
A vogul n-elemű igenévképző hangalakja1 

1. A folyamatos melléknévi igenév képzésére (a ritkább ós részint elavult 
p és 7] mellett) az egész vogul nyelvterületen általános egy n -f- (nyel vj árason -
kint különböző hangszínű) magánhangzó elemből álló végződés. E mellett — 
azonos funkcióban — ugyancsak általánosan jelentkezik egy magánhangzó 
nélküli, puszta n képző is. A kettőnek egymáshoz való viszonyát eddig nem 
vizsgálták tüzetesen. 

2. A rendelkezésünkre álló leíró nyelvtanok közül az alapvető „Vogul 
Nyelvjárások"-ban MUNKÁCSI mindenütt -né alakban közli a képzőt, csak a 
T.-ban2 ad három változatot: -ne, -né és ,,magashangú szókon vidékenként 
-ni". A származókok elnevezése nála: É., K. és T. „participium praesentis" 
(VNyj. 43, 224, 294), AL. „participium" (i. m. 169), KL. és P . „nomen verbale" 
(i. m. 128, 252); nem kétséges azonban, hogy a képzőt nagyjából azonos 
funkciójúnak tartja mindenütt. 

AHLQVIST Grammatikájában a névszóképzők közt említi a -na, -nü 
végződést mint nomen agendi képzőt, de i t t csak a K. és P. nyelvjárásra utal 

1 Részlet egy nagyobb, az egész vogul igenévrendszert tárgyaló dolgozatból. 
2 A nagybetűk a megfelelő vogul nyelvjárásokat jelzik. Egyéb rövidítések a köz

ismerteken kívül: 
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JPNSz. p fl3t>iKH H nHCbMeHHOCTb HapoAOB ceBepa qacTb I. MocKBa —JleHHHrpaA, 1937. 
KMRSzl. — B. 77. Hepneuoe — H. H. VepHeuooa: KpaTKHft MaHCHftcKO-pyccKHH onoBapb. 

MocKBa—JleHHHrpaA, 1936. 
MJaz. = A. 77. BcuianduH •— M. 77. Baxpyuieea: MaHCHHCKHH H3biK. JleHHHrpaA, 1957. 
MRSzl. = A. H. EanandüH — M. 77. Baxpyuieea, MaHCHHCKO-pyccKHH onoBapb. JleHHH

rpaA, 1958. 
MsNyk. = KÁLMÁN BÉLA, Manysi Nyelvkönyv. Budapest, 1955. 
ÖESA. = Öpetatud Eesti Seltsi Aastaraamat = Annales Litterarum Societatis 

Esthonieae 1937. Tartu, 1938. 
RMSzl. = E. M. PoMŐaHdeeea, PyccKo-MaHCHHCKHH cjiOBapb. JleHHHrpaA, 1954. 
Survey = BJÖRN COLLINDER, Survey of the Uralic Languages. Stockholm, 1957. 
WogGr. =3 AUGUST AHLQVIST, Wogulische Sprachtexte nebst Entwurf einer Woguli

schen Grammatik, hg. von YRJÖ WICHMANN. Helsinki, 1894. 
Puszta kötet- és lapszám magyar értelmezésű adat után a VNGy.-re, német 

értelmezésű után a WVd.-ra vonatkozik. Ez utóbbinál a lelőhely után esetleg következő 
törtszám az ugyanazon kötetbeli magyarázatok lap- és jegyzetszámára utal. 

A szovjet nyelvtanok, ill. szótárak i t t előforduló néhány betűjét nyomdatechnikai 
okokból átírtam, "nevezetesen: KMRSzl. b = a, n = ú, é = é, f) = y; MJaz. H = n, 
3 — e, bl = 9. 
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(WogGr. 137). Az igenévi alakokról szólva viszont gerundivumnak mondja 
a -na, -nä képzős származókokat (i. m. 179). Ez utóbbi elnevezés található a 
K. igeragozási paradigmák végén az igenóvi alakok fölsorolásában is (i. m. 
184, 190), míg a megfelelő Szo. alakokat nomen actorisnak jelzi (i. m. 201—8). 
A különböző elnevezésekből arra lehetne következtetni, hogy AHLQVIST nyelv-
járásonkint más-más jelentést tulajdonít az igenóvnek — de erre nézve a nyelv
tan további tájékoztatást nem nyújt. 

A többi nyelvtan, ill. nyelvtani vázlat tulajdonképp az irodalmi nyelv 
alapjául szolgáló É. nyelvjárást tárgyalja, az igen vet illető megállapításaik 
tehát szintén csak arra érvényesek. 

CSERNYECOV-CSERNYECOVA kis szótárának bevezető nyelvtani áttekin
tésében az igenévképző alakjai -n (-an, -dn, -ne). A változatok használata a 
szerzők szerint az igető szótagszámától és a tő vég minőségétől függ: a páratlan 
szótagszámú, valamint a -ns, -né és -r\y végződésű tövek -ne, a páros szótag-
számúak -an, a páratlan szótagszámú, két mássalhangzón végződök pedig 
-dn alakban veszik magukhoz a képzőt (KMRSzl. 53). Érdekes az a megjegyzés, 
hogy alanyi, tárgyi, határozói és állítmányi szerepben az igenóv páratlan 
szótagszámú igető esetén -ne, páros szótagszámú esetén -ane végződéssel alakul, 
továbbá hogy ilyen funkcióban mindig birtokos személyragot kap (i. m. 54).3 

CSERNYECOV a JPNSz.-ban közölt rövid áttekintésében nem ad ugyan 
szabályt, de a folyamatos cselekvésű igenév képzőjéül -n és -ne alakot említ, 
melyek közül példái szerint az első változat páratlan, a második páros szótag
számú igetőhöz járul (174). 

KÁLMÁN BÉLA az egyetemi oktatás céljaira készült Manysi Nyelvkönyvé
ben szintén az E. nyelvjárás alapján állította össze a nyelvtani vázlatot. Nála, 
mint MuNKÁcsinál és ArcLQViSTnál, a folyamatos melléknévi igenév képzője 
csak egy, mégpedig magánhangzós alakban szerepel: -na (25). 

LAKÓ GYÖRGY.az ÉMsNyt.-ban a sorszámokkal jelölt igenóvi végződések 
közt II . alatt az -n, I I I . alatt a -ne alakot közli, használatukat megvilágító 
példákkal (45). 

COLLINDER nagyszabású, valamennyi uráli nyelvre kiterjedő, leíró szem
pontú nyelvtani áttekintése az egyes nyelvekre — így a vogulra nézve is — 
általában az irodalmi nyelven alapul. A kérdéses igenévképzőt ő -ne ~ -n 
alakúnak jelzi, megjegyezve, hogy a megoszlás attól függ, páros vagy páratlan 
szótagszámú-e az igető. Előbbi esetben a magánhangzós, utóbbiban a magán
hangzó nélküli változat jelentkezik (Survey 332). Az igető szótagszáma szerinte 
annyi, ahány szótag az infinitivusz -rjkwe végződése előtt van (i. m. 329). 

BALANGYIN—VACHRUSEVA nyelvtana, mely a vogul nyelv első rendszeres 
leíró nyelvtana, természetesen szintén az E. nyelvjárást, ill. az irodalmi nyelvet 

3 Mind a hangtani, mind a mondattani megállapítás úgy értékelendő, mint iro
dalmi nyelvi norma kialakítására való törekvés. Hogy a hangtani szabályozás nem régi, 
mutatja pl. ez a két tankönyvcím: L o v int an mayas lovintanut (1933) 'Olvasás végett 
olvasni való' és L o v int an e mayas kniga (K34) 'Olvasás végett való könyv' (1. 
MUNKÁCSI: Nyr. LXIV, 29, 30). — Az adott mondattani szabály a népnyelvben szin
tén nem érvényesül: adataim szerint a képző magánhangzós vagy magánhangzó nélküli 
alakja nem köthető föltétlenül a mondatbeli funkcióhoz, bár az kétségtelen, hogy állít
mányi, alanyi, tárgyi és határozói szerepben a képző, igen csekély kivételtől eltekintve, 
valóban mindig vokálissal jelentkezik. A népnyelvi szövegekre nézve továbbá az a 
szabály sem áll, hogy az igenév ezekben a funkciókban mindig személyragos : a sze-
mélyragtalan használat is oly gyakori, hogy kivételesnek vagy „szabálytalannak" sem
miképp nem tekinthető. 
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tárgyalja. A szerzők az igenévképzőről szóló részben csupán fölsorolják a jelen 
idejű melléknévi igenév képzőjének alakváltozatait: -n (-ne, -dn, -an), de a 
változatok jelentkezésének föltételeire nem adnak szabályt (MsJ. 140). 

Ezek a megjelenésük időrendjében számbavett leíró nyelvtanok tehát 
igenevünkre vonatkozólag háromféle fölfogást képviselnek: 1. a képzőnek csak 
egy, mégpedig magánhangzós alakját adják meg (MUNKÁCSI, AHLQVIST, 
KÁLMÁN B.); 2. a magánhangzós és magánhangzó nélküli alakokat egymás 
változatának tekintik (a szovjet szerzők és COLLINDER) ; 3. a kétféle alakot 
elválasztják egymástól (LAKÓ). 

3. Ezek szerint a ,,jelen idejű (vagy folyamatos) melléknévi igenóv" 
képzőjének hangalakjával kapcsolatban mindenek előtt az a kérdés tisztá
zandó, hogy leíró szempontból két képzővel van-e dolgunk, vagy a kettő csupán 
változata-e egymásnak. 

A kérdés megoldása nem öncélú hangtani föladat. Tulajdonképp az 
igenév változatos mondatbeli szerepeinek, s e szerepek történeti egymásután
jának vizsgálata vezetett ehhez a hangtani problémához, melynek tisztázása 
hovatovább mellőzhetetlennek bizonyult ahhoz, hogy bizonyos mondattani 
kérdésekre megnyugtató választ lehessen adni. Az igenévre vonatkozó anyag 
gyűjtése tehát mondattani szempontból történt, ami azt jelenti, hogy a mondat
fonetikai környezetet ós a mondatbeli funkciót minden egyes adatnál külön 
mérlegelni lehetett. 

Vizsgálódásom térben természetesen minden vogul nyelvjárásra kiterjed, 
időben pedig azt a korszakot öleli fel, melyet REGULY, MUNKÁCSI, KANNISTO 
szövegei képviselnek (AnXQViSTnak mindössze néhány lapnyi eredeti szövege 
jelentéktelen). Nem vettem tehát tekintetbe sem a XVIII. századi szójegyzóke-
ket, sem a XIX. századi evangélium-fordításokat, sem a modern szovjet kiad
ványokat. A szójegyzékek következetlen írású, sokszor félrehallott és félreértett 
e g y e s szavai mondattani kutatásokra egyáltalán nem alkalmasak, ós hang
taniakra is csak szinte minden egyes adat tüzetes kritikai elemzése után vol
nának használhatók. Az evangéliumi szövegek már tartalmuknál fogva sem 
képviselhetnek valóban beszélt nyelvet, mint fordítások pedig természet
szerűleg erős nyelvi befolyása alatt állnak az orosz eredetinek: Végül a modern 
kiadványok egyrészt szintén fordítás-irodalmat adnak, másrészt mind az E. 
nyelvjáráson alapuló irodalmi nyelvet tükrözik, az irodalmi nyelvi gyakorlatot 
pedig kiváló szakemberek tudatosan szabályozták. A modern szövegek nyelv
állapota tehát nem mindenben szerves fejleménye a nyelvi előzménynek, s így 

a történeti kutatásra inkább csak akkor lesz alkalmas, ha a benne megnyilvánuló 
változások minősége ós mértéke a közvetlen történeti előzményen lemérhetővé 
válik. Ez a közvetlen történeti előzmény pedig az a nyelvállapot, melyet 
REGULY, MUNKÁCSI, KANNISTO gyűjtése rögzített írásban. 

Ennek a mintegy fél évszázad folyamán gyűjtött anyagnak túlnyomó 
része hagyományos nyelvállapotot őriz pl. az ősi regékben és medveónekekben. 
Vannak azonban kétségtelenül újabb, a kutatók ottjártakor használt, minden
napi beszélt nyelvet tükröző darabok is, mint pl. a sorsénekek, a nem kötött 
és nem hagyományozott szövegű medveünnepi színjátékok, az oroszból átvet t 
mesék stb. így ez a gyűjtés több nyelvtörténeti korszakot képvisel, s mint 
nagyterjedelmű nyelvemlék, megbízhatóan tájékoztat a vogul nyelv számunkra 
elérhető legrégibb állapotáról. Ezt az anyagot hitelessége, s főként KANNISTO 
átírásának pontossága, kiválóan alkalmassá teszi történeti kutatásokra. Ilyen 
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elvi meggondolások alapján korlátoztam vizsgálataimat ennek a korszaknak 
nyelvállapotára. 

Adatgyűjtésemben lehető teljességre törekedtem, s így a különböző 
nyelvjárásokból összesen mintegy négyezer adatot vizsgáltam végig. Legtöbb 
anyagom — a szövegek mennyiségének megfelelően — az E. és K. nyelvjárásból 
van, a nyugati nyelvjárásokból és a T.-ból sokkal kevesebb. Ez a körülmény 
azonban ennél az igenévnél nem okoz nehézséget, mert a fölvetett hangalaki 
kérdés szempontjából nincs lényeges különbség az egyes nyelvjárások között. 

4. Arra a csak leíró alapon tisztázható kérdésre, hogy van-e funkcióbeli 
eltérés az igenóv megánhangzós és magánhangzó nélküli alakja közt, félre nem 
érthető választ adnak azok a — nem is éppen ritka — esetek, melyekben a 
használat teljesen vagylagosnak van jelezve. Ilyeneket persze csak KANNISTÓ-
nál találhatunk, mert MUNKÁCSI köztudomásúlag úgy írta a végződéseket, 
hogy önmagukkal azonosak legyenek; ezért nála a kérdéses képző mindig né, 
ill. hiányjeles ri alakban jelentkezik. 

KANNISTO szövegeiből az alábbi vagylagosnak jelzett adatokat tudom 
idézni: 

a) Szo. tô-ln(e) ätßäs '(aus) geschmolzenem Blei' (V, 160), kästiflan(s) 
gär 'des brünstigen Renntierochsen' (V, 354/11). — Hasonlóképp elmaradhat 
az azonos hangalakú lativuszrag magánhangzója is, pl. hol Jcißdrnä 'in die 
Männerhütte' (V, 52) és püt kiß^rn 'in den. . . Kessel' (III, 33), mindkét esetben 
mássalhangzós szókezdet előtt, stb. 

b) FL sorßit ôln(e) àku täylum 'Das. . .eine Glas mit Bierwasser' (I, 278), 
ü-lm k^uin(e)^_ôs äi'irn 'Man kann nicht schlafen' (III, 13),iô%Pn(e)ëlmkgôlas 
'dem gekommenen Menschen' (I, 74), mot k%um ünlen(e) ôtrdrj män(ä) 'in 
das von einem fremden Mann bewohnte Fürstenland' (I, 278), unlen(e) 
mätet 'auf ihrem Sitzplatz' (II, 180), j,ônyen(e) mäys 'um des Spielens willen' 
(I, 75), täiapan(e) nänlomt 'ein. . .zu essendes Stück Brot' (I, 196), j,y,ßleypan(e) 
toßlym 'meine sich mausernden Flügel' (V, 217), sär)kßlc tarn kgum (od. särijcßl-
Jtan k%um) 'der Harfe spielende Mann' (II, 164). — A lativuszrag magánhangzója 
i t t is gyakran ugyanígy viselkedik: älcß^nn(ä) ma\i&ln 'Gib es deiner Tante' 
(III, 42), täß närRtsäßn(a) iah 'Sie ist auf dem Sumpf gewesen' (V, 188), 
matarn(â) t%i iußßvmeen 'Es kommt nun jemand zu uns' (I, 79) stb. 

c) A K. nyelvjárási anyag túlnyomó része két változatban párhuzamosan 
került kiadásra: a páros számú lapokon az első lejegyzés, a páratlan számúakon 
az ellenőrzött szöveg. A kiadás az előbbit A-val, az utóbbit B-vel jelöli. A két 
változat más-más közlőtől származik ugyan, de az igenévképző hangalakjára 
nézve az esetek mintegy 90%-ban megegyeznek. A fönnmaradó 10%-ban az 
A többnyire magánhangzó nélküli, a B magánhangzós alakot mutat . Az A 
változat kevés kivétellel a Nachracsi-beli kitűnő regemondó, Afanazij közlése, 
kinek nyelvjárása átmenetet alkot az Alsó- és Középső Konda nyelvjárásai 
közt; az ellenőrzött B változat pedig csaknem mind Andrei Ivanovies Jutkintól 
származik, aki Leusból való, tehát nyelvjárása középkondai (1. LIIMOLA: 
WVd. I, XXI—XXII , SUSA 58/3:5). Vagylagosnak csak azokat az eseteket 
tekintem, melyekben ugyanazon közlőnél van a vagylagosság jelezve. Ilyen 
adatok a következők: 

A) változat: ä- in(d) 'Trank' (II, 362), àln(d) ' töten' (II, 440), iu-ß-
mdnn(d) ijaomdl çàot'i 'es ist (mir) unmöglich, nach Hause zu gehen' (IT, 216), 
nwn lcQäoln(d) Içàotàn 'an euch ist die Reihe, (früh) aufzustehen' (II, 436), 
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ßär %ngtn(d) làot 'Als die Kräfte. . .ausreichen' (II, 404), pngtn(d) 'scheissen' 
(III, 95), permn(d) nàomdl nàot'i 'es ist nicht möglich, (sie) zu ertragen' (II, 310), 
ßö'i pd- jsfn(d) tërdm 'ein Gefäss, um Fet t abzublasen' (II, 598), ßardmnäoln(d) 
làot 'Wie. . .ihre Kraft anstrengt' (I, 175), läoßltäoln(d) '(so) wird gesagt' (II, 
492). 

B) változat: pè,er*mn(d) ôàmsl ôàt'i 'es ist nicht möglich, (sie) zu ertragen' 
(II, 311), kuärsdr\n(d) öldnti 'das Geräusch ist zu hören' (II, 777/15), tôàiepyn(d) 
...aj,élq,n(d) 'zu essen. . .zu trinken' (I, 5), näy loaßlctgn(d) pglsgmdn 'die Beere, 
von der du sprichst' (I, 9), dlscfstWn(d) peßloßlat 'Sein aufzuziehendes Dorf 
(III, 73), Aopa ryynöun(d) ianNt 'den ein Pferd hätte überspringen können' 
(II, 439). \:-'; — -

Az azonos alakú lativuszrag hasonló viselkedés i t t is kimutatható: A) 
ö'lnd gfrind mâyànn(d), B) b'lnd, gô-jnd mà'yiïnn(d) 'An eueren Leb- (und) 
Wohnort ' (II, 22, 23), A) am mäoyldmn(d), B) am mâyldmn(d) 'gegen mich' 
(IV, 98, 99), A) göntn(d) ießan, B) köntn(d) pßgn 'kommt ein Kriegsheer' 
(II, 244, 245) stb. 

5. Az előzőkben idézett adatok az igenév magánhangzós vagy magán
hangzó nélküli jelentkezésének teljes vagylagosságát, az igető szótagszámától, 
minőségétől, a mondatfonetikai környezettől s a mondatbeli szereptől való 
függetlenségét közvetlenül tanúsítják. Ez utóbbira nézve mégis megjegyzendő, 
hogy állítmányi, alanyi, tárgyi és határozói szerepben igen csekély kivételtől 
eltekintve mindig a magánhangzós alakok mutatkoznak, a magánhangzó nél
küliek főként jelzői funkcióban fordulnak elő. 

Nem kevésbé bizonyító erejűek azonban azok az esetek, melyekben pon
tosan azonos funkcióban, gondolatritmusok párhuzamos soraiban, ugyanazon 
igető származéka hol magánhangzós, hol a nélküli. I t t már REGULY adatai is 
figyelembe vehetők, mert ő — MUNKÁCSI eljárásával ellentétben — valóban 
a mindenkori e j t e t t , ül. h a l l o t t alakokat ír ta le. Igaz ugyan, hogy 
HUNFALVY kiadásában bizonyos „egységesítő" eljárással megszüntetni igye
kezett REGULY föl jegyzéseinek egyenetlenségeit (1. VogF 119 j . és MUNKÁCSI, 
VNGy. II, 541), de képzőnkre vonatkozólag ez csupán annyiból állt, hogy ahol 
hiányzott a vokális, ott hiányjelet te t t az n után. így akadnak efféle párhuza
mos helyek: mát ne kát aulri johtsämen, mätri lajl aulerí johtsämen 
'vénülő kézre jutottunk, vénülő lábra jutottunk' (VogF 120), elmkaleS un
ie ne saungmá és emkales (sic!) unleri jelping má 'az ember ülő szent földjét' 
(VogF 123), t olmänt e ne katpä johtí,. . .t olmante n katpä Xäpän ät 
rauí 'valamelly tolvaj jő, . . .egy tolvaj sem mer közeledni' (VogF 182; Regulynál 
eredetileg tolmentäne és tolmentän, 1. BUDENZ: NyK. XIX, 318), t al ine kum 
'a kerítovel halászó ember' (VogF 146) és t al g e n kum 'merítő hálóval. . . 
halászgat' (VogF 151; MuNKÁcsinálmindkétszertalyéné %um 'gyalmozó ember', 
1. VNGy. II, 299, 308). 

Hangtani kérdésről lévén szó, legnagyobb súllyal természetesen KANNISTO 
adatai esnek latba: Szo. áku mu'z ő l n^äyin.-. .àku muKz ölne piyn 'Jedes 
einzelne Mädchen. . .jeder einzelne Junge ' (II, 162), n ßq> t n^ßsßiD . . .nßytns 
tyrßiD 'dem strömenden Obwasser. . .dem strömenden Seewasser' (V, 18—9), 
ô ß n äsßin. . . ô ß n e tünßiD 'das reissende Obwasser. . .das reissende See
wasser' (V, 152). Az efféle adatok azért tanulságosak, mert mintha arra utal
nának, hogy a végmagánhangzó eltűnése rákövetkező magánhangzós szókezdet 
következménye. A hangróst azonban nem szüntetik meg mindig, pl. a g y, i » v 
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ölne mä 'einen Schlaf- (und) Aufenthaltsplatz' (II, 123) mellett ugyanazon a 
lapon található g û i ne ölne mä 'ua.' is. Ugyanígy: päßl kß äln ôcmr) ty? ri 
'mit brüllender ein Dorf weckender Stimme', s a következő sorban ü's kß dl ne 
ô\mrj tu'rl 'mit brüllender eine Stadt weckender Stimme' (IV, 236). Továbbá 
nemcsak rákövetkező magánhangzó, hanem rákövetkező szókezdő mással
hangzó esetén is váltakozhat a kétféle képzőalak: päßl tëne, űz tëne 
puni 'ein von einem Dorf zu verzehrendes, von einer Stadt zu verzehrendes 
Speiseopfer' (II, 58), s a következő lapon: päßl tê n,űz t ë n puni 'ua.'. 

Némelykor mintha ritmikai okok befolyásolnák a képzővégi magán
hangzó jelentkezését, ül. hiányát egyébként ugyanazon mondatfonetikai 
körülmények közt, pl. ezen kifejezésben: päßl tën iá'niy URÚS ßäwym, űz 
tëne içùniy uaás ßäneym 'Ein dorfverzehrendes grosses böses Vorzeichen erfahre 
ich, ein stadtverzehrendes grosses böses Vorzeichen erfahre ich' (V, 118). 
A gondolatritmus első szakaszának kezdő szavában a magánhangzó nemcsak 
etimológiailag, hanem helyzeténél fogva is hosszú, míg a második szakaszban 
csak etimológiailag az. Hogy a két szólam egésze azonos lüktetést nyerjen, 
az első szakasz első részét valóban meg kell rövidíteni egy időegységgel, s 
szinte természetes, hogy az igenóvképző jelentés nélkülinek érzett magán
hangzója marad el. 

Máskor a fonetikai-ritmikai indítékon kívül értelmi mozzanatok is szere
pet játszanak abban, hogy az igenóvi magánhangzó hiányzik. Pl. a kästanegym 
'Zauberer' (V, 36, 39, 40) összetételben a képző magánhangzós, az énekcímekben 
igen gyakori kästaneRiy 'Ruflied' (V, 11, 12, 14, 17 stb.) összetételben pedig 
mindig magánhangzó nélküli. Ennél a két, szorosan azonos fogalomkörbe tar
tozó szónál minden bizonnyal az azonos szótagszámra való törekvés okozta, 
hogy a Szo., FL. käst- 'sich erinnern, gedenken; den Namen eines Geistes nen
nen (z. B. in Gefahr, beim Schwören vor Gericht); ein Opfergelübde tun, mit 
einem Zauberlied (einen Geist) hervorrufen' (V, 245) az igenév így kéféle 
alakban rögzült. A magánhangzós változattal kapcsolatban megjegyzendő, 
hogy KANNISTO a gum előtt rendszerint hosszú, ül. félhosszú e-t jelöl a Szo-ban, 
pl. lätr] laßne gum 'Der. . .Wort verkündende Mann' (V, 96), J Ö ^ J I Í xym 
'kreisender Mann' (V, 36), nuliinè ^um 'den. . .schwörenden Mann' (IV, 153), 
lônynrië h)cum 'der spielende Mann' (II, 164) stb. Azonkívül ebben az össze
tételben az igenóvi magánhangzó a harmadik szótagot alkotja, s mint ilyen, 
erős mellékhangsúlyt kap (1. LAKÓ, ÉMsNyt. 7), melynek nyújtó hatása van 
(1. i. m. 39—40). — A vokális nélküli változatban viszont az összetétel harmadik 
szótagja egyben az utótag első szótagja, tehát nemcsak fonetikai, hanem értelmi 
hangsúly is esik rá, s így természetes, hogy előle az igenévképző azonos hang
színű magánhangzója eltűnik. Az efféle, végső soron ritmikai-fonetikai okokból 
keletkezett alakpárok aztán alapot adhattak, és bizonyára adtak is, a külön
féle analógiás alakulatok létrejöttéhez. 

A nyugati nyelvjárások közül a P.-ből tudok idézni ilyen, azonos funk
cióban és azonos mondatfonetikai föltételek mellett hol magánhangzós, hol a 
nélküli képzővel jelentkező származókokat: (REG. ) no%s k i &e n Uin k i snä 
lining jasen 'A te nyusztkereső. . .evetkereső evetes ösvényrovásodat' (III, 
520); (KANN.) ßui puma ocm si MA, SUS p ur n nrn sirriA 'mit verderben
bringendem (?), das Tier beissendem Herzen, mit verderbenbringendem (?), 
den Elch beissendem Herzen' (IV, 299); Um p n snä pns 'Reifezeit der Ahl
kirschen' (IV, 293), és néhány lappal odább ugyanazon közlőtől: lem posn 
pos 'ua. '(IV, 305). Máskor viszont mintha a rákövetkező magánhangzós szó-
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kezdet okozná a vokális hiányát: oa tlln oakat. . .ne tél na nek^ä't 'Als 
Mädchen entstehendes Mädchen. . .ihre als Frau entstehende Frau ' (V, 241). — 
Az azonos alakú latívuszrag itt is hasonló kettősséget mutat : saßltn(ä) ints 
'wurden neidisch' (III, 142), sansper}cNn od. ëanëper}knà 'knietief (III, 244/11) 
stb. 

6. Ha vizsgálódásunkból kizárjuk a mondattani szempontot, s környe
zetükből kiszakítva, tisztán hangtani szempontból nézzük a kérdéses szárma
zékokat, akkor — a T. kivételével (melyről alább a 8. p.-ban lesz szó) — min
den nyelvjárásból idézhetünk azonos igetőből való alakpárokat, melyekben az 
előfordulási arányszám is tanulságos. Az igeneveket az alapige tőtípusa szerint 
osztályoztam, mert a munka folyamán az tűn t ki, hogy bizonyos összefüggés 
van az igető minősége és a képző magánhangzós vagy magánhangzó nélküli 
jelentkezése közt. Megkülönböztettem a nyílt egyszótagú igetöveket (pl.' 
të- 'enni'), továbbá az egy mássalhangzón (pl. ol- 'lenni') és a mássalhangzó
csoporton (pl. ünl- 'ülni') végződő csonka töveket. Az adatok számbavételekor 
a képzővégi magánhangzó esetleges hosszúságára vagy félhosszúságára nem 
voltam külön tekintettel, sem az igetőben esetleg mutatkozó lényegtelen mó
dosulásokra (pl. a phjlcdn, pHkdn és pHaên 'beten' változatokat azonosaknak 
vettem). A néhány igekötős összetételt az alapigéhez számítottam. 

Az alábbiakbán nyelvjárások szerint csoportosítva mutatom be az alak
párokat REGTTLY és KANNISTO szövegeiből (MUNKÁCSI elvszerűen egységes 
írású adatai i t t is mellőzhetők). A lelőhelyeket nem közlöm, mert a dolgozat 
mondattani részében úgyis szinte minden adat előkerül. Rövidség kedvéért 
a jelentéseket is csupán jelzem, REGULY adatainál ó, ő képzős participiummal, 
KANNTSTO adatainál a megfelelő német ige infinitívuszával. Mivel i t t kizárólag 
hangtani kérdéseket tárgyalok, ez az eljárás nem okozhat zavart. 

I. Északi nyelvjárások, a) Nyílt egytagú igető: REGULYból nincs alak
váltó adatom. —Szo. tëne: tsn 'essen' (előfordulási arány 16:7). — FL. adatom 
nincs. 

b) A csonka igető egy mássalhangzón végződik: alne: äln 'fogó' (9:1), 
mätne: mätn 'vénülő' (6:2), jänimene: janimén 'növekedő' (7:2), robitene: 
robiten 'dolgozó' (4:1). —Szo. ölne: öln 'sein, leben' (178:10), telne: tëln 'ent
stehen' (2:1), kßälne: hßäln 'aufstehen' (7:3), pöl'ne: pöl'n 'frieren' (5:2), 
ßärne: ßärn 'machen' (21:1), minne: minn 'gehen' (18:1), tötne: to-tn 'brin
gen' (13:2), ößne: aßn 'strömen' (3:1), nèyne: nèyn 'anbinden' (3:1), %asne: 
%a-sn 'erkennen' (6:3), ngne: ^'sjn 'haben, besitzen' (33:4), ëtcrydla'ne: 
ëtjrydlàn 'hungern' (2:4). — FL. ölne: ein 'leben' (12:1). — A számokat 
összesítve 329:40 arányt kapunk, tehát a magánhangzós változat több mint 
nyolcszorosa (8.2) a magánhangzó nélkülinek. Az arány értéke még nagyobb 
lenne, ha a mondattani anyaggyűjtés során a sok azonos nap lévő-féle szer
kezetet mind kiírtam volna; ezekben ugyanis legtöbbször a magánhangzós 
ölne alak jelentkezik. 

c) A csonka igető mássalhangzócsoporton végződik: unlene: unlen 
'ülő' (12:6), tolmentäne: tolmentän 'lopó' (1:2), pojksene: pojksen 'kérő' (1:2), 
älslene: älslen 'gerébbei halászó' (3:1). — Szo. ünldne: űnldn 'sitzen, wohnen' 
(19:20), iônySne: iônyën 'spielen' (1:1), ênyëne: ëny§n 'singen' (1:9), pHoène: pm-
ctên 'beten' (1:8), nßytne: nßytn 'strömen' (6:2), Täßytne: l'aßjn 'schimpfen' 
(1:1), ^aOtêscCne: gcÏQSSdn 'erkennen' (6:1), iàniymanë: iàniymàn 'wachsen' 
(2:2), iánmalDane: iànmalnàn 'auferziehen' (2:8), WplJtáTie: ti\plján 'verlie-
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ren' (2:4), säiqßßlßane: sär}ßßleDan 'auf der Harfe spielen' (1:2). — FL. 
ünlne, ünPne: ünldn 'wohnen' (2:1), säiqßßljtane: särjjcßljban 'auf der Harfe 
spielen' (2:1). Összesített arányszám 63:71, tehát ebben a tőtípusban a magán
hangzó nélküli változatok száma valamivel nagyobb, mint a magánhangzó-
saké; az arány értéke megközelíti az l-t (0.887). 

II . Keleti nyelvjárás. Ezt az alsó-, középső ós felső-kondai szövegek kép
viselik. Mivel az igenév hangalakja szempontjából nincs különbség a három 
alcsoport közt, az adatok szorosabb hovatartozását nem részletezem. Változa
toknak i t t is csak azon alakpárokat tekintem, melyek az A, ill. B közlésen belül 
jelentkeznek. 

a) Alakváltó egytagú nyílt igetőre csak egy adatom van: ßdnd: nokßdn 
'nehmen' (3:1). 

b) A csonka igető egy mássalhangzóra végződik: aine: cin 'töten, fan
gen' (3:2), kôàlnd: kßä-nkoäln 'aufstehen, hinauskommen' (2:3), mdnnd: mann 
'gehen' (23:2), koina: ko'in 'liegen' (7:1), ßngnd: ßngn 'schlagen' (1:1). Össze
sítve 36:9; megjegyzendő, hogy a negyedrésznyi magánhangzó nélkül változat 
m i n d e n ide tartozó adatomban magánhangzós szókezdet előtt áll. 

c) A csonka igető két mássalhangzóra végződik: in^tnd: in'%Jtn 'ankom
men' (6:3), iânydnd: \ànydnA 'spielen' (1:2), pürmgtns: pürlagtyi-* 'opfern' 
(1:1), köntlagtnd-*: kömntAa%J;n 'kämpfen' (3:4). Összesítve 11:10, tehát az arány 
értéke alig nagyobb I-nél (1.1). 

III . A nyugati nyelvjárások közül csak a P.-ből van néhány alakváltó 
adatom: a) Nyílt egyszótagú igető: tënà: tln 'essen' (4:2). 

b) A csonka igető egy mássalhangzóra végződik: (REG. ) kienä: kiSen 
'kereső' (1:1); (KANN.) elnà: ein 'töten, jagen' (2:2), puma: purn 'beissen' 
(10:14), pngnà: poén 'reifen' (3:1). Összesítve 16:18. 

c) A csonka igető két mássalhangzóra végződik: iûtsaytnà: iütsa%}n 
'nähen' (2:1). 

Ez a csekély anyag kevéssé alkalmas statisztikai kimutatásra, mert 
semmi viszonylagos biztosítékot nem nyújt az esetleges aránytalanságok ellen. 
Pl. a legtöbb adattal képviselt P. puma: purn mindig az mjrr\ 'verderbenbrin
gend (?)' előtt jelentkezik, tehát állandó költői fordulatnak tekintendő; hogy 
az n-es változat valamivel gyakoribb, az nyilván összefügg a rákövetkező 
magánhangzós szókezdettel. ' 

Mivel a bőven adatolt É. és K. nyelvjárás vallomása teljesen egyértelmű, 
s a belőlük levonható tanulságnak a P. sem mond ellent, a három nyelvjárás 
számadatai összesíthetők. így a következő arányokat kapjuk: a) típus 23:10, 
b) 381:67, c) 76:82. A mindössze két igetővel ('enni' és 'venni') képviselt a) 
típust figyelmen kívül hagyva megállapítható, hogy az egy mássalhangzón 
végződő igetövek csekély kivétellel a magánhangzós képzőalakot veszik maguk
hoz, a mássalhangzócsoporton végződök pedig közel azonos arányban hol egyi
ket, hol másikat. Ez utóbbi jelenségnek valószínűleg fonetikai magyarázata 
van. A c) típus egyszerű, nem képzett igetöveiben a mássalhangzócsoport és 
az igenévképző n~]e közé valami ejtéskönnyítő (esetleg igen erősen redukált) 
magánhangzó iktatódik (vö. pl. Szo. ünl^ne: ünldn, K. \n%tnd: i"'%tn stb.), 
s ez okozhatja, hogy az igenévképző végmagánhangzója ilyenkor könnyen el
marad. A többtagú, képzett igetövekben viszont az igeképző magánhangzója 
rendszerint a harmadik szótagot alkotja (pl. Szo. iàniymane, sär\sGßlJtaxne 

4 Összetétel előtagja. 
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stb.), ahol erős mellékhangsúly esik rá, minek következtében a negyedik 
szótagba kerülő igenévképző magánhangzója, mint teljesen hangsúlytalan 
helyzetű s jelentés nélkülinek érzett tő véghangzó, könnyen eltűnhet. 

7. Az eddigiek alapján nem férhet kétség ahhoz, hogy az igenévképző 
magánhangzós, ill. magánhangzó nélküli alakja közt leíró szempontból nincs 
különbség, tehát a kettő egymás változata. Tovább menve mostmár azt a 
kérdést kell eldönteni, hogy milyen köztük a történeti viszony, melyik közülük 
az elsődleges. Mivel szempontunkból értékesíthető korábbi nyelvemlékek 
nincsenek, erre a kérdésre is csak a leíró tények és a nyelvjárások összehason
lítása alapján kereshetünk választ. 

E célból először nyelvjárásonkint összeállítottam mindazon származéko
kat, melyekben a képzőnek c s a k magánhangzós vagy c s a k mássalhang-
zós alakja szerepel. Az összeállítás megerősítette azt az eredményt, melyet az 
azonos igetövekből való változatok vizsgálata adott, s amely szerint össze
függés van az igető minősége és a képző hangalakja között. Az összeállításból 
az is kitűnt, hogy az egész vogul nyelvterületen meglepő egyöntetűséggel éppen 
a legősibb és leggyakrabban használt igetövek származéka rendszeresen, ill. 
többnyire magánhangzós. Azok az igenevek pedig, melyek c s a k magán
hangzó nélkül jelentkeznek, csekély kivétellel többtagú, képzett igetövekből 
alakultak. 

A csak magánhangzós, ill. csak magánhangzó nélküli származékok ará
nya az it t tárgyalt három nyelvjárásterületre vonatkozólag 361:108; még 
szembetűnőbb a különbség, ha a származékok e l ő f o r d u l á s i számát 
hasonlítjuk össze, mert akkor 825:170 viszonyt kapunk. Ezek a számok ter
mészetesen csak azt bizonyítják, hogy a magánhangzós változat jóval gya
koribb — az elsődlegesség kérdését azonban nem döntik el. Ennek megoldására 
más meggondolásokhoz kell folyamodni. 

8. A képző eredeti hangalakjának megállapításában döntő súlyú a T. 
tanúsága, mely a vokalizmus szempontjából a legarchaikusabb nyelvjárás 
(1. pl. KANNISTO: F U F XIV, 42, 78; STEINITZ, WogVok. 101). I t t pedig az 
igenév mindig magánhangzón, KAisnsriSTonál kivétel nélkül illeszkedett magán
hangzón végződik. Az illeszkedésnek azonban MuNKÁcsinál is világos nyomai 
vannak, mert palatális szókon általában ni, velárisokon -ne, -né alakot jegyez: 
tini 'étel', äjni 'ital', minní 'menő', ülni 'ölő', satni 'igézet', tajméjni 'ebéd', 
ili'/ní 'mennydörgés', iêkèrtèytni 'kiabálás' — másrészt joytne 'eljutva', 
-vg,%ne '-verő'5, -khujnè-^ 'fekvő', ü-vöntné 'leszállta', va%%átne 'verekedés', 
ontantne 'nyugvó', luykutne 'kopogó', khanSantné ' író'. A vegyes hangrendűek 
adataimban mind ni végződósűek: janúmni 'növekedés', sujálani 'szerető', 
pu%láte%tni 'bezárkózni'. Vannak azonban egészen „szabálytalan" alakulatok 
is: egyrészt qlní 'lakó' (van ülne-5 is), qlántni 'ua . ' ,vuni 'szerezni' — másrészt 
méáné 'ruha', käläntne 'kelő'. 

KANNiSTÓnál a kópzővégi magánhangzó mindig megfelel az illeszkedés 
törvényének. Palatális hangrendű szavak: ünl 'nehmen', tini' 'essen', eini 
' trinken', meënv 'Anzug', kßälnv 'aufstehen', petnv 'fallen', neict%Jenï 'zau
bern', £§%rii *loben', përtrii- 'verkaufen'. — Veláris hangrendűek: pônè 'fangen', 

Összetétel utó-, ill. előtagja. 
Háromtagú összetétel középső tagja. 
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fcä^W£-'sterben', ßa%n§-5 'dreschen', Aôsnv 'weinen', tôsnè-kul 'quartier', kä-nt-
Aaxtne 'kämpfen'.7 Egyetlen magánhangzó nélküli alakot találtam ebben az 
összetételben: arjtn\iar 'Dreschtenne'. 

Az archaikus T. nyelvjárásban tehát a képző mindig magánhangzós, 
s ez a tény fontos érv a mellett, hogy a vokális hozzátartozik a képzőhöz. Még 
inkább megerősíti e következtetést az, hogy a m a g á n h a n g z ó i l l e s z 
k e d i k is az igető hangrendjéhez. A magánhangzóharmónia ugyanis a vogul 
nyelvterület legnagyobb részén eltűnt (É., P.), vagy eltűnőben van. Egykori, 
ősvogul meglétét azonban KANNISTO meggyőzően bizonyította, éppen a nyu
gati és déli (tavdai) nyelvjárások alapján (FUF. XIV, 41—81). Ha tehát egy 
közvogul formánsnak a T.-ban illeszkedő vokálisa van, akkor annak a vokális
nak igen réginek kell lennie, s föltétlenül abból az ősi nyelvtörténeti korszakból 
kell származnia, melyben a hangzóilleszkedés még eleven volt. Valamely 
újabb keletű, másodlagos járulékelem aligha alkalmazkodnék az illeszkedés 
elhalóban levő törvényéhez. 

A T. nyelvjárás e döntő értékű vallomása ellenére is meg kell vizsgálnunk 
azt a másik elméleti lehetőséget, hogy a képző magánhangzója szervetlen járu
lékelem. E. ITKONEN szerint ugyanis a szóvégi magánhangzók lekopása az obi
ugorban akkora méreteket öltött, hogy joggal kérdezhető: a most ily helyzet
ben jelentkező vokálisok nagyjából nem mind másodlagosak-e (Vir. 1957:314). 
Hivatkozik arra, hogy az m tárgyrag a vogulban majd mindig magánhangzón 
végződik (1. LIIMOLA: SUSA. 57/1:27); szerinte ez a magánhangzó, éppúgy 
mint az n-elemű lokativuszi, lativuszi ós insztruktivuszi szerepű rag végén 
található meglehetős tarka magánhangzó késői szuffikszális járulék lehet 
(Vir. 1957: 15, 314). Megjegyzendő, hogy az w-elemű igenévképzőt nem említi 
fölsorolásában. Űgy látszik tehát, ITKONEN az említett ragvégi magánhangzó
kat jelentés nélküli elemeknek tartja. Ezzel szemben pl. az akkuzatívuszi 
m magánhangzójáról COLLINDER véleménye az, hogy eredetileg azonos az 
egyes 3. szemólyű birtokos személyraggal (Survey 323, NyK. LX, 19—21). 

A végmagánhangzók kérdésével kapcsolatban figyelembe veendő, hogy 
a lekopás a vogulban aránylag késői jelenség. A folyamat kezdetét GULYA 
JÁNOS szerint a XV—XVI. századra tehetjük (NyK. LXII, 49). KÁLMÁN BÉLA 
mutatot t rá ismételten, hogy a tatár és az orosz jövevényszók, valamint a Pal-
las-szójegyzók adatainak tanúsága szerint a lekopás a XVII—XVIII. század
ban még nem fejeződött be (UAJb. XXVIII, 266, NyK. LX, 411-2, ALH 
VIII, 102-3). Ha mármost e nyelvi változás a XVIII. században még nem 
zárult le — nem is szólva arról, hogy a T.-ban csak a XIX. század elején indult 
meg (1. GULYA: i. h.) — a k k o r alig tehető föl, hogy egy fél évszázad múlva, 
R E G Ü L Y korában már egy ellentett folyamat jutott volna annyira következete
sen érvényre az igenévképző hangalakján. 

Sem a leíró nyelvjárásközi tények, sem a történeti meggondolások nem 
támogatják tehát azt a föltevést, hogy a képző magánhangzója szervetlen járu
lékelem volna. így a másik elvi lehetőséget kell elfogadnunk, azt, hogy a ma
gánhangzós változat az eredeti, s ebből lett másodlagosan a puszta n. A magán
hangzó eltűnése esetleg kapcsolatos a véghangzók kopási tendenciájával, de 
aligha annak közvetlen következménye. A kopás folyamatában ugyanis 

7 Az adatok egy része KANNiSTÓnak a vogul magánhangzóharmóniáról írt dolgo
zatából való (FUF. XÏV, 52). 

« 
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legfontosabb mozzanat a vokális színességének és hangzossagának csökkenése 
— képzőnknél azonban ez nem tapasztalható. Esetleges redukcióról csak a 
K.-ban beszélhetünk, ahol KANNISTO mindig na alakot ír. Ezzel kapcsolatban 
említésre érdemes, hogy GULYA JÁNOS vizsgálatai szerint a szóvégi magán
hangzók először a keleti nyelvjárásokban koptak le (NyK. LXII, 49). Talán 
nem tévedünk, ha a képző végi magánhangzó redukáltságát a K.-ban egy 
ilyen régtől ható sorvadási tendencia következményének tekintjük. 

A többi vogul nyelvjárásban mindenütt színes és hangzós vokálist talá
lunk: É. (REG. ) ne, (KANN.) SZO. ne, FL ne (egyszer rákövetkező kx előtt nà);s 

KL. (REG.) ne, nä, na, AL. (REG. ) nä, ne, (KANN.) nà, P. (REG. ) IW, nä, (KANN.) 
nä; T. (MUNK.) ne, né, ni, (KANN.) ne, ne, ni. Figyelemre méltó továbbá, hogy 
KANNISTO, ha az igené vképző nem abszolút szó végen áll, hanem birtokos 
személyrag követi, az egyes 1. és 2. személy kivételével következetesen min
dig félhosszúnak, sőt hosszúnak jelzi a képző magánhangzóját. Ez a tény szin
tén a magánhangzó sorvadási folyamata ellen szól. Ilyen körülmények közt 
valószínűnek tartom, hogy a képzőhöz szervesen hozzátartozó vokális először 
bizonyos fonetikai-ritmikai föltételek közt tűnt el, mégpedig nem kopás, 
hanem közvetlen kiesés útján, pl. hogy a hiátus megszűnjék, vagy hogy bizo
nyos tartalmilag összetartozó kifejezések azonos szótagszámúak, illetőleg 
gondolatritmusok párhuzamos szakaszai azonos lüktetésűek legyenek stb. 
Később a jelentés nélküli vóghangzónak érzett vokális analógiásán eltűnhetett 
ott is, ahol az eredeti föltételek nem voltak adva; végül pedig bizonyos tőtípu-
sokhoz, akár ugyancsak ritmikai-fonetikai okokból, akár analógiásán, már 
eleve a puszta n járulhatott, mivel a nyelvórzék a képző funkcióját már csak 
a mássalhangzóhoz kötötte. 

9. Fönnebb (5. p.) említettem már néhány esetet, melyekben föltehető-
leg ritmikai okok játszottak közre a képzővégi magánhangzó eltűnésében. 
Legfőbb és leggyakoribb indíték azonban a hiátus elkerülésére való törekvés 
lehetett. Erre a föltevésre az igenévnek egyes gyakori kapcsolatokban való 
viselkedése ad alapot. Igazolásul i t t csak egy-két szembetűnő tényre hivat
kozom. 

a) Az E.-ban sokszor járul az igenévhez ,,főnevesítő" szereppel az ut 
'holmi, valami, dolog' szócska,9 mely előtt az igenév vokálisa REGULYnál leg
többször, MuNKÁcsinál és KANNiSTÓnál pedig következetesen hiányzik. 

REGULY: ténut 'étel', tên-ajnut 'étel-ital' (de van téneutajneut is), mäsnut 
'öltözék', anënut 'birtok', pojltenut 'kielégítő (subst.)' (egyszer pojtenut is), 
mul'eptenut 'vendégajándék' stb. 

MUNKÁCSI az igenév végi magánhangzó elmaradására hiányjellel utal: 
tën'-ut 'étel', ajn'-ut 'ital', várn'-ut 'munka', masn'-ut 'öltözék', qsn'-ut 'birtok', 
dienten' ütné 'hordozó valami (ágens)', härselten''-utän 'hántásod' stb. MUN
KÁCSI írásmódja azt tanúsítja, hogy ilyenkor az ejtésben soha nem hallatszott 
magánhangzó az ut előtt. 

8 A kérdéses adat: nurntná ^xaíittH 'wie. . . gefädelt werden' (IT, 169, tk. 'gleich 
dem Fädeln' 712/44); hogy i t t csa"k kombinatorikus variánsról van szó, bizonyítja a 
nyrRtne ibmas nuriiß 'mit einem guten Bratspiess, auf déri. . . gespiesst werden' (II, 176). 

9 Képzőszerű funkcióját említi HUNFALVY, VogF. 170 j . ; SZILASI: NyK. XXVI, 133; 
SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 457; B E K É : K S Z . XIV, 322. Hasonló szerepe van osztják 
megfelelőjének, 1. pl. STEINITZ, OVE. I, 13; bőségesen adatolja minden nyelvjárásból 
KARjALAINEN szótára (100b). 
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KANNiSTÓnál hasonló a helyzet, csakhogy ő egybeírja a szerkezetet, s 
nem jelzi a magánhangzó elmaradását: Szo. tényt 'Speise', tënainut 'Speise 
(und) Trank', ßoßnut 'das zu Bittende', ölnujyt 'die Seienden', nö^sßärnut 
'Zobel(pelz)arbeit', pälifmanifta[nut 'das zu Zerreissende' stb. — FL. tënuH 
'Speise', pürlänuH 'Speiseopfer', ßönrtölnut 'Bär' stb. 

A többi nyelvjárásban a kar stb. „kiegészítő szó" (SZIL.) járul ily fő-
nevesítő szereppel az igenévhez.10 Csak RBGULY KL. anyagából van egy ut-tal 
szerkesztett adatom: ätärt tarom saat kallnä jçk tännut 'A derült ég hét közébe 
jutot t [állatra]' (II, 338). Ez valószínűleg E. sajátság, amilyen több is talál
ható az ő nem északi gyűjtésében. A kar stb. előtt a magánhangzó igen csekély 
kivételtől eltekintve megmarad, pl. 

KL. (MŰNK.) tënê-khar 'étel', ajnè-khar 'ital', minné-khar '(az) elmenő' 
(VNyj. 129).n 

P. (KANN.) tlnäkaR 'Speise', pil'nàkar 'Erschreckendes'. Többtagú szár
mazék-igetövekből azonban vokális nélkül: ßutjinjcar '(das) Hinzustellende', 
nunJciôjiJkenkaReèt 'die hinaufgeschlagenen' és iaAfißeetvrtenkaRcet 'die herab-
geschlagenen' (II, 191). 

K. (az A és a B változatban egyformán magánhangzó val ; itt csak a B 
változatot idézem): tçèndkar 'Essen', màsndkar 'Kleid'' ßd'ndkar 'die benötigte 
Ware' (I, 45, tk. 'das zu Nehmende' 389/22), pdlilöälndkar 'ein. . .gefürchtetes 
Ding' (V, 173), nçèep%t:kasndjçaWdta'im 'seine Feder (akk.)' (I, 49, tk. 'Gerat 
zum Schreiben auf Papier' 390/33) stb. Magánhangzó nélküli az igenév egyetlen 
adatomban: möán iäytläfnkarnnß 'die von uns Geopferten' (I, 307), jóllehet ez 
igetőből van magánhangzós származék is: iäytländ mëydnanndl 'von dem Holz
schlag' (II, 37). Ezenkívül egy ide tartozó adatomban a B változat magán
hangzós igenevével szemben az A-ban puszta n áll: B Aô-ntaiànd pa-tdiàndxar 
goitdl, A Afrntdian pá'taiangar %"it\ 'So wie man Gänse und Enten fängt' 
(II, 13, 12; tk. 'Gleich einem wie-eine-Gans-zu-Jagenden, wie-eine-Ente-zu-
Jagenden' 677/28). 

T. (MŰNK.) tiní-klqrqn (nyilván -khqrqn) 'Enni valójuk' (IV, 351), 
âlné-khujnè-kharèl 'élő-fekvő homival' (IV, 361). — (KANN.) tlnvkar 'Essen', 
ü-f'einr.kar 'Wasser zum Trinken' (III, 158), ßaiAnvkar 'zum Hinunterlassen' 
(III, 178, tk. 'lebocsátani való dolog'). 

b) A K. nyelvjárásban gyakori az 'étel-ital' jelentésű összetétel. Ha az 
utótag a magánhangzón kezdődő äind, akkor az előtagból mindig elmarad a 
vokális: tçè-nain 'Speise (und) Trank'. Ha azonban a sorrend fordított, akkor 
az előtag magánhangzója a B változatban többnyire megmarad: aindtçènd; 
az A változatban viszont épp oly gyakori az äintend alak is. 

c) Ugyancsak a K.-ban általános az 'élő-háló föld' kifejezés 'lakóhely' 
értelemben (a jelentéshez vö. FOKOS: NyK. LXII, 108—11). Az igenevek 
sorrendje nem állandó. Ha a 'hál' származéka a második tag, akkor a lótigenév 
mindig magánhangzós: A b'lnd gg-inamà, B o-lnd kg-ind më 'Leb- (und) Wohnort' ; 
ha azonban a sorrend fordított, akkor a 'hál' származéka mindig magánhangzó 
nélküli, nyilván a létige kezdő vokálisa miatt : A gôinolnmâ, B koinolnamé 
'Schlaf- (und) Wohnstätte ' . 

10 Vö. LIIMOLA: SUSA. 58/3: 37, WVd. II, 755/54; képzőnek mondja AHLQVIST, 
WogGr. 13—89, SZABÓ DEZSŐ: NyK. XXXIV, 457. 

11 Az egyszeri előfordulásoknál közlöm a lelőhelyet is. 
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Az igenév viselkedése az efféle állandó kapcsolatokban egyértelmű: a 
vokális kiesése rákövetkező magánhangzó előtt természetesen magyarázódik 
a hangrés megszüntetésére való törekvésből; az viszont, hogy mássalhangzó 
előtt az említett és hasonló szoros kapcsolatokban másodlagos lenne, alig 
képzelhető el, hiszen ejtéskönnyítőre i t t nincs szükség, amint azt a vokális 
nélküli változatok kétségtelenül bizonyítják. 

d) A hiátus elkerülésének nem az az egyetlen módja, hogy az igenévi 
magánhangzó szókezdő vokális előtt kiesik: hiátustöltő is kerülhet a két magán
hangzó közé. Ez a megoldás a K.-ban általános. Pl. az 'étel-ital' fönt idézett 
változatainál gyakoribb a két szónak hangréstöltővel való összekapcsolása: 
Atèndyaina, B téendy^Jiind 'Speise (und) Trank'.12 Ez a tény szintén arra utal, 
hogy a vokális hozzátartozik az igenévképzőhöz; lehetetlen elképzelni, hogy 
másodlagosan hatolt volna be az 'étel-ital'-féle szoros kapcsolatokba — még 
hozzá úgy, hogy kényelmetlen és utólag kitöltendő hiátust is okozzon. 

10. Eddigi vizsgálódásaink arra az eredményre vezettek, hogy a képző
végi magánhangzó eltűnése másodlagos: abszolút szóvégi helyzetben bizonyos 
mondatfonetikai-ritmikai feltételek közt következett be. A következtetés 
helyességét úgy ellenőrizhetjük, ha megnézzük, hogy viselkedik a képző, ha 
valamely más végződés követi. Mivel esetragos alakjainak száma elenyésző, 
a birtokos személyragos alakokat kell megvizsgálnunk. Ilyen alakok bőségesen 
vannak, mert az igenév alanyi, tárgyi és állítmányi funkcióban, továbbá név-
utós szerkezetekben túlnyomórészt személyragos. Természetesen, mint minden 
igenév, ez is csak az egyes számú birtokra utaló ragokat veszi föl. 

A képző véghangzójának kérdésében azonban nincs minden személyrag
nak szavazata. Az egyes 1. és 2. személy m, ill. n ragja, valamint a kettős 1. 
személy mën ragja előtt ugyanis mindig jelentkeznie kell egy magánhangzónak, 
melyről vitás lehet, hogy a szótőhöz tartozik-e, vagy ejtéskönnyítő ,,kötőhang". 
A vokális kezdetű kettős 2. személynek, valamint a többesszám mindhárom 
személyének ragja szintén nem ad megnyugtató tájékoztatást, mert elvileg 
föltehető, hogy a képzővég és a rag magánhangzója egybeolvadt bennük. 
Marad tehát az egyes és kettős szám 3. személyének végződése. Ez az E.-ban 
nyílt szótaghoz járulva t vagy t + magánhangzó, ill. tën alakú; ha zárt szótag
hoz járul, akkor puszta magánhangzó, ill. en (1. VNyj. 11, ÉMsNyt. 27, MsNyk. 
17, JPNSz. 170, MJaz. 58, RMSzl. 357; MRSzl. 174; vö. még KANNISTO, 
WVd. V, 271—2; csak e, ill. en alakot jelez AHLQVIST, WogGr. 154). Ugyanígy 
különbözik egymástól az egyes 3. személy ragja (kettősszám nincs) a T.-ban 
is (1. VNyj. 264, 266), ebben a nyelvjárásban azonban nem találtam személy
ragos igenévi alakokat. Az egyetlen mésnían 'öltözetüket' (IV, 363) már főnév 
a nyelvérzók számára. 

A többi nyelvjárásban ingadozó az egyes 3. személy ragalakja. A KL.-
ban magánhangzón végződő töveknél ät, mássalhangzón végződőknél rend
szerint a, de néha ät is (VNyj. 108); a P.-ben MUNKÁCSI szerint ät, néha ä 
(VNyj. 236), AHLQVIST szerint ät, ät (WogGr. 154); a K.-ban MUNKÁCSI sze
rint ät és néha e (VNyj. 195, vö. 189), AHLQVIST szerint ät, tä, ill. „Satyga-
Konda" (ta), tä, (a), atä (WogGr. 154), CoLLiNDERnál ät (Survey 324), BALAN-
GYIN—VACHEUSEVA táblázatában ta, ät, ätd (MRSzl. 175). Ez az ingadozás 

12A y hiátustöltő más kapcsolatokban is jelentkezik, pl. teèney\jbàii 'zum Essen 
gibt es keine' (I, 45), menne y^óamelat ààt'ï 'Es ist ihm nicht möglich fortzugehen' (II, 221), 
idiidy^èelpôàlt 'Vor dem Kommen' (IÎI, 103) stb., stb. 
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talán a tő végi magánhangzó eltűnésével kapcsolatos, mely ezekben a nyelv
járásokban jóval előbbre haladt, mint az É.-ban és a T.-ban (1. KÁLMÁN B. : 
NyK. LX,411; GULYA J. : NyK. LXII, 49). Arra gondolhatunk, hogy eredetileg 
minden nyelvjárásban megvolt az egyes 3. személyű birtokos személyrag 
kettőssége a szótő minősége szerint, s ez a kettősség abban a két, egymástól 
legtávolabbi nyelvjárásban, melyben a tővéghangzó lekopása kisebb mértékű, 
meg is maradt. A nyugati nyelvjárásokban és a K.-ban a szélesebb körű lekopás 
következtében a névszók túlnyomó része mássalhangzós végződésűvé vált, s 
ezzel á személyrag kétfélesége értelmét vesztette. A használat az egyik, még
pedig többnyire a t-s változatot általánosította, s ez jelentkezik igenevünkön 
is minden nyelvjárásban (a T.-ból, mint már említettem, nincs ide tartozó 
adatom). Hogy főneveknél is tetszés szerint használható akár a puszta vokális, 
akár a í-elemű személyrag, azt bizonyítja ez a K. adat: puma lütd oder pümctt 
Utat 'sein Heu' (II, 781/98). 

A kettős 3. személynek ezekben a nyelvjárásokban csak egyféle ragalakja 
van: KL. an (VNyj. 107), AL. a hangrendtől függően an, an (i. m. 157, 158), 
P. an (i. m. 236), K. tèn (i. m. 194), aten, ten (WogGr. 154), ätdn (MRSzl. 175). 

Az igenévképzo eredeti magán- vagy mássalhangzós voltára nézve tehát 
csak az É. nyelvjárás vallomása közvetlenül döntő. A személyrag előtti (azaz 
igenév-végi) magánhangzó időtartam-viszonyai azonban szintén adnak némi 
fogózót a kérdés megoldásához, azért az egyes és kettősszámú 3. személyű 
személyragos igeneveket röviden mindenütt át kell tekintenünk. A jelentése
ket — a sokszor bonyolult mellékmondatos fordítás helyett — it t is egyszerűen 
főnévi igenóvvel jelzem. Az adatok teljes egyértelműsége fölöslegessé teszi 
nagyobb terjedelmű anyag közlését, azért i t t csak néhány példa bemutatására 
szorítkozom, lehetőleg különféle szótagszámú és minőségű igetöveken. 

a) Esz. 3. személyű alakok. 
I. Északi nyelvjárás. Előzetesen megjegyzendő, hogy a személyrag mind

három gyűjtőnél hol puszta t, hol t + magánhangzó alakban jelentkezik, 
a nélkül, hogy e kétfólesóg fonetikai vagy funkcióbeli föltételekhez volna köt
hető. Jelentkezésének, ill. hiányának teljes vagylagosságát az is mutatja, hogy 
a ragvégi magánhangzó KANNiSTÓnál némelykor zárójelben áll. Ez egyébként 
főnevek személyragozásában is előfordul, főleg a FL.-ban, pl. taß tëlàt(e) 
ät'im 'Er ahnt nichts' (III, 11, tk. 'seine Sache ist nicht' 207/16), l'ërjk oßlket(e) 
ät'im 'ist da kein einziges Nagelendehen' (III, 44), k^umit(e) sältum täyPt] 
kôlym 'Meine von Männern betretene, volle Hüt te ' (V, 134) stb. 

REGULY: jinetä ~ jinét 'jönni', alnetä ~ alnét, alnet, olnet 'lenni', 
minnetä 'menni', ástneta 'elkészülni', voárneta ' tenni', unlnét 'ülni', potertenet 
'beszélni', juontsahatnet 'varrni ' stb., stb. 

MUNKÁCSI: älnätä ^ qlnät 'lenni', jinätä ^ jinät 'jönni', patnätä ~ pat-
nät 'esni', lülnätä^ UTnät 'állni', värnätä ~ värnät 'tenni', nawélnata ^ nawlé-
nät 'üldözni', ünelnätä <v ünUnät, ünelnät 'ülni', esyinätä 'dicsekedni', %ântlè-
nätä 'hadakozni', jämmenät 'növekedni', %ajtîtènat 'futkosni', %assêmtènat 
' rántani ' stb., stb. — Külön említendő az a három eset, melyben mintha ä 
személyrag volna az igenéven: älnä %asitél 'élte hosszáig' (IV, 74), sinèm silïtèna 
sujti 'érzem, mintha szívem hasogatnák' (IV, 75), hwälnä porä ti jëmtUèm ' lm 
elérkezett a fölkelés ideje' (IV, 279). Mivel ez a három adat sokszáz t(ä) 
személyragos igenóvvel áll szemben, valószínűnek kell tartanunk, hogy — bár 
a képzővégi magánhangzót MUNKÁCSI egyébként mindig e-vel írja — itt mégis 
arról van szó. Ismeretes, hogy MuNKÁcsinál a nem első szótagi e betű hang-
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értéke 9, a és e is lehet (1. STEINTTZ: OESA 276); föltehető, hogy e három eset
ben (tévedésből?) fordítva, ä-t írt a szokott e helyett. KANNISTO is mindig 
nyílt e-t jelez a képzővégen mindkét É. nyelvjárásban. Esetleg a közlők (az 
első két adat ugyanazon sorsénekből való!) i t t annyira nyílt hangot ejtettek, 
hogy MUNKÁCSI megfelelőbbnek tar tot ta az ä betű használatát. Szempontunk
ból csak annyi fontos, hogy e három adat semmiképp nem ingathatja meg azt 
a tényt , melyet egyébként MUNKÁCSI és KANNISTO (1. alább) szövegei kivétel 
nélkül tanúsítanak, hogy ti . igenevünk a m a g á n h a n g z ó s t ö v e k n é l 
h a s z n á l a t o s t elemű szemólyragot veszi mindig magához. 

KANNISTO: Szo. iinëte ^ iinët 'kommen', tënëte cy tënët 'essen, brennen', 
ölnsDe ~ ölnst 'sein, leben', minnëte ^ minnët 'gehen', pôHrtanët(e) 'sprechen', 
guinëDE 'liegen', ainëte ' trinken', mmtnëte 'erzählen', sálLtnete 'eintreten', 
pëRifta%tnëD£ 'beschmutzen', ünlnet 'sitzen', l'ül'net 'stehen', kßälnkt 'aufstehen', 
säR-yenet 'schmerzen', %ôssifxatnët 'baumeln' stb., stb. 

FL. iinët(e) 'kommen'7 tënëte 'essen', àinste ' tr inken', olnete 'sein, leben', 
fynlnete 'sitzen', sôpitanëte 'bereiten', minnët 'gehen', kgäiinet 'laufen', sajcßa-
tanët 'brechen', kgôpcplctanët 'klopfen' stb. 

I I . Nyugatfnyelvjárások. KL. (REG. ) inét 'jönni', gllnét, allnät 'lenni', 
Jcuinét 'feküdni', unlnét 'ülni', ja%tla%tnét 'vagdalni', létta tanét 'rengeni', 
uottenet 'ráhelyezni', haitilänet 'futni', suitltänet 'emlegetni' stb. 

(MŰNK.) pätnät 'esni', joq,mnät 'járkálni', rausenät 'buckálni', hhajtilenät 
'futni', jä%tla%tnät 'vagdalni', niulyatentenät 'üldözni'. 

AL. (REG. ) rausanét 'buckálni', iSintanét 'jődögélni', kaitila.net 'vezetni 
(lovat)', kaitentanét 'nyargalni', niulkätentänet 'üldözni'. 

P . (REG. ) joynet, (Műnk.) joytnät 'leérkezni'. — (Kann.) iineèt 'kommen', 
tëneèt 'essen', n/ineèt 'sein, leben', minneèt 'gehen', leltineèt 'rufen', in%<ptnût 
'kommen', karfleneèt 'ziehen', iômiytaneèt 'gehen', ßunAak^Anest 'sitzen' stb. 

III . Kondai nyelvjárás. (MUNK.) ülnät 'lenni', mennät 'menni', esnät 
'leszállni', votnät 'leülni', khwojnät 'feküdni', päUnät 'fürödni', erinät 'énekelni', 
noutenät 'mozgatni', rösitänät 'zajongni' stb. Két adatom van tê végződéssel: 
jinäte 'jönni' ós jälnäte (de van jälnät is) 'járni'. 

(KANN.) pnat 'kommen', Unat 'schiessen', tçènçfi 'essen', äinat ' trinken', 
ölngt 'sein, leben', ialnat 'herumgehen', iörstä'nyt 'beten', iutsèLnat 'flicken', 
noßlka'tncLt 'verfolgen', tostdpänät 'stecken', kôàselàlncit 'bemerken', sœnsixla%na-t 
'schauen' stb., stb. 

Ez az áttekintés mutatja, hogy az igenéven mindig a t-s személyrag sze* 
repel, nemcsak a szempontunkból döntő É. nyelvjárásokban, hanem a többi
ben is. Igen fontos körülmény továbbá, hogy REGULY szórványosan, KANNISTO 
azonban rendszeresen hosszú, ill. fólhosszú magánhangzót jelöl a személyrag 
í-je előtt minden nyelvjárásban. Ez a tény ismét arra mutat, hogy nem ejtés
könnyítő magánhangzóról van szó, hiszen az aligha nyúlt volna meg. A hosszú
ság annál föltűnőbb, mert — az É. te kivételével — a szemólyrag t-]e mindenütt 

szótagot, a nyúlás tehát leíró szempontból semmiképp nem tekinthető 
egyszerű fonetikai jelenségnek. Erre már csak azért sem gondolhatunk, mert 
éppen a legősibb igetövekből alakult, leggyakrabban előforduló származékok
ban ez a személyraggal zárt szótag, mint második szótag, teljesen hangsúly
talan. 

A képzővógi magánhangzónak kivétel nélküli E. hosszúsága, P. difton-
gálódása (mikor a diftongus második, nyíltabb és hangzós tagja még félhosszú 
is), valamint K. félhosszúsága történetileg kétféleképp is magyarázható: 

7 Nyelvtudományi Közlemények 1961/1. 
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1. A magánhangzó rövid volt ós másodlagosan nyúlt meg. Mivel az ige
név személyragozásának kialakulásakor még világos volt a nyelvérzók szá
mára, hogy a vokális szerves tartozéka a képzőnek, természetesen a birtokos 
személyragnak a magánhangzós szótövekhez járuló formáját tették hozzá. 
Ez a t-s személyrag eredetileg szintén magánhangzós volt, tehát új szótagot 
kezdett. így a képző végi magánhangzó, nyílt szótagos helyzete következtében, 
megnyúlt. Ez a hosszabb ejtés aztán megmaradt akkor is, mikor a szemólyrag 
végéről a magánhangzó, valószínűleg a vóghangzók lekopási folyamata során, 
eltűnt, s az előző szótaghoz csatlakozó t azt zárttá tette. Az É. teljes hosszúság
ban talán a vóghangzó eltűnésével kapcsolatos pótlónyúlás van. A K. félhosszú 
à-]e (a képző abszolút szóvégi a-jével szemben) esetleg a képzővógnek és a 
személyrag kezdő vokálisának összeolvadásából keletkezett, bár ez a hangzó-
sabbá és hosszabbá válás lélektanilag is magyarázható, mint törekvés a képző 
és a rag funkciójának kiemelésére (vö. más összefüggésben E. ITKONEN : 
FUF . XXIX, 241). A P. diftongus szintén korábbi hosszú magánhangzóra utal 
(vö. STEINITZ, WogVok. 76, de első szótagi magánhangzóra vonatkozólag). 

2. Az esz. 3. személyű alakok alapján elvileg az is föltehető volna, hogy 
a képzővégi magánhangzó eredetileg hosszú volt. Ez a hosszúság megmaradt 
az É. ós P. nyelvjárásban, a K.-ban pedig a zárt szótagi helyzet következtében 
félhosszúra csökkent. Abszolút szóvégen minden nyelvjárásban megrövidült, 
a K.-ban, melyben legkorábban kezdődött a véghangzó sorvadása (1. GULYA J . : 
NyK LXII, 49), redukálódott is, majd utóbb bizonyos esetekben teljesen el
tűnt . 

Ennek a föltevésnek azonban ellene szól az a tény, hogy az esz. 1. és 
2. személyben (mely a 3.-nál jóval ritkább), az É.-ban általában rövid, a K.-
ban redukált magánhangzót találunk: Szo. inmnem 'gehen', yasnen 'zeich
nen' (bár van smgynèm 'einen Fusstritt geben' és iußsadtnen 'eintreten' is), 
FL. mrnnem 'gehen', ósneen 'haben', K. ßcarndm 'machen' ßojnlridn 'sitzen', 
P. Anßßinte'n^m 'zählen', in%utn9n 'kommen' stb. A többi személyrag előtt 
következetesen (fól)hosszú magánhangzó jelentkezik ugyan, de részint nyílt 
szótagban áll (ktsz. 1., 3., Szo. ós K. tbsz. 3. személy), részint a rag kezdő ma
gánhangzójával való összeolvadás eredménye lehet (ktsz. 2—3., tbsz. mind
három személy). Ezért valószínűbbnek tar tom az előbbi föltevést, mely szerint 
a képző végi vokális eredetileg rövid volt, s (fél) hosszúsága nem etimologikus, 
hanem történeti fonetikai eredetű. 

Bármilyen volt egyébként ez a történeti folyamat, az igenévképző vég
hangzójának kérdése szempontjából lényegtelen. Fontos csupán az, hogy az 
esz. 3. személyű alakok teljesen egyértelmű tanúsága szerint a képzőnek erede
tileg magánhangzón kellett végződnie. Valamely jelentés nélküli vokálisnak 
következetes, kivétel nélküli behatolása másodlagosan egy olyan ősi képződ
ménybe, mint a birtokos személyragos alak — elképzelhetetlen. 

b) Ktsz. 3. személyű alakok. 
Mivel a ktsz. 3. személyének ragja csak az E.-ban különbözik magán-

és mássalhangzós szótőnél, szempontunkból csak ennek a nyelvjárásnak ada
tai érdemelnek figyelmet. Az adatok elenyésző kis számát a kettősszám igen 
szűkkörű használata magyarázza. 

REGULYból nincs ide tartozó adatom. Megjegyzendő, hogy KL. szövegei
ben találtam egy unlnatén 'lakni' alakot (VNGy. II, 390). Minthogy a ktsz. 
3. személyének ragja a KL.-ban an (1. VNyj. 107), e -tén-hen É. nyelvjárási 
sajátságot kell látnunk. 



A VOGUL iV-ELEMÛ IGENÉVKÉPZŐ HANGALAKJA 99 

MUNKÁCSI: ünélneten 'lakni', toxernäten 'gyűrni', al%atnatën 'verekedni', 
narïta%tnètën 'vízre bocsátkozni', %àlyélalnétën 'csúszni'. Van azonban két 
adatom, melyben a mássalhangzós tövekhez járuló en jelentkezik: ëla-patnën 
jui-palt 'Miután. . .előre kerekedtek' (IV, 329) és Jüw fo%tnën jui-pält 'Miután 
hazaérkeztek' (II, 375). 

KANNISTO: Szo. tsnstën 'essen', ainetën ' trinken', nlnetsn 'sein, leben', 
pilnetën 'sich fürchten', minnetën 'gehen', nößsSneten 'sich bewegen'. — FL. 
iinetën 'kommen', pôPrtànetën 'sprechen' — és i t t is van egy szabálytalan 
adatom: ëlaï toßlanen mos 'Während sie vorwärts ruderten' (I, 198). 

Hogy miért van e FL. adatban, valamint MUNKÁCSI két adatában ilyen 
eltérés a szabályos használattól, annak nem tudom okát adni. Mivel mind
három igetőben van t, esetleg annak disszimiláló hatására gondolhatunk. 
Figyelembe veendő továbbá, hogy a duális ritkán használt kategória (a T.-ban 
ki is halt), a szabálytalan, analógiás alakulatok tehát nem meglepők. Termé
szetesen csak a magánhangzós ragalakot tekinthetjük másodlagosnak (a ktsz. 
2. személy hatására), mert a t-s változathoz nem volna analógiás indíték. 

A szövegekben igen gyakran előforduló esz. 3. személyű birtokos sze-
mélyragos igenevek személyragjának k i v é t e l n é l k ü l i t-s alakja, 
valamint az előtte álló képzővégi magánhangzó hosszúsága, ill. félhosszúsága 
döntően bizonyítja, hogy a m a g á n h a n g z ó s z e r v e s e n h o z z á 
t a r t o z o t t a k é p z ő h ö z . Azt a nézetet, hogy a vokális nem történeti, 
erőltetett föltevésekkel sem lehetne még csak valószínűsíteni sem. 

11. Lát tuk fönnebb, hogy az egész vogul nyelvterületre kiterjedő két 
nyelvtan szerzője, MUNKÁCSI és AHLQVIST, csak magánhangzós alakját említi 
a képzőnek. Hogy MUNKÁCSI mennyire szervesnek tar tot ta a vokálist, arra 
negatív bizonyítók is található ,,A magyar magánhangzók történetéhez" c. 
tanulmányában. I t t többek közt összeveti a magyar tővégi magánhangzókat 
a vogul tővégi magánhangzók nyomaival. E nyomok „ama könnyen eleső s 
néha ä-vel is váltakozó é véghangzóból állanak, mely némely képző és rag 
teljesebb alakján jelentkezik". Felsorolja a lativusz, lokativusz, akkuzativusz 
ragját, az infinitivusz és a participium praes. p képzőjét (NyK. XXV, 286), 
a né igenévképzőt azonban még csak nem is említi ez összeállításban, tehát 
annak véghangzóját nem tartot ta „könnyen elesőnek". 

Hasonlóan fontos KANNISTO állásfoglalása, aki ezt az igenevet mindig 
n -f- magánhangzó végződésűnek jelzi a szövegekhez fűzött magyarázatokban, 
1. pl. a Szo.-ra IV, 471/5, V, 258/6, 305/11, 306/2; a FL.-ra III , 208/44, V, 
352/8, ugyanígy LIIMOLA IV, 449/3; a P.-re IV, 536/3 stb. Az i. h. magyarázott 
alakok túlnyomó része magánhangzó nélküli a szövegben, így KANNISTO 
jegyzetei semmi kétséget nem hagynak az iránt, hogy a vokálist ő is a képző 
szerves tartozékának tekintette. 

12. Az igenévképző tehát történetileg n + magánhangzóból állt. Föl
merül még az- a kérdés, hogy e magánhangzó egyszerű tővéghang volt-e, 
vagy valamely funkciós elem. Erre ugyan csak a mondattani vizsgálatok ad
ha tnak választ, de van egy hangtani körülmény is, melyet figyelembe kell 
vennünk. Tudjuk ugyanis, hogy az obi-ugor tővégi magánhangzók általában 
lekoptak — ennek a képzőnek magánhangzója azonban lényegileg megmaradt. 
Ebből joggal következtetjük, hogy a vokális fontos eleme volt a képzőnek, tehát 
ré szt vett a képző jelentésének alakításában. Funkciója azonban már a szöveg-
gyűjtések korában elhomályosult a nyelvérzék számára, s így érthető, hogy 
mint jelentés nélküli tővéghangzónak érzett elem, abszolút szóvégen el is 

7* 
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tűnhetett. Eredeti hangszínét korábbi nyelvemlékek és a nem első szótagi 
magánhangzókra vonatkozó kutatások híján egyelőre nem tudjuk megállapí
tani. A képzővel alakult igenév eredeti mondattani szerepe — mely tulajdon
képp ehhez a vokálishoz fűződött — szintén annyira elhomályosult a szöveg-
gyűjtések korára, hogy már az is csak elemző történeti vizsgálódás alapján 
mutatható ki. 

Sz. KISPÁL MAGDOLNA 


