
A ju rák- szamojéd determináló névragozás kérdéséhez 

LEHTISALO „Juraksamojedische Volksdichtung" című művében a Pur 
folyó deltavidékén feljegyzett és Maxim Jadoptsev obdorszki nyelvmester 
diktálása és kiejtése szerint közölt 95. sz. samánének a következő mondattal 
kezdődik: yaber\^Jköfrv r]ái ftöőami"s 'das ostjakische mánnliche Renntier 
b i n i c h s e l b s t ' (528). Ugyanez a mondat LEHTISALO szótárában is 
megtalálható T9 jelzéssel a rjáéftömmi"3 'ich selbst' (22b), illetőleg a %abi, 
yaifi 'Knecht, Ostjake' (159 ab) címszó alatt 'ich bin selbst ein ostjakischer 
Stier (singt der Zauberer)', illetőleg 'ich bin selbst ein ostjakischer Stier (sagt 
der mánníiche ostjakische Zauberer)' értelmezéssel. A r]áéfiö-} rjáifíö- alapszó 
etimológiailag összetartozik a rjáefífiv stb. 'Kopf szóval, ennek a szónak 
*-jő képzős származéka. A -mrhi"3, illetőleg a -mi"3- végzet sg. 1. birtokos 
szemólyrag, amely i" elem nélküli alakjában egyúttal sg. 1. igei személy
rag funkciót is teljesít. A r]ái^öőami,,s alakban a nóvmási eredetű személy-
rag nem közvetlenül az alapszóhoz, hanem annak a -ba- sg. 3. birtokos 
személyraggal, mint determináló elemmel ellátott alakjához járul. A -Öami"3 

végzet tehát összetett rag, amely — CASTBÉN elnevezését használva — 
a névszókhoz járuló ún. tárgyas személyragok, azaz „Object-Affixe" 
kategóriájába sorolható. Mivel azonban a rjálpööami"3 alak sem formailag, 
sem jelentós szempontjából nem illeszkedik bele CASTBÉN grammatikájának 
megfelelő paradigmáiba, a szó jelentését pedig az orosz nyelvű leíró 
nyelvtanok megállapításai alapján sem érthetjük meg, szükségesnek tar
to t tam rendszeresen megvizsgálni CASTBÉN, BUDENZ és LEHTISALO jurák
szamojéd szövegeiben azokat a kifejezéseket, amelyek ilyen tárgyas-szemóly-
ragos szóalakokat tartalmaznak. Figyelemre méltó, hogy ilyen alakok L E H 
TISALO szövegeiben főleg az énekek nyelvében, elsősorban a samánónekekben 
fordulnak elő, hogy BUDENZ néhány lapnyi, kanini nyelvjárást képviselő 
szövegeiből több, mint tíz adat került elő és hogy ezen adatok megbízható
ságát CASTBÉN ós LEHTISALO szövegeiből való adatok teljes mértékben 
igazolják. 

CASTBÉN grammatikájában a 377. § 3. alatt a jurák- (tavgy- és jeniszeji-) 
szamojéd nyelvek névszókhoz járuló ún. tárgyas személyragjaira vonat
kozólag a következő megállapításokat olvashatjuk: „Die O b j e c t a f f i x e 
kommen mit wenigen Ausnahmen nur beim Nomen vor und sind doppelter 
Art. Lie eine Art entspricht dem Dativ der Pronomina personalia und wird 
hauptsáchlich nur dem Object im Satze zuertheilt; z. B. puda látadu mitadas 
'er gab das Brett oder sein Brett (látada) mir'. Die andere Art vertritt dagegen 
den Accusativ der Pronomina personalia und kann soviel ich weiss nur der 
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Apposition des Objects beigefügt werden; z. B. man jerudanda mädm 'ich 
hielt ihn für einen Herrn (jeruda)'. Dass die Affixe der erstem Art, im Juraki-
schen bisweilen an die dritte Person des Imperativs gefügt werden können, 
mag hier im Vorbeigehen bemerkt werden". A 388. paragrafusban folytató
dik az ún. tárgyas személyragok tárgyalása: „ . . .Der Bildung dieser Affixe 
liegt in jeder der beiden obengenannten Arten . . . das Affix der dritten 
Person Singularis im Nominativ zu Grunde. Hiezu werden in der zweiten 
Art die gleichartigen Subjectaffixe [=== birtokos személyragok], welche gewöhn
lich dem Genitiv, Dativ, Locativ und den andern obliquen Casus ausser dem 
Accusativ zuertheilt werden, gefügt. So wird im Jurakischen aus Luca 'Russe', 
und dessen dritten Person Lucada 'sein Russe' oder 'der Russe' in der objec-
tiven Classe der Singular der ersten Person Lücadan 'mich seinen (den) 
Russen', 'mich als den Russen', der zweiten Person Lücadand, der dritten 
Person Lücadanda gebildet, auf analoge Weise im Dual aus Lücaha' und 
dem mit dem Affix der dritten Person versehenen Lücahajuda die Formen 
Lücahajudan, Lücahajudand, Lücahajudanda und im Plural aus lata' 'Bretter ' 
mit dem Affix der dritten Person lätada die zusammengesetzten Formen 
lätidan, lätidand, lätidanda u. s. w. Jedoch sind nach meinen Beobachtungen 
der Dual und Plural dieser Formen nicht sehr gebräuchlich". 

A 389. paragrafus az ún. tárgyas személyragok első kategóriájával 
foglalkozik. ,,Bei der Bildung der Objectaffixe der ersten Art werden an das 
Affix der dritten Person im Nominativ Singularis die verschiedenen Aceu-
sativaffixe angefügt. Hiebei findet jedoch im Jurakischen die eigentümliche 
Erscheinung Stat t , dass das Nominativaffix da, nda, ta in der ersten Person 
des Singulars sein a einbüsst; z. B. lata 'Brett ' , der Nominativ der drit ten 
Person lätada 'sein Brett ' oder 'der Brett ' , wovon lätadu 'das (sein) Breit 
mir ' ." 

Mivel a második kategóriába tartozó sg. jurák alakokról már volt szó, 
későbbi fejtegetések megalapozása céljából kiegészítésül közlöm a 445. parag
rafusban foglalt paradigmák alapján az I. deklinációhoz tartozó lata 'Bret t ' 
szónak és a III . deklinációhoz tartozó mea' 'Zeit' szónak sg. tárgyra vonatkozó 
alakjait. (A II . deklinációhoz tartozó tinze 'Renntierschlinge/ végzetei azo
nosak a lata szó alakjainak végzeteivel.) 

sg. 1. lätadu 2. lätadamd 
dual. 1. lätadami' 2. lätadamdi' 
pl. 1. lätadawa' 2. lätadamda' 
sg. 1. meatu —.,,2. meatamd 
dual. 1. meatami' 2. meatamdi' 
pl. 1. meatama' 2. meatamda' 

Az orosz nyelvű leíró nyelvtanok2 is foglalkoznak a CASTRÉN grammati
kájában „Object-Affixe" néven tárgyalt összetett ragokkal. Nem adnak 
paradigmákat, hanem táblázatokban mutatják be a három kategóriába 
sorolt ragokat és néhány példamondatot közölnek. TERESCSENKO а лично-

1 A dualisi és a plur. 3. alakok végén nasalis aspiráció. A plur. 1. és 2. alakok 
végén ún. éles aspiráció. 

2G. N. PROKOFJEV, Ненецкий (юрако-самоедский) язык: Языки и письменность 
народов Севера I. Moszkva—Leningrad 1937, §§ 40—1; N.M. TEBESCSENKO, Очерк 
грамматики ненецкого (юрако-самэедского) языка. Leningrad 1947, 112—3. 

3. lätadamda 
3. lätadamdi'1 

3. lätadamdu'1 

3. meatamda 
3. meatamdi'1 

3. meatamdu'1 
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предназначительное склонение-nak a következő három kategóriáját 
különbözteti meg: 1. для. единственного числа предмета; 2. для двой
ственного числа предмета; 3. для множественного числа предмета, л 

В, WiCKMAN „The Form of the Object in the Uralic Languages" 
(Uppsala 1955) című művének 91—3. lapjain tárgyalja a jurák „predestinative 
declension" tárgy-jelölő alakjait. (Az angol elnevezés fordítása a fentebb 
említett orosz elnevezésnek). 

A ' következőkben — egyszerűség kedvéért — a jurák-szamojéd név
szók determináló névragozásáról beszélhetünk. Az ide tartozó névszói alakok
nak alaktani szempontból van egy közös vonása: alapszóul minden esetben 
a névszók determináló értelemben használt sg. 3. birtokos személyragos alakja 
szerepel. Ennek a személyragnak széleskörű determináló szerepót más alka
lommal már kimutat tam (ALH. III , 311—3). A nyelvi adatok alapján megT 
állapíthatjuk, hogy a determinált névszóhoz mint nominativusi, illetőleg 
jelöletlen accusativusi alakhoz, továbbá a determinált névszók jelölt (w-ragos) 
accusativusához, valamint a determinált névszók dativusához szintén meg
határozó szerepben személyre utaló elemek járulnak. Ezek a személyre utaló 
elemek részben névmási eredetű személyragok (birtokos- és igei személy
ragok), részben olyan nem névmási eredetű szén é l / t jelölő elemek, amelyek 
a birtokos névragozásban és az igeragozás bizonyos alakjaiban is személyre 
utalnak. A szövegekből való adatok alapján tehát a determináló nóvragozás-
nak nem két, hanem három kategóriáját különböztethetjük meg, ezek: 
1) nominativusi (jelöletlen accusativusi) alakok; 2) m-ragos accusativusi 
alakok; 3) dativusi alakok. 

Ezek után vizsgáljuk meg a rendelkezésünkre álló nyelvi adatokat. 

1. A determináló névragozás nominativusi (jelöletlen accusativusi) alakjai 

E l s ő s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

A s g . 1. s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k b a n bizonyos 
nyelvjárásokhoz kötötten sajátságos megoszlás mutatkozik. Az egyes csopor
tokon belül az állítmányi igealak figyelembe vételével kifejezés-típusokat 
állapíthatunk meg. Ez a megállapítás a többi személlyel kapcsolatban is 
érvényes, s a determináló névragozásnak másik két kategóriájára.is vonak-
líozik. 

a) Sg. 1. személyre vonatkozó -dami" végzetű alakra és alakváltozataira 
az O., OP., Т., PD. és Arch, nyelvjárásokból vannak adataink. A névmási 
eredetű m elemet tartalmazó szemólyrag gógezárját másodlagos nasalis 
helyettesítheti (1. N. SEBESTYÉN: ALH. VII, 65). 

a) A felszólító mondat állítmánya imperativusi igealak: (LEHT.) 0 . 
%äle д a m i"' täifebv"rd\ 'Fische für mich befiel' (535); j <Xl ё д a mi n^, 
täbedv,,S[\ 'Licht für mich befiel!' (538); ß ä д ä ö a m i" m^es"^] 'sage mir ein 
Wort! ' (535); ßäßdarhi" mlyirr\äb'ü"^\ 'das Lager für mich macht doch 
bereit!' (540); jaílebam i njtädi"^\ 'gebt mir Licht! (538); j ёЬаЬа-
min^jpv,i"®\ 'koche mir den Topf!' (541); U énA

et's entami" seb"®\ 
'nähe mir einen Köcher!' (147); vö. t'sedärt № ё nAß's e nit a mi" saßößhv 
sed"rJ\ 'jetzt aber nähe mir gut einen Köcher!' (148); j i tt äihi" yös"®\ 
'bringe mir Wasser!' (34); — OP. ß ä ß ő a m m i" %аттШстг\эи\, 'das 

3* 
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Lager für mich macht bereit!' (482); ietb? siß mirßabvmmi" %anni' 
пшп %ämmikkubdv"3 \ 'vier[mal] sieben Waffen (d. h. Messer) für mich meine 
jungen Vögelchen machet bereit!' (485), vö. m i r ß ö b am m i" yämmvlc-
ШЬэ"я\ 'Waffen für mich legt bereit!' (495); pöe ctui- bam m i" tä%arr]äbdP"3\ 
'Atem holen [für mich] lasst mich!' (477, vö. 475); — T. teba mi nJL ä"3\ 
'gib mir ein Remitier!' (372); pi ß ß aba mi n^jt ä"3, mä l[t' s а b a mi n^ 
Ш"я, s бкк äba m i njtä"3\ ^gib mir die Stiefel, gib mir die Malitsa, gib 
mir den Sowik-Pelz!' (374); ракко'% näbäß, r\innflbami n^tä"3\ 'päkköi-
Weib meines älteren Bruders, gib mir den Bogen!' (i. h.); — PD. %аФЬа-
ffoin^Jä"s\ 'gib mir ein Messer!' (171); %f$jéhn^pu%u/&rhi"* sälbamim^ 
püi"3\ 'mein yüdel"- Weib, koche mir Tee!' (586); —Arch, t ё b a m i^näm"® \ 
'fange für mich die Renntiere!' (420); pißßabami n^Jtä"3\ 'gib mir die 
Stiefel!' (421); паЪгЬа mi n^tä"! 'gib mir eine zweite!' (428); j it Í e m i" 
imte"a\ 'bringe mir Branntwein!' (427). 

ß) A felszólító (óhajtó) mondat állítmánya precativusi igealak: O. 
тай t^ébv" pába mi" %ömman/se %äe%er/eeßm" 'wenn ich mich doch 
jetzt in den Wald begebe Holz für mich zu holen' (1); ß ä ß ä b q mi" т*ек-
karkkar"3\ 'sage doch ein Wort zu mir!' (535); ßäßbami" miyirr\äbx>"3\ 
'das Lager für mich macht doch bereit!' (540); / ebaba mi n^jpv eyar"3\ 
'"den Topf für mich koche doch!' (540—1). vö. j ebb a mim^jpiferkkar"3\ 
id. (544—5); pißßebami njta%aríckar"3\ 'die Stiefel gib mir doch!' (543); 
— Arch, é á г к к ä b a mi n^ta%är"3\ 'gib mir einen Schnaps!' (425). 

y) Az óhajtást, szándékot kifejező mondat állítmánya -ptsu- képzős 
oonditionalis-igealak (vö. N. SEBESTYÉN: ALH. III , 305—6). O. yabaíevp" 
mifittäßßv, rjäni" №ebv" Ueítv juir" teba mi" mepJsüDm"3 'sicherlich ist 
sie teuer, achthundert Renntiere nehme ich jetzt mit' (440); man rjäni" 
Xieptsubdm" nebamiih^meßßänfe 'ich werde wohl wieder gehen, mir ein 
Weib zu nehmen' (454). 

b) A szándékot, óhajtást, beteljesült kívánságot kifejező mondat állítmá- * 
nya indicativusi, időben álló igealak: O. %allfeőámmi" %äbä-bamnui"3 'Fische 
für mich fing ich ja' (106); nebami^mHßßänis yaeßßän" %arßäpm" nä%ar" 
täl^aH jan"3 'ich möchte gehen, mir ein Weib zu nehmen, in das Land der 
drei Taibari ' (439), vö. neb am i" meßßän" %arßäcmn"3 'ich habe . . . den 
Wunsch, mir ein Weib zu nehmen' (447); — OP. p°\ßui' bam mi" пёк-
Ы1Ыт"я 'für mich Atem hole ich' (496); — T. neiqajt'sekhl päppämi" mämi^ 
Ъаёгрщаё m^ eb ami n^éerltdbi 'ein Mädchen, meine jüngere Schwester., 
als Besorgerin meines Zeltes Speise für mich bereitet' (371); — PD. m* e b a-
m i rj^kößm"3 'ich fand Speise für mich' (120); iHkkähi" man p ä i i b a m i" 
pedäjSm"3 'dann zerkleinere ich nur für mich Holz' (170); — Arch, tüba-
ríi i m^pmßm"3 'ich suche für mich Feuer' (435); ßaräßbami" tä 'sie 
gab mir Späne' (437); jittaminjtäba, p~ittenir\^,Meßan" iqaptäbv 'sie 
brachte mir Branntwein, sie stellte es neben meine Knie' (425), vö. seß seru" 
7]ärkkv пё s*ß paHđennp järrakko%önnv j itt ami" yamtä r\uäini" nä"3 

'Schwarzauge, die Frau des Ältesten Hellauge, schüttete mir mit der Kelle 
Wasser auf meine Hände' (437). Két adatban az állítmány -fjä-, -já- képzős 
igealak: PD. pättannv ß a ß ä b § m i" %össßJjäDM"3 'ich kam einen Haken 
•mit Holzstiel für mich zu holen' (125); ] itt ami r\^kössn)äJ>m"3 'ich hole 
für mich Branntwein' (385). Csupán egy adatom van arra, hogy az állítmány 
indicativus III . időben álló ige: O. man r] aunö bämi" m,ir)Grußm"3 

'ich werde mir ein Boot machen' (34). 
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Mindezekben az adatokban, amelyeknek száma meghaladja a negyvenet^ 
a -hámi" stb. végű alakok kettős funkciót teljesítenek: kifejezik az ó h a j -
t o 1 t , formailag jelöletlen tárgyat3 , mint leendő birtokot és egót, mint leendő 
birtokost. Ha az állítmányi ige indicativusi igealak, a -őami" stb. végű alakot 
tartalmazó mondat kifejezheti azt is, hogy az óhajtott tárgy már a személy
raggal kifejezett személy, vagyis ego birtokában van. Egy tebami^ t ípusa 
alakot magyarra, németre egyaránt accusativusszal ós a sg. 1. személy
névmás dativusi (prepozíciós) alakjával fordíthatjuk le: 'rénszarvasá[t]-
nekem' s=s 'a rónszarvas[t] nekem'; 'sein Renntier mir = das Renntier für 
mich'. 

A -őami" stb. végű alakoknak ebbe a csoportjába jól beleilleszkedik 
a 95. sz. samánének bevezető mondatában előforduló rjáifíödami"® alak: 
%ader)^körrv rjái^öbam i"s 'das ostjakische mánnliche Renntier b i n 
i c h s e l b s t ' (528). A mondatot magyarra megközelítő pontossággal 
így fordíthatjuk le: osztják rónökör feje (== teste = lénye)-én-vagyok = az 
osztj. rénökör-fej ( = test = lény)-én-vagyok. A rjilfíöbami"® alak ebben a. 
mondatban állítmányul álló igeként ragozott determinált névszó, s így lénye
gében ugyanazt a funkciót teljesíti, mint a jurák-szamojéd nyelv állítmányi 
szerepet betöltő igeként ragozott névszói. 

CASTRBN paradigmáiban (ós szövegeiben) sg. 1. személyre vonatkozó 
-dami' végű alak nem fordul elő. A paradigmákban a duális 1. személyre 
vonatkozó -dami' rag végén nasalis aspiráció jelenik meg. (A szövegekből 
-dami' végű, dual. 1. személyre vonatkozó alak nem került elő.) LEHTISALO 
szövegeiből három olyan adatom van, amelyekben a -dami", -bamin^, -ttami" 
végű alak duális 1. személyre utal: O. t'sébv" mani" nánni amor§- num" úuiba-
min^Jtáfifián" ni %/arBá"&% 'jetzt warum will uns num keinen Knaben gebén?' 
(9); Uebv" %ásaf}(}ábami" pw(3an/é %ae,yeni"3\ 'láss uns nun génen, 
einen Mann für jede von uns zu suchen!' (154); T. matt a mi" mármá-
%abani" 'ein Zeit für uns, nachdem wir errichtet hat ten ' (377). A LEHTISALO 
szövegeiből idézett három mondatban a -bami" stb. végű alakok formai 
szempontból semmiben sem különböznek a megfelelő sg. 1. személyre utaló 
alakoktól. Azt, hogy az óhajtott jelöletlen tárgy két személy tulajdonába 
kerül vagy került, az első mondatban a névmás duális dativusi alakja, & 
második és a harmadik mondatban az igei állítmány, illetőleg a gerundium 
-ni", illetőleg -ni" végzete fejezi ki. 

b) A sg. 1. személyre vonatkozó alakok második csoportjába tartozó 
szavak végzete OASTRÉN paradigmái szerint -du, -tu (latadu, tinzendu, meatu), 
az orosz nyelvű nyelvtanok szerint -duw. CASTRÉN paradigmáiban — mint. 
már említettem — -dami vógzetű alakok egyáltalán nem szerepelnek, :az 
orosz nyelvtanok táblázataiban pedig a -dami és a -duw végzet egymás mellett 
szerepel. GASTRÉN szövegeiben — aránylag csekélyszámú adat szerint — 
-duu, -tuu végű alakokat találunk, -du végű alakok csak elvétve fordulnak 
elő s ezek is -duu végű alakokkal váltakoznak: 

a j A felszólító mondat állítmánya imperativusi igealak: induu 
da'a! 'gib mir einen Bogén!' (89, 111); ni e duu dada! 'gebt mir ein Weib!* 
(133); hdjusenduu '(^hájosendu, egy bejegyzés szerint hájo-
senduj) tah (^ta)f 'gib mir Vergütung!' (136); tedu (egy bejegyzés 
szerint te, duu) njamada! 'fangt für mich die Renntiere!' (146); Egy adai-

3 BUDENZ elnevezése: „távolabbi tárgy" (NyK. XXII , 88). 
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ban a -duu végzetű alak nominális állítmánya a felszólító mondatnak: side 
puhutseau r e a sk dmb aduu! 'meine zwei Weiber, etwas süsses Brot 
für mich [gebt]! ' (276). 
, • fi) A szándékot, jövőbeli cselekvést kifejező mondat állítmánya indi
cativusi -ja-, -ta-, illetőleg -gu- képzős igealak: a u r aduu (a 6 variánsban 
aur ad u) hösijam 'Essen für mich hole ich' (63, 101); njdduu hösijam 
'einen Kamerádén für mich hole ich' (145); ni e du u hösajam párongöda 
njum 'ein Weib für mich hole ich, des Kaisers Toehter' (291); ni eduu 
hötam 'ich hole mir ein Weib' (133); nall jerwujan nib ndeungaes ni e duu 
hötam 'zum Schmutzigen Kaiser ohne Freiwerber ein Weib mir holen gehe ich' 
(289). CASTRÉN egy adatában p -\-tse(n) képzős igenévhez járul a -duu 
végzet: sdmbadalangü hdeptsenduu jauna 'ich lasse ihn schamanieren 
über meinen Gang [menés nekem] über Land [prosec] (167). 

y) Egy kérdő mondatban -tuu végű alak jelenik meg: il ét uu nipts-
junuu id'ahl. 'gibst du mir keine Renntiere?' (6). 

Figyelmet érdemel, hogy BUDENZ kanini szövegeiben a 'nem ád nekem 
békét' kifejezés a 95. lapon négy változatban fordul elő: man nlíicetu (niti-
centu) ni támbi (21. sor), nilicindü ni-ddmbi (31. sor), nílicendü ni-ddmbi 
(41. sor). 

LEHTISALO népköltészeti gyűjteményének Malája Zemlja, Bolsaja 
Zemlja és Kanin nyelvjárását képviselő szövegeiben találtam olyan -bűfi, 
4tüfi stb. végzetű alakokat, amelyek azonosíthatók CASTRÉN szövegeinek 
-duu r^, -du, -tuu ( ~ B U D . -tu) végzetű alakjaival.4 LEHTISALO szövegeiből 
szintén csak néhány adatot idézhetek. Figyelmet érdemel, hogy az említett 
nyelvjárásokból egyetlen adat sincs -dami" stb. végzetű sg. 1. személyre 
vonatkozó alakra és hogy az említett nyelvjárásokban a sg. 1. személyű 
birtokost általában fi elem jelöli meg éppen úgy, mint CASTRÉN szövegeiben. 
Példák: 

a) Az állítmány imperativusi, precativusi, illetőleg optativusi ige
alak: MZ. ti bű fi ná"mabv"!if! 'fangt meine Fahrrenntiere ein!' (263); 
tebüfi éárdbv,,s! 'bindet für mich die Renntiere!' (292); BZ. %örij!éan ni 
sámmébv" rjséBrtdo" %ör ij's árit ü fi %d}jerofifiabv,,s! 'háttet ihr euch 
rneines Hausrockes erbarmt, den schlechten Hausrock [für mich] hát te t ihr 
gebén müssen!' (213); — MZ. yüfienm^jhaitüfi <pwrlckar(sem"3l 'ich 
werde mai ein Menschenzelt [für mich] suchen gehen!' (75); — Kan. drkkv 
jirjgnéi i nd ü^^bdjja! 'der áltere Vielfrass gebe mir den Bogén!' (245). 

fi) Az állítmány indicativusi (I . , III . idejű) igealak, egy esetben tagadást 
kifejező ige: BZ. (U) mat" %a]jem" tebüfi témifdfifianté 'in ein Zeit begab 
ich mich, um Renntiere für mich zu kaufen' (572), vö. (Wb. 518a) t' o n n e-
büfi píűritdm"3 'ich suche mir einen Fuchs'; — K a n . t'ébp" tebüfi járJc-
kvr)yum"s 'jetzt fange ich das Renntier für mich' (220; ugyanezen a lapon 
a tebüfi alak még egy másik mondatban is előfordul), vö. (Wb. 259a) 
MZ. "(Oks.) néb ü fi m s^ö rw/n" f f 'ich nehme mir eine Frau'; tebdfi—möfifiv — 
% a pj é e n nr ü fi jir\Qru 'jetzt — sagte er — ich werde nicht sterben' [halál 
nekem nincs] (281). Egy szótári példamondatban az indicativus II . időben 
álló igei állitmánnyal kapcsolatban a -büfi végű alak ego birtokába került 

' 4 LEHTISALO szótárában (476a) az obdorszki nyelvjárásból is találunk egyetlen 
adatot -dü végzetű alakra: %ardü ío"*') 'gib mir das Messer!'. Vajon nem tévesen 
került-e ez a példamondat az O. jelzésű adatok közé? 
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tárgyat fejez ki: (Wb. 447a) Kan. (Sjo.) ubin sizéjjeb, jáppadv amzaöüfi 
iu&ppimmcfiz 'meine Hánde verklammten, ich grub kaltes Fleisch aus'. 

c) CASTRÉN szövegeiből csupán három olyan adatom van, amelyben 
az óhajtott tárgyra és egóra -dui(n), dui(m), -du(ih)5 végzet utal: t e adu i(n) 
ta! 'gib mir ein Renntier! ' (124); j i e dadui(m) birieh! 'koche den Topf 
für mich!' (277); w (u) audu (ih) mih! 'bereite mir das Láger!' (301). 
Az állítmány mind a három mondatban imperativusi igealak. LBHTISALO 
szövegeiből csupán a kanini nyelvjárást képviselő énekből van egy adatom, 
amelyben a -dui végzet sg. 1. személyre vonatkozik: innüfi jdr^yu. indul 
yös,,a! 'ich habé keinen Bogén. Hole mir einen Bogén!' (238). Ide tartozik 
még egy szótári (8b) példamondat is: MS. (Oks.) a mzadü^in^p1á"KW! 
'gib mir Fleisch!'. 

CASTRÉN szövegeiből négy olyan adatom van, amelyben a -dui, -duj 
végzetű alak duális 1. személyre vonatkozik: auaradui (n) g ö s! 'gehe 
für uns Essen holen!' (225); niseddad haji' tinsenduj! 'bitté deinen 
Vater um einen Lasso für uns!' (251); tinsiduin dah! 'gib uns einen 
Lasso!' (252); tlnsjendui hángani! 'einen Lasso für uns láss uns erbitten!' 
(249—50). Ötödik adatként megemlítendő a fentebb már említett hájosenduj 
'Vergütung mir' alak (136). LEHTISALO szövegeiből csupán egy olyan ada
tom van, amelyben a -dui végzet duális 1. személyre vonatkozik: MZ. sark-
k a d üi^_m$eni"s 'wir kauften für uns Branntwein' (556). Ebben a mon
datban ~ éppen úgy, mint a CASTRÉN szövegeiből idézett negyedik mon
datban — az állítmányi ige dual. 1. sz. alak. 

Figyelmet érdemelnek a BUDENZ kanini feljegyzéseiben található 
adatok; négy adatban a -dui(n), -duj(n), egy-egy adatban a -du, illetőleg 
a -tu végű alak a sg. 1. személynóvmással alakult kapcsolat második tagja
ként fordul elő: ma n^Ji ál e duj -d dl 'adj nekem halat! ' (i. m. 87); ma n e 
tuduj - da ' tüzet nekem adj! ' (i. m. 103), vö. tudujn-da id. (i. h.) man 
j dl e du in - da! 'légy kegyes! [világosságot nekem adj!] ' (i. h.), vö. 
jdledujn - da! id. (i. h.). Figyelembe veendők a fentebb idézett adatok 
is: man nUicetu (nllicentu) ni támbi 'nem ád nekem békét' (i. m. 95), vö. 
nilicindü ni - dámbi, nUicendü ni - dámbi id. (i. h.). BUDENZ adatai alap
ján feltehetjük, hogy a -duj stb. végzetű alakok eredetileg a man névmással 
alkottak kapcsolatot és hogy ezekben a kapcsolatokban a személyt a névmás 
jelölte meg. A sg. 1. személyre vonatkozó -duj stb. végzetű alakok ilyen 
kapcsolatokból önállósulhattak. Figyelembe veendő az a tanulság is, amelyet 
a duális 1. személyre vonatkozó alakokat tartalmazó mondatok nyújtanak: 
ezekben a mondatokban a dualitást az igealak fejezi ki. 

d) A tundrái nyelvjárások -öami" stb., illetőleg a MZ., BZ., Kan. nyelv
járások -dü[i, -itü(3, -dm, -dia alakjainak az erdei jurák nyelvjárásokban 
jelentós szempontjából -ttaj, -taj stb. végű alakok felelnek meg; ezek nem 
szerepelnek sem CASTRÉN paradigmáiban, sem pedig az orosz nyelvű nyelv
tanok táblázataiban. Ilyen -ttaj, -taj stb. végzetű alakokra LEHTISALO szöve
geiből van néhány példánk. Az állítmányi ige az ilyen alakokat tartalmazó 

5 A vokális -j- h hangjelölést CASTRÉNnak „Samojedische Volksdichtung" címen 
kiadott szövegeihez írt előszavában LEHTISALO a következőképpen magyarázza: ,,Der 
stimmlose Vocal nach dem laryngalen Verschlusslaut am Ende des Wortes ist bis-
weilen durcb. Vokal -\- h bezeichnét; z. B. sjárama'ah 'ich bánd'. Auch das stimmlose 
Ende des Wortes konnte durch h bezeichnét werden; z. B. jieruh (lies jierfi' 'Herr, Fürst ' 
(XXV). 
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mondatokban imperativusi, illetőleg conditionalis-igealak. Nj. r\öBki%e,y 

körttaj tammáén r)aefináf's 'ein Fass, wenn du es mir gebén würdest' 
(409); Ni. ma n p üu ééeáttaej jaA'A'dy püsuésdv níű t'sá%v^Jcözt! 'hole 
mir die Tochter der Mutter Sonne zu meinem Weibe!' (135); fiatat aj 
mUs"sI 'sage mir das Wort!' (139), vö. még (Wb. 476b) t u B kat aj tejjínf 
'gib mir die Axt! ' . Lj . ká A'A'e ttáj káttayat! 'Fische für mich, wenn ich. 
doch fangen würde!' (548). 

A LEHTISALO szövegeiből való adatok alapján megállapíthatjuk, hogy 
a -dami" stb. végzet nem váltakozik -büfi stb., illetőleg -du%, -búi végzettel,. 
hanem pontosan elhatárolható nyelvjárási területeken vagy a -őami" stb. 
típusú, vagy pedig a -ő-w/5 ill. -dül stb. típusú végzetek fordulnak elő. Az erdei 
nyelvjárások — a rendelkezésünkre álló adatok szerint — csak a -ttaj, -taj vég-
zetű alakokat ismerik. 

A p l u r á l i s 1. s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k végzete 
CASTRÉN paradigmáiban -dawa', szövegeiben -daua, LEHTISALO szövegeiben 
-bafifiv" stb., illetőleg erdei Nj. -tammv". Az adatok száma meglehetősen 
csekély: (CASTR.) auaradaua kos! 'hole uns Essen!' (62); meák kaen-
gum amzadaua köds 'ich gehe in die Zelte Fleisch für uns zu holen' 
(238); (LEHT.) O. t'éebv" matiné" tádebábafifiv" pvj%afifiv,,a! 'nun 
láss uns für uns einenSchamanensuchen!' (8); m e m pöb a fi fi v" püilxdr,,s ! 
'suche doch Essen für uns!' (109); i a %n áíck ö b a, fi fi v" m^es"® 'erzáhle 
uns ein Márchen' (164); — PD. fiátaünv mába fi fi^aijúájji"3! 'gebt uns 
einen Schmiedehammer mit Holzstiel' (123); j itta fi fi v" %ös,,ff! 'hole uns 
Branntwein!' (384); — Nj. fiátatammv" mjijjey! 'mögé sie uns das 
Wort sagen!' (140). Egy-egy figyelemre méltó adatot a Malája Zemlja és-
Bolsaja Zemlja nyelvjárását képviselő szövegekből is idézhetek: MZ. %án-
niééböfii^tá"®! 'gib uns Beute!' (550); BZ. / é ss e b ö fi fi aljt &"Bf 
'gib uns Geld!' (579). Mindkét adatban megfigyelhető a -*ba- elem vokálisá
nak labializálódása a személyt jelölő elem fi hangja előtt. A MZ. adatban 
a végzet második elemének vokálisa elveszett. Mindkét adatban éppen úgy, 
mint a PD. adatban, a gégezár helyettesítője Thang a rákövetkező szó t-
szókezdő hangja előtt. 

M á s o d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

a) A s g . 2. s z e m é l y r e u t a l ó -dat, -bat stb. végzetek máso
dik eleme azonos a névmási eredetű ősi t. személyraggal. Ilyen végzetű alakra, 
amely nem szerepel CASTRÉN nyelvtanában, igen kevés adatot idézhetek: 
(CASTR.) indát püubat 'wenn du einen Bogén für dich selbst suchst' (100); 
(LEHT.) Kan. tdrjyür, mari sw"i pu %ujs a bat ?n^erjyün 'wenn dug ibs t , 
nimmst du mich zu deinem Weibe' (240); — Nj. jáHeoícki niHim, piHtpU 
rjámjin! 'mein Grossvater J. trinke Branntwein!' (410); tíettat káttaiarokat, 
r)amrin"^nin 'wenn ich dir ein Renntier tötete, du willst ja essen' (415). 

b)^S g. 2. s z e m é l y r e u t a l ó -dar, -tar végű alakok CASTRÉN 
paradigmáiban egyáltalán nem szerepelnek, CASTRÉN szövegeiből azonban 
mégis három adat került elő: niedar biur! 'suche dir ein Weib!' (117); 
teüdar njam, hanj! 'fange dir ein Renntier, gehe!' (124); meátar mih! 
'mache das Zeit für dich!' (45). LEHTISALO szövegeiből is vannak -bar, -itar 
végű adatok: O. # é tv % d p/é ebar ta'^f 'bringe dir vier Renntierochsen!' 
(462); %áhdar xabv" éicfe %áptl ' töte für dich zum Blutopfer zwei Renn-

^ 
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tierochsen!' (456); pa b ár úaítár fdrjGfül 'hast du keinen Kamerádén?' 
(463); OP. pöedÚL'Dar nekk§ikkar"sf 'hole doch für dich Atem!' (477); 
—PD. mPeőar juis"s! 'schneide dir selbst dieSpeise!' (114); fáitannv ma bar 
Xá)"3/ 'bitté für dich um einenSchmiedehammermit Holzstiel!' (123); pásebn 
ma dar %ánnv"E! 'nimm dir einen Schmiedehammer ohne Stiel!' (i. h.); 
ftáltannv (3 add dar %ös"s! 'bringe für dich einen Haken mit Holzstiel!' 
(124); — BZ. m a t£é a bar sér"s, pífificebar éér"s! 'ziehe die Malitsa 
über, ziehe die Stiefel an deine Füsse!' (333). A szótárból (179a) idézem a 
következő erdei jurák példamondatot: Ni. k á emmaitar r\am"a! 'iss 
[dir] Mark!' 

D u á l i s 2. s z e m é l y r e vonatkozó alakra CASTRÉN szövegeiből 
van egyetlen példám: njd dar i r\ gödi ( ~ göadi, höadi) 'einen Kamerádén, 
für euch íindet ihr' (144). A grammatikában ez az alak sem szerepel. 

P l u r á l i s 2. s z e m é l y r e vonatkozó alakra is csak elvétve 
találunk adatot LEHTISALO szövegeiben: MZ. %i{ídnnv ne^bdrd, n e bar r v" 
msebv"^/ 'wer ein Weibbraucht [kinél nő kell j , nehmt euch ein Weib!' (308);: 
— BZ. ^arííso" jer (30b a / » " te0rdbv" man pünnan! 'ein Oberhaupt für euch,,, 
wáhlt es selbst nach mir !' (326, vö. 327). 

H a r m a d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

LEHTISALO szövegeiből csak egyetlen adatom van sg. 3 . s z e m é l y r e -
vonatkozó alakra: Ni. pü^usédv nuPlckujji s e /? /? atatt v mé%eA,A'iérl"r)V 
'der Sohn des Mütterchens begann sich eine Schaufel zu machen' (143). 

CASTRÉN szövegeiből szintén csak egy világos adatom van p l u r á l i s 
3 . s z e m é l y r e vonatkozó alakra: dni hal e d ad o (egy bejegyzés 
szerint kdledadoh) hira 'wieder Fische für sie zog er ab ' (180). A paradigmák
ban, illetőleg a grammatikában ilyen -dado (-dadoh) végű alakról sincs 
említés. 

Összefoglalásul megállapíthatjuk, hogy a determináló névragozás 1. 
kategóriájába tartozó nominativusok (jelöletlen accusativusok) — a lényeg
telenebb eltéréseket mutató alakváltozatokat nem véve figyelembe — a 
következő végzetekkel fordulnak elő LEHTISALO, CASTRÉN ós BUDENZ szö
vegeiben. 
Sg. 1. a) 0 . '-bami", -bammi" 

-ttami"V -tárni" 
Az OP., T., PD. , Arch. adatok végzetei lényegesebb eltérést nem 

• mutatnak. 
Két 0 . és egy T. adatban a -bami", ill. -itami" végzetű alak duaL. 
1. személyre utal. 

b) MZ., BZ., Kan. -büfi CASTR. -duu ~ -du B U D . -dú — -du 
MZ. -ítüp -tuu -tü ^ -tu 

c) MZ. -dűl CASTR. -dui(n) B U D . -dui(n) 
Kan. . -dúl -dui(m) -duj(n) 

-du(ih) 
-duj 
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Egy MZ, és négy CASTR. adatban a -dui, illetőleg a -dm, -duf 
végzetű alak dual. 1. személyre vonatkozik. 

d) Nj., Ni., Lj . -ttaj, -taj 

Pl. 1. 0. -öaPPv" 
PD. -bafáafí) 

-ttappv" 
MZ. -böfi(l)^ 

" BZ. -őőfípa(i)^ 
Nj. -tammv'' 

Sg. 2; a) Kan. -bot 
- Nj. -ttot 
b) 0. -bar, -Itar 

PD., BZ. -bar 
;.. m., -ítar 

Dual. 2. 
Pl. 2. MZ. -barrv'' 

BZ. -barn 
Sg. 3. Ni. -tattv 
Pl. 3. 

CASTR. -daua 

CASTR. -dat 

CASTR. -dar, -tar 

CASTR. -darir] 

CASTR. -dado 
-dadoh 

2. A determináló névragozás m-ragos accusativusi alakjai 

Ebben a kategóriában első személyre vonatkozó alakra nincs adatom. 
Az első személy birtokába kerülendő (vagy került) óhajtott objectumot a 
jurák-szamojéd nyelv csak a névszó determinált nominativusával fejezheti ki. 

A 2. ós 3. személyre utaló alakok végzetében a személyt jelölő elem az 
m rag után jelenik meg. 

M á s o d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

CASTRÉN szövegeiben a s g . 2. s z e m é l y r e vonatkozó alakok 
-damd végzettel jelennek meg, s -dapt végzetre is van adatunk. A végzetek 
d ~ £ eleme névmási eredetű személyrag. A szövegekben -damda és -damda'ah 
végű alakokat is találunk, és ezek formailag azonosak a paradigmák sg. 3 , 
személyre utaló alakjaival. 

Az állítmányi igealak figyelembe vételével az ide tartozó példamonda
tókat két csoportra oszthatjuk: 

a) A mondat állítmánya kívánságot, óhajtást kifejező igealak: nie
damd höjin! 'finde ein Weib für dich! (95); niedamd hdnajin! 'bringe 
für dich ein Weib!' (294); niedamda honin! 'ein Weib für dich finde!' (94); 
hattarie hdpt nj ad amd a (egy bejegyzés szerint njddanda) tdjeh! 'Der 
Oraue Renntierochs [személynév] einen Kamerádén mag er dir gebén!' (138; 
a njidanda alak a 3. kategóriába tartozik); nisjer'ah darun'oh sauva t ea-
ő amd a' ah! 'wenn nun dein Vater dir gute Renntiere gebe!' (271); njida 
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mádadtsumah w ar auk öda m d a 'deine Kamerádén schlagen um [Birken] 
zu Spanen, für dich' (273—4). ,; 

: fi) A mondat állítmánya indicativus I., I I I . idejű igealak. A cselekvés, 
végrehajtásának esetleges feltételét igenév vagy külön mondat fejezheti ki: 
inanja jahadana n i e d amd muen 'aus unserem Lande ein Weib du dir 
nahmst ' (294); mi enda haroab' manj hdledamda opoj hdlem hyranguu> 
judvnguu 'wenn dein Magén will, ich zum Fisch für dich einen Fisch ziehe 
ab , zerstückele [ihn] (175); nibnjund jiV a e uw a md madangü 'hebst du 
ihn nicht, schneidet er dir den Kopf ab (293); „mirdatf" mansetih, jurlc teha 
(egy bejegyzés szerint t §áda pt) tatám 'verkaufe ihn! sagt er, hundert 
Renntiere gebe ich' (178). v.--

A LEHTISALO szövegeiből való példamondatokban a determinált accu-
sativus m ( B, p) ragja után a személyrag -t, -tv alakban jelenik meg éppen 
úgy, mint a birtokos névragozás accusativusi alakjaiban. Az állítmányi 
igékre vonatkozólag érvényes mindaz, amit a CASTRÉN szövegeiből idézett 
mondatokban megfigyelhettünk: O. sebd^bm" t é é w^c i s ánt a m t, mate 
maíéUs 'ich náhte dir den Köcher, er wurde schon fertig' (148); m^ebamt 
idxbm,,s 'ich brachte dir zu essen' (209); vö. man yardamt taltd<.öm',sr-
'ich gebe dir ein Messer' (Wb. 151a); man jébabamt ,pir'er<.(sé~bm'n®, 
padár nahi" jébantv pihpán" yönndb"3! 'wenn ich dir mai eine Suppe kochte, 
<lu wieder schlafe bis der Topf kocht!' (160); — PD. n é 6 amt v yarnr" 
mserjöríic2)m"a 'ich nehme selbst für dich ein Weib' (65); jébantd pihftdn" 
rj a nn ö bamt® mijjin! 'in der Zeit wáhrend der Topf kocht, mache dir 
«in Boot!' (121); nannö b amt missanl 'machtest du dir ein Boot?' 
i\22)\ n e na mt*> lönnanuC"^ 'du fandest ja ein Weib für dich' (401); — 
MZ. nábaptv %őjsün! 'hole dir einen Kamerádén!' (298); manne,, 

á ) j e Bra d a Bt táfifiv,,3r! 'wir gaben dir Rohes zu Essen!' (550); •— BZ. 
m-s c 6 a m t tájbm 'ich brachte dir zu essen' (209); — Kan. p i i ej é ö ba-
£ a Brt lájjém 'ich liess dir zum Kochen' (221); ^dbaba^t yejtanyum"^ 
' ich sage dir ein Wort' (248); inda Brt %ejtarjyum"s 'ich sage dir den Bogén' 
{250), vö. B U D . t'uona jikodatabt tamás '[egy] róka gallért hoztam 
neked' (i. m. 87); amy eb a pt piurrjdn jabaé 'was suchst du für dich, zu 
Fusse gehend?' (239), vö. (BUD.) amgatabte hdr\en\ 'mit kívánsz ma
gadnak? ' (NyK. XXII , 95). 

H a r m a d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

S g . 3 . s z e m é l y r e utaló alakra CASTRÉN szövegeiből csak néhány 
adatom van. Ezek a -damda végzetű alakok azonosak a paradigmák meg
felelő (latadamda, tinzendamda, meatamda) alakjaival. Az állítmányi ige 
indicativus I. idejű igealak, egy esetben óhajtást kifejező igealak: tjin
ti amd a mi 'einen Sarg machte er ihm' (70); t e ad a md a njamá 'er fing 
sich ein Renntier' (124); tjikeri jahanda wangadamda mih 'an dieser 
Stelle machte er eine Grube für sich' (125); nieru ju drkkanjun j ieidamda 
mi' 'Weidenwehrs Grossem Jungen gab er seinen Anteü" (126). Egy adatban 
a determinált m ragos accusativushoz nem járul személyrag, a tárggyal 
kapcsolatos személyt, a leendő birtokost n dativusragos névszó fejezi ki: 
nie atseken aurd.dam hötsetih 'für das Mádchen Essen sie holen' (249); 
~vö. rjawar 'Essen, Speise'. 
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LBHTISALO szövegeiből szintén csak néhány adatot idézhetek. A példa
mondatok általában óhajtást, szükségességet fejeznek ki: O. p a bamt a' 
tálfird '[er] brachte Holz für sich' (1); j a líe bamtv tdbebarjGrüebm,,s 'Licht 
für ihn befehle ich' (526); páérjtiámi" xá^ö'bami" j át ie bamtv maft-
nerjájje! 'der von mir gepflegte Kranke Licht für sich mögé sehen!' (527); 
Egy 0 . adatban a -bamtv végű alak 'Samojedenstamm' jelentésű gyűjtőnévre 
vonatkozik (az állítmány is sg. 3. ige): %dnébam" nácántv tdbebds(3niv %ae%e-
bamtv mljje pá%db 'den Wildbret für sich bestimmenden Haehe mögen 
sie für sich aus Holz machen!' (33); — BZ. néfmábanDrv j iltamvFv so"a 
'aus der Wuhne schöpfte sie Wasser für sich' (201), vö. (U.) niéáfi j i $ j e-
b am Dr v m$e 'mein Vater nimmt sich einen Schwiegersohn' (Wb. 124b); — 
Kan. ndünáei séjjeb nlebamdz) mPes tara, ármv 'Silberner ééjjeb [sze
mélynév] muss sich ein Weib nehmen, [er] ist gross geworden' (215); i n d-
amdv tejambi 'er wáhlt sich einen Bogén' (251). Egy malaja-zemljai 
mondatban a -vramvrv végű alak két személyre vonatkozik: püi DF amvr a 
m i*irr)v"s '[sie] machen sich eine Brücke' (77). 

A megfelelő alakok BUDENZ kanini szövegeiben -damda és -dlmda 
végzettel jelennek meg: hal e damda nakolorr\a 'magának halat fogott 
(kerítő hálóval) ' (NyK. XXII , 94); auradimda piuró hdmi 'magának 
eledelt keresni leszállt' (i. m. 90); puhucea hárdadlmda hdr\e 'az asszony 
magának házat kíván' (i. m. 95); hörovanda peddanda teubi, um dlmda 
teubl 'a tehenekkel magának fát hordott, füvet hordott ' (i. m. 104). 

D u á l i s 3 . s z e m é l y r e vonatkozó alakra csak CASTRÉN szö
vegeiből idézhetek néhány példát: atseJcehe sauvvambouna h dl e damdi 
(egy bejegyzés szerint hdledamdie) hirangaha 'die Knaben [dual.]. 
im Guten Fische für sich [dual.] zogen ab [dual.] ' (174); auaradamdi' 
hdnangaha 'Speise für sich nahmen sie mit ' (179); wuasalcöngaeh, tjulcl atse-
kehe tlnsiendamdie hdngaha 'Altér, diese Knaben um einen Lássa 
für sich bitten' (252). A szóban levő alakok lényegében megfelelnek a para
digmák latamdi' stb. alakjainak. 

P l u r á l i s 3 . s z e m é l y r e vonatkozó alakra csak CASTRÉN szö
vegeiből van adatom: nierda njdna üöbjandamdo' (~ rj ei d j a n-
damdo') mivioih 'in der Richtung vor ihm eine Batterie (von Schnee) hatten 
sie sich gemacht' (124). A paradigmákban a megfelelő alakok -damdu' vég
zet űek. 

A determinált névragozás m ragos accusativusi alakjai LEHTISALO, 
CASTRÉN, illetőleg BUDENZ szövegeiben a következő végzetekkel jelen
nek meg: 
Sg. 2. \J. -ouiru 

-tamt 
PD. -bamtv 

-bamiD 

MZ. -IXIBt 
-baptD 

BZ. -bamt 
Kan. -bapt 

-baift 
-da^t 

CASTR. 

B U D . 

-damd 
-dapt 
-damda 
-bamda'ah 

-tabt 
-tabte 
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Sg. 3. 0 . 

BZ. 

-bamta' 
-bamtv 
-bamnrv 

CASTR. -damda 

Kan. -damdv 
-bamddo 

B U D . -damda 
-dimda 

Duális 3, CASTR. -damdi 
-damdi' 
-damdie 

PL 3. CASTR. -damdo' 

3. A determináló névragozás dativusi alakjai 

E l s ő s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

a) Idéztem fentebb CASTRÉN grammatikájának 388. paragrafusát; 
amely a névszókhoz járuló ún. tárgyas személyragok második csoportját 
tárgyalja. Az ilyen személyragokat tartalmazó névszók ragozásának teljes 
paradigmáját a 445. § keretében (377—8. 1.) találjuk meg. A 388. paragrafus
ban szereplő sg. 1. személyre vonatkozó lücadan 'mich seinen (den) Russen, 
mich als den Russen' típusú alakra CASTRÉN szövegeiben csupán egy példát 
találtam: jienjiedan sit idangum 'für mich selbst als Wáchter hánge 
ich dich' (96). LEHTiSALonak csupán a bolsaja-zemljai nyelvjárást képviselő 
szövegeiből idézhetek alakokat, amelyek azonosíthatók a lücadan, jienjiedan 
t ípusú alakokkal: éi"i/3ri piriBt'em" niakkan yannáfi, sex nötskomBrv pu %ü-
J's ab an m°M$ 'sieben Jungfrauen brachte ich in mein Zeit, die allerjüngste 
nahm ich zu meinem Weibchen' (204); man n amcD z ö b'an %ajjendkkl,,s 

'für mich als Fleisch habén sie wohl gelassen' (318). Valószínűnek tarthatjuk, 
hogy a lücadan típusú alakokban nincs sg. 1. személyre utaló elem, hanem 
a -dan, -ban végzet n eleme azonos a dativus n ragjával. A man r\ampzöban 
kapcsolat alapján valószínűnek tarthatjuk azt is, hogy ezek a -dan, -ban 
végű alakok a man 'én' szemólynóvmással alkotott kapcsolatból váltak ki, 
megőrizve a kapcsolat teljes jelentéstartalmát. Egy obdorszki mondából 
figyelemre méltó adat került elő: i^uikkü töham néban® m^enkü^ 'diesen 
Zobel nehme ich zu meinem Weibe' (51). A -vP végzet egy obdorszki sa-
mánénekből való adatban nem determinált szóhoz járulva — legalább is a 
német fordítás szerint — sg. 1. sz. birtokosra utal: parné" r\áhv nessl 'das 
Láger meiner parne-TeufeY (520). Hogy a nebah® és r}ühv alakban a -w» 
végzet személyrag funkciót teljesít-e vagy pedig a locativus ragjával azono
sítható-e, ennek a két adatnak az alapján nem lehet eldönteni. Minden
esetre figyelembe veendő, hogy a locativus ragja lativusi funkciót is telje
síthet (vö. N. SEBESTYÉN: ALH. VII, 336. Anm. 54.) és hogy ilyen funk
ciót teljesíthet a nébahv alakban is: 'ezt a cobolyt feleségnek veszem'. 

b) LEHTISALO szövegeiből, a mondák és az énekek nyelvéből olyan sg. 1. 
személyre vonatkozó determinált dativusok is kimutathatók, amelyeknek 
a -dan, -ban végzetű alakokkal való összefüggése nem világos. A mondatok, 
amelyekben ezek a -báni" végzetű dativusok előfordulnak, óhajtást, szán
dékot fejeznek ki: O. %ajjérábv^nénw né báni" %ös"®! 'hole die Tochter 
der Sojane zum Weibe für mich!' (44). A nébani" alak i. h. egy másik mon-
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datban is előfordul, s ebben a mondatban az állítmányi ige indicativus I I I Á 
idejű igealak: padár nérntw^rjáni" ú é d a n i^muerfGrü^. '[ich] nehme dein 
Weib zu meinem Weibe' (44), vö. még a következő két mondatot: né yünniniim''" 
n é b á n i" merjküfí 'das ywhninii"- 'Weib nehme ich zu meinem Weibe' 
(583); man" féébv" pabáfv" nwyujwdv" néríium" n é b a n i" m^tfífiánts 
XQéfí(3án" Kárpátom" 'ich will mich jetzt bégében, um die Tochter eurer 
Kinder zu meinem Weibe zunehmen ' (8). Két obdorszki adatban a -báni" 
végű alak a man személynévmással alkot kapcsolatot: man n a ba má
ban i" jiti"®! 'lébe als mein Gehilfe!' (5); féébv" pabár man ^ám-
Jl& én la ni" ju^e^án'' %ar[$abat '[wenn] du jetzt als mein Lakai lében 
willst' (i. h.). Az OP., Pl) , és BZ. nyelvjárásokból való adatokban a meg
felelő alakok végzete -bánni", illetőleg -báni", -banin^: OP. )itbm^jnánní" 
s arjk ö' mta b a rí ni" jmUárrjdP"3 'Steine des Wassers für mich als 
Gewicht schlagen sie' (482); — PD. piiipfte tanná, nébani" mser)Grüfi 
'die Jungfrau ist vorhanden, ich nehme sie zu meinem Frau ' (65), vö. még 
hémj&e nébani" mér\<fü(í 'sein Weib nehme ich zu meinem Weibe' 

' (399); — MZ. fi á b a m B rá é r i' ( á b a n i n^i)^ü":i! 'komme als mein 
Dolmetscher!' (562). 

Csupán LEHTISALO szövegeiből került elő olyan adat, amelyben . a 
-báni", illetőleg a -báni" végű alak d u á l i s 1. s z e m é l y r e vonat
kozik.6 T. yűnánnv r\áni" je%éránnv j mnn é b a ni" taé^rapninfé 'morgen 
wieder bringen wir einander ein fremdartiges Píérd' (93); PD. nébani" 
siitv fannayani"^7 'wir nehmen [dual.] dich als unsere Frau mit' (167). 
Ebben az utóbbi mondatban az alanyi ragozású ind. dual. 1. sz. igealak 
-ni" végzete, amely a T. nyelvjárásból való mondat II . idejű állítmányi 
igéjében is megjelenik, formailag azonos a -báni" végzet -ni" elemével. Hogy 
a két végzet genetikusan is összefügg-e egymással, azt csak további kutatások, 
dönthetik el. • 

M á s o d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k 

•A s g . 2. s z e m é l y r e vonatkozó lücadand, valamint a paradig
mákban szereplő lambadand stb. típusú alakokra. CASTRÉN szövegeiből nincs
adatom. A (CASTR.) pudhauar auarádanda hámadáuan hungom tjivu-
kasovaj 'du hast ja [als] Essen für dich bereitet Luftröhre mit Lungen' (94) 
adatban az auarádanda alak formailag azonos a paradigmák sg. 3. személyre 
vonatkozó lambadanda stb, alakjával. LEHTISALO szövegeiben is akadnak 
ilyen — a német fordítás szerint — sg. 2. személyre vonatkozó -banDrv vég-
zetű alakok, de ezeket felfoghatjuk valóságos sg. 3. személyre vonatkozó, 
alakoknak is: MZ. nénát tébannrv nám"3, jljjet t é b an nr v nám"'J! 
'fange ein Renntiere für deine Schwester, fange ein Renntiere für deinen 
Schwiegersohn!' (280), magyarul: 'nőtestvéred rénszarvasának (rénszarvasául) 
fogd be, sógorod rénszarvasának (rénszarvasául) fogd be! ' . 

Egy sg. 2. személyre vonatkozó alak LEHTISALO szótárának egy példa
mondatában -bánt végzettel jelenik meg: OP. mádé" marit s áj j e b an t 
tánncemmi"g 'mein Geschenk für dich als Gastgeschenk' (477a). 

6 CASTRÉN paradigmáiban a duális 2. személyre utaló alakok végzete -dani" 
(nasalis aspirációval): lambadani' stb. . ' 
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; P l u r á l i s 2. s z e m é l y r e vonatkozó alakra CASTKÉN szövegei
ből nincs adatom. LEHTISALO szövegeiből is csupán egy példát idézhetek, 
BZ. töbv" n é b an D v" meoebv"&f 'nehmt euch jeder ein Weib!' (204). 
A -őü" személyrágot, amely a to- névmáshoz és áz igetőhöz is hozzájárul, 
a gégezár különbözteti meg a sg. 3. személyragtól. A megfelelő alak CASTRÉN 
paradigmáiban -danda' végzetű (lambadanda' stb.). • 

H a r m a d i k s z e m é l y r e v o n a t k o z ó a l a k o k . • 

S i n g u 1 a r i s 3 . s z e m é 1 y ű alakra nem sok példát találunk 
(ASTKÉN szövegeiben: drkkajumatsek^h ni e banda mi emdaf 'der áltere 
der Brüder mag sie zum Weibe nehmen!' (180); paeng adanda liheptá 
•'als sein Lagerfell breitete er es aus' (123); tjiki wudsakoh atsekehe niebem 
puhul se ad and a mi eda 'der Alté die Mutter der Knaben zu seiner 
Frau nahm' (188); n i e da n da miede '[er] nahm sie zur Frau'(243); njüde 
habi nienjam n i ed and a mueda 'die Schwester des jüngeren Ostjaken 
nahm er zum Weibe' (295).7 Vö. még hattarie hápt njádamda (egy bejegyzés 
szerint n ja danda) tájeh! 'Der Graue Renntierochs einen Kamerádén 
mag er dir gebén!' (138). Egy adat szerint a -danda végzet kérdőnévmáshoz 
is hozzájárulhat: a mg o j e danda (egy bejegyzés szerint amg o j i e-
danda) piu\ 'was sucht er für sich', magyarul: 'miül-magának keres?' 
(191). LEHTISALO szövegeiből szintén csak néhány adatot idézhetek, ezek 
közül is a 'feleségének (feleségéül) veszi' féle kapcsolatok sztereotip kifeje
zésnek tekinthetők: O. t a b® 7] anno b ani v míllá 'dann begab er sich 
ein Boot zu machen' (34); pabá némfée pdrerjöbv n é b an tv matté m^ififíébv 
'sein [untén befindliches] Weib hat der Kaiser schon zum Weibe genommen' 
(46); si§' t\ífe %akr%pdrlnöbv nem" p be né báni do 7]amtábso 'der Sieben-
klafter-Ostjake setzte des Kaisers Frau als sein eigenes Weib ein' (91); — PD.. 
ÍHkki ycŰ3ei-nem nébantv m^ebv 'jenes Ostjakenweib nahm er zur Frau' 
(169); ném né b and d m^lbd 'er nahm sie zur Frau' (119); néfintv 
m^ebö 'er nahm sie zur Frau' (79); n¥'i tsönnemtv safífiabantv m^ebv 
'den anderen Fuchs nahm er als Mütze für sich' (22); — Kan. innamdv tdnyübdo 
sii niebdndv m^tnyű '[wenn] er seinen Bogén gibt, nimmt er dich 
zum Weib' (238). — A nébantv alak duális 3. személyre vonatkozik a követ
kező példában: O. tdbv t'^ikkl sicfe némjt'se sideptl nébantv mPerjdfütbv 
'dann diese zwei Frauen, beidé nahm er sie zur Frau' (46). A dualitást a sicte 
számnévi jelző és az állítmányi igealak fejezi ki. 

D u a l i s 3 . s z e m ó 1 y r e vonatkozó alakra csupán egy adatom 
van CASTRÉN szövegeiből: nuu jdlomsi teddandi njamgaha 'bei Anbruch 
des Tages fingén sie für sich die Renntiere ein' (218). A teddandi alak azono
sítható a paradigmák lambadandi' stb. alakjaival. -

7 Figyelmet érdemel a következő mondat: árkka n i ed and a njár njűdeah 
'seine ál teste Frau hat drei Kinder' {245), amelyben a niedanda — ez a determinált 
dativusi alak — birtokos szóul áll. Ez a birtokos szó fontos indirekt bizonyíték arra, 
hogy a nisen-da inm 'den Bogén ihres Vaters' (262) típusú Szerkezetekben a nisen-da 
birtokos szó valóban személyragos dativus (és nem genitivus), valamint hogy a nisean 
dlti nju'uh 'die Söhne des jüngeren Weibes meines Vaters' (281) vagy a nisjan tjurukö'oh 
'an der Treibstange meines Vaters' (272) típusú szerkezetekben a nisean, illetve nisjan 
birtokos szó nem genitivusi, hanem személyrag nélküli dativusi alak. 
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P l u r á l i s 3 . s z e m é l y r e vonatkozó alakra egy példát idéz
hetek CASTRÉN és kettőt LEHTISALO szövegeiből: (CASTR.) p e adandó 
paerid '[er] splatete Holz [für sie]' [tűzifául hasogatta nekik] (123); (LEHT.) 
MZ. t e ő an Dr o" mi"ip^v"a 'wir gaben ihnen Renntiere' (308); matt an
no" márá"s 'sie richten ein Zeit auf (i. h.). 

A determinált dativusi alakok azt fejezik ki, hogy a jelöletlen vagy 
jelölt accusativusszal megnevezett személy (állat vagy dolog) valamilyen 
minőségben, valamilyen cél szolgálatában a személyraggal vagy a személyre 
utaló elemmel megjelölt személlyel valamilyen kapcsolatba, vonatkozásba 
kerül: 'hole d i e T o c h t e r der Sonne z u m W e i b e f ü r m i o h ! ' 
Olykor csak az előző mondatból (vagy a szövegből) derül ki, hogy kiről vagy 
miről van szó: '[d a s F e l i breitete er aus,] a l s s e i n L a g e r f e l l 
breitete er es aus' . Egy ilyen mai nyelvérzék szerint lefordított mondat, 
mint 'dann begab er sich ein Boot zu machen', voltaképpen a következő 
módon értelmezendő: '[a fát, fatörzset] csónakjának csinálni-kezdi.' — 
Formai szempontból nézve a determinált dativusokat tartalmazó mondato
kat, megállapíthatjuk, hogy a mondat tárgya jelöletlen, ha az állítmányi 
ige imperativusi igealak (a személynóvmás azonban accusativusi alakban 
jelenik meg), viszont rendszerint m ragos (-f- személyragos) jelölt tárgya 
van a mondatnak, ha az állítmányi ige indicativusban álló igealak. A leg
gyakrabban előforduló sg. 1. és sg. 3. alakok végzetei: sg. 1. -dm"; -küft, -<fű$\ 
sg. 3. -da, -öv. 

A determináló névragozás dativusi alakjainak végzetei LEHTISALO és 
OASTRÉN szövegeiben: 

Sg. 1. a) BZ. -ban CASTR. -dan 
O. -bahv 

b) O. -báni" 
-tani" 

OP. -bánni" 
PD. -baúi" 
BZ. -banin^, 

Egy T. ós egy PD. adatban a -báni" vógzetű alak duális 1. sz.-re utal. 

Sg. 2. OP. -bánt CASTR. -danda 
Pl. 2. BZ. -banDv" 
Sg. 3. 0 . -ban tv CASTR. -banda 

-bantw -danda 
PD. -bantv 

-bantv 
-bntv 

Kan. 
-bandd 
-bandv 
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Egy 0 . adatban a -bantv végzet duális 3. sz.-re utal. 

CASTB. -dandi 
CASTR. -dando 

•m 

* 

Ezek után felvethetjük a kérdést: mi a lényege a determináló nóvrago-
zásnak, mi az a közös sajátság, ami a három kategória kifejlődésének alapja 
s ami egyúttal elkülöníti ezeket a kategóriákat a birtokos névragozás meg
felelő alakjaitól. Úgy gondolom, hogy a determináló nóvragozás lényegét a 
determinált szóalakoknak az állítmányi igéhez való szintaktikai kapcsolata 
alapján érthetjük meg: mind a három kategóriában minden szövegekből 
igazolható alaknak az állítmányi igével való kapcsolata d e s i d e r i u m 
kifejezője. Igen ritkán — mint láttuk — egy ilyen kapcsolat azt is kifejez
heti, hogy az óhajtott objectum már a morfológiai elemmel megjelölt személy 
birtokába került vagy pedig bizonyos óhajtott állapot már bekövetkezett. 
Lényegében desideriumot fejez ki a 95. sz. samánónek bevezető mondata is, 
amelyben az állítmányi igei funkciót teljesítő determinált nominativus nyelvi 
kövületnek tekinthető (vö. 197. I.).8 

Mivel a szövegekből idézett nyelvi adatok általában samánénekek, 
• énekek ós mondák nyelvéből valók, úgy látszik, hogy olyan nyelvi kate
góriákról van szó, amelyek már sokat veszítettek produktivitásukból. Pro
duktivitás szempontjából első helyet foglalnak el az 1. kategóriába tartozó 
sg. 1. személyre vonatkozó determinált nominativusok (jelöletlen accusa-
tivusok). Meglehetősen produktívak a 2. kategóriába tartozó sg. 2. és 3. 
személyre vonatkozó accusativusok. Vannak olyan alakok, amelyekre csak 
néhány, illetőleg csak egy-két adat van, és könnyen megállapítható, hogy 
a CASTRÉN paradigmáiban és az orosz nyelvű nyelvtanok táblázataiban 
szereplő alakok, illetőleg végzetek közül melyek azok, amelyek szövegekből 
való adatokkal nem igazolhatók. Nem tekinthettem feladatomnak, hogy a 
végzetekben megjelenő személyre utaló morfológiai elemek eredetére min
den esetben magyarázatot adjak. A nyílt kérdések szorosan összefüggenek 
a birtokos névragozás és az igeragozás személyre utaló elemeinek bonyolult 
problémáival. Ez alkalommal arra a kérdésre szeretnék feleletet adni, mi. az 
oka annak a sajátságos megoszlásnak, amely a determinált nominativusok 
(jelöletlen accusativusok) sg. 1. személyre utaló alakjaiban nyelvjárási terü
letekhez kötötten megnyilvánul. 

LEHTISALO szövegeiből való adatok alapján megállapíthatjuk a követ
kezőket: 

1) -dami"', -ítami" végzetre ós alakváltozataikra az O., OP., T., PD. 
ós Arch. nyelvjárásokból vannak példák (kerekszámban ötven). Ezek közül 
három mondatban a -dami" végű alak duális 1. személyre vonatkozik. 

8 A sámánnak nem a „húsa", a teste, hanem az árnyék-leiké (Schattenseele) 
jut el a szellemek világába valamilyen vasból kovácsolt állat alakjában. „Seine Stier-
gestalt wandelt" sagen die Waldjuraken, wenn der Schatten des Zauberers in anderen 
Welten wandelt, um über etwas Klarheit zu gewinnen. Sie glauben, dass dem Zauberer 
ein Schmied erschienen ist, der ihm ein eisernes Renntier geschmiedet ha t" (LEHTISALO: 
MSFOu. LHI, 159). 

Dual. 3. 
Pl. 3 . - -bantfo" 

-itanvo" 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXI. 2. 
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2) -düfi, -itüfí végzetre és .alakváltozataikra a MZ., BZ. és Kan. nyelv
járásokból van tizenkét adatom. Ezekhez járul BUDENZ kanini szövegeiből 
két-két -du, illetőleg -tu végű alak. (CASTBÉN szövegeiből 13 adatom van.) 

3) -düi, -dúl végzetű sg. 1. személyre vonatkozó alakra MZ. és Kan. 
nyelvjárásokból egy-egy adat van, ezeken kívül egy MZ. adat duális 1. sze
mélyre vonatkozik. BUDENZ szövegeiből négy -duj (-dujn, duin) végzetű 
alakra van példánk (CASTBÉN szövegeiből három sg. 1. személyre és öt duális 
1. személyre vonatkozó adatom van. CASTBÉN szövegei tehát — a 2) megálla
pítás figyelembe vételével — MZ., BZ. és Kan. nyelvjárásokra jellemző 
nyelvi sajátságot tükröznek). 

4) -ttaj, -taj végzetű alakra öt adatom van az erdei jurák Nj., Ni. és 
Lj. nyelvjárásaiból. . 

LEHTISALO szövegei alapján megállapíthatjuk, hogy a végzeteknek ez 
a sajátságos elkülönülése szoros összefüggésben van a sg. 1. sz. birtokost 
jelölő elemek nyelvjárási megoszlásával. 

1) Az O., OP., T., PD., Arch. nyelvjárásokban a sg. 1. személyű bir
tokost általában a névmási eredetű -mi" személyrag és alakváltozatai jelölik: 
O. jíml" 'mein Wasser' (12); mHmtáml^ádami" 'ein von mir zu sagendes 
Wort' (28); pént'éermi" 'meine ZaubertrqmmeF (210), %ásafifíáíni^ 'mein 
Mann' (29), nemi'1 'mein Weib' (44); %ádákkomi"3 'mein Grossmütterchen' 
(508) stb., stb.; — OP. tuskami" 'meine Axt ' (107); jésée mirmi" 'meine 
eiserne Gestalt' (476); páppami" 'mein jüngerer Brúder' (188); ya^$%almmi,, 

náními" 'mein Kamerád neben mir' (191); — T. jiűnnami" 'mein Pferd' ' 
(94); %ánmi" 'mein Schlitten' (97); man r\a$éekkémi", jűi" rja/éekkémi,,sr 

'meine Burschen gibt es, zehn Burschen' (371); — PD. iqinnamim^pintl"^ 
'mein Bogén knallte' (375); m^erni" járfu 'ieh habé kein Essen' (114); nádi 
XÖsa^po niűmi"9', nádi né-nűimi"s 'der eine ist mein Sohn, die andere ist 
meine Tochter [nő-gyermekem] (64); niHemi 'mein Vater' (131); — Areh. 
yabami" marínét! 'betrachte mein Schneegestöber!' (182); jésée jádaiit'éémi" 
'meinen eisernen Stáb' (185); ná%ark^káptami" 'meine círei Renntierochsen*. 
(423); seimi" 'mein Herz' (430) stb. 

LEHTiSALonak a malája-zemljai nyelvjárást képviselő szövegeiben csu
pán elvétve találunk adatot -mi"s, -m"s birtokos személyragra: tét témmaíc-
kómi" 'meine vier Rötlichen' (296); %aÉrip fiábamBrGe>1'íe"am"3 'der Ostjake 
ist mein Dolmetscher' [osztjákom tolmácsom] (563). Szintén igen ritkán 
találunk sg. 1. sz. birtokost jelölő -mi" S7emélyragos alakot a Bolsaja Zemlja 
nyelvjárását képviselő szövegekben: r)£éP(3ami^]éséemd3 'mein Kopf begann 
zu schmerzen' (213); r\áe^ömi^jjéséeme 'mein Kopf wurde schmerzhaft' (201); 
nmmi"s, niude niűmi" 'meinen Sohn, meinen jüngeren Sohn' (194); nwníi" 
'meinen Knaben' (358). — A rendelkezésre álló kanini szövegekből nincs 
egyetlen adatom sem m elemet tartalmazó sg. 1. birtokos, személyragra. 

Néhány tundrái jurák mondatban a -mi" személyrag wkét személyre 
vonatkozik: mani" nénmmi táraftpí r\áeb" éiöani" t'^okkön" fiineée-" 
rjáédaptarjkü"®, niűmi" niminjtat"^ 'wenn unsere Tochter notwendig 
wáre, hátten sie uns nichthierher geschickt; unser Kind gebén wir nicht' (9); 
xáöarirjö" num" hhampafifiv n i %im i" jarjGrü 'sicherlich habén wir keine 
Kraft einen Knaben zu warten' (i. h.); mé pct'ée mv" járni" tsám"® 'sieh, 
hier ist unser Aufenthaltsort'. (462); OP. éid'e %áímer errími" é rmen/é 
%a)jé$$r>"® 'meine beiden Toten zu begraben begaben wir uns' (188); — 
T. %árbéj ami" tiránnv nJita%ámi"zr 'láss uns mit. der Faust unsere 
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grosse Lárche durchbohren' (92); — MZ. yifiem" pul'e"dni, pií'l'ü itám i" 
jár\Qru 'wenn fürchten wir, wir fürchten Niemanden' (260); —BZ. naif ami_, 
ne síőánny" rjöfitá /unsere Stiefmutter, die junge Frau, gab uns zu essen' 
(330); — Arch. t'ifeki nwcte l ob ol lek d mi" taiem hdjjémi"® 'wir ver-
lassen so das kleine Dorf (421). Az első O. mondatban a marii" dual, 1, 
személynévmás, az OP. mondatban a sid'e számnévi jelző, a T. és Arch. adat
ban az állítmányi ige, az MZ. adatban a megelőző mondat állítmányi igéje 
jelzi a dualitást, a többinél csak ^LZ összefüggő szövegből derül ki, hogy a 
-mi" személyrag két birtokost jelöl. 

Ami az erdei nyelvjárásokat illeti, az -m, -mi személyrag ezekben is 
csak kivételesen fordul elő. A Njalina faluban feljegyzett 78. sz. énekből 
valók a következő adatok: t'stéH rat'síérm, t em r\aettar\v\ám 'meine 
vier Weissbrüstigen, meine Renntiere schirrte ich aus' (410); ts fct r a t el
ér m i tai] séárr]dm . méátf t'suír}Y]át, éijé&o kurjka teám 'meine vier Weiss
brüstigen bánd ich dórt an. In das Zeit t ra t ich ein: zwei KurjkqHl'ea' [két 
Ku7)kaÍ'íeám; a sgv 1. személyrag determináló elemként használva] (407); 
náyar jaíidvolekaém si"im na"mr\áitu 'drei Jírrehki [három Ja í -
íehkim] nahmen mich fest' (413); járraokkl nirrim 'mein Grossvater 
Já í íehki ' (410); kajjutBtvd Bijjem 'mein armer Schwiegersohn' (414). 
A ljamini nyelvjárást képviselő 138. sz. énekben az -m személyrag csak 
rokonságnevekkel kapcsolatban fordul elő: fiú" rjasokaém 'meine zehn 
Kinder' (591); t'simkm né ás ám 'mein Vater Tjimkka' (i. h.). A Ni. jelzésű 
nyelvjárásból csupán egy prózai szövegben találtam -m személyragos alakot: 
nüm jáyaD^tápatámmí k dr fi t am 'mein Dorf ist in die Himmelsgegenden 
bestimmt' [óg(i)-helyekre rendelt falum] (140). 

b) A Malája Zemlja, Bolsaja Zemlja ós Kanin nyelvjárását képviselő 
szövegekben a sg. 1. sz. birtokost általában fi elem jelöli meg: MZ. ni mari 
i fin ü fi, nán in 'es ist nicht mein Bogén, es ist der Bogén meines Kamerá
dén' (76); %ar"n innü fi ubdn" jérirhe 'mein eigener Bogén fiel in meine 
Hand' (281); nár" mánDrö náBralekö %annüfi pöd'err]á 'der drei Mantoo 
áltere Schwester schirrte meinen Schlitten an' (349); Bdbam^Bra éri'í áfi 
'meinen Dolmetscher' (564); rí á fi innasi" ^k^éf-fil nűi"® 'ging doch mein 
Kamerád ohne Bogén (277); t' ön rí á fi^jqanimdfi 'den Fuchs ass ich'' (351); 
néfi'afi ni s fi éiD.te" jártja"3" 'meine Mutter, mein Vater beidé weinen' 
(293); i ubrüfi^bábv"®, jinnáfi^bábv"®! 'gebt meine Treibstange, gebt 
meinen Lenkriemen!' (294); — BZ. r\innüfi^_bannef)fid 'mein Bogén ist 
vorhanden' (287); % a n n ü fi pdmfáfi 'meinerT Schlitten füllte ich' (285); 
man sifi^béfi 'meine sieben Renntiere' (i. h.); pin^D^arine %ünnv némmdfi 
yajje-nw"® 'in der Nacht irgendwann erwachte ich' [álmom elment bizony] 
(316); jlribakkomBröfi 'mein Grossváterchen' (283); n é Ér á fi puyüj'se 
r]séi fiömDrv jé$é\r\v, rí é Br á fi %a 'meiner Mutter, der Altén Kopf begann 
zu schmerzen, meine Mutter starb' (322), öfo fi§°énneiekö8 'mein Hund ofo' 
(313); — Kan. jifi jáberiqv t'ikkefim 'meine Gedanken wandern darum' 
(234); innü fi jár]yu 'ich habé keinen Bogén' ,(238); man ríiríríekkdfi 
'mein álterer Brúder' (239); %jifisséi %dBrl'(endD^jnP ét t d fi innü fi tds, 
pöbart's m s élt d fi innü fi iikkéfitüfi nim" tdrjyü"3 'ganz davon zu schwei-
gen, dass ich gebén würde meinen zum Totschlag verwendeten Bogén, meinen 
Übungsschiessbogen, auch diesen gebe ich nicht' (240). 

Figyelmet érdemel, hogy rokonságnevekben, személyek nevében, főleg 
megszólításokban olyan nyelvjárásokban is megjelenik ez az egóhoz tarto-

4* 
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zást jelentő fi elem, amelyekben — rokonságnevekben is — általános a -mi" 
személyrag használata: O. man nisáfi 'mein Vater' (32); sidafi püyüfi 'meine 
zwei Frauen [kettőm, asszonyom]' (16); néMfi 'meine Mutter' (45); matto 
nékkafi 'meine sechs álteren Brúder' (11); man matt® n é k k a fi iá. 
(i. h.); %ába-Jckofi! 'meine Grossmutter!' (508) ; — OP. siMe él fi séfrav né fi 
'meine zwei[mal] sieben Witwen' (476). — OD. fi^esakkofi 'halló Altér!' (190); 
— T. nérjat'séfi páppáB 'Mádchen, meine jüngere Schwester' (373); jiű" 
7}a/ééB 'meine zehn Burschen' (374); — Arch. néníco páppáfi 'die Jungfrau, 
meine jüngere Schwester' (424, 425 stb.); nwmbö-fi tüefifii,rd 'mein Söhnchen 
kam an' (186). — Ritkán köznévhez is hozzájárul ez a fi elem: O. man na%a-
romtál pö" pöjjörU ras Itta fi xápjééjáfi rjáeöaráőamt's 'ich liess 
im dritten Jahre meinen zum Holzfahren ^ehaltenen Ochsen fortlaufen' (49); 
OD. tuükafi ' meine Axt ' (107); Arch. waéfiöfi meinen Kopf (423) stb. 

LEHTISALO szótárának adatai szerint a fi elem az erdei jurák nyelv
járásokban csak vocativusokban jelenik meg: Nj. niessö'fi"®! 'Vater!' (niesédv 
'Vater'); niemmöfi! 'Mutter!' (nUmrhdv 'Mutter'); Lj. , P. káitó-fi 'Grossmutter!' 
(O., MS. %ábv 'Grossmutter'); Ni. t'^önnófi! 'Fuchs!' (t'éönndv 'Fuchs'). Ezek
ben az adatokban megfigyelhetjük a szóvégi vokális labializálódását a fi 
elem hatására. 

c) Fentebb már szó volt arról, hogy az erdei nyelvjárások közül Nj., 
Lj. és Ni. nyelvjárásokból van néhány adatunk -mi, illetőleg -m sg. 1. birto
kos személyragra. Azonban az erdei jurák szövegekben a sg. 1. sz. birtokost 
általában -/ elem jelöli meg: Nj. sönséáj kás"mv§ 'mein Magén wurde 
trocken (d. h. durstig)' (409); % á emmaj rii/éimmay"3 'meine Augen 
wurden sichtbar (d. h. ich erwachte)' (411); r\öp kör péá kanna j pünnea 
pitterjTjdt 'ein Fass hinten auf meinen Schlitten lud ich' (409); Lj. rjáeififiook-
kujjéj kam^vrám"*1 'meinen armen Kopf beuge ich' (548). —Tanulsá
gosak a Ni. jelzésű adatok: séjjej jiésBkaA'A'ijrnv 'mein Herz wurde 
Krank (d. h. ich wurde hungrig)' (135); séjjej jiésmdv id. (136); fó^kkü 
mlraj ndj Bterjkarjemt"® 'diese meine Leute werdén wieder ins Lében zurück-
gerufen' (140); mánnáej éi %aettasotu,,s! 'náhe das Loch meines Beutels zu!' 
(102). A 'mein Renntier' kifejezést két változatban találjuk meg: man tej 
káttamaén 'du hast mein Renntier erlegt' (132); isfkkl tej sic(seY}r]ae%pd 
rjamkaej/ 'láss uns mein Renntier zu zweien essen!' (i. h.), vö. Nj. tiem 
rjáettarjYjdm 'meine Renntiere schirrte ich aus' (410). A Ni. man % a emmaj 
fiieimmn 'meine Augen sind schlecht' (143) mondatban a man %aemmaj 
kifejezésnek a njalinai feljegyzésekben laemmaj alak felel meg (411). Név
mással alakult kapcsolat fejezi ki a sg. 1. sz. birtokost a következő mon
datokban is: Ufkkí man fii jjaj rjáémaj 'das ist mein Schnur' (134); 
man niA'A'innaj fiíjjdy '[es ist] die Schnur meiner Grossváter' (134), 
vö. Nj. járreokkí ni f fim 'mein Grossváter Járrehki' (410). Figyelmet érde
mel a következő két mondat a Ni. nyelvjárásból: % d A'"n w j tánnaej! 
'gib doch mein E ü ' (143); appi marrammv : %á A'"niiij fsam! 'hier i^t 
das E ü ' (144); vö. Nj. xáf'nui'W (Wb. 405a). 

I t t megjegyzem, hogy a kanini ós a Pur-deltavidóki nyelvjárásból is 
van egy-egy olyan adatom, amelyben a -j, illetőleg -l elem egóhoz való tar
tozást fejez ki: Kan. %áriyakafi fin jer fi fiáirj^o : „m a n pir í Br t'áj sabbabár" 
'Fürst %. sagte: meine Jungfrau holtest du ein" (227); PD. swbtfe BHsbkko 
mánnamv „niül riaptafiönív" 'der Riesen-Alte sagte: „mein Sohn scheint 
zu riechen" (128). Az utóbbi nyelvjárásból két -i végű vocativusi alakot is 
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idézhetek: núijjábá féörőv jcfiU: ,,á b í é- %, man man! 'das Schreien seines 
Sohnes ist schrecklich: „Halloh Vater, ich bin es, ich!" (i. h.); jirikkei"^! 
'Halló Grossvater!' (129). Mindezek a j , illetőleg i, l végű alakok i d é z e t e k 
b e n fordulnak elő, tehát nem az említett nyelvjárások jellegzetessé
gei. Az 0 . 'qajbie?*! 'Vater!' (18) alakban a *-$ elem beleolvadt a tővégi 
vokálisba. 

Tanulságosak a 'mich' jelentésű névmási alakok; az OP. simmi":>! 'mich' 
-mmi"['r személyragos alaknak a többi nyelvjárásokban -*/?, illetőleg -/ vég-
zetű alakok felelnek meg: MZ. (Oks.) sui"ü, súi"uj5, Kan. (N.) éui"ú, (Sjo.) 
éw"up, Lj. é/'bj, Kis. se"ij, P . éi"ej, Nj. éi"ij, Lj. éi"~dtf' id. (Wb. 442b). 
Vö. még a szövegekből való Ni. se"ej (136), éi"ij (139) id. alakokat. CASTRÉN 
és LEHTISALO'szövegeiből azonban még je -\- (3 elemeket tartalmazó alakokra 
is van adat: (CASTR.) siujeu sjdrá '[er] bánd mich' (275); (LEHT.) MZ. 
§opt%aőan é m" j é 0 na"ma, jj,r)GraJ;ser)Granani)rv é út" j é (3 Iáőorrjd 'bei 
dem Haar ergriff er mich, mit seinem Stáb schlug er mich' (350). 

Ezek után visszatérhetünk a MZ., BZ. és Kanin nyelvjárását kép
viselő szövegekből idézett -bü(3, -ttüfi, valamint az ezeknek megfelelő CASTRÉN 
szövegeiből idézett -duu (~ du), -tuu, valamint a BUDENZ kanini szövegeiben 
található -du, -tu végzetű, illetőleg a MZ. -dül, Kan. -dúl, CASTRÉN és BUDENZ 
-dui végzetű alakokra. Első sorban azt a kérdést kell tisztáznunk, hogy ezek
ben az alakokban a sg. 3. vagy a pl. 3. birtokos személyrag szerepel-e deter
mináló elemként. Erre azért van szükség, mert •— mint más alkalommal 
kimutat tam (ALH. III , 313) — a jurák-szamojédban a -bú", őu", -bö", -tü" 
stb. alakban megjelenő pl. 3. birtokos személyrag is teljesíthet determináló 
funkciót. Mégis figyelembe kell vennünk, hogy azokból a nyelvjárásokból, 
amelyekből a -büp", -ttü(3 végzetű alakok fel vannak jegyezve, a sg. 2. személyre 
vonatkozó alakok -bar, -itar végzetűek, s a -bar, -itar végzetben éppen úgy a 
sg. 3. birtokos személyrag jelenik meg determináló elemként, mint a többi 
tundrái nyelvjárások -bami", -itami" és az erdei nyelvjárások -ttaj, -taj vég
zetében. Éppen ezért igen valószínűnek, sőt kétségtelennek tarthatjuk, hogy 
a -Skf, -itvfí végzetek a sg. 3. birtokos szémélyragnak egy */3 elemmel való 
kapcsolatából származnak, és hogy ezekben a végzetekben a sg. 3. birtokos 
személyrag vokálisának a labializálódását éppen a */? elem okozta. A ritkán 
előforduló -du, -tu végzetek másodlagos rövidüléssel keletkezhettek *-dü, 
*-tü < -bü(3, -í'/S'végzetből. 

A fentebb említett erdei jurák Nj. níéssö-ft"^! 'Vater!' típusú voca-
tivusokban már megfigyelhettük a /$ elem előtti vokális labializálódását. 
Világos példáink vannak arra, hogy egy *-/? képzőnek a tővégi vokálisba 
való beleolvadása a tővégi vokális labializálódását okozhatja: (LEHT.) 0 . 
pú%ö"3! 'Alté!', MZ. (U-Ts.) pü^ü"^! id. pujürjáef id.; BZ. (U.) puyüntv 
mdnta 'er sagt zu seiner Altén!'; Kan. (N.) jápiambdl^bú%ü! 'Alté des Ziem-
lich Schlanken!'; T. púyü 'sie wurde alt', vö. O. púyá 'alt werden, altern 
(wenigstens von altén Frauen' (Wb. 357 ab); — O. %ajjö 'bleiben', Kan. 
(Sjo.) %d)jös, Kis. Jcájjös id., vö. O. %ajjé 'lassen, zurücklassen, verlassen' 
(Wb. 164 ab); — BZ. (MB.) jiunnö 'Pferd', vö. O., BZ. (Sj.) jwnnv id. (Wb. 
143a); — O., T. nddü 'der jüngere Brúder des Weibes', BZ. (Sj., U.), MZ. 
(U-Ts.) ndbö, Lj. ndttü id. (AblSuff. 30). LEHTISALO szótárából és szövegei
ből szép számmal idézhetünk adatokat a r)ae/3(3v stb. 'Kopf szó -*/$ képzős 
származékaira. CASTRÉN szövegeiben aevuda 'ihr Kopf (82) alak is található. 
— A -(3(3v képző labializáló hatására is vannak adataink: T., BZ. (U.), MZ. 
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(U-Ts.) idsofifio 'Mann, Ehemann; Samojede', vö. 0. , T., BZ. (Sj.), Kan. (N.) 
Xásafifiv id. (AblSuff. 85) stb. -

Felvethetjük azt a kérdést is, hogy mi lehetett a -büfi, -ttüfi végzetek
ben megjelenő fi elem eredeti funkciója. Aligha kételkedhetünk abban, hogy 
ez a fi elem azonos azzal a fi elemmel, amely a sg. 1. sz. birtokos jelölésére 
szolgál éppen azokban a nyelvjárásokban, amelyekből a -büfi, -Uüfi végzetü 
alakok származnak. Ez a jS elem —- mint tudjuk — más nyelvjárásokban is 
kifejezhet egóhoz való tartozást. Azonban a fi elemnek sg. 1. sz. birtokost, 
illetőleg egóhoz való tartozást jelölő funkciója csak másodlagos funkció, 
amely egy eredetibb, általánosabb funkcióból fejlődött. Egy obdorszki samán-
énekben, amelyet közvetlenül Maxim Jadoptsev obdorszki nyelvmestertől 
jegyezett fel LBHTISALO, a következő figyelemre méltó adatot találjuk: jifimái 
jiriícköfi j mnnamt o fi %a ptamto fi pö&ermi, t'^öünaöo fi íar\kaptV' 
sid'e ji fifirmannv 'mein Grossvater vom Oberlauf des Ob seinen Wallach 
[sein Píerd, seinen Wallach] schirrte an, seine Füchse [sein Fuchs] hangén 
an beiden Schlüsselbeinen' (537). A samánének így folytatódik: jmnnabv 
yaptabv yaptabv> rjörjtsapti 'sein Wallach, sein Wallach [séin Pferd,' sein 
Wallach, sein Wallach] wackelt mit dem Kopf (i. h.). Ez utóbbi mondatban 
a sg. 3. birtokos személyrag általánosan használt -bv alakjában, vagyis fi 
elem nélkül jelenik meg. Nyilvánvaló, hogy a szemólyrag -iofi, -döfi válto
zatában, amelyre több adatom nincs, a szemólyrag vokálisának labializáló-
dását a -fi képző okozta. Valószínűnek tarthatjuk, hogy a -őofi, -tofi személy
rag nem egyszerű alaki változata a -*őa, -Ha személyragnak, hanem a kétféle 
személyrag funkciójában is volt különbség: a fi elem azt fejezte ki, hogy a 
ménló birtokosa ménlovát a s a j á t m a g a számára fogta be és hogy a 
rókája, illetőleg a rókái ennek a ménnek a kulcs-csontja mentén lógnak le.. 
Ez a fi elem a birtoknak a birtokoshoz való olyan viszonyára utal, amelyet 
a -*da, -Ha birtokos személyrag önmagában nem fejez ki. Ez a fi elem nem 
nyomatékot ad a személyragnak, hanem szintaktikai viszonyt (összetarto
zást, vonatkozást, kapcsolatot) jelölő elem. A sg. 3. birtokos szemólyragnak 
obdorszki -fi képzős -döfi, -tofi alakját azonosítom a determinált nóvragozás 
1. kategóriájába tartozó névszók MZ., BZ., Kan. -du.fi, -Uüfi végzetével. 
A nébüfi '[ich nehme] mir eine Frau' , máitüfi '[ein] Zeit für mich' típusú 
alakokban tehát nincsen személyre utaló formális elem. Valószínűnek tart
hatjuk, hogy ezek az alakok leggyakrabban éppen a man névmással alkottak 
kapcsolatot, s a kapcsolatból önállósult -büfi, -Uüfi vógzetű alakok átvették 
a kapcsolat teljes jelentéstartalmát, s névmás nélküli használatukban is 
kifejezték azt, hogy az óhajtott objectum ego birtokába kerül (vagy került). 
Ilyen man névmással alkotott, gyakran előforduló kapcsolatból válhattak 
ki a sg. 1. sz. birtokos, illetőleg az egóhoz való tartozás jelölésére szolgáló 
nébáfi, ni-mfi 'meine Mutter, mein Vater' típusú alakok is, vö. 0 . man 
n i á'áfi jáiqkössv'i 'hatte ich keinen Vater?' (164); MZ. man p u % űe i s a fi 
nifse-it0^ néná 'meine Alté [ist] die Schwester deines Vaters' (279); man 
%á s o fi fi á fi náöar]Graeii téltv 'mein Mann [ist] der Njaadangai- Wirt' 
(347). 

Ezen az alapon érthetjük meg, hogy a -fi képző a MZ., BZ., Kan. nyelv
járásokban a sg. 1. sz. birtokos általános használatú formális jelévé válhatott, 
hogy praeuráli nyelvi állapot maradványaként a többi tundrái nyelvjárás
ban rokonság-nevekben, főleg megszólításokban (az erdei nyelvjárásokban 
csak megszólításokban) az egóhoz való tartozás kifejezője lehet és hogy ilyen 



A JURÁK-SZAMOJÉD DETERMINÁLÓ NÉVRAGOZÁS K É R D É S É H E Z 215 

funkcióban az O., OD., Arch. nyelvjárásokban szórványosan köznevek mellett 
is megjelenik. Ezen az alapon érthetjük meg, hogy ez a /? elem igéhez járulva 
kifejezheti azt, hogy az egö cselekvése bizonyos tárgyra irányul s egyúttal 
kifejezheti ennek a tárgynak egóhoz való tartozását: MZ. narem" ná"máfi 
'ich nahm den Speer' (557); Arch. rjáe(í(}d(} jílláfi 'ich hob meinen Kopf (423). 
Figyelemre méltó, hogy egy O. adatban a birtokosnak és a birtoknak össze
tartozását a birtokszóhoz járuló fi elem jelöli meg: né mánnamv: „sáíckü 
fiéfrv-béitv makköfi féam" íjáé" ni fi"3 'Das Weib sagte: „Das Zeit des 
Gánseknöchelhaar-Wirtes ist ja dieses hier" ' (464). 

Magyarázatot kivannak a -dui stb. végű alakok is. Az a tény, hogy 
az aránylag csekély számú adatban ez az alak részben sg. 1. személyre, rész
ben duális, 1. személyre vonatkozik, már magában véve is figyelmeztet arra, 
hogy valószínűleg ez a végzet sem tartalmaz személyt jelölő elemet. BUDENZ 
szövegei alapján arra következtethetünk, hogy ezek az alakok is névmással 
való kapcsolatból önállósultak. A (CASTK,.) -dui(n), (BUD.) -duin, -dujn, 
(CASTE,.) -dui(m) végzetekben az n, illetőleg az m kapcsoló hang szókezdő 
d-, illetőleg b- hang előtt. A -du- elem — mint fentebb kifejtettem — eredetibb 
-*őafi alakra megy vissza. A -dui, -duj stb. végzetben megjelenő ;, i elem 
azonosítható azzal a / elemmel, amely az erdei jurák nyelvjárások (Nj., 
Lj . , Ni.) -ttaj, -taj végű, a determináló névragozás 1. kategóriájába tartozó 
sg. 1. személyre vonatkozó alakjaiban is megjelenik, s szórványosan egyes 
tundrái nyelvjárásokban önmagában is kifejezhet egóhoz való tartozást. 
Néhány adat szerint az erdei jurák nyelvjárásokban esetragos (lativusi, 
locativusi, ablativusi) alakoknak egóhoz való tartozását is kifejezheti a j 
elem: Nj.. m é a° k k a j kae%erieotr\át 'ich begebe mich nach Hause' (409); 
ménnarüf kápt, méá"jennv§ kápj!ée"ej %á%a&j paeraef® 'der freigehaltene 
Renntierochs, der Heimochs verwickelte sich in meinen Zugrienen' (413—4); 
Ni. maii kaefiyaj 'neben mich' (102); —Kis . man jayannáj 'in meinem Lande' 
(590); Nj. tiséd'D ká"Dmpattáf' j á %ann áj" ni r\aié"E 'falit es abwárts, 
sieht man es nicht auf der Erde (607); — Nj. iH'Hfl káéptáf péa%vdttaj" 
'pifsédio 'begibt es sich aufwárts, ist es lánger, als ein Baum [fától magas] 
(i. h.); Lj. (S)' rj^eimmv^ j á %att aj nit kaerí's 'ich gehe nicht von meinem 
Aufenthaltsort weg' (Wb. 26a). Egyes mondatok, amelyekben az esetragos 
alak man névmással kapcsolódik, megerősítik azt a feltevést, hogy ilyen 
kapcsolatokban eredetileg nem a j elem, hanem a man névmás jelölte meg az 
első személyt. 

Annak a felfogásnak a jogosultságát, hogy a / elem eredetileg általá
nos értelemben vett szintaktikai összetartozást, vonatkozást jelölt, más nyelvi 
tények is igazolják. Gyér adatok szerint az erdei jurákban és egy adat szerint 
a kanini nyelvjárásban a sg. 3. birtokos személyrag mellett is megjelenik 
a / elem: Nj. t'H"ifí ka e pt á j " 'begibt es sich aufwárts. . . ' [fölfelé menése] 
(607); tiséd'D k á"v m patt áj". . . ' 'falit es a b w á r t s . . . ' [lefelé szállása] 
(i. h.); Ni. 7] am s átt áj nierü simmdmayv 'sein Fleisch war wie Weiden-
asche (m. a. W. er war sehr müde)' (144); — (BUD.) Kan. h art aj t'auj 
num 'maga a felső isten' (NyK. XXII , 95). 

Mint ahogy az obdorszki -őojS, -ío/3 alakban megjelenő sg. 3. birtokos 
személyragot azonosítottam a téőü^ 'das Renntier für mich', máitü^ 'ein 
Menschenzelt [für mich]' típusú determinált nominativusok (jelöletlen accu-
sativusok) -düfí, -itü(3 stb. végzetével, éppen olyan elgondolás alapján azo
nosítom a kanini -taj és az erdei jurák -ttaj, -taj alakban megjelenő sg. 3. 
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birtokos személyragot a determinált nominativusok -ttaj, -taj végzetével. 
kzindul 'mir den Bogén', haleduj 'nekem halat ' típusú alakok csak annyiban 
különböznek az erdei jurák -ttaj, -taj végzetű alakoktól, hogy ez utóbbiak
ban a sg. 3. birtokos szemelyraghoz hozzájárult egy -*{3 képző is, amely a 
személyrag vokálisának labializálódását okozta. A -dúl stb. végzetek eszerint 
pleonasztikus formánsok: *da + */? + *f (*i)- Összefoglalásul megállapít
hatjuk, hogy a *-/ vagy *-| képző az erdei nyelvjárásokban és szórványos 
esetekben egyes tundrái nyelvjárásokban ugyanolyan funkciókat teljesít, 
mint a *-/? képző bizonyos tundrái nyelvjárásokban ós ritkán bizonyos erdei 
nyelvjárások vocativusaiban. Mivel a *-j (*-i) képző a sg. 3. birtokos személy-
rag mellett is megjelenik, kétségtelen, hogy eredeti funkciója szerint nem 
személyre utaló elem, hanem szintaktikai viszonyítás eszköze éppen úgy, 
mint a *-/? képző. 

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy egy *-j vagy *-j képző9 mai 
reflexív igealakokban is megjelenik: (LEHT.) O. jmbv jerfí yámmebaí"® 'der 
Wárme-Geist machte sich béreit' (522), vö. O. yammebd 'verstehen; versehen, 
anschaffen, anfertigen' (Wb. 168b); —Arch. yurkka- rjormani" mallemdyabani" 
se{3 sé,ru" r\arkkv yajtse" y a rc t' s ő 11 a i"s 'nachdem wir mit unserem Essen 
aufgehört hatten, warf sich der Álteste Hellauge ein wenig auf seinen Rücken' 
(438), vö. T. mayaná" yareisáj" 'er setzte sich nach hinten gelehnt'; 
Kan. (Sjo.) ya rei s aj i /?" mayán ná"a 'ich fiel auf den Rücken', 0 . yartsd 
'nach hinten gelehnt sitzen' (Wb. 153b); — Nj. jár-feokkl náyar nui méá°kkát 
j tar oka j " 3 'die drei Söhne des Járrehki standén aus dem Zelte auf (416), 
vö. jwrkká 'aufstehen', Kan. (Sjo.) jiurkkas id. (Wb. 142a). 

Az erdei jurák nyelvjárásokban a verbum finitumként használt *-ma 
képzős igenóvnek a -j képző reflexiv-passzivumi, illetőleg 'valamilyen álla
potba jutás ' jelentést adhat: (LEHT.) Ni. kaefiyvHtv pücuésav r/ámntmaj 
'neben ihm hat sich eine Frau gesetzt (m. a. W. sein neues Weib)' (146), 

* vö. 0 . rjámtajáfi"3 'ich setzte mich', Lj. r^dmiaj" 'er setzte sich', 0. , BZ. (Sj.) 
rjdptá 'hinsetzen' (Wb. 18a); — Ni. sénsdmml medoitv r\atmaj 'das Zeit 
des Waldriesen ist zerbrochen' (146), vö. 0 . rjáőát's 'reissen, zerreissen, 
abreissen' (Wb. 12b); —kátajjiu püyummaej, náeififiattv yeiiaokkümmaj 
'die Grossmutter ist alt geworden, ihr Kopf ist grau geworden' (145), vö. O. 
püyd 'alt werden, altern (wenigstens von altén Frauen)', Lj. (S.), Nj. yejtviku 
'weiss' (Wb. 422a). 

A képző bizonyos esetekben teljesebb *ie alakban jelenik meg, így 
például sg. 3. sz. igealakokban, amelyekben a képző pleonasztikusan kétszer, 
sőt olykor talán háromszor járul az igéhez vagy pedig sg. 1. sz. alakokban az m 
szemólyrag vagy a sg. 1. személyt jelölő (3 elem előtt. A második és harmadik 
képző i eleme beleolvad a megelőző képző vokálisába; szóvégi helyzetben 
a képző elveszett vokálisára gógezár utal, ez a gégezár azonban el is tűnhet: 
(LEHT.) PD. punná" yampijjel"® '[er] wendete sich zurück' (129), 
vö. 0 . yaniBrl-d'é 'sich wenden, sich kehren', Kan. (Sjo.) pirbaü" yam-
bid'éHft 'ich wandte mich um, kehrte den Kopf nach hinten', yámbá$: 
annöfi y. sid'e yaéfiyanddo 'mein Boot schaukelt, schwankt nach beiden Seiten' 
(Wb. 155 a b ) ; — M Z . pin" t a r p p a f j l $'*' '[ich] t ra t hinaus' (297), vö. 
Lj. jej, tamnap taroppTjdtN 'he, dórt ist es zum Vorschein gekommen', 

9 A továbbiakban egyszerűség kedvéért csak *-i képzőre hivatkozom. 



A JURÁK-SZAMOJÉD DETERMINÁLÓ NÉVRA.aOZÁS K É R D É S É H E Z 217 

Kis. taropaf'K 'ging hinaus, wurde sichtbar, ging auf (die Sonne)', O. tarppá 
'hinausgehen, herauskommen' (Wb. 463a) stb. 

A *ie képző d, d plurális jellel kapcsolódva pluralitást fejez ki: (LEHT.) 
O. sárörjáé %ámjeb"s 'als Regen liessen sie sich herab' (536). 

A *ie (*%E ~\-is) képző vokálisa a szóvégi sg. 1. személet jelölő /SJelem 
hatására olykor labializálódik: (LEHT.) O. man fáébv" r\á%akkü jámtafipán" 
X CL r p á ) j w P"a 'ich wünsche nun weiter auf die Umzugsreise zu gehen' 
(452), vö. O., Ti, BZ. xarpá 'wollen, Lust habén, mögen' (Wb. 152a); — BZ. 
mát" ttePfwP"'* 'zu Hause kani ich an' (283), vö. Nj. taeppaj" '[er] kam an', 
O. tveppá ' I . (refl.) ankommen, 2. erreichen, einholen, hineinbringen', BZ. 
(Sj., U.) táeppá id., Nj. taePPaé id. (Wb. 479a); — Arch. maii iqannönnv^ 
iijjüP"® 'ich setzte mich in das Boot' (429), vö. O. t'Hs 'sich setzen (in den 
Schlitten, in das Boot), BZ. (Sj., K., U.) t'is, Kan. (Sjo.) t'is id. (Wb. 515a). 

A -Jji"® képzős igealak kifejezheti két személynek m ragos accusativus-
sal jelölt tárgyra irányuló cselekvését: (LEHT.) VD.t'sifcki nem" %ánna]ji":'1 

'jenes Wreib nahmen sie mit' (131), vö. Ov yanná ' tragen', Kan. (Sjo.) %ánnas 
id., Nj. kannáé id. (WTb. 170a); — ftétl'emtv jebayanna r\amma)íj' i"n', 
pétíemtv rjá)jeBráDar)§ r] a mm a ) j i"a 'die Hálfte davon assen sie aus dem 
Topf, die Hálfte assen sie roh' (120), vö. r\am(s 'essen',r\ammdp 'ich ass (es)' 
(Wb. 6b). A duális vagy plurális tárgy jelöletlen is lehet: sid'e jáberltv iajsár 
naéri r]ubahápH" jésse jüfséri námBri%i"a, tmíne,' m 6 ] j o ] j i"s 'die zwei 
russischen Schmiede haltén in ihrer einen Hand Eisenstücke. Da werfen sie 
(diese)' (125). 

A -)ji- (•*($ -\- *je) képző két személy cselekvésének kölcsönösségét is 
kifejezheti: (LEHT.) MZ. sidirjáé sdinölji"s 'zu zweien begannen sie zu kámp-
fen' (256), vö. 0 . sáinnört's 'Krieg führen' (Wb. 402b); — őBt"^Japjt'séjji"1* 
'sie kamen ins Handgemenge' (256), 'sie gingen aufeinander los' (346), 
vö. O. laptsá 'eben, platt hauen (z. B. mit der.Handfláche, einer Schaufel)' 
(Wb. 220a). Lényegében kölcsönösséget fejez ki a -ji" végű igealak a követ
kező példában: MZ. sid'e müib öBtan^jáépp"®, sid'e nénás 'zwei Karawanen 
trafen zusammen, zwei Schwestern' (276). 

A *|e •-)- *$£ képző névszókhoz is hozzájárulhat és birtokviszonyt, 
két személyhez való tartozást fejezhetki: (LEHT.) PD. ,,tanné %a]jörr]a!jji":'r! 
pünnán^töftPeni"^ é á b a ) j i" %öpsdkkeíDM"3". sid'e jáberltv iütsdr rjabon0 
smmBrv ni" jánna^jmőnnájá%v"^. rjoppöi p a b a j j i"® : „marii" mánsani"M, 
pabv f]áib§kkl". féikki já%ái) éip jáUe mirja%v"^, jdP^jéjrmne mii}ayv"'3. am,Gre 
jöl'/serjG^annv r/annö] fi" %arltá rjáésöntv mérétfi" 'Möget ihr dortbleiben! 
Wenn ich zurückkomme, finde ich e u c h." Die zwei russischen Schmiede 
fielen auf dem Rücken des gerutschten Uferberges zur Erde. S i e h a b é n 
e i n W o r t [egy szavuk]: „Wir sagten, er dürfte es sein." Von jener Stelle 
gingen sie sieben Tagé, in der Mitte des Ob gingen sie. Nach einiger Zeit 
begann i h r B o o t von selbst rasch zu fahren' (125). 

A reciprok igék jelentésével rokon a 'két összetartozó személy közül az 
egyik' jelentés, amelyet a *ie -f- */? ~ *m képző ad a névszónak. A képző 
CASTEÉN szövegeiben -jum alakban, LEHTISALO szövegeiben O. -)jm, -)jwm, 
PD. -jwm", MZ. -)jwm", Ni. -jjui alakban jelenik meg: (CASTR.) njüdeju m 
(egy bejegyzés szerint n j ü dü j u m) mah 'der Jüngere von ihnen sagte' 
(127); árkkajum mah 'der Altere von ihnen sagte' (i. h.); niejum 'das 
Weib von ihnen beiden' (202); (LEHT.) 0.táb*> p u % üet'é a ) j iá ma 'dann 
sagte von ihnen die Alté' (9); /?s | s ö k k o ) j mm" %üpti%\ jáiiemtabv^ 



218 N. SEBESTYÉN IRÉN 

numGrlrjdé %a)je, pu %üst's á ] j w m" rjdni" pdfisümenáy]í jáll'emíabv num-
Qr\r\ae %ajje 'der alté Mann von ihnen wurde zum Morgenstern, die Alté 
von ihnen wurde zum-Abendstern' (11); Uutkkü- rjatsekki swnfsafia'l %dsa/3am" 
nwÉrritannákM, n é - r\ a( s e k k ejt s l ] j uim" jdyakkü nem" núiífvitan-
ndkkl 'der Name dieses Kindes dürfte Nabeliger Mann sein, der Name des 
Mádchens wieder mag Zwillingsweib sein ' (456—7);—PD. rj dr kk a j w.m" 
nüide(3$en^esöU'sé- 'seináltererSohn [ist] Halbhund' (193); — MZ. nwde )-
jwm" nabv möfifta 'der jüngere Kamerád sagte' (74); dr kk a j j mm" 
néséai fiaei 'der Áltere war verheiratet' (352) ; — Ni. níemejjm tajjdio 
mier^rjv, n a p a j j w tajjay mier\r\v, níéssejm tajjav m%erfr\v, ni) o k-
k ö j j m tajjdty mjerjrjv 'die Mutter ist vorhanden, das Weib des álteren 
Bruders ist vorhanden, der Vater ist vorhanden, der áltere Brúder ist vor-
handen' (101), vö. Lj . , Nj. niemmdv 'Mutter' (Wb. 321b), Lj . n9oppv§ 'Frau 
des álteren Bruders' stb. (Wb. 309b), Lj. , Nj. niéssav 'Vater' (Wb. 327b), 
O. ninnékká 'álterer Brúder, jüngerer Brúder des Vaters' (Wb. 325a). 

Á duális i, jelével kapcsolódva a -/m-elem két összetartozó személy 
(vagy dolog) azonos szintaktikai szerepét fejezi ki: (LEHT.) O. t'éébv" t'H matiné" 
n üt %u ) j m n n v" néssarjdé %a)jéya"® 'jetzt habén sich dórt unsere Kinder 
verheiratet (8); mdrv" n üi %u ) üt nn v" ríium" manné'ítv nififidm"® 'dann 
werden wir ja auch gut das Kirid unserer Kinder sehen' (i. h.), fóébv" n m -
1%) üiöv" nenm mailé %ö(ífé%e"3 'nun habén eure Kinder schoneineTochter 
bekommen' (i. li.), man fóébv" pabarv" nü< %u ) j mit v" nénium nébani" 
mPefípdnt's %áejífídn" yarfid^bm"3 'ich will mich jetzt bégében, ura die Tochter 
eurer Kinder zu meinem Weibe zu nehmen' (i. h.). 

Az igeragozásban a cselekvés duális tárgyát CASTRÉN paradigmáiban 
és szövegeiben ha-\-ju, LEHTISALO szövegeiben^ ya + jut elem jelöli w meg: 
(LEHT. ) O. tdb® ÍHÍckl %dsat $v éirfé %arm" w se, iHkki side %arvmiv qa/éékkTn^ 
sütbe%é" pdkkatr)d%ajjütbv 'darauí nahm jener Mann zwei Messer, 
jené seine zwei Messer stiess er in die Schulterblátter des Kindes' (25). 

Igen tanulságos a következő adat, amelyben a -t'séjji végű szó két sze
mély cselekvésének többes tárgyát fejezi ki: (LEHT.) MZ. „side nenás östan^, 
táefifiinnv"3, mdmmp" oppö-% ae)jel" tanne jite'3, ydnijé"3, jllíip^séjjl 
labamB^l"3 '„Wir zwei Schwestern kamen zusammen an, unser Zeit mag 
eins sein!" Da lében sie, jagen, erlegen wilde Renntiere' (276;—7). A MZ. 
jiüpt'se"3 'wildes Renntier' *p .+ *t'ée képzős kollektív jelentésű szónak fog
ható fel. Gondolhatunk azonban arra a lehetőségre is, hogy a szó kollektív 
jelentését voltaképpen nem a *t'se képző adja meg (vö. LEHTISALO: AblSufí. 
211), hanem a H képző, illetőleg a *ie -f *ü, vagy *ie -f- *«£? + *F képző. 
Hasonlóképpen értelmezhetjük a következő -Uéjji, -Uéjji, illetőleg -bzijji 
végű alakokat is: O. tdb*> ne nn éjt' se ) j i %önnararja%á"s 'dann teilten 
sie es den Menschen mit' (15), vö. yöhnd 'erfahren, bemérken', yönn^rd 'mit-
teilen' [magyar: értesít valakit] (Wb. 194a); t%bp nibü" %dbce,-Brabd nenne-
jfééfji pabá %ökkaptámBribv 'er lockt ihre Kamerádén tötende Menschen' 
(25); PD. nennáe^ózijji r}őrltv fesse pufi 'Menschenfressender eiser-
ner Hecht, (197); MZ. jüi" nemié lüjse j át] Gr apt's é) j i mse"3 'zehn 
Auslánder nahmen ihre Eispicken' (556—7); BZ. / í " f i * Pt ^ í %dbaée!ti^v,a 

'wilde Renntiere fangen wir' (319). 
A 4sé))i" stb. végű alakok azonban nem csupán a cselekvés plurális 

tárgyát fejezhetik ki, hanem több személyhez való tartozást is, más szóval 
a -Uéjji stb. végű alakok a mondatban a plurális nomen possessoris funkció-



A JURÁK-SZAMOJÉD DETERMINÁLÓ NÉVRAGOZÁS. KÉRDÉSÉHEZ 219 

ját is betölthetik: (CASTR.) nientsi tsauk önalmioid '[neben dem Tür-
winkel] sind Oberpelze der Mánner aufgehángt' (41), vö. b) variáns: ni e n et-~ 
s i j i tsauk' (51), c) njienetj i j i sauF (58); (LEHT.) O. n e nn é-
/ s é ) i" jllíeme 'Samojedenleben' (31); BZ. /?j0e/?/to" nénn EÍS % / " jiptö"s 

'Gánse der armen Menschen sind sie' (319); Ni. nessejje" vj pujpp 
'die Nase des Menschen' (605). Az ALH. VII. kötetének 302—3. lapjain 
foglalkoztam a felsorolt plurális accusativus, illetőleg nomen possessoris-
alakokkal, s kiemeltem, hogy nincs bennük pluralitást jelölő formális elem, 
mivel az azonos végzetű deminutivumok félreérthetetlenül singularis jelen
tésűek. Ezt a magyarázatomat módosítandónak tartom, A duális jelentésű 
*ie - j - *p' képzős névszói és igealakokat úgy foghatjuk fel, hogy ezekben 
a dualitást éppen a *is elem kettőzöttsóge fejezi ki, viszont a pluralitás jelö
lésére nemcsak kétszer, hanem talán háromszor is hozzájárulhatott a név
szóhoz a *«e képző. A fentebb tárgyalt plurális accusativus-, illetőleg nomen 
possessoris-alakokat, amelyekre csak gyér adataink vannak, úgy tekinthetjük, 
hogy ezek a flexió kifejlődését megelőző nyelvi állapot korából megőrződött 
nyelvi régiségek. Valószínűnek tarthatjuk, hogy éppen az ilyen és a fentebb 
tárgyalt *ie -f- *ie (?-\- ie) képzős dualitást és pluralitást kifejező névszói és 
igei alakokban nyerhette el a *i képző pluralitást jelölő funkcióját, amely az 
uráli alapnyelvben már megvolt. 

:• Másirányú, de szintén másodlagos fejlődéssel magyarázható a *i és a 
*Íe••+ *ie (-?+ *ie) képző deminutivumi jelentése. A (LEHT.) PO. nwi 'mein 
Sohn' (128), áeDéé-i 'halló Vater' (i. h.); jüi-kkei"s 'halló Grossvater' (129), 
O. rja/sekkijje 'halló Burschen!' (452) megszólításokban fejlődhetett ki a 
képző, illetőleg az azonos elemekből álló képzőbökor kedveskedést, sajnál
kozást kifejező jelentése annál is inkább, mert a képző gyakran kapcsoló
dott más deminutivum-képzőkkel: (LEHT.) 0 . siylrt'ákküji 'die armen Sihirtje' 
(29); pu%üjéakküi]jl" 'die armseligen Mütterchen' (160); j3esokköct'éi)ji 'der 
arme Alté' (467); T. ^esokkoj'sejl 'derarmeGreis ' (92);10Ni.ka^í'A'ittv mtennv 
pü(ussáj]e"aj 'die alté einzelne [einzelnseiende] Frau' (83); pü^usédv niuPkkujji 
'der Sohn des Mütterchens' (133); páejje"aj kör\r\r). paei márrammv '[es] 
begegnete einem Stein. Der Stein sagte' (81). Ez az utolsó adat igen tanul
ságos: az első mondatban a -jje"aj képzőbökor viszonyító elem, mely a cse
lekvés tárgyának és a cselekvésnek összetartozását jelöli, a második mon
datban, a paei szóban mai nyelvérzék szerint a i elem deminutivum-kópző. 

A fentebb tárgyalt nyelvi adatok alapján megállapíthatjuk, hogy a 
névszókhoz járuló szintaktikai viszonyítást, összetartozást, vonatkozást jelölő 
*ie és *4e -f- *ie (?-\- *ie) képzők nemcsak formailag, hanem genetikusan is 
összetartoznak a mai reflexiv-passzivumi igékben megjelenő *ie és *ie + *p 
(?-\- *is) képzővel. 

SIMONYI ,,A visszaható igének egy különös használata" című dolgo
zatában (Nyr. VII, 481—93) kifejtette, hogy a reflexív képzőknek alapjelentóse 
a reflexivitás jelölése, s ezt az álláspontot képviselte SZINNYEI is (NyH7. 75, 
FgrSpr.2 113). SZINNYEI a reflexiv-képzős igék cont.-frequ., inch. és mom. 
jelentését éppen úgy másodlagosnak tekintette, mint a képzők reciprok és 
passzivumi jelentését. FOKOS-FTJCHS „Die reflexiven Zeitwörter des Syr-

10 Az O. táőv {níckí r\a/sékkz ísi'fi tjáédá nerü" fiirdá"H 'dann kratzten die Weiden 
die Beirte jenes armen Kindes' (35) mondatban a rjaJAé)tké/sl)l jelöletlen birtokos szó 
-fél)l képzős nomen demin. A birtokszó (naé 'Fuss, Bein') -őá sg. 3. birtokos személy
i-aggal van ellátva (vö. ALH. VII, 49—50, 302). 
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jánischen" (KSz. XIV, 106—29, 282—305) című dolgozatában meggyőzően 
mutat ta ki, hogy a komi nyelv egyetlen produktív reflexivképzőjének, az 
-s- képzőnek alapfunkciója a reflexivitás kifejezése volt, hogy a zürjénben 
a képző egyéb jelentései másodlagosak és — más véleményekkel ellentét
ben — a reflexív alap jelentésre vezethetők vissza: ,,Wie sich aus dem f r e-
q u e n t a t i v e n -ék die ganz gewöhnliche reflexiv-passive Bedeutung 
der mit diesem Suffix versehenen Zeitwörter entwickelt habén soll, in einer 
Sprache, die gar kein anderes Reflexív- oder Passivsuffix kennt, ist ganz 
unverstándlich. Die Bedeutungsentwicklung in entgegengesetzter Richtung 
wáre auch hier natürlicher, ganz abgesehen davon, dass auf Grund des Syr-
jiinischen diese Entwicklung auch für das wotjakische von vornherein wahr-
scheinlich ist. WIEDEMANN, der das Wesen des syrj. Suffixes richtig erfasst 
hatte, nahm auch für das Wotjakische nur ein Reflexivsuffix -ék an und 
bemerkte, dass „ganz gewöhnlich durch die Medialform die Handlung als 
gegenwártig, eben in der Dauer begriffen bezeichnet wird" (Gramm. 86) 
und unserer Ansicht nach hat WIEDEMANN auch hier das richtige getroffen. . . 
E i n R e f l e x i v s u f f i x *-ék m u s s . . . f ü r d a s P e r m i s e h e 
a u f a l l é F á l l e a n g e n o m m e n w e r d e n " (128—9). 

SIMONYI, FOKOS-FUCHS fejtegetései és a jurák-szamojéd nyelvi adatok 
alapján úgy látom, hogy az uráli nyelvek mai *i (és */?) reflexiv-passzivumi 
igeképzőinek nyelvi tényekkel igazolható legősibb funkciója az volt, hogy 
kifejezze a cselekvésnek a cselekvőre vagy más személyre való valamilyen 
vonatkozását. Ezen az alapon megérthetjük, hogy miért lehet ugyanannak 
a képzőnek egyik uráli nyelvben reflexiv-, a másikban passzivumi funkciója 
és hogy miért képezhet egy és ugyanazon képző egy és ugyanazon nyelvben 
visszaható és szenvedő igéket: a két funkció párhuzamosan fejlődött ki az 
alapfunkcióból. A jurák-szamojéd nyelvi tények nem igazolják azt a felfogási 
sem, amely szerint a reflexiv-passzivumi funkció a képző frequentativ-, 
illetőleg momentán-inchoativ funkciójából fejlődött. FOKOS-FUCHS komi 
nyelvi tények alapján a reflexiv -> continuativ-frequentativ funkciófejlődést 
bizonyította, s a jurák-szamojéd nyelvi tények a reflexiv-funkció elsődleges
sége mellett vallanak. Nem hagyhatjuk említés nélkül RuoNGnak egy meg
jegyzését: „Dass die reflexive Bedeutung genetisch mit der frequentativen 
zusammenhángt, ist nicht ganz so selbstverstandlich, scheint aber eine Tat-
sache sein" (Lappische Verbalableitungen 27). Ha azonban FOKOS-FUCHS-
nak a komi -é- képző különféle funkcióira vonatkozó fejtegetései alapján 
nem a reflexív-, hanem a frequentativ jelentést ismerjük el másodlagos
nak, akkor bizonyos képzők reflexiv-passziv —> continuativ-frequentativ 
funkciójának genetikus összefüggését természetesnek találjuk.11 

11 A komi nyelvben a sg. 1. birtokos jelölésére i elem szolgál: V., Pec., S. piei 
'mein Sohn', adess. V., Pec. pieilsn, állat. V., Pec. pieili stb. (pi 'Sohn') stb. (UOTILA, 
KonsPerm. 270). UOTILA szerint ez a i elem azonos a j , i dem. képzővel (i. m. 225, 270). 
UoTiLÁnak „Derivationssuffixe" című dolgozatában (FUF. XXI, 73—94) azonban egy 
.olyan komi igét is találunk, amelyben a -/-képző inchoativ jelentést ad az igének: 
UVICHM.) L, V., S., L. ezjini, U. ezjinis 'sich entzünden, entbrennen, auflodern' stb., 
vö. (WICHM.) I. izstini, Ü. eztinis, V., S., L., P. eztini 'anzünden' stb. (i. m. 89). UOTILA 
az inchoativ jelentést a frequentativ jelentésből magyarázza, de FOKOS-FucHsnak a 
komi -é- reflexivképzőnek másodlagos funkcióira vonatkozó fejtegetései alapján arra is 
gondolhatunk, hogy mind az inchoativ-, mind a frequentativ jelentés a reflexiv jelentés
ből fejlődött (1. még SZINNYEI, NyH.7 75). Ilyen elgondolás alapján feltehető volna, 
hogy az uráli eredetű *| reflexivképző valaha a komi nyelvben is megvolt, s jurák-
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A jurák-szamojéd determináló névragozás 1. kategóriájába tartozó 
nominativusoknak (jelöletlen accusativusoknak) egyik sg. 2. személyre 
vonatkozó csoportjában r elem jelenik meg. Ugyanez az r elem a duális ós 
plurális alakok végzeteiben is megvan. Bizonyosra vehetjük, hogy ez a 
személyt jelölő r elem azonos azzal az r elemmel, amely a birtokos névrago
zás nominativusi alakjaiban s a tárgyas igeragozás egy tárgyra vonatkozó 
alakjaiban is fellép a 2. személy jelölésére. A determináló névragozás 1. kate
góriájában megjelenő és sg. 1. személyre utaló */? és *g elemekre vonatkozó 
megállapítások alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy mindezek az r elemek 
genetikusan összefüggenek az *r. igekópzővel. Ennek a már nem produktív 
uráli eredetű képzőnek LEHTISALO csupán frequentativ funkcióját mutat ta 
ki az egyes uráli nyelvekben (AblSuff. 187—91). Azonban ez a képző — L E H 
TISALO szótárából való csekély számú adat szerint — a jurák-szamojédban 
reflexív igéket is képez, s igen valószínű, hogy ez a funkciója az eredetibb: 
O. jArjGrard 'sich ablösen, sich trennen, zerfallen', vö. jlr}Grát's 'abtrennen 
(z. B. etwas Angeleimtes), abbrechen, auseinandernehmen (ein Gebáude, 
eine Schachtel), OP. ji^fflUs id. (Wb. 8 2 a b ) ; 0 . jlllará 'sich erheben, auf-
steigen', vö. O. fillá 'heben, erheben', OP. fűid, Kis. jirras id. (126b); O. 
yönnará 'einschlafen', Kan. (Sjo.) yönnarás, Nj. Jcőnnarás id., vö. Kan. (Sjo.) 
yönnas 'einschlafen', Nj. könnás, Kis. Jcönnas id. (194ab); Kis. lcör\káras 'los-
gehen, sich ablösen (z. B. ein aus dem Boden gebrochener Gegenstand, ein 
umgefallener Baum)', Lj. Jcör]1cá$rr}e 'es ging los', BZ. (MB.) tájbv %ör]Gratrá 
(fi.) 'ihre Kopfhaut löste sich ab, vö. P. kör)Mes 'abreisser' (195a). — Ér
demes megemlíteni, hogy az *r. képzőnek a manysiban is van reflexivitást 
jelölő funkciója: sálchéri 'perzselődik', vö. il- sáhhujus 'megperzselődött'; 
söx'rmi 'összezsugorodik', vö. sá%it 'göngyöleg', ső%ti 'gömbölyít' (SZABÓ D.: 
NyK. XXXIV, 67). 

Ha elfogadjuk azt a magyarázatot, hogy a jurák-szamojéd (3 és r elem 
(éppen úgy, mint a j elem) ősi alapfunkciója szerint az alanyhoz vagy más 
személyhez (dologhoz) való tartozás, illetőleg az alanyra vagy más személyre 
(dologra) való vonatkozás, tehát szintaktikai kapcsolat jele volt, akkor ezen 
elgondolás alapján egy elvi jelentőségű következtetésre jutunk: a jurák-
szamojéd egy tárgyra vonatkozó tárgyas igeragozás 1. ós 2. szemólyű alakjai 
nem névmási eredetű személyragokkal alakultak, hanem birtokos és birtok, 
illetőleg a cselekvés tárgya és a cselekvő összetartozását jelölő viszonyító 
elemekkel, amelyek genetikusan összefüggenek mai produktív, illetőleg 
produktivitásukat vesztett reflexiv-passzivumi igekópzőkkel. Valószínűnek 
tarthatjuk, hogy a CASTREN tárgyas igeragozási paradigmáiban szereplő sg. 1. 
madáu, sg. 2. madár (madas, madá 'schneiden') típusú igealakok névmással 
alakult kapcsolatokból önállósultak ós hogy a /?, illetőleg az r elem az egy
értelműségre való törekvés következtében differenciálódott sg. 1., illetőleg 
sg. 2. személyt jelölő elemmé. Ugyanez a folyamat ment végbe a birtokos-
és determináló névragozás személyre utaló /3 és r, illetőleg ; elemet tartal
mazó alakjaiban is. 
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szamojéd nyelvi tények figyelembe vételével feltételezhető volna az is, hogy ezzel a 
feltételezett komi reflexivképzővel genetikusan összetartozik az a j , i elem, amely még 
ma is a sg. 1. személyű birtokos jelölésére szolgál a komi nyelvben, más szóval fel
tételezhető volna, hogy ez a i elem alapfunkciója szerint a komi nyelvben is szintak
tikai összetartozás, vonatkozás jelölője volt. 
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