
Egy ritka manysi (vogul) igenévi szerkezet 

1. A határozói szerepű manysi (vogul) igenévi szerkezetek sorában van egy 
különleges típus, amely második tagjának jelentésére nézve alapvetően eltér 
a többitől. Ebben a típusban a folyamatos vagy a befejezett történés igeneve 
(-nd, illetőleg -m) a ma, md, m§ stb. 'föld, hely, tájék' (SZIL.), 'Erde, Land, 
Stelle, Platz' (KÁNN.J Wog.Vok. 95) szó -t, ill. -ndl-mgos alakjával képez 
elvont értelmű határozót. A ritka szerkezetre — néhány kivételt nem 
számítva — csak az északi és a kondai nyelvjárásból vannak adataim, de 
ennek valószínűleg egyszerűen az a magyarázata, hogy a manysi szövegek 
túlnyomó része ezeket a nyelvjárás-csoportokat képviseli. 

Ebben a határozóragos ma stb. szóval alakult igenévi szerkezetben az 
igenév mindig cselekvő értelmű, s az igenév alanya, egy időhatározó kivételé
vel, mindenütt azonos a mondat alanyával. Az igenév kifejezte határozó 
minősége a ma ragjától függ: a locativus-raggal idő-, állapot- és okhatározót, 
az elativus-ablativus-raggal eredet- és tekintethatározót képeznek. A kétféle 
igenév akcióminősége úgy érvényesül, hogy a folyamatos igenévvel egyidejű, 
a befejezettel előidejű idő- és állapothatározók alakulnak. Okhatározóra csak 
befejezett igenévvel vannak adataim, ami jól megfelel e határozó-faj logikai 
tartalmának. Az eredet- és tekintethatározókban mindkét igenév jelentkezik, 
a kérdéses szerkezeteket tartalmazó mondatok száma azonban oly kicsi, és 
fölépítésük annyira azonos, hogy a kétféle igenév használatának föltételére 
vonatkozólag nem nyújtanak tájékoztatást. 

I d ő h a t á r o z ó k : a) wa-képzős igenévvel: K. nai-pél khönti mennen 
mönt jalé alénkwén 'téged is, hogy most harcba méssz, hadd vágjanak le' (II, 
236, vö. 519; tk. 'harcba menvén').1 Ez a szerkezet az egyetlen, amelyben az 
igenév veszi föl a birtokos személyragot; minden többi adatomban a ma szó 
kapja azt meg. — K. m9nn9meyamant o-lna kp'ind mé m$e-r]k kdnsaman 'indem 
wir gehen, sollen wir (uns) selbst einen Leb- (und) Wohnort suehen' (II, 569; 
'menvén, mentünkben'); nd ftorfigr p?l fióaran nay ialnd m§ht? 'TM xo/íHiiib, 

1 A puszta kötet- és lapszám magyar értelmezésű adat után MUNKÁCSI (VNGy.), 
német értelmezésű után KANNISTO (LiiMOLA-tól kiadott Wogulische Volksdichtung) 
szövegeire vonatkozik. A lapszámhoz vö. jelzéssel csatlakozó másik lapszám a kifejezés 
magyarázatának lelőhelyére utal. Magát a magyarázatot csak akkor idézem, ha vala
milyen szempontból szükség van rá. Ez adatok után fél-idézőjelben az igenévi szer
kezetnek esetleg pontosabb fordítása következik. — Megjegyzendő még, hogy K A N -
NISTO kondai anyagának túlnyomó része két változatban, párhuzamosan került kiadásra: 
az eredeti följegyzést A jelzéssel a páros számú lapokon, a másik, más nyelvmesterrel 
ellenőrzött szöveget B jelzéssel a páratlan számú lapókon közlik a kötetek. A továb
biakban külön jelölés nélkül a B változatot idézem, — az A-t csak akkor, ha eltér 
a B-től. 
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qero TaKoe CAiJiajTb TaMt? was für Sachen machst du denn, indem du gehst 
(eigtl.: auf deinem Geh-Lande)?' (II, 772—3); q'i%u t§e%u pöfntnd meyofít 
Íá~AylkdAnfí 'Wáhrend wir zu trinken (und) zu essen beginnen, lasst uns ihn 
töten' (II, 37; 'enni-inni kezdvén, kezdésünkkor'). 

b) m-képzős igenévvel: K. mdndmmétgt %éri tqrdts 'Als er ging, stimmte er 
ein Lied' an' (II, 521); pasdrjkpöfi töaiqt pökdn mdndmmétgt kdtila^ts pdl 
Igáfii 'Der lichte Knabe ging zu seinem Vater, fragte und sagt' (I, 5, vö. 
'auf seinem Geh-Lande', d. h. bei seinem Gehen, als er ging; KSLK ymejn>, 
cnpocHJicfl H roBopHTT> 380; 'menvén'); mdndmm„:y&nlt tó-i iá tnáo'l w ö'lsdt 
'Nachdem sie zurückgegangen waren, blieben sie nun einen Sommer und 
einen Winter weg' (II, 13, vö. 677); tafl ip-n kupl'tdmm§tgt pg-sdUd^kt. . . d'l 
td sáyrlgypsgn 'Als er zu Hause blieb, zerhieb er nun die Reifen der Dünn-
biergefásse' (II, 521; hasonlóan 519, vö. 793; 517; 525, vö. 794; 545, vö. 798; 
'otthon maradván'); igni t$ér AakdA tdy (3pntdmm§ygnlLt qerinfilgt möitnftlgt 
tdyl nclckdnsdts 'Als sie sich dórt . . . wie ein grosses Geisterwesen niederliessen, 
wurde des Liedes Ende, der Sage Ende da beendet' (II, 335; 'letelepedvén'); 
na't kn ti ölmomt. . . kd-nsdm kn-ntdm mémt, jqldm, ö'ldm memt. . . kahsildm 
'Wáhrend ich meine Tagé lébe . . . wáhrend ich jage (und Wild) erbeute, 
wáhrend ich umhergehe (und) lébe . . . weiss ich es' (II, 435; tk. előidejűség: 
'mióta csak élek, . . . tudom'). Ez a mondat két szempontból is figyelmet 
érdemel. Egyrészt azért, mert a világosan három szakaszra tagolódó gondolat
ritmus első szakaszában az egyik legközönségesebb igenévi időhatározó: -m. + 
loc. -t szerepel, míg a másik két szakaszban a most tárgyalt igen ritka 
szerkezet. Ez azt mutatja, hogy kétféle határozói kifejezésmód azonos szin
taktikai értékű. — Másrészt figyelemre méltó a két utolsó párhuzam szer
kezete: mindkettőben két-két m-igenév előzi meg a locativusragos me szót. 
Ez azonban nem azt jelenti, hogy a két igenév egymásnak mellérendelt j e l z ő , 
hanem azt, hogy a mindkét igenévhez tartozó m§mt csak a második után kerül 
kitételre. Vagyis a jelenség az ún. „toldalék-lazaság" (Suffixlockerheit) köz
ismert eseteihez számítandó. 

Á l l a p o t h a t á r o z ó k : 2 a) ?w-igenévvel: É. tanául pojkéné mát ti 
urél at ártmés, möt urél jqnyéit ' [ha a met]kw-eknek] az ő imádkozásuk során 
(helyén), ezen a módon nem sikerült . . ., más módon fordulnak (ti. más irány
ban tesznek kísérletet)' (II, 622); pontosabb fordítással: (ha) nekik3 imádkozván 
ezen a módon nem sikerült'; K. kuoLndm§yant. . . kuá'-ttal' (3d-l liytkobtöin 
'Wenn ihr bleibt . . . drángt euch . . . nirgendswohin' (II, 533; 'maradván'); 
tu'itkátdm tu:sndmétqt kd• ymMctsnumd kfiqlkán ietnd fí°á'%tstd 'warf er, 

2 E határozófaj elválasztása az idő- és okhatározóktól nem könnyű, és sokszor 
nemcsak a mondat, hanem még a tágabb szövegösszefüggés alapján sem állapítható 
meg kétségtelenül a határozó minősége. A magyar -va, -ve, -ván, -vén igenévre vonat
kozólag (az i t t tárgyalt manysi szerkezet jelentése leginkább ennek, vagy a határozó-
ragos -t, ill. -ás, -es-képzőjű nomen actionis-nak felel meg) KLEMMnek az a nézete, hogy 
csak az állapotot jelentő igékből (él, áll, aluszik) valók állapothatározók (TörtMondt. 
115 k.)j s ezt vallja KÁROLY S. is (Igenévrendszerünk a kódexirodalom első szakaszá
ban 160). Anélkül, hogy a m a g y a r igenév határozói minőségének kérdésében állást 
foglalnék, a mondattanilag neki megfelelő m a n y s i igenévi alakok és szerkezetek 
tömegének jelentéstartalma alapján SIMONYI fölfogásához csatlakozom, aki a sírván, 
koldulván, imádkozván, leesvén, járván stb.-féle igeneveket is állapothatározóknak tekinti 
(MHat. II , 310 k.). 

3 tananl a VNyj. 13. szerint acc , de LIIMOLA rámutatott , hogy a Szo. tb . 3. sz. 
tanán ni acc.-i alak átvivődött a lat.-ba is (FUF. XXVIII, 23, 38). 
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wie er versteckt war an der Stelle, wo er stand, die Vielfrasshaut mitten auf 
den Fussboden' (II, 545; 'elrejtőzve állván'). 

b) m-igenévvel: K. fiisknm tuitkátdmm§tgt \uQ\i 'Der Junge liegt ver
steckt' (II, 291; Oder: 'liegt auf seinem Versteckplatz' 739. De ez értelmezéssel 
szemben vö. a kifejezés orosz fordítását: riapHHiUKa cnpflTancfl H ÜOKHTV 
uo.; 'elrejtőzve'). 

O k h a t á r o z ó k (csak m-igenévvel): É. %q.sd pdkwét tem matat soryd 
sillawés 'hosszú fenyőtobozát eddegélő helyén dagadt föl az ő hasa' (IV, 297; 
tk . 'eddegélvén'); K. kuatta rlc tgmm§mt dl td finytsandm 'ich verlor sie (aus 
den Augen und) liess sie dann da' (II, 435; vö. 778; 'elveszítvén [ti. az állatok 
nyomát] otthagytam őket'; a szerkezet előidejű időhatározónak is fölfogható); 
pöá-idltgmpitpu t k§ej3drna... fiyrdtam meyqnlt pii-t kqefíamd pat€ldzt 'als sie 
in den heissen Wasserkessel hineinstrebten . . . waren sie in den Késsel hinein-
gefallen' (II, 525, vö. 794); pa-lmgm ká"j>tdmlgm m§yandnt ö'zkar md'ndm 
ü'Sd pdl óa'-t kanÉstd 'Erschrocken (und) weglaufend, wusste jeder nicht 
einmal das Loch, durch das er hinausgehen könnte' (II, 545, vö. 798). A m§ 
i t t éppúgy csak a második igenév után van kitéve, mint az időhatározóknál 
említett kd'nsdm kn-ntdm m§mt, iq'ldm, ö'ldm memtesetében. 

E r e d e t h a t á r o z ó k : a) na -igenévvel: E. ján%né mdtdnél voss 
pojti 'hadd szűnjék meg forogni' (I, 129; 'forgásától, forgó állapotától szűnjék 
meg');4 %qntla%téné mdtdnél ti pojtés 'Evvel megszűnt hadakozni' (II, 24); 
dm sa Iréné mdmnél jol-pojte'im; R E G . dm sairn mdm jellpannsem 'én meg
szűnöm vágni' (IV, 243); Szo. ah fyká psnydnmdtenl dsts 'Der Alté wurde mit 
seinem Wahrsagen fertig'5 (II, 114); FL. Hüsnemdtsnl pöits 'er hörte auf zu 
weinen' (eigtl. 'von seinem Weinen-Land') (KANNISTO kézirataiból idézi 

/ LIIMOLA: SUSA. LVII/1, 40); AK. pánss iaA lusndmdtánl id. (uo.);6 AL. igl kfíáf 
pansn ^psnspenm§nd 'hőre auf zu lachen' (uo.). 

b) m-igenévvel: Szo. tlmmdtlril dstdsiy 'Sie hörten mit ihrem Essen a u f 
(II, 81); Um ayim matü ni ástsiy 'Sie hörten mit ihrem Essen (und) Trinken 
a u f (II, 83). 

T e k i n t e t h a t á r o z ó k (csak wa-igenévvel): K. AO mdnnem§tdnl 
löahmts 'Das Pferd verlangsamte seinen Schritt ' (II, 415, vö. 772; 'mentében 
meglassudott'); nm nnmtőrdmknm idydmnd hyndia'na mejil {aAso^d'sdm 'der 
Obere Gott hat mich, wie ich auf Eichhörnchen jage [eigtl.: von dem Eich-
hörnchen-Jage-Land], vestossen' (II, 776—7; 'mókus-vadászatból', 'a mókus
vadászatra nézve'). 

' I t t említem azt az egyetlen esetet, ahol az előbbivel teljesen azonos 
tartalmú mondatban a -^^Z-ragos ma szót megelőző igenév infinitivus: K. A 
leyndidxcp hnxsdid%(p mánl {alsbI%^dsd'm 'hat mich verstossen, wie ich auf Eich-

4 A 'megszűnik, abbahagy stb.' igék melletti ablativusról 1. BEKÉ, VogHat. 22 
és LIIMOLA: SUSA. LVII/1, 40. 

5 Az üsti pontos jelentését nem tudtam megállapítani. MUNKÁCSI, VNGy. II, 
631 szerint 'ráér, ideje van vmihez', de uo. astlaxti 'elkészül'; SziLASinál őstés (praet.) 
'kész lett'; KANTSTISTO szövegeiben a (praet.) fordítása hol 'wurde fertig', mint pl. az idé
zett mondatban, hol 'hörte auf, 1. alább a két m-igeneves adatot. Ha az ige jelentése 
mégis 'elkészül', akkor az ily állítmányú mondatok kérdéses szerkezetei nem ide, hanem 
a tekintethatározók közé tartoznak. 

6 A pansi ige jelentésével ugyanaz a helyzet, mint az üsti-év&l. SzitASinál 'befejez', 
de T. pgnsé 'elkészül'; a Kannisto-szövegekben hol 'aufhören' (1. az itt idézett adatokat), 
hol 'fertig werden', pl. téém-atem pánc ss 'wurde mit Essen (und) Trinken fertig' (II, 209). 
Az ily állítmányú mondatokban a szerkezet tehát tekintethatározó is lehet. 

6 Kyelvtudományi Közlemények LX 
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hörnchen jage, wie ich auf Zobel jage' (II, 430). A párhuzamos B szövegben 
puszta infinitivus van: layna^axu hnj(sdia%uiaAsox fiúsam (II, 431); ez nem szo
katlan, hiszen a főnévi igenév gyakran szerepel a manysiban is tekintet hatá
rozóként. Az A szöveg „szabálytalan" szerkezete pedig úgy magyarázható, 
hogy a na- igenév — mivel mondattani szerepe több ponton érintkezik az 
infinitivuséval — hamis analógia folytán bekerült ide is, ahol tulajdonképp 
csak melléknévi szerepű igenév állhat. 

2. E különös és nagyon ritka (többezer lapnyi szövegből mindössze 
ennyi adatom van) határozói értékű szerkezet történetileg nyilván oly kap
csolatra viendő vissza, melyben a na-, ill. m-igenév j e l z ő j e a teljesen 
konkrét értelemben használt md főnévnek. Az ily jelzős kapcsolatokban a 
md természetesen nemcsak ragos (névutós) határozó, hanem (ragtalanul) 
alany és tárgy is lehet (állítmányi használatra nincs adatom), pl. Szo. td-ft 
ta j,öxtum md'te t^rum láum md td% 'Dieser sein Ankunftsort, das war der vom 
Gott'beschiedene Ort' (II, 119); K. la kfil tanmé,y wó£fc''t knntii 'findet er keinen 
Platz, zu springen' (II, 277); É. an %an%atém mdtént kwol "ünli 'Találkozásuk 
helyén egy ház áll' (I, 24); K. pofid t^em mini ta fiötii (D:r Wind) weht nun 
von der Gegend, wo er seinen Sohn gegessen hat ' (I, 101). A jelzős kapcsolatok
nak ez a faja tömegével található. Köztük aztán olyanok is vannak, amelyek
ben a mondat- vagy a tágabb szövegösszefüggés akár á jelzői, akár a határozói 
értelmezést lehetővé teszi. Effélék azonban természetszerűleg már csak a 
határozóragos, esetleg névutós kapcsolatok körében akadnak, hiszen a hatá
rozói funkció csak ily alaktani föltételek mellett szívódhatott a szerkezetbe. 
Ilyen kettős értelmű, átmeneti jellegű szerkezetek pl. a következők: 

a) na -igenévvel: E. %otdl minné %um, ta minni matat akw'qlpi mini 
'Bárhova fog menni az ember, azon hienő helyén örökösen fog menni' (I, 142; 
az obi-ugor szövegeket jellemző tautológiával érthető így is: 'mentében örö
kösen fog menni'); K. mannamémt . . . ödl nm lalann cdl nm köAamna 'Auf dem 
Lande, wohin ich gehe, . . . werde ich entweder lebendig oder werde ich tot 
sein; (II, 215; Oder: 'Als ich gehe . . . (werde) ich . . .' 721); tusnam tani fign-
tlmats 'An dem Platze, wo er stand, setzte er sich hin' (II, 393; vagy 'álltából 

leült'). Névutóval: K. khot jit-joytni möm-mgs jalsim 'addig jártam, míg valahol 
utóiértem (valahol utóiérő helyemig jártam').(IV, 383); P. kfiil fiunlnmly^ét 
pnqA itíis p*A inrjuks, kntAhs p">A inrjuks 'wandte sich die Hüt te da, wo sie 
stand, sowohl von Westen nach Osten (und) wandte sich auch von Osten 
nach Westen' (II, 188, Vö. 715; érthető így is: 'álltában . . .fordult '). 

b) m-igenévvel: É. miném matat akwai dt'im 'Jártából éppenséggel nem 
kerül meg' (I, 3; 'járt földjén egyre nincs', azaz nem látszik visszafelé jönni 
azon az úton, amelyen elment); K. iaynp'ófí tatammltat tok iaA tay^Jílfia 'Dein 
Brúder wird an dem Orte, wo man ihn hingeführt hat, nun so getötet' (II, 
215; Oder: 'dein Brúder wird, wáhrend man ihn fortführt, nun so getötet ' 
720—1); manammétat fia syali 'y'íixajTb, He npH/TeTb, Ha/m npi^xaib, er fuhr 
ab, kehrt aber nicht zurück, obgelich er zurückkehren sollte', d. h. er fuhr 
ab und bleibt lange weg (II, 803); É. yajtim mdtdnél jüwl'i kwoss sunsi 'Futó 
helyéből amint visszafelé néz' (IV, 305; 'futásából'); K. köntAaxtammeyanlnal 
manamanl figiit ée'lapödl sód't %él. . .tnplLs 'Als sie von ihrem Kampfplatze 
weggingen, wurden sieben jáhrige Jahre . . . voll' (II, 333; vagy: 'hadako
zásukból'). 

Az efféle mondatok, melyek száma bőven szaporítható volna, világosan 
jelzik a szerkezet fejlődésének útját a jelzős kapcsolattól a határozói funkció 
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felé. A folyamat korára némi tájékoztatást nyújt az AL. plnepenméná alak 
(1. az eredethatározóknál). LIIMOLA mutatot t rá, hogy REGULY szövegeinek 
tanúsága szerint a nyugati nyelvjárásokban a „távolító eset" (Trennungs-
kasus) ragja -na volt. Mivel ez azonosan hangzott a lativussal, helyette név-
utós kapcsolatokat kezdtek használni, s a rag eredeti funkciója csak néhány 
kifejezésben őrződött meg (SUSA. LVII/1, 41 — 2). E közé a ,,néhány" közé 
tartozik az idézett eredethatározói igenévi szerkezet is, mely ezek szerint elég 
régi lehet, s használata valószínűleg az egész manysi nyelvterületre kiterjedt. 

A jelzős szerkezet —>• gerundium mondattani jellegű változással szoros 
összefüggésben aztán bizonyos alaktani jellegű változás is megindult: a hatá-
rozóragos má főnév gerundium-képzővé kezdett válni. Erre mutat az is, hogy 
egyetlen (időhatározói) esetet kivéve soha nem az igenév, hanem a má veszi 
föl az igenévi alany személyére utaló birtokos személyragot. — Mivel továbbá 
a nyelvérzék számára világosak voltak a má szón levő határózóragok, az 
ilyen határozói értékű igenévi szerkezetekből kikövetkeztettek egy *má 
elemet nemcsak nomen actionis (-ás, -és; -at, -et), hanem általában is elvonttá 
tevő (-ság, -ség) képző gyanánt. A má a fejlődésnek ezen a fokán mellék
nevekhez is hozzájárulhatott: E. R E G . jágá sélem pongenel, tásmánl téi (VogF. 
170), jáyá sélém puunanél tas mánél tel 'atyja szerzett vagyonából, a készből 
(kész helyből) eszik' (IV, 325); tás mánél üli 'készből (kész helyből) él (H3T> 
roTOBaro ^KBerb) (VNyj. 8). K. talkfid h tunsdrj mé ials 'Elog er nieder oder 
hoch' (II, 421, vö. 774). Ezek a kapcsolatok megint — minthogy raá-elemüknek 
a 'föld, hely' jelentésű má-val való azonossága világos maradt — magának 
a má szónak jelentéstartalmát bővítették 'helyzet, állapot, lehetőség, mód'-féle 
árnyalattal, pl. K. ia-Jl timdmiy^öaii, nn-mdl tün-dmé y ^jöáii 'Es ist keine 
Stelle, von untén hineinzugehen, es ist keine Stelle, von oben hineinzugehen' 
(II, 243), ahol tulajdonképp arról van szó, hogy nincs mód, nincs lehetőség 
a bejutásra. Világos az 'állapot' jelentés ebben a mondatban: K. tnn kgá'tnd 
pitdm métát an pdl t öli 'In dieser Lage, wie er in die Hánde (der Menschen) 
gefallen ist, befindet er sich auch jetzt noch* (I, 30, vö. 386). Az eredethatá
rozói szerkezetekben ez a jelentés-árnyalat kétségtelenül szintén megvan. — 
A má szó jelentésének ezirányú bővülésében persze másfelől a mondanivaló 
logikai tartalma is tényező lehetett. Ha a manysi hősök arról panaszkodnak, 
hogy E. kátánémén, lailanémén nüsni-kém má at vásintesmén 'kezünket, 
lábunkat nyújtóztatásra való (értsd: verekedni való) vidéket még nem lát
tunk' (II, 67) — akkor ez lényegében azt jelenti, hogy „harci alkalmat akarnak 
keresni" (1. VNGy. I I , 0505). Hasonlóan értendő a kondai regehős kijelentése: 
nm mdnam sdrlaxtnd mé ölzplaxtnd mé kdns%u 'Ich gehe, eine Gegend zu 
suchen, wo man ficht, eine Gegend, wo man Heldentaten verrichten kann' 
(II, 243). 

Az a folyamat, melynek során a teljesen konkrét jelentésű, finnugor 
eredetű (1. pl. STEINITZ, FgrVok. 59; COLLINDER, PUV. 33) má szó — az 
igenévi jelzős kapcsolatokból fejlődött igenévi határozókon keresztül — el
vontságot kifejező képzővé kezdett válni, a szövegekben fokról-fokra nyomon 
követhető. Ezért a szó jelentésbővülésének és egyik nyelvtani kategóriából 
a másikba való átcsapásának története kitűnő példa a nyelvi fejlődés dia
lektikus menetére. E fejlődés során a nyelvi élet legkülönbözőbb területeiről 
eredő mozzanatok kölcsönös egymásra hatása érvényesült, s e kölcsönös 
hatások eredményeként egy új, elvontabb nyelvi forma keletkezett az új, 
elvontabb gondolati tartalom kifejezésére. 
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3. Az it t tárgyalt manysi szerkezetnek pontos megfelelője van a chanti-
ban, azzal a különbséggel, hogy az igenév mellett nem az ősi ma szó meg
felelője, hanem a már eleve elvontabb 'paikka, MÍCTO, Ort, Stefié' jelentésű 
DN. tay3, V. tv fi, O. tv^a stb. (1. K A R J . — T O I V . 976b) szó áll. Egyébként 
azonban a kifejezés ,,belső alakja" azonos a manysiéval: a folyamatos, illetőleg 
befejezett történésű igenév mellett a tvya stb. locativus-ragos, illetve elativusi 
névutós formában gerundiumot alkot az elvontabb határozói viszonyok 
jelölésére: É. nvr} liumdn tvydj,na wqldn dt uasla 'Te ettél (tk. evésed helyén), 
a te szádat hadd vágja meg' (FgrFüz. XV, 1); ndtj §attdn tnyájna arí iisdt, ma 
§aüdm taydina ilsdt 'A t i hallásotokra nem jöttek, az én hallásomra jöttek' 
(i. ni. 62); Szi. jéiiti i lös pitti taga tUi wolij^s 'Es hörte auf zu regnen und zu 
schneien' (STEINITZ, OVE. I, 54); tk. 'mit dem Regnen und Schnee-Fallen 
(von der regnenden und Schnee-fallenden Stelle) hörte es au f (i. m. II , 82); 
jotti taxa éUi jettsdsdt, matsdt 'Sie wurden fertig mit dem Kartenspielen, gingen 
weg' (i. m. I, 90). A szerkezet STEINITZ szerint (i. m. I I , 82) általános az egész 
chanti nyelvterületen. Úgy látszik továbbá, hogy ott végbement az a folyamat, 
amely a manysiban éppen csak megindult: a taga ugyanis gyakran ,,főnevesült 
igenevek képzésére szolgál" (STEINITZ, i. h.); pl. ebben a V. kifejezésben: 
JivntSdgsSts tvyi iörfimtim 'fl yMÍ>K) rmcaTb' a tvy) már egészen képzőszerű 
elemnek mutatkozik. 

De a két obi-ugor nyelven túl, a komiban is megvan ez a szerkezet 
ízről-ízre. B E K É ÖDÖN újabb alaktani tanulmányainak egyikében, az I. OK. 
II I . kötetében megjelent ,,Néhány permi névszóképző eredete" címűben 
találtam a következő ide vágó adatokat: S. ctzol'ldsan inis, majsdsan-inié 
dugdisni 'abbahagyták a ífáof-dobálást, a labdázást' (FOKOS: FgrFüz. XIX, 
110); U. voas v§ra'lan-inis 'megjött a vadászatból' (i. m. 224) (1. I . OK. III , 
74). I t t az in 'hely' szó elativus-ragos alakja ugyanolyan szerepű, mint az 
obi-ugor kifejezések megfelelő főnévi eleme. 

Végül talán ebbe az összefüggésbe tartozik elvont tulajdonságot, állapotot 
és cselekvést jelentő szavaink -ság, -ség képzője is, melyet HORPÁCSI ILLÉS (PAIS 
nyomán) és BALÁZS JÁNOS egy 'domb' jelentésű térszínforma-névből származ
ta tot t (MNy. XLIX, 44 kk., korábbi megfejtési kísérletek irodalma uo.). 
Ha a magyarázat helyes, i t t még a manysi ma-nál is konkrétabb értelmű szó 
vált volna teljesen elvont értelmű képzővé. Lényeges különbség is van azonban 
a magyar képzésmód és az említett három finnugor nyelv szerkezetei közt; 
míg ugyanis ezekben i g e n é v i alakokkal kapcsolódik a 'hely' jelentésű 
szó, addig a magyarban — figyelmen kívül hagyva a névszói alapú szárma
zékokat —: a puszta igetőhöz járul a képző. Figyelembe veendő továbbá, 
hogy LIIMOLA, visszatérve MUNKÁCSI gondolatához (1. NyK. XXII , 16; KSz. 
I I , 41), legújabban ismét kapcsolatba hozta a magyar képzőt a manysi TJ. 
issü, K. ö/3, P . siy, si, AL. si 'Zeit; ein gewisses Mass, eine gewisse Menge; 
Art ' szóval (FUF*. XXXI , 104 kk.). 

De ha a magyar képző nem vonható is ebbe az együttesbe, az obi-ugor 
és a komi szerkezetek elvileg kétségtelenül azonosak egymással. Bennük egy 
olyan ősi gondolkodási forma tükröződik, amely még teljesen az érzékleteshez 
tapad, s konkrét szemléletek szavaival kísérletez elvontabb gondolati tar
talmak kifejezésére. 

Sz. KISPÁL MAGDOLNA 




