASTR.) t eamdawy ty hunwy 'das 
gekaufte Renntier ist davongelaufen'; j uomy ty höwaedu 'sie habén das 
verlorene Renntier gefunden'; ni (niwy) teamdawy ty 'ein ungekauftes Renn
tier' stb. (Wb. Anh. 384—5); (LEHT.) O. ftikki pintaftfii %ása$$a%a" 
Xahxafói" %ámja%a,a 'jené Mánner, welche Werkbáume holtén, kommen zu 
ihren Schlitten herab' (154); Oksz. nárm^Brőn^tánnv mi fi fii s aj j ÜL fi 
tüitafiönnaőönze jitlifiánny" jéő"3 'nach drei Jahren sollen die gesammelten 
Krieger beabsichtigt habén zu kommen unserer Renntiere wegen' (298); 
Arch. lat" nimne rjáni" p á d a fi fi i nö\ m" téjepta 'über die Bodenbretter 
wieder verziertes Tuch breitete sie' (186—7). 

Az igenévnek tárgya, határozója lehet: (CASTR.) sit wadavini 
hadar jada udumanand 'deine Grossmutter, die dich erzog, geht lángs 
deiner Spuren' (169); pari d i en j ad söjuvuih atsekih arkkakönga 
haevi0ih 'der von der Schwarzen geborene Knabe ist etwas gross geworden' 
(85); (LEHT.) O. j i rí r\ an i" %aj jer a b" nénut m" m^e fi fi a ni s e 
% a ei fi fii' %a s a $ fi v jirixannv W tadaör) 'der Mann, welcher ausging, 
die Tochter von Sonne und Mond zu nehmen, blieb dórt festhaften'(9); xussafi'al 
nennéié" / 3 s é n t ar r ®n a" p an ara l mi s érj annü m" ééritajje"3 'dann 
söll jeder Mann ein aus Hundehaar geflochtenes Moss machen' (12); OD. 
é én ei" r\ %% % j o % ö fii na fi fi v" naififii 'unser früher einst verirrter 
Kamerád ist es' (193); j é ő a ) j e v\jr\ § s o fi'i máit® tefifiifi"3 'zu dem kürz-
lich aufgeschlagenen Zelte kam ich' (1,89); Nj. kallé, rjxáet mémmá e j 
kannám 'aus Walfischknochen ist mein Schlitten gemacht' [bálnacsontból 
csinált csónakom] (406); vö. rVJtiénsxdetrfiiemmaém, kannám 'ganz aus Knochen 
ist mein Schlitten von mir gemacht' [teljesen csontból csináltam csónakom] 
(409.). 

Előfordulnak a szövegekben olyan kapcsolatok is, amelyek megfelelnek 
a finn isan ostama hattu 'a kalap, amelyet az atya vet t ' féle szerkezeteknek 
(vö. SEBESTYÉN, NyK. XLIV, 19—21). Az igenévvel kifejezett cselekvés 
alanya a szamojéd példákban személyragos dativusi vagy jelöletlen birtokos
szói alakban áll: (LEHT.) O. nörmadantw xa)Je nő, ni a % a é r n é sarp-
p a fi nnv 'nachdem er gegessen hatte, begab er sich lángs des von seinem 
Kamerádén begangenen Pfades' (2); man nissen i'jm é fi fii némi" 
ftüdfiárí3 xarfiü&m"E 'das von meinem Vater genommene Weib will ich suchen 
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gehen' (463); Szj. applkjcattn^mml pia 'vom Gewitter umgestürzter Baum' 
(AblSuff. 109); Maik. nüin manni'ml tu'ujjiem 'mein von meinem Sohne 
gesehenes armes Feuer' (145). 

* 

Szép számmal találunk példákat a nyenyecben a *-ta, *-te képzős igenév 
(vö. LEHTISALO i. m. 266—7) jelzői használatára. Ezzel a képzővel főleg folyó 
cselekvést kifejező igenevek alakulnak: (CASTR.) a m d i o d a h a s au am 
ani njamada 'den sitzenden Mann packte er. wieder' (76); muet a j in -
jemda jlkanda tjahad seárada 'seinen Lenkriemen [fogó szijját] bánd er 
hinter seinen Hals ' (121); (LBHT.) O. fóuikku' naésőnt" műn nőit a' %de' 
n a" tamwü jáde'r isetti 'bis heute wandert er immer mit dem donnernden 
Gewitter' (31); BZ. tannlrttio %a Éri nafe" %orda($ 'den [Renntier] trei-
benden Ostjakén durchbohrte ich mit dem Speer' (318). 

Vannak olyan szerkezetek is, amelyekben a *-ta, *-te képzős igenévnek 
tárgya vagy határozója van: (CASTR.) jauna já d art ah njűdje 'die auf 
der Erde gehenden Kinder von ihm' (100); (LEHT. ) O. taöv xaírheramlr) fééita 
náé nid na eb a pampát" siarrjádv 'seine Verstorbene hüllte er dann 
in den auf vier Füssen stehenden Sarg' (453); P . maríné" já%ahánnv sáőarínrj" 
r\ 6 ri tv f] i ííi k k v tanná 'in unserem Lande ein uns essender Teufel 
ist vorhanden1 (195). • 

Ritkán a *-ta, *-fe képzős igenév talán befejezett cselekvést fejez ki: 
(CASTR.) hunjad túrta nieh 'woher gekommenes Weib' (143). Ilyen jelentésben 
fordul elő néhány kapcsolatban a 'haltén' jelentésű igéből képzett igenév: 
(CASTR.) muatau teu pi0de muamda! 'das von mir gehaltene Renntier 
[tartottam rénszarvasom] mögé er nehmen!' (83;; muet ad a te ad a 
puijenda nja sulmi0i 'das von ihm gehaltene Renntier fiel kopfüber auf seine 
Nase ' (122); muetamda tjűrumda ani jil'ada 'die Treibstange, die 
er hielt, hob er wieder' (76); (LEHT.) 0 . man ná%aromta\pö" pöjjöris m s eitá /? 
X apt&e)a$ rjáédaraőamis 'ich liess im dritten Jahre meinen zum Holz-
fahren gehaltenen Ochsen fortlaufen' (49); OD. m^ei t ami v penseritv 
nani" laőadv 'die von ihm gehaltene Zaubertrommel schlug er wieder' (191); 
P . rjárkkv %ab'ir noppoi m^ei t a ö § náiöe rjánl" %a)jwfí% 'das von dem 
grossen Ostjaken behaltene eine Bein wieder ist zurückgeblieben' (117); Kan. 
Xö,Brttendv ms e tt a Brt inn a Brt %ana 'deinen zum Totschlag verwendeten 
Bogén erbat er' (240). Igen érdekes egy obdorszki samánénekből való adat: 
sifi ne sérrv né éi(3 jájrj á é s s ö ö ami v náéfijíio'miv t&lmpi 'sieben 
Weiber, Witwen, kámmen ihren Kopf, der sich in sieben Lándern gelagert 
hat ' [hét földön sátort ütötte fejét] (507). Mindezekben a kifejezésekben a 
birtokos személyrag a jelzős szerkezet mindkét tagjához hozzájárul, sőt három 
adatban az igenévi jelző a sg. acc. -m (-B) ragját is felveszi. 

Példa van arra, hogy a *-ta képzős, folyó cselekvést kifejező igenév 
kiszakadt eredeti kategóriájából és főnévvé önállósult. BTJDENZ kanini szó
jegyzékében van feljegyezve a meadorda aciki 'árva gyermek' kifejezés (vö. 
CASTR. meador-rja- 'betteln'), CASTRÉIST nyenyec szótárában a meadorta szó 
'Waise' jelentésben található még. Alighanem ilyen önállósulás útján van 
a jáőeritv igenév is (vö. CASTR. jadarrjadm 'ich schmiede'): (LEHT.) P . si de 
jáöeritv lüjsex®' mannam/o 'die zwei russischen Schmiede sagten' 
(123); s i d! e j ÓL ő eritv lütsar náhri nudaháJóU" jésée" jü'i&lii nám-
£riXÍ"3 'die zwei russischen Schmiede haltén in ihrer einen Hand Eisenstücke' 
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(125). Ezekben a 'zwei russsiche Schmiede' jelentésű szerkezetekben a jáderttv 
szónak sokkal inkább főnévi 'Schmied' jelentése van, mint igenévi 'schmie-
dend' jelentése.29 

* 

Igen ritkán a folyó cselekvés *-j (*-i) képzős igenevével (vö. LEHTISALO. 
AblSuff. 64) is alakul jelzős szerkezet: (LEHT.) Arch. jab'é jidam" tasetti 
'er gibt immer wieder Branntwein' (422); vo. (CASTR.) jábiedm 'trinken 
[Branntwein]'; % a n j e - n a m i" járjku 'ich habé keinen Jagdkameraden' 
[vadászó társam nincs] (i. h.). 

Szintén igen ritkán a *-sa, *-se ( + *-$) képzős, folyó cselekvést kifejező 
igenév (vö. LEHTISALO, i. m. 199 — 201) is előfordul jelzői használatban: 
(CASTR.) pudabnanda ha, jurtje tih amzetih 'wenn er hinterher ginge, die 
zurückbleibenden Renntiere würden sie fressen' (242—3). LEHTISALO szövegei
ben egy állandó kifejezésben találunk -él képzős igenévi jelzőt: T. marén i^é 
%asofifio 'der Renntierfánger Samojede' (99—100). 

Elvétve az erdei nyenyec nyelvjárásokban a *-pa- + *-ju képzős, befe
jezett cselekvést kifejező igenév is megtalálható jelzős szerkezetekben: (LEHT.) 
Nj. jax'üdícku'űjji tat kajjdy, marxannwUt'Dd k a pl j é á r fi jö^sittá® 'ein 
kleiner Fluss begab sich dann, an seinem Oberlaufe liegt ein toter Kaulbarsch' 
(607); Maik. nittüpi fiijjettv rjáj rjöpt sárurrjüttv 'seine gerissene 
Schnur knüpft er wieder zusammen' (133—4). 

* 

LEHTISALO az ősuráli képzőkről szóló nagy művének „Ururalische 
Suffixe mit w." című fejezetében kimutat egy uráli eredetű denominális főnév
képzőt (119 — 122), kétesnek tartja azonban az uráli nyelvekben ritkán kimu
ta tható *n. melléknévképző uráli voltát, (i. m. 123). Erre a képzőre a szamojéd
ságból csupán néhány nganaszan és enyec adatot, valamint egy bizonytalan 
szelkup példát említ. Kétesnek tartja a finnugor nyelvekben szintén meg
lehetősen ritka *n. igenévképző uráli eredetét is. A szamojédságból ezt a 
képzőt csupán néhány bizonytalan szelkup adattal igazolja. GOMBOCZ egye
temi előadásai alapján néhány magyar szóban is kimutatja ezt az *-». igenév
képzőt: ez a képző van meg az 'est' jelentésű vagyon szóban, amelynek eredeti 
jelentése 'való, meglévő, létező', valamint a haszon 'Zuwachs' (f. kasvaa 
'wachsen'), hason 'egyenlő': R. hason fele 'éppen a fele'; vö. még hason mása 
'pontosan a mása' (has-ad, has-ít) stb. szavakban. Ez a képző van meg a 
magyar infinitivus -ni képzőjének n elemében is (i. m. 123—9). Bár a nyenyec
ből nem mutat ki LEHTISALO *-na, *-ne képzős igenevet, CASTRÉN példa
mondataiban, szövegeiben, sőt LEHTISALO szövegeiben is világos adatokat 
találunk annak igazolására, hogy ilyen *-na, *-ne képzős igenév a nyenyecben 
is van, és jelzős szerkezetben is előfordulhat főleg folyó cselekvést kifejező 
igenévi jelzőként: (CASTR.) padanana nienet'e 'ein Schreiber' [író ember] (vö. 
padanadm, padnadm 'ich schreibe'); jadana nienet'e 'ein Gánger' [gyalogló 

29 Néhány példában nem világos (?. *-m.--\- *-ta) képzésű igenév is állhat jelzőül 
a magyar jövőidejű melléknévi igenév jelentéséhez közelálló jelentésben : (CASTR.) 
muemdánda w a d and a muat! 'dein zu sagendes Wort berichte!' [mondandódat 
szódat mondd!] ;128) ; mueundau ni e u njéu mueuan 'das Weib, welches ich neh-
nlen sollte, mein Weib nahmst du' [veendőm nőm, nőm vetted] (136). 
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ember,] (vö. jddam, jddddm 'gehen'); lahanana nienete 'ein Sprecher' (vö. laha-
nddm 'sprechen'. A szerkezet 'ein Ruderer' értelmezése téves); teamdana 
nienete 'ein Káufer' (vö. teamdáu 'kaufen') (Wb. Anh. 383); pintana hasauah 
'der Mann, der Werkbáume suchte' (275; vö. L E H T . AblSuff. 65: O. plnta 
'Tischlerholz suchen, Tischlerholz hauen'); maedarkdna jieru 'der hinkende 
Wirt ' (262; vö. maedadm, maedádm 'hinken'; az -rk- elem augm. vagy frequ. 
képző); sjurnje j én d at(ah) anodan seijuuveh 'im drehenden Strom 
ging inr Boot unter ' (297; vö. surileu 'wálzen, rollen'). LEHTISALO szövegeiben 
is találtam példákat: 0 . man nánndn t a r dirin a t * én n ai é" féám" rjaé" 
nifi"B! 'dies ist ja der von mir benötigte Köcher!'(149); tddeb'e s§roőéitv VÖB" 
%aitannvpaém" manné 'der Witwer-Wirt Zauberer sah einen schwim-
menden Stein' (23); P . jiltenni) jikkannd fidptarjdőu"3 'lebendiges 
Wasser schütteten sie darauf (21); rjPedanann§ %d s a $ fi o tamnv 
tjédanná 'der mit Treibnetz fischende Mann fischt noch mit dem Treibnetz' 
(121; a 49. számú puri elbeszélésben, amelyből ezt a mondatot idézem, állandó 
kifejezésként sűrűn előfordul a 'der mit Treibnetz fischende Mann' jelzős szer
kezet); T. KÖB® j a d annv smbb'e fi^esokku máitvjrhál,vkadá 'seinen 
Weg entlang schlüpfte ein Fussgánger, ein Riesenunhold Altér [gyalogló óriás-
Öreg] in sein Zeit' (100); Oksz. s a fi fi o jlténnv %ifiefi %innannv 
ténnefian? 'einen reichenu[jóélő] Menschen wo weisst du' ^304); vö. O. r\dfi-
ndnttv 7]ÖB" safifio-jiltennv % a s a fi fi v tannéfifií 'es war vor Zeiten 
ein reicher Mann' (35); Kan. drkkv jírjyvnei néfieőv %ar\taP ma nzar dnnzo 
ni en d d s fidlrjá^ 'die Mutter des álteren Vielfrass zu ihrer eigenen Arbeits-
frau [a maga dolgozó asszonyához] begann zu sprechen' (217); Nj. rampdyo-
t annv % n i é é é 9 y 'skilaufender Mann' (607). Az erdei nyenyec maikov-
szkajai nyelvjárást képviselő szövegekben érdekes állandó kifejezésben fordul 
elő a mie- 'esse' ige -nnv képzős igeneve: kaÁÁittv mjennv p üu s s 9 y 
man kottáson"?] dm 'ich gehe eine einzelne [maga levő, maga iétező] alté Frau 
erschlagen' (81); kaÁÁittv mf e nn a püu s é9y könnő körmaj 'die 
einzelne alté Frau legte sich nieder um zu schlafen' (83) stb. Ugyanebben 
a nyelvjárásban még egy másik kifejezésben is megvan a mjennv igenév: 
sa'ml já%annv miennv p ücu é s a y n w, 'der an einem unreinen Platze 
wohnende Sohn des Mütterchens' (139). • 

CASTRÉN példái közt érdekes adatokat találunk a *-na , *-?M képzős ige
névnek tagadó mondatban való használatára: az igenévi jelzőt megelőzi a 
tagadó ige sg. 3. személyű vagy pedig *-ne képzős igenévi alakja: nine muena 
nienete 'der nicht [hier] war' [nem-levő (itt) levő ember]; ni (nine) jilina 
nienete 'der nicht lebt [nem élő ember]; ni (nine) mansardna nienete 'der 
nicht arbeitet' [nem dolgozó ember]; nine hanana nienete 'der nicht jagt ' 
[nem vadászó ember] (Wb. Anh. 383). Érdekes a következő példa CASTRÉN 
szövegeiből: dni rjamtado' ninjem g a r o anam 'wieder setzten sie den, 
der nicht wollte' (140). Ebben az adatban a sg. acc. -m ragja nemcsak a főnévül 
használt -na képzős igenévhez járul, hanem a tagadó ige *ns képzős alak
jához is. 

Néhány adat szerint a *-na, *-m képzős igenév a jelzős szerkezetben 
befejezett cselekvést jelent: (CASTR.) jdbiena nienete 'ein Betrunkener' [ivott 
ember] (Wb, Anh. 383); (LEHT.) O. puyüjéé- fi ad én na) jömpu tannéfifií 
'[da] war . . . der vor einer Altén erzogene Joompu vorhanden'(95); T. man 
j e x ér dnn o j iü nn a m" yanab'o xörjküő^m"3 ? 'wo f inde ich ein fremdarti-
ges [nem ismert] Pferd' \94; vö. R E G . jeherana 'unbekannt'; CASTR. jiherdu 
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'nicht wissen, nicht verstehen' stb.); Kan. %anzér" tönnv %i fi er i m' nlr 
marii) e"a ? 'wie siehst du nicht den gekommenen Menschen?' (226). — A 
kamasz szamojédből is vannak adatok a *-na, *-ne képzős igenév praeteritumi 
jelentésére, vö. DONN.— J O K I § 70. 

Egy puri nyelvjárást képviselő szövegben (49. sz.) egy állandó kifejezés
ben többször előfordul jelzőként a páitannv szó, pl. p át t annv már 
tanriásv"3 'war doch dein Schmiedehammer mit Hoizstiei vorhanden' (126), 
pu%újsántv nw VÖB" páitannv mám" námma 'der Sohn des Mütterchens 
nahm einen Schmiedehammer mit Hoizstiei' (123) stb. A szamojéd szövegben 
nincs a 'Stiel' szónak megfelelő szó. Hogyan értelmezendő tehát a páitannv 
alak? LEHTISALO kimutat a nyenyecben egy *-tta, *-tte igeképzőt, amely a 
névszóból képzett igének 'mit etw. bescháftigt oder versehen sein' jelentést 
ad: O. páítá 'Holz in das Stossfeuer, den Herd stecken' (pá 'Baum, Holz') 
(AblSuff 321). Az ige eredeti jelentését a magyarban csak körülírással tudjuk 
visszaadni: 'fával ellát'. Ebből a denominális igéből való *-na képzős szár
mazék a páitannv szó, amelynek eredeti igenévi jelentése ('fával ellátott ') 
teljesen elhomályosult. Ugyanilyen képzésű elhomályosult igenév a 'Polizist, 
Sóidat' jelentésű szó: (LEHT. i. h.) 0 . paMittanndo 'Polizist', BZ. pátüitannv 
'Sóidat' (vö. O. patfrttá 'ein Schwert, einen Sábel habén, mit einem Schwert, 
einem Sábel versehen sein': O. patM 'Schwert, Sábel'). 

Tekintetbe kell vennünk a szövegeknek és a szótáraknak azon adatait, 
amelyekben a *-na, *-ns képzős igenév főnévi vagy melléknévi használatban 
jelenik meg: (CASTR.) ání jadna jada 'die anderen Fussgánger gehen' (62); 
jam böngana ha r o ana ökats 'auf dem Wege Wollende [Freier] waren viele' 
(235); (LEHT.) O. táőv rjáefifíonia' nidz>jr)öBr" la%nannv mammonödv 
'darauf hörte man über seinem Kopfe einen Sprecher sagen' (2); m s e ö ce r íc -
k annv töfifiánnödv 'den Hinkenden hörte man kommen' (542); Oksz. jál'l'e" 
j á ő annvjbö 'am Tagé kam ein Fussgánger' (345); tönnv toftfii nw"3 

'ein Kommender kam doch' (271); BZ. % tenne járjku, tönnv járjku 
'es gibt keinen der geht, es gibt keinen, der kommt' (570). Főnévvé vált *-na 
képzős igeneveket a szótári adatok közt is találunk: (CASTR.) mirdatana 
'Verkáufer' (mirdatau 'ich werde verkaufen'); iiehewana 'der Wissende' 
(iieniéu 'wissen, sich erinnern, denken'); (BUD.) maserána 'szolga' (másara-, 
masara- 'dolgozni'); (SPROG.) tohodana 'Schüler, Lehrling' (tohodas 'lemen'). — 
A szótári adatok között olyan nyenyec melléknevek is vannak, amelyek 
eredetileg *-na, *-ne képzős igenevek: (CASTR.) r\ábíiena, 'riechénd' (wábtiedm 
'riechen, stinken' stb.); (REG. ) jalena 'weiss', jálena 'rein', (SPROG.) jál'na 
'hell' (vö. pl. BTJV.jále 'nap (nappal); világosság'; jále- 'lucere'); (RftG.)jeherana 
'unbekannt' (CASTR. jiheráu 'nicht wissen, nicht verstehen' stb.); (SPROG.) 
jiíiná 'lebendig, lebend; Einwohner, Bewohner' (CASTR. jileadm stb. ' lében \ 
SPROG. jil'es 'lében, wohnen'); (SPROG.) jinzil'ena 'gehorsam' (CASTR. jinzileadm 
'hören', SPROG. jinzil'es 'hören, horchen, zuhören, gehorchen'); (CASTR.) 
maedana 'lahm, hinkend', (SPROG.) mqdná 'lahm' (CASTR. maedadm, maedádm 
'hinken', SPROG. mqdes 'hinken, lahmen'). 

Ha figyelembe vesszük, hogy a kamaszban elsősorban éppen jelzős 
szerkezetben gyakran megjelenik a *-na, *-ne képzős igenév (DOÜSTN.— J O K I 
177—8, § 70), s mivel a nganaszanból is van világos adatunk *-na, *-m képzős 
igenévre (CASTR. ii-nea 'sauer, verfault'; az uráli nomen-verbum egyéb ige
névi származékait 1. fentebb 79. 1.), kimondhatjuk, hogy a nyenyec *-na, *-ns 
képzős igenév, — amely már veszített életképességéből, éppen úgy, mint 
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a finnugor nyelvek *n. igenévképzői — ősszamojéd *w. igenévképzőre vezet
hető vissza, s ez az ősszamojéd igenévképző kétségtelenül uráli eredetű ige
névképző. 

Érdekes tanulságokkal szolgál egy 'rot' jelentésű -na képzőt tartalmazó 
nyenyec szó. LEHTISALO feltételez az obdorszki nyelvjárásban egy *nár 'rot ' 
szót, s erre a kikövetkeztetett melléknévre vezeti vissza az O. nármá 'rot 
werden', náfjá 'rot sein', Kisz. n&árdásiá., Lj . neár&á 'ist rot ' igéket, amelyeket 
* - « , illetőleg *-ja denominális igeképzőkkel képzett származékoknak magya
ráz (AblSuff. 71). CASTRÉN náíana 'rot ' adata mellett még találunk -na képzős 
származékot: (CASTR.) hárijana 'rot', (SPROG.) hárana id., (LEHT.) O. náfjánnv" 
id.: náíjánnti" xáe" tannálö"3 'die rőten Gewitter stiegen auf' (527). CASTRÉN, 
SPROGIS és LEHTISALO adatában a -na képző a háta , narja- alapszóhoz járul, 
s ez az alapszó *-ja képzős származék. A 'rot' jelentésű szónak ezzel a *-ja 
képzős alapszóval teljesen megegyező változatai is vannak: (CASTR.) náta 
'rot', (BTTD.) narja 'piros, vörös', (LEHT. Vd. 534) nárjá 'rot', vö. még (SPROG.) 
nafe id., SCHRENK narja id. CASTRÉN nárija-na adatában megjelenő nárija-
tő viszont azonos a (CASTR.) nárijá 'rot' szóval. — GASTRÉN egyik énekében 
fordul elő 'rot' jelentésben a njármada szó: paridienje nieh paridienje ájenda 
illmna njármada adimeáh 'unter der schwarzen Haut des schwarzen 
Weibes kam Rot zum Vorsehein' (198). A njár- alapszóhoz ebben az adatban 
-ma képző járul. A szóvégi -da elemet determináló értelemben használt sg. 3. 
sz. birtokos személyragnak foghatjuk fel. Ha összehasonlítjuk a *-ja és -ma 
képzős 'rot' jelentésű származékokat LEHTISALO igei adataival, az alapszó 
azonossága mellett azonnal feltűnik a képzők azonossága. Felvethetjük a 
kérdést, mi a tőszó: nomen-e vagy ige? És milyen funkciójú képzők jelennek 
meg a származékokban: denominális vagy deverbális képzők? I t t egy nomen-
verbumról van szó, s a képzőket egyaránt felfoghatjuk denominális vagy 
deverbális képzőknek, újabb bizonyságául annak, hogy az azonos alakú uráli 
képzők történeti szempontból eredetükre nézve is azonosak. — A *nár- szó
tőnek még egy érdekes összetett képzős ajakját találjuk meg LEHTISALO 
egyik obdorszki szövegében: naBri %ae" narkkansei tannaiő" 'die anderen 
Gewitter stiegen rötlich au f (29). A nárkkansei származékban megjelenő 
-kka elem ugyanaz a demin. képző, amely megvan pl. a rjárkka 'gross' szóban 
is. Ugyanez a képzőelem mutatható ki a 'rot' jelentésű szó szelkup alakjaiban 
is: (CASTR.) warg, warga, wuerg, muerge. A nyenyec alakban a -sei végzet 
valószínűleg *-ée- + *?j (*~i) összetett igenévképző (vö. LEHTISALO, AblSuff. 
199—201). A -kka- és a -éei elem közt levő n valószínűleg szervetlen hang. 
Érdekes összetett *-m«- -f- *-se- -f- *-/ (*-Í)" képző jelenik meg a *nár- tőnek 
a nármpsé származékában: (LEHT.) O. jápilkkahi" nármPsV. 'Rötlicher meines 
Japtjik-Stammes!' (473). 

Valószínűnek tartom, hogy a szóban levő szócsaládba tartozik bele 
a 'Kupfer' jelentésű nyenyec (CASTR.) nárawa, (REG. ) narau, (SPROG.) nárwa, 
(LEHT. Vd. 170, 333) O. nárafío', BZ. nárafifiv szó is. Ebben a szóban a nár-, 
illetőleg a teljesebb nára- tő mellett a finnugorságban és a szamojédságban 
ma is erősen életképes *m. képző jelenik meg (vö. LEHTISALO, AblSuff. 82—110). 
Valószínűnek tartom egyúttal, hogy a réznek ez a nyenyec neve egy *nárawa 
jésea 'vörös fém' jelzős szerkezetből vált ki, tehát éppen úgy tapadással nyerte 
mai jelentését, mint az ezüst njanaej stb. neve (1. fentebb 65 L). 
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V. 

• - ' A hátravetett jelző 

A finnugor jelzős szerkezetekre és az uráli mondat eredeti szerkezetére 
vonatkozó kutatások egyaránt arra az eredményre vezettek, hogy ősi, szigorú 
szórendi szabály értelmében az uráli alapnyelvben a jelző megelőzte a jelzett 
szót. Ezt az uráli mondattani sajátságot — mint láttuk — a mai uráli nyelvek 
is megőrizték. Ezzel a szabállyal ellentétben állanak a finnugor nyelvek 
fordított szórendű vagy hátravetett jelzős szerkezetei, amelyek a finnben 
a legrégibb idők óta meglehetősen széles körben használatosak, de szórvá
nyosan a többi finnugor nvelvből is kimutathatók (vö. SIMONYI i. m. 8—10; 
SEBESTYÉN: NyK. X L I V / ö - 8 ) . 

FOKOS-FUCHS DÁVID „A melléknévi jelző szórendje" (Nyr. LXIII : 
35—40, 71 — 79) című dolgozatának összefoglaló részében megállapította, 
hogy a finnugor nyelvekben ,,a hátravetett melléknévi jelző fejlődését két
féle módon képzelhetjük el. Vagy — tisztán pszichológiai alapon — az történt, 
hogy a jelzett szó, mint hangsúlyozott uralkodó képzet a melléknévi szólam 
elé került, és a hangsúlytalanná vált melléknevet a maga szólamába olvasz
tot ta bele, vagy pedig — nyelvtörténeti alapon — egy jellemző urál-alt. 
nyelvsajátság alapján kell a fejlődés menetét elképzelnünk. Az urál-alt. 
nyelvekben ti. a főnév igen sűrűn tulaj donság jelzőül is használatos, és így 
gyakran valóságos melléknévvé vált; mármost számos kapcsolatban a mellék
névvé vált főnevet nem jelzett szónak, hanem új szerepének megfelelőbben 
a megelőző főnév melléknévi jelzőjének érezték, és ezeknek a kapcsolatoknak 
a mintájára fejlődött az egyes nyelvekben — de többnyire csak szórványo
san — a főnevet követő melléknévi jelző használata . . . A második magyará
zatot az teszi valószínűvé, hogy az eszerint feltételezett fejlődés nyelvtörténeti-
leg szinte lépésről lépésre nyomon követhető" (79). 

A nyelvi adatok arról tanúskodnak, hogy fordított szórendű, azaz hátra
vetett jelzős szerkezetek a nyenyec-szamojédban is kimutathatók, elsősorban 
a nyelvemlékeknek tekinthető hősénekekből, amelyek CASTRÉN feljegyzésé
ben maradtak ránk. Személynevekben és sztereotip-kifejezésekben őrződtek 
meg ezek a kapcsolatok, amelyekben a két tag valóságos összetétellé egyesült, 
és éppen ezért a formánsokat csak a második tag veszi fel. Hangsúlyoznom 
kell, hogy hátravetett jelzős kapcsolatokat csak a nyenyec szövegekben 
találtam. Az a kapcsolat, amely DÖNNEK—JOKI kamasz szótárának I I I . feje
zetében (Hauptztíge der Grammatik) például van idézve a fordított szó
rendű jelzős szerkezetre (uHulgut b u g aii m kazdrnim Seimüise iiuya-
muiAe 'lasst die wilden Stiere mit seiner Stute zusammen [um sie] totzu-
stossen' 135, § 25), nem hátravetett jelzős szerkezet, hanem értelmezős kap
csolat. 

A nyenyec adatok egyik csoportjában a hátravetett jelző nyelvi tények
kel igazolhatóan ugyanolyan fejlődés eredménye, mint amilyen fejlődést 
FOKOS nyelvtörténeti alapon a finnugor nyelvek fordított szórendű jelzős 
szerkezeteiben feltételezett. Ezek az adatok teljes mértékben igazolják FOKOS 
elgondolásának helyességét. 

CASTBÉN szövegeiben az 1. sz. hősi énekben fordul elő a következő sor: 
j a d v ed d n j ü d e a hanad 'bringe den jüngsten Handgelenkschutz' [egy 
személynév] (16). A jddvedd njüded kapcsolatban a njüdea. szó mai nyelv-
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érzékünk számára hátravetett melléknévi jelző. A njüdea szó CASTRÉN szótára 
szerint 'klein' jelentésű melléknév. A szó megvan REGÜLY feljegyzéseiben 
és SPROGIS kanini szójegyzékében is: (REG.) nude, nudje 'jung, klein'. (SPROG.) 
nüd'e 'klein'. A szövegekben a szó 'jung, der jüngere, der jüngste; klein' jelen
tésben fordul elő: (LEHT.) T. nüid'e ^Inn^nkr) malii tw$p% 'der junge /?. ist 
schon gekommen' (380); (CASTR.) njüde habi nienjam niedanda mueda 'die 
Schwester des jüngeren Ostjaken nahm er zum Weibe' (295); (LEHT.) 0 . maiié" 
nwd'é náfifiv" 'unser jüngster Brúder' (455); BZ. nude pájppakkőjl nárjén süir-
rcemBri 'mein kleiner Brúder láuft zu mir' (329). Adataink vannak azonban 
arra, hogy a szónak főnévi jelentése is van, és valószínűnek tarthatjuk, hogy 
a szó eredeti kategóriája szerint főnév. CASTRÉN szövegeiben a njüdea, njüdea 
szó egy és ugyanazon mondatban melléknévi és főnévi jelentésben fordul elő: 
manj njüdeaddn niefieau hand pánhi njüdéán 'als ich klein war, 
brachte meine Mutter mich zu dem Jüngsten von Paanhyy' (8). A szó főnévi 
jelentése tehát ezen adat szerint 'legfiatalabbik fiú'. LEHTISALO szövegeiben 
a nüid'e szó egy Bolsaja Zemlja nyelvjárását képviselő énekben 'legfiatalabbik 
fiútestvér' jelentésben van meg birtokviszonyt kifejező kapcsolat birtok
szavaként: sattv jamBr nude 'der jüngste Brúder der Langgesichter'. [Arca 
Hosszú legfiatalabbik öcs] (202). A 'legfiatalabbik fiú', illetőleg a 'leg
fiatalabbik öcs' jelentésből könnyen fejlődhetett 'ifjú' jelentés. Ebben a 
jelentésben találjuk meg a szót egy obdorszki samán-énekben: (LEHT.) tamnv 
(á%á$" táBrekköődp" %ánn v hmb § p"3! 'noch weiter vorwárts befehlet eure 
jungen Vögelchen!' (489). A yáiínv nüiődp"3szerkezet tulajdonképpeni jelentése: 
'madárfióka ifjak' (yö. L E H T . AblSuff. 54: O. %ánrii 'junger VogeF, OP. %ünni, 
K. %dni, Szj. %áni-kko id., Nj . kan 'Junges des Schwanes, des Kranichs oder 
der Gans'). A nwd§p"3 szó ebben a szerkezetben főnév, amely jelzett szóul 
áll. A szerkezet két tagját megcserélhetnők, a kifejezés, illetőleg a mondat 
értelme nem változnék meg: madárfióka ifjak = ifjú madárfiókák.30 — Vissza
térve most már a jadvead njüdea szerkezetre, az imént tárgyalt, LEHTISALO 
szövegeiből való adatok alapján világos, hogy a njüdea szó ebben a szerke
zetben is 'legfiatalabbik fiútestvér' jelentésű főnév, jelzett szó, amelynek a 
jadvead személynév a jelzője. Eredetileg tehát olyan egyenes szórendű jelzős 
szerkezet, mint pl. a magyar István öcsém. Később, mikor a njüdea szó 
főnévi 'legfiatalabb fiú, legfiatalabb öcs; ifjú' jelentéséből fejlődött 'jung, 
der jüngste, klein' jelentése és melléknévi funkciója általánosult, az eredeti 
főnévi jelző vált a nyelvérzék számára jelzett szóvá, az eredeti jelzett szó 
pedig jelzővé, s ezzel az egyenes szórendű jelzős szerkezetből fordított szó
rendű, azaz ún. hátravetett jelzős szerkezet fejlődött. A szerkezetben tehát 
a nyelvérzék számára megváltozott a két tag egymáshoz való viszonya, de 
maga a szerkezet továbbra is megőrizte eredeti hangsúlyát, egységes szólamát 
és azt a sajátságát, hogy — mint összetétel — a formánsokat csak a második 
tag vette fel, tehát megőrizte az egyenes szórendű jelzős szerkezet minden 
uráli jellegzetességét. — A 7. sz. énekben a njüdéáh, njüdea szó a 'Graukopf 
[fej-fehér] jelentésű személynévvel való kapcsolatban egyenes és fordított 
szórendű jelzős szerkezetben fordul elő, tehát állhat jelzőül és jelzett szóul: 
á e uv v a sir e njüdéáh side jdn maddda 'den jüngsten Graukopf [den 
Gr aukopf-Jüngsten] schnitt sie entzwei' (205). Ebben a kapcsolatban a njüdéáh 

30 FOKOS DÁVID szíves közlése szerint a németben jól lehet a szó kétféle alkalma
zását érzékeltetni : fiatal madárfiókák : junge Vogeljunge ; a fiatal madárfiókák : 
die jungen Vogeljungen. 
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szó mint 'legfiatalabbik fiútestvér' jelentésű főnév jelzett szóul áll, amelynek 
jelzője a 'Graukopf jelentésű kéttagú személynév. A njüdea szó azonban 
jelzője is lehet a 'Graukopf jelentésű személynévnek: njüdea a euv v a 
s eár jarkada tinsea juorkan 'Der jüngste Graukopf fing ihn in die Schlinge 
des Lassos' (192); njüdea rjáeuvva sir eh tjikl jad anin siurvi0ih 
'Der jüngste Graukopf von dieser Stelle wieder zu laufen begann' (203). Ha a 
njüdea, njüdea szó 'der jüngste' értelmezését 'legfiatalabbik öcs' jelentéssel 
helyettesítjük, akkor ez a két utóbbi adat azt az uráli nyelvekből ismert, 
de nem gyakori szerkezet-típust képviseli, amelyben a családi viszonyt kife
jező szó megelőzi a személynevet (1. fentebb 64. 1.). 

Eredetileg egyenes szórendű jelzős szerkezet volt a következő kedves
kedő, sajnálkozó kifejezés is, amelyben mai nyelvérzékünk szerint hátra
vetett jelző van: (LEHT.) BZ. páppv jefífíanvzöfiv" 'unser armer jüngerer 
Brúder' [öcs-szegényünk] (331); pá p pv jéfifiánzáőakköfi jln 
Xa'morrjí) 'mein jüngerer Brúder, mein armer Kleiner [öcs-szegénykém], 
kommt mir oft in meinen Sinn' (i. h.). Hogy az 'arm' jelentésű szó eredeti 
kategóriája szerint főnév és mint ilyen jelzett szó lehetett, bizonyítja a követ
kező mondat, amelyben a szó 'Waise' jelentésben igeként ragozva állítmányul 
áll: (LEHT.) BZ. man je~(3fiaJekom"3 'ich bin eine Waise' (287). A következő, 
Usztje falu nyelvjárását képviselő szövegből való adatban a szó 'Waise' 
jelentésben jelöletlen birtokos szó: náxar" j e fi (3 v naBram" nir tdBr§ddt]Gru"3 

'der Stiefmutter von drei Waisen befielst du nicht' (582). Elölálló főnévi 
jelzőül találjuk meg a szó -kku demin. képzős alakját egy obdorszki mondat
ban: tadv i^iíckl jéftjlokku rj at s ekket s a % a" náBrakkönUi" t^e'm 
^dbaBFaban' swjjidi" yamrnib"3 'dann fielen diesen verwaisten Kindlein, 
wáhrend ihre áltere Schwester sie so aufzog, die Nabel ab ' (456). 

Az ún. hátravetett jelzőt tartalmazó személyneveknek és sztereotip-
kifejezéseknek egy nagyobb csoportjában a jelző fordított szórendjét nem 
lehet megmagyarázni azon az elvi alapon, hogy egy egyenes szórendű főnévi 
jelzős szerkezetben a két tag egymáshoz való viszonya megváltozott a nyelv
érzék számára: az eredeti jelző jelzett szóvá, az eredeti jelzett szó pedig 
jelzővé vált. 

Vizsgáljuk meg az ide sorozható adatokat. 
CASTRÉN szövegeiben, a 10. sz. énekben sűrűn előfordul a 'Verzierte 

Wiege' jelentésű személynév, amely ún. hátravetett igenévi jelzőt tartalmazó 
kapcsolat: jiepts pádavi0ih ('249 stb.), jiebts pádavi0ih (251 stb.). Az énekben 
ugyanezt a személynevet értelmezős szerkezetben a sg. acc. -m ragjával 
ellátva is megtaláljuk, s az acc. ragja az ún. hátravetett jelzőhöz járul: njirts-
jitana jiebts padavuem hartta niseamda njamada 'Der mit den Augen-
brauen [személynév] Verzierte Wiege, seinen eigenen Vater ergriff (266). 
•A 'verziert' jelentésű igenév egy másik személynévben elölálló jelzőként van 
meg: pádavij, sauk 'Dér Verzierte Oberpelz' (230), sőt maga a jiebts padavuih 
kapcsolat is előfordul elölálló főnévi jelzőként: jiebts padavuih ni s er 
hajuvuih öleringaeh 'Verzierte Wiege, dein Vater blieb alléin' (266). A jiebs* 
páduvuih kapcsolat világos nominális mondatként is megtalálható az ének
ben: haeunjána wdngtseana opoj jiepts', j i eb s' páduvuih 'nach der Seite 
hin in einer kleinen Grube [ist] eine Wiege, die Wiege [ist] verziert' (247). 
Feltehető tehát, hogy a ''Verzierte Wiege' jelentésű személynév eredete szerint 
kéttagú nominális mondat: 'die Wiege [ist] verziert'. A 'Verzierte Wiege' 
jelentésű személynévvel azonos szerkezetű a (CASTE,.) puhutse wadauih 'Der 
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vom Mütterchen Erzogene' [Anyóka felnevelt = Anyóka felnevelte] (166) 
személynév.31 

A 2. sz. hősi énekben fordul elő a hápt jálinsie, hápt jalensie 'Der Helle 
Renntierochs' személynév. A kapcsolatot ragos alakban is megtaláljuk, a 
sg. dat. -n ragját a második tag veszi fel: hapt jálensien 'zu dem Hellén Renn-
tierochsen' (48). Az ének egy másik helyén a jálinsie szó elölálló jelző ugyan
ebben a személynévben: njüjű nimdje jálinsie hapt 'der Name des Sohnes 
ist Heller Renntierochs' (33). 

A fentebb tárgyalt példák közül háromban fordul elő a 'Graukopf 
jelentésű személynév: aeuvva seár (192), náeuvva sireh (203), aeuvva sire (205); 
vö. még tjaeuwa seár (189), náeuvva seár' (i. h.), aeuvva sire (202). A személynév 
tulajdonképpeni jelentése 'fej-fehér'.32 Valószínűnek tarthatjuk, hogy a 'fehér' 
jelentésű szó eredeti szerepe szerint ebben a kapcsolatban nominális állítmány 
éppen úgy, mint a jalensie szó a hapt jalensie kapcsolatban. — A 'fej-fehér' 
személynévvel azonos szerkezetűek a 'mell-fehér' és 'homlok-fehér' rén
szarvasra, vonatkozó sztereotip kifejezések CASTRÉN és LEHTISALO szövegei
ben: (CASTR.) muetita (rj)udita ü málhád side la d s i e r m jiekangájuda 
'mit seinen eigenen Hánden vom Ende der Zeltstangen zwei weissbrüstige 
machte er los' (211); (LEHT.) Nj . isiePt ratsiérmi tan é&árrjám 'meine vier 
Weissbrüstigen bánd ich dórt an' (407); O. séőnnt^éttv tál s§rttv pöcHermi 
'acht Weiss-Stirnen schirrte er an' (523); Nj. ná%ar táj éter tUtvö nám"-
marjsn 'drei Weiss-Stirnen, Renntiere fing ich' (412). Vö. továbbá a rén
szarvasnak két másik nevét CASTRÉJST, illetőleg LEHTISALO szövegeiben: side 
mah ahe án am pöderjieda 'zwei Krummrücken schirrte er an' (238); 
(LEHT.) Arch. side táéfifiv lérnb'em" pöd'ernaxajjüid'D 'zwei Breitschwanze 
schirrte er an' (175). CASTRÉN és SPROGIS szójegyzékében van feljegyezve a 
juh következő neve: (CASTR.) r\aejábta 'Schaf, (SPROG.) eijábtá id. (tkp. 'Dünn-
fuss': r\ae 'Fuss' -f jábta 'fein'). I t t említhetjük meg a CASTRÉN szótárában 
előforduló puije-ser 'weissnasig' [orr-fehér] összetételt is. 

ÜASTRÉisr szövegeiben fordulnak elő a következő személynevek: üöpt 
jenjuevva 'Flachshaar' [haj-len] (211); puijembeá niensah 'Der Gerade Nasen-
rücken' [orrfej-egyenes] (66); seátaeh njánduj 'Scharfes Gesicht' [arca-éles] 
(138). Érdekes a (LEHT.) éá" jániBra"já 'Grosses Langgesicht' [arc nagyon
hosszú] személynév egy archangelszki nyelvjárást képviselő énekben (54. 
sz.). A -ja augm. képzőt a kapcsolat második tagja, a 'láng' jelentésű szó 
veszi fel. 

Mindezek a kapcsolatok eredetük szerint nominális mondatok, amelyek
ben a mai hátravetett jelző eredetileg a nominális állítmány szerepét töltötte 
be. A mai jelzett szó, az egykori alany, a maga szólamába olvasztotta bele 
az egykori állítmányt, amely tehát ilyen módon elvesztette külön hangsúlyát 
és külön szólamát. Felelni kell azonban ezzel a magyarázattal kapcsolatban 
arra a kérdésre, hogy miképpen mehetett végbe ez a folyamat, ügy gondolom, 
hogy ez a folyamat olyan, a I I . fejezetben (68. 1.) tárgyalt jelzős szerkezetek
ben ment végbe, amelyekben a kéttagú jelző nominális mondat. Az i. h. 
említett példák közül különösen tanulságos a következő két példa: (LEHT.) 
Oksz. a e fi fi ö d a sérkko fise s k o aefifii ' [dieser] war ein weisshaariger 

3 1 Vö. magyar az ő nevelési ( — nevelése) gyerek ( B E K É : NyK. XLII, 361. jegyz.) 
32 Ilyen jelentésű személynév elölálló jelzővel MUNKÁCSI manysi szövegeiben is 

található : É. járjk-pürjk 'fehér'fő' (BEKÉ : NyK. XLII, 361). 
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Greis' [feje-fehér öreg volt] (76); Mezeny 7]áefi(3v tás'ik éizéfi 'ein kleiner Vogel 
mit braunem Kopf [fej-barna madárka] (AblSuff. 377). Érdekes a következő 
adat is: (LEHT.) Arch. sáe/3 s § r u" rj a r k k v tafem" mammonnödv 'den 
Altén Hellauge [Szem-Világos öreg] hörte man so sagen' (437). Vö. még az 
imént említett njalinai adatot is: ná%ar t a j s i ér títtvö nám"marjen 
'drei Weiss-Stirnen, Renntiere fing ich' [három homlok-fehér rénszarvast 
fogtam] (412).33 Egy ilyen típusú háromtagú jelzős szerkezet, mint 'feje-fehér 
öreg', 'fej-barna madárka' vagy 'homlok-fehér rénszarvas' éppen úgy egységes 
szólamot alkot és egy hangsúly alá esik, mint bármelyik kéttagú jelzős szer
kezet. A hangsúly ezekben a háromtagú szerkezetekben is a jelzőre, mégpedig 
az alanyból és állítmányból összetétellé egyesült jelző első tagjára, tehát a 
'feje', illetőleg a 'fej', 'mell' szóra esik. Ilyen háromtagú jelzős szerkezetekben 
veszíthette el a kéttagú jelző második tagja, az eredeti nominális állítmány 
a maga külön szólamát és külön hangsúlyát. Egy '*fej-fehér öreg' (vö. 'fej-
barna madárka' ) jelzős szerkezetből válhatott ki a 'fej-fehér' személynév, 
vagy egy '*arca-éles ember' típusú szerkezetből az 'arca-éles' típusú személy
név. Az így alakult személynevekben a hangsúlyát és a szólamát veszített 
egykori állítmányt a nyelvérzék hátravetett jelzőnek fogta fel, az egykori 
alanyt pedig jelzett szónak. 

FOKOS felfogása szerint a magyar szemfájó, fejefájó és felemás féle szerke
zetek csak látszólagos hátravetett jelzős szerkezetek, mert ezekben ,,a főnév 
valójában alanya az utána következő melléknévnek (névszónak)". Az ilyen 
típusú kapcsolatokra manysi, udmurt és finn példákat is idéz FOKOS, S török 
megfelelőkre is utal (vö. Nyr. LXIII : 38 és az ott idézett irodalom). A nyenyec 
adatok mindenben igazolják FOKOS ezen magyarázatának helyességét. 

A nyenyec-szamojéd adatok világosan mutatják, hogy a hátravetett 
jelző fordított szórendje csak látszólag van ellentétben az ősi uráli szórendi 
szabállyal, amely szerint a jelző megelőzi a jelzett szót. Azok a nyenyec 
kapcsolatok, amelyekben mai nyelvérzékünk szerint hátravetett jelző van, 
részben egyenes szórendű jelzős szerkezetből fejlődtek a két tag egymáshoz 
való viszonyának megváltozásával, részben jelzői szerepet betöltő nominális 
mondatból, amelynek alanya a maga szólamába olvasztotta az egykori állít
mány szólamát. Az elhomályosult szerkezetű személynevek és sztereotip 
kifejezések ún. hátravetett jelzőjének analógiájára a nyenyecben egyáltalán 
nem keletkeztek hátravetett jelzővel való kapcsolatok. Látszólagos hátra
vetett jelző van az egyik njalinai énekben előforduló kapcsolatban: (LEHT.) 
/?'í é s s 9 v jámpoköm niyiiár)r]ammoj3 'mein langes Messer zog ich doch' 
[vas-hosszúcskám bizony kihúztam] (413). A 'hosszúcska' szó it t főnévül 
használt képes kifejezés a 'kés' ('kard?') szó helyett. Ugyanez a kapcsolat 
az ének egy másik helyén a következő mondatban van meg: (3'i é é so y 
jámpoköm nimtümaettar\r\am j3iésédp siérjktattv§ 'mein langes Messer zog 
ich hervor aus der eisernen Scheide' (410). 

A nyenyec adatok arra mutatnak, hogy a jelző fordított szórendje az 
uráli nyelvekben nem uráli eredetű mondattani sajátság. A nyenyec és a 
finnugor hátravetett jelzős kapcsolatok között tehát nincs okunk genetikus 
összefüggést keresni. Az uráli nyelvek fordított szórendű jelzői párhuzamos, 

33 Különös figyelmet érdemelnek azok a hasonló típusú jelzős szerkezetek, ame
lyeket a magyarból, az obi-ugor nyelvekből, az udmurtból és a mordvinból, valamint 
a t ö r ö k - t a t á r nyelvekből BEKÉ mutatot t ki (NyK. X I I I , 368, 384-9) . 
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másodlagos fejlődéssel jöttek létre bizonyos, az uráli nyelvek lényegéhez 
tartozó mondattani jellegzetességek alapján. Ezek a jellegzetességek: a főnév 
minősítő jelzőül való használata, a főnévi jelzős szerkezet két tagjának eredeti 
egyenrangúsága és felcserélhetősége, minősítő jelzőül használt főnév mellék
névvé válása és a nominális mondat jelzői szerepe. 

VI. 

Az értelmező 

SIMONYI meghatározása szerint ,,az értelmező abban különbözik a 
közönséges jelzőtől, hogy a jelzett szóval nem egyesül olyan szorosan, hanem 
mint utólagos kiegészítés, értelmezés, részletezés járul hozzá . . . Értelmezői 
viszonyban szerepelhetnek mindazok a mondatrészek, amelyeket a . . . jelzői 
szerkezetekben látunk, leggyakrabban a főnév (köznév vagy tulajdonnév, 
gyakran pedig jelzős főnév), továbbá a melléknévi igenév. Ez utóbbiak mai 
irodalmi nyelvünkben ritkák . . . , csak költőinknél fordulnak elő gyakrabban, 
továbbá a népnyelvben ós régibb Íróinknál. A költőknél azért, mert a vers, 
mint Arany János mondja ,,a gondolatokat nem, mint a folyóbeszéd, egymásba 
fűzi, de egymás után sorozza" (Prózai dolg. 7). A régiségben és a naiv népnyelv
ben azért, mert „ezeknek a kifejezéseknek a tartalmát a lélek még nem apper
cipiálja egyszerre, hanem csak asszociative fűzi egymáshoz" (Nyr. 3 9 : 399, 
KERTÉSZ M.).34 E Z a szerkezet nyilván ő s i b b az elülálló jelzőnél. — A rokon 
finnugor nyelvekben úgy látszik szintén nagyon gyakori a melléknévi és a 
számnévi értelmező . . . A nyelvészek sokszor és joggal — rövidített vagy 
pregnáns mondatot látnak az értelmezőben. Néha az értelmezőnek mondat 
értéke egészen világos . . . " (Jelzők 113 — 4). 

FOKOS ,,A melléknévi jelző szórendje" című értekezésében kimondotta, 
hogy „értelmezős szerkezeteknek csak azokat a kapcsolatokat tekinthetjük, 
amelyekben formailag mellérendelt alkotó elemekkel van dolgunk; ezek külön 
hangsúlyt kapnak és külön szólamot alkotnak . . . Az igazi értelmező mind 
a mai napig megtartotta különállását és formai mellérendeltségét" (Nyr. LXII I : 
3 8 - 9 , 71). 

KLBMM lefokozott állítmányt lát az értelmezőben, amelynek állítmányi, 
illetőleg mondatbeli értéke világosan érezhető. „Jóllehet mind a jelző, mind 
az értelmező állító szerepét vesztett állítmány, mégis a szakaszok különböző 
alakulása következtében más jelleget öltött a jelző és mást az értelmező . . . 
Míg . . . a jelző a jelzett szóval egy szakaszt alkot, s így egy hangsúly alá kerül 
vele, addig az értelmező külön szakaszt alkot külön hangsúllyal" (Mondat
t an 336—7). 

A külön hangsúly és a külön szólam, — amelyet FOKOS és KLBMM 
egyaránt hangsúlyoz — éppen ez különbözteti meg az értelmezőt az un. 
hátravetett jelzőtől a finnugor nyelvekben. Az értelmező felveszi mindazokat 
a ragokat, amelyek az értelmezett szóhoz járulnak, és rendesen számban is 
megegyezik az értelmezett szóval, míg a hátravetett jelző úgyszólván össze-

34 KLEMM szerint is ,,az egyszerűbb, fejletlenebb nyelvű régi írók s a nép mondat
alkotásában inkább a képzeteknek egymás mellé való sorakoztatása fordul elő", s ez a 
lélektani folyamat érvényesül az értelmezős szerkezetben (Mondattan 338). 
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tételt alkot a jelzett szóval, s a ragokat csak az összetétel második tagja, 
a jelző veszi fel. 

Vizsgáljuk meg most már a nyenyec értelmezős szerkezeteket. 
Érdekes csoportot alkotnak a nyenyecben azok a sajátságos kapcso

latok, amelyekben a formailag értelmezőnek tekinthető mondatrész meg
ismétli az értelmezett szót. Az értelmezett szóval morphológiailag azonos 
értelmező talán csak az értelmezett szó nyomatékosabbá tételére szolgál. 
De — mivel az e csoportba tartozó kapcsolatok mind dallamhoz kötött ének
szövegekből való idézetek — gondolhatunk arra is, hogy az értelmezett szó 
megismétlésének ritmikai oka van: (CASTR.) hdsaua njudea njüded söjd 'ihm 
wurde ein Sohn geboren' [férfi gyermeke, gyermeke született] (137); mueundau 
nieu nieu muevaen 'mein Weib, welches ich nehmen sollte, mein Weib nahmst 
du' [veendőm nőm, nőm vetted] (131); tjéta tidikou hörakdtji dión tjon miriti'eh 
'meine vier Mutterbrüder schwarzbrüstige Füchse, Füchse schenken sie' (282); 
huuko beakutse beakutse euueh 'ein von der Strömung getriebener kleiner Baum, 
«in kleiner Baum war es' (296); (LEHT.) Oksz. jőnnaf'em"^kaptam"Kaptam' 
jörícicafmí,,a 'tausend Renntierochsen, Renntierochsen von der Herde habén 
sie ausgesondert' (292; a sg. acc. -m ragja a számnévi jelzőhöz is hozzájárul); 
%ájjemBraőv ríéfi, né(3 sáéfíSi 'mein von mir verlassenes Weib, mein Weib [ist] 
blind' (564); BZ. juih^rkkv jéxam" jdxamjmannoz^dm"71 'den Buchtver-
zweigungsfluss, den Fluss sah ich' (283); paikko laniBridv, famnriőv sérd 'seine 
Schneeschuhe ohne Feli, seine Schneeschuhe bánd er [an seine Füsse]' (309). — 
Van olyan adat is, amelyben az értelmezőnek tekinthető mondatrész meg
ismétli az értelmezett szót, de formailag nem teljesen azonos vele: (LEHT.) 
Oksz. pannérö" jér(3oítá, jérfíoítado" mö(Hf}v 'der Fürst der Harnische, ihr Fürst 
sagte' [a Vértek fejedelme, fejedelmük mondta] (257). 

Nyelvi adatokkal bizonyíthatóan két mellérendelt mondat szintéziséből 
keletkezett a következő értelmezős kapcsolat, amelyet CASTRÉN szövegeiből 
idézek: 2. sz. ének a) variáns: tjl nüasongana h a s au am jddaptá ha
namda njüdertam 'danach traf sie einen Mann, der seinen Schlitten 
zog' [azután talált egy embert, szánját húzót] (36). Az ének b) variánsában 
a kapcsolat a következő formában jelenik meg: hásauam jddaptd, hanamda 
njüderta (49), a c) variánsban pedig: hasawa jddabta, hanamda njüdertd (56). 
A hasawa alak jelöletlen tárgy. A b) és c) variánsban megjelenő kapcsolatot 
— elvben — kétféleképpen értelmezhetjük. Tekinthetnők értelmezős kapcso
latnak, amelyben az igenévi értelmezőnek birtokos személyraggal ellátott 
jelölt tárgya van, s ez az értelmező nincs megegyeztetve az értelmezett szóval: 
'talált egy embert, szánját húzó(t)'. Mivel azonban a kapcsolatban a második 
mondat állítmánya verbum finitum ===: igenév, felfoghatjuk a kifejezést két 

% mellérendelt mondat kapcsolatának is: 'talált egy embert, szánját húzta' . 
Hogy a b) és c) variáns második mondatát (hanamda njüderta, illetőleg 
hanamda njüderta) valóban önálló mondatnak kell felfognunk és hogy az 
a) variáns eredeti *njüderta állítmánya analógia következtében vette fel a 
sg. acc. -m ragját s ezzel állítmányból értelmezővé vált, arra világos bizo
nyítékul ugyanezen ének két sorát idézhetjük: a) hasauam höngun, hanamda 
njüderta 'einen Mann triffst du, er zieht seinen Schlitten' (35), b) hasauam 
höngun, hanvmda njüderta (49), c) hasawa höngun, hanamda njüderta (56). 
A c) variánsban a hasawa alak — éppen úgy, mint az előbbi példában is — 
jelöletlen tárgy. Az ének ezen két sora mind a három variánsban két mellé
rendelt mondat világos kapcsolata. 
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Az értelmezős kapcsolatoknak harmadik, legnagyobbik csoportját a 
tulajdonképpeni értelmezős szerkezetek alkotják. Ezekben az értelmezőt nem 
lehet ritmikai okokból vagy szintézis útján keletkezett mondatrésznek magya
rázni. Az ide tartozó szerkezetek alaki szempontból két csoportba sorolhatók: 

a) Az értelmező megismétli az értelmezett szót, s egyúttal kiemeli 
valamely jellemző tulajdonságát, számát. Az értelmezett szónak jelzője is 
lehet: (CASTR.) nierl ni eh paridienje ni eh tamna plnje muevi0ih 
'das Weib von eben, das schwarze Weib, war noch draussen' (63); opoj meadiko 
njártsoh meah '[Am Ufer . . .] ist ein kleines Zeit, ein Bárenmooszelt' (116); 
opoj njéveau s a e u s i n i e v e a u jiles hájis 'meine eine Mutter, 
meine blinde Mutter blieb lebend' (281); (LEHT.) T. %á pt, j ö hnar k k a pt 
jötedu"3 'Ochsen, tausend Ochsen sonderten sie von der Herde aus' (372); 
h ücm i"3, h m <? e hüimi" neter]QrüíDWJ"3 'meinen Sohn, meinen jüngeren 
Sohn verheirate ich' (194); TJÖB" süida>Bre pufi-, hámtütfóé' jésse pufi- 'ein 
Riesenhecht, ein gehörnter Eisenhecht' (197); Oksz. hé fi si"ifi hé fi 'ich habé 
ein Weib, sieben Weiber' [nőm, hét nom] (271); BZ. oppoi rj aj s ek ki, hé 
7] aís ekki xaUe" xdjjuififil 'cin Kind, ein Mádchen [nő-gyermek] ist 
beinahe zurückgeblieben' (287). — Ilyen szerkezetet ka,masz szövegben is 
találtam: (DONN.) tljh i, i amnurj h i, jábd sorarbi 'jener Junge, der Frosch-
junge, aber fragte die Mutter' (197). 

Ezen csoporton belül külön meg kell említenünk azokat a kapcsolatokat, 
amelyekben az állítmányi ige elválasztja az értelmezett szót az értelmezőtől: 
{CASTR.) niejum har m mie j é s ind a h ar m 'das Weib gab das Messer, 
das eiserne Messer' (3); r\inm njalkk aada p ádsv ui rjinm 'er zog 
den Bogén hervpr, den verzierten Bogén' (193); (LEHT.) Oksz. tlnzemmv" 
táőv"3, jéssekko t i n z e m"3! 'gebt unseren Lasso, den eisernen Lasso!' 
(260); pör %ahnv jíMéfifiv'3', j é pjp ö r % ahnv, % ö pjp ö r %ahnv 
'wir lében im Walde, im Föhrenwalde, im Birkenwalde' (327); Maik. hiéÁhé.-
annv t ö tjajjerjrjv, k a Á Á e s ám mi tojj e'a j 'in der Bichtúng nach 
vorwárts ist ein See, ein grosser, fischreicher See' (138); mmtexennv l a toku 
kajjiummi, nánmosámml l á°t o k u 'an der altén Zeltstelle ist eine Diele 
geblieben, eine schmutzige Diele' (81); Nj. m e á t Ui Tjaistvd, rj öp r\arokkv§ 
rh é á t 'ein Zeit ist dórt sichtbar, ein grosses Zeit' (406). — A formai kapcsolat 
lazább azokban a szerkezetekben, amelyekben az értelmező nincs megegyez
tetve az értelmezett szóval: (CASTR.) meadam gongun hattarié m edd 
'ein Zeit findest du, die Zelte des Grauen Renntierochsen' (138); (LEHT.) 
P . pu i i mjr}oppói rjamtán, é i fi pufi 'nur Hecht wirst du essen, sieben 
Hechte' (114). Az utóbbi alcsoportba sorolt nyelvi kifejezések között lehetnek 
olyanok is, amelyekben az értelmező szintézis útján keletkezett. Ezt a fel
tevést egy bolsaja-zemljai énekből való adattal igazolhatjuk: (LEHT.) i\ sara, 
%ahjD>r\ sárd 'er bánd die Renntiere, die Fahrrenntiere bánd er' (321). Az ilyen
féle analitikus kifejezésekről alább (100. 1.) lesz szó. Tehát egy 'a nő a kést 
adta, a vaskést' típusú kapcsolat nyelvi előzménye egy 'a nő a kést adta, 
ít vaskést adta ' típusú nyelvi kifejezés is lehetett. 

b) Az értelmező az értelmezett szóval megnevezett személyt vagy dolgot 
más néven újra megnevezi vagy pedig kiemeli valamely tulajdonságát, számát: 
(CASTR.) j i % (ji) h an d a paridienje n j un miedie ' [er] gab sie seinem 
Schwiegersohn, dem Sohn des Schwarzen' (211); mung jiedtie waásakom 
t j u o n j e s auv v am 'der Pfeil kommt auf den Altén, auf Fuchsfellmütze 
zu ' (261); niseau, w á s ak oh, nistinju mán, amgae ti ud 'mein Vater, 

7 Nyelvtudományi Közlemények LIX. 
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der Alté hat er nicht gesagt, was für Renntierspuren es sind' (117);35 sidéa 
siu jále üásangana niemjdna m e a d a sin j u r aöimeáh 'nach zweimal 
sieben Tagén in der Richtung von ihnen wurden siebenhundert Zelte [sátra 
hétszáz] sichtbar' (9).36 (LEHT.) T. %annö" mál%ad %ab oritv r\ dér %a m'3y 
t §nt v hmm" rjáni" séf}(iolr)ddv Vom Ende der Schlitten, um das Elchfuss-
áhnliche, des Renntieres Kalb, wieder schlug er seine Arme' (373); U. náöo, 
r)őB" riaöo jönnafe'éíckömtco tlő p^Bráérjéőn 'der Schwager, ein 
Schwager seine tausend Renntiere [ezrét, rénszarvasát] hütet ' (581); Oksz. 
X a Ére ne-nnv" drkká tálka" jinzil'é, man nan jlníilé 'áltester Knecht 
[szolga, nagyon öreg] hört nach hier, lauscht mir' (293); t as i n é" n uc m"3, 
n é m" Jzdnnábp 'die Tochter des taéiné, das Weib führte er mit sich' (297); 
nüdekko aisekki, jéptsxannt) msenndo 'ein kleines, in der Wiege liegendes 
Kind' [kicsi gyermek, bölcsőben levő] (593); BZ. fiardfikkö téitw,jíá(3 
tarhmjmd 'der Wirt der Trockenspáne, mein Kamerád sagte so' (320); ökkr> 
j l Ili Brá fi n i s s e n ji á ő a fi /3 l" xuhjkánnoz mBrídp? 'meine grosse Renn-
tierherde, die von meinem Vater aufgezogenen, wohin treibst du [sie]?' (289); 
dnn a fi né, fi, x^r tviXtexar3"! 'Anna, mein Weib [Annám, nőm], bring doch 
das Fass heréin!' (568). Ilyen szerkezetek a szelkup és a kamasz szövegekben 
is előfordulnak: szelk. (CASTR.) k orj, man a sáp, küs 'der Fürst, mein 
Vater, starb ' (WB. Anh. 391); o n e k tebeu, mddur, orpsui 'mein eigener 
Mann, der Held, ist stark' (308); kam. (DONN.) u'btulgut b u g a'i i m k a -
zdrijim seimütse iwyamm'./ze/' lasst die wilden Stiere [ökröket, vadakat] 
mit seiner Stute [zusammen] um sie tot zu stossen!' (89); önVd le, $wSk& 
tirléle m^tjge 'alléin, der Knochen, der Schulterblattknochen sich drehend 
geht' (94). 

E csoporton belül meg kell emlékeznünk azokról a meglehetősen ritkán 
előforduló kapcsolatokról, amelyekben az állítmányi ige elválasztja az értel
mezett szót az értelmezőtől: (CASTR.) tjikl jahad h ab i h dedali njárauwa 
j á d auw a 'von dieser Stelle fuhr fórt der Knecht kupferner Handgelenk-
schutz' (20); (LEHT.) Oksz. n á r'''Jk a njDrl saram'"3, tét s frakkom"3, 
tét parisé m"3, tét xüpt§rkka m"3 'ich bánd für drei Schlitten 
Renntiere, vier Helle, vier Schwarze, vier Gelte' (299); BZ. r\innü fijbannefífiá^ 
t amnv swrppcedáfi 'mein Bogén ist vorhanden, der von mir noch 
aufgehobene' (287); ti őjddrínv" j vnbj) ö nnaf e'e!' 'treibe die Renntiere^ 
zehntausend' (313); Kan. afífiords drkkamboi t im" terambi, miennarüi 

35 A niseau wásakoh típusú szerkezetekről a II . fejezetben (64. 1.) már volt 
szó. Vannak esetek, amikor nehéz eldönteni, hogy értelmezős kapcsolattal van-e dolgunk, 
vagy pedig olyan jelzős szerkezettel, amelyben a főnévi, illetőleg az igenévi jelző meg 
van egyeztetve a jelzett szóval. Igen tanulságosak ebből a szempontból egy okszinói 
ének következő sorai : (LEHT.) niüd'e éid'e niüd'e, nafí'iöv neöqkkö, napibv nannekkö 
„ne ő a k k ö m DT v n ui m ó r e háhi>rv m^eniDrv, űannékkömDrv niu m £> r e 
néfi'ebv xánnarnnFr)!'''' 'Er hat zwei Kinder, das eine ist eine kleine Jungfrau, das andere 
ein unverheirateter Jüngling. Sein Jungfraukind mag er selbst nehmen, sein Kind, den 
Jüngling, mag die Mutter fortbringen!' [gyermeke, két gyermeke : az egyik hajadon 
(demin.), a másik legény (demin.). „hajadonját gyermekét maga vegye, legényét gyer
mekét anyja vigye"] (564). uVö. továbbá (LEHT.) Ó. táőv éákkü flérrv-őfttv í'settv 
p á ö a j3 i m" t i m" éáraftfii 'dann bánd Gánseknöchelhaar-Wirt vier bunte Renntiere* 
[négy tarkát rénszarvast] (451). 

36 A számnévi értelmezőre számos magyar példát sorol fel SIMONYI i. m. 134 — 5, 
vö. még KLEMM i. m. 338 —9. Udmurt példákat idéz SIMONYI i. m. 114, komi és más finn
ugor nyelvekből való példákat FOKOS : Nyr. LXIII , 39, 73. 
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X a pt 'zum Essen ein grösseres Renntier wáhlt er, einen frei laufengelassenen, 
Renntierochsen' (220). 

Nem sok adatunk van olyan értelmezős szerkezetre, amelyben az értel
mezett szó személynévmás (vö. SIMONYI i. m. 132—3; KLEMM L m. 339; 
vö. még B E K É : Nyr. LXX: 31, LXXT: 97—9): (LEHT.) O.man jéfifián %us-
sufi fiáéi játt'e %annan nwíne jvisseddstim'3 'ich Armer jeden Tag in meinem 
Schlitten Hege' (359—60); BZ. p i ő ö" jillefifii'3, élíe hás 'sie lebten, zwei 
Brüder' (356). Ilyen típusú kapcsolatra szelkup példa is van: (CASTR.) mát 
töndak, k eb a % 'ich bin gekommen, der kleine Sohn' (311). 

I t t említhetjük meg egyúttal azokat a nyenyec kapcsolatokat, amelyek
ben a formailag értelmezőnek tekinthető mondatrész névmás (vö. SIMONYI 
i. m. 120 kk., KLEMM, Mondattan 339 kk.): (CASTR.) niejieruda pi 0d a mah 
'seine Wirtin, sie sagte' (124); njabau njejeh pud a darem' mah 
'die Frau meines álteren Bruders, die Tante, sie sagte so' (271); p ir it s e 
j i er u pud a mah 'der Lange Wirt, er sagte' (225); (LEHT.) Oksz. j és s ekko 
s a fi fi aj! é éá p u ő éjbafemjma 'kleine Eisenmütze, er sagte so' (272). Az 
ilyen típusú kapcsolatok gyakoriak az énekek nyelvében, különösen CASTRÉÜST 
szövegeiben. A szelkupból is van adat: (PROK.) kup tap pacitikuna 
'az ember, ő vágni-hallatszik' (104). Mutató névmás is megjelenik ilyen 
szerepben: (LEHT.) Oksz. % a éri n^nr§ 11 v a r kk a n's, iikken" jinzitéőv'3 

'auf den altén Oberknecht, auf ihn höret' [szolga gazda öregre, arra hallgas
satok] (293). Az arkka szónak, amely 'nagy, Öreg' jelentésben általában mellék
névül használatos, ebben az adatban világos főnévi funkciója van. Az idézett 
kapcsolatokban a névmás formailag értelmező ugyan, de az értelmezett szó
hoz való viszonyát tekintve nem „utólagos kiegészítés, értelmezés, részlete
zés", hanem voltaképpen csak az értelmezett szó nyomatékosabbá tételére 
szolgál. 

Az a) és b) típust képviselő kapcsolatoknak közös vonása, hogy az 
értelmező kiemeli az értelmezett szóval megjelölt személy vagy dolog egy fon
tos jegyét. Ebben tehát megegyezik a jelzővel. Mint nyelvi kifejezés azonban 
az értelmező lényegesen különbözik a jelzőtől: az értelmező követi a jelzett 
szót, külön szólamba tartozik és külön hangsúlya van. A szamojéd nyelvi 
tények arra mutatnak, hogy az uráli értelmező nem jelző, hanem önálló 
mondatrész, s az értelmezős kapcsolat ősi analitikus mondatszerkesztés 
emléke.37 

Az uráli nyelvnek — mint tudjuk (1. 57 k. 1.) — volt egy igen jellegzetes 
mondattani sajátsága: ha több alanyhoz egy és ugyanazon állítmány tar to
zott, akkor az állítmányt minden egyes alannyal kapcsolatban megismételte 
a nyelv. Azt az egységes szemléletet például, hogy egy férfi, egy asszony és 
egy gyermek együtt jön (a három személy együttes jövetelét a szemlélő nem 
egymás után, hanem egy időben appercipiálta), analitikus mondatszerkesztés
sel ilyen módon fejezte ki az uráli nyelv: a férfi jön, az asszony jön, á gyer
mek jön. 

Dolgozatom I. fejezetében (57. 1.) utaltam egyúttal azokra a sajátságos 
nyenyec kapcsolatokra, amelyekben két azonos állítmányt tartalmazó mellé
rendelt mondat függő viszonyban van egymással, s a két mondat együtt fejezi 

?7 Ez a megállapítás természetesen nem vonatkozik idegen nyelvcsaládok értel
mezős szerkezeteire, amelyek mai alakjukban megegyezhetnek ugyan az uráli értelmezős 
szerkezetekkel, de egészen más fejlődési folyamat vagy folyamatok eredményei lehetnek} 

7* 
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ki azt a tudattartalmat, amelyet ma háromtagú mondattal fejez ki a nyelv: 
jelző + alany + állítmány. Ilyen sajátságos, ritkán előforduló kapcsolatok
ban külön mondattal fejezheti ki a nyenyec nyelv az állítmányi igével meg
nevezett cselekvés alanyát, tárgyát és határozóját is: (CASTR.) jieru möju-
kuah tjőn muojukiiah 'die Richter werfen, Füchse werfen sie' (279); manji 
lcdmjin(ah) jamda kámjin(ah) 'wir liessen uns herab, in das Meer liessen 
wir uns herab' (295); táveda höningáuaah njdrtson goim göningaua ah 'dann 
aber fanden wir, den Bárenmoosrücken fanden wir' (302); (LEHT.) 0 . smbífdmi" 
2Ör)Gr§őá — jám^püsm" %br]Grédd 'mein Riese riss — ein Erdstück riss' (513); 
Oksz. pider tdnna%a)je, tld tdnna%a)je! 'du treibe, treibe deine Renntiere! ' 
í(291); mari türrjdm"3, ser" jdő türrjdm"-1 'ich komme, aus dem Eislande komme 
ich' (295); Nj. s§rmlk pajjirrjv§, tlnnv^' pajjirrjv§ 'der Wolf jagt, unsere 
Renntiere jagt er' (410); kuptannr)^ kdmmaej, r\ahk% kdmmaej 'lange schon 
ist tot, ist das Kind gestorben' [rég halott, gyermek halott = rég meghalt, 
a gyermek meghalt] (416). A szelkup hősénekekből is idézhetek példát: 
{CASTR.) ma d ur cá§and, 1c eb a k u en ek cágand 'der Held kommt, der 
kleine Schwager kommt' (321). Vö. még az 57 —8. lapon idézett adatokat. 
Ezekben a sajátságos kapcsolatokban a második mondat a maga egészé
ben értelmezőféle kifejezés: a második mondat kiegészíti az első mondat 
tartalmát. Ezekben a kapcsolatokban tehát olyan ősi analitikus nyelvi 
kifejezési formát kell látnunk, amely — ARANY JÁNOS szavait idézve — 
,,a gondolatokat egymás után sorozza".38 Egyúttal ezeket a kapcsolatokat 
az I . fejezetben tárgyalt hasonló kapcsolatokkal együtt úgy foghatjuk fel 
mint mai mondatrészek nyelvi előzményét: az ilyen típusú kapcsolatokból 
szintézis útján háromtagú mondat keletkezhetett.39 Ezzel nem azt akarom 
mondani, hogy az uráli mondatrészek szintézissel keletkeztek, hanem csupán 
azt , hogy az uráli mondatrészek keletkezésének vizsgálatánál ezek a nyelvi 
tények sem mellőzhetők, s hogy mai mondatrészek nyelvi előzménye analitikus 
nyelvi kifejezés i s lehet. 

Az analitikus nyelvi kifejezéseknek fentebb tárgyalt sorába jól bele
illeszkedik a következő értelmezős kapcsolat egy Bolsaja Zemlja nyelvjárását 
képviselő énekből: piőer jirlntv fidttöroffpi farináé rjsefijlv tannás, %ÍBrerijr)ee^r) 
'von deinem Grossvater war versprochen ein Kopf, ein Menschenkopf [a te 
nagyatyádtól megígért volt, fej volt, emberfej] (291). 

A szamojéd nyelvi anyag vizsgálata alapján arra a meggyőződésre 
ju tot tam, hogy a tulajdonképpeni értelmezős kapcsolatok (azok a kapcso
latok, amelyekben az értelmező nem ritmikai okokból és nem két mellérendelt 
mondat szintéziséből keletkezett, vagy amelyekben az értelmező nem nyoma
tékosító szerepet betöltő mondatrész) ősi uráli analitikus nyelvi kifejezések. 
Az értelmezős szerkezet tükrözheti ugyan az appercipiálás egymásutánját, 
— mint ahogy KERTÉSZ magyarázta az értelmezős kapcsolatot (Nyr. X X X I X . 
399) —, de kifejezhet egyidejű appercipiálást is: (LEHT.) Nj . rhedt isi rjatétn§, 

38 Analitikus nyelvi kifejezési forma lényegében a gondolatparallelizmus is : a 
második éneksor nem egyszerű variánsa az első éneksornak, hanem a második sor egy 
új képzet kiemelésével rendszerint kiegészíti, teljesebbé teszi az első mondat, az első 
éneksor tartalmát : (GASTB.) hanimsi hasi beamah, öritsi k%si bearnah 'frierend begann 
icli zu stcrben, hungernd begann ich zu sterben' (285) stb. (lásd fentebb 58. 1.). 

39 Már RAVILA is kimondta, bár példákkal nem igazolta, hogy a mondat több
tagúvá válásában és általában a nyelv fejlődésében alapvető fontossága van a szintézisnek 

*<FUF. XXVII, 121). 
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YJ ö p f]aroJck'D§ rhéát 'ein Zeit ist dórt sichtbar, ein grosses Zeit' (406). 
Nem az appercipiálás módja teszi az értelmezős kapcsolatot értelmezős kap
csolattá, hanem az analitikus nyelvi kifejezési forma: a domináló képzet 
egy fontos jegyét kiemelő szót a domináló képzetet jelölő szó után „sorozza" 
a nyelv. Ezért őrizte meg az uráli értelmező a mai napig külön szólamát és 
külön hangsúlyát, és ezért nem fejlődött belőle ún. hátravetett jelző. — 
Az uráli elölálló jelző és az uráli értelmező keletkezésének útját a rendelkezé
sünkre álló nyelvi adatok alapján csak egy bizonyos nyelvi állapot koráig 
tudjuk követni. Hogy a kétféle szerkezet közül melyik az ősibb, azt a szamojéd 
adatok alapján nem lehet eldönteni. A. nyenyec nyelvi tények figyelembe
vételével valószínűnek tarthatjuk, hogy a jelző és az értelmező kétirányú 
külön-külön fejlődés eredménye, s éppen ezért az uráli nyelvekben, elsősorban 
a szamojédságban, számolni kell az uráli nyelv lényegéhez tartozó analitikus 
mondatszerkesztés emlékeivel is. 
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