A vogul m elemű igenévképzők hang- és alaktana
1. A vogul igenevek mondattanának monografikus földolgozása során
az n és az m elemű képzőkkel kapcsolatban olyan hang- és (vele összefüggő)
alaktani kérdések is fölmerültek, melyek tisztázása előföltétele volt annak,
hogy a különböző alakú toldalékok, valamint a hozzájuk fűződő funkciók
kölcsönös viszonya megállapítható legyen. A problémák elsősorban mondat
tani alapon jelentkeztek, megoldásuk tehát szerves része volt az egyes szár
mazékok funkcióit leíró szempontból rendszerező, és történeti szempontból
értelmező munkának. Mivel azonban a vogul igenevek mondattanát föl
dolgozó, önállóan megjelenendő tanulmányom terjedelmét erősen csökkenteni
kellett, többek közt ezeket a lényegében hangtani természetű vizsgálódásokat
is kiemeltem belőle. Az n elemű képzők hangalakját tárgyaló rész a NyK.
L X I I I . kötetében jelent meg (83—100 1.). Ezúttal az m elemű képzők bonyo
lult hangtani kérdéseire vonatkozó kutatásaimat szeretném bemutatni.
A földolgozott nyelvi anyag idő- és térbeli kereteire, valamint a vizs
gálat módszerére nézve — egyazon dolgozat részleteiről lóvén szó — ugyanaz
érvényes, amit az n igenévvel kapcsolatban mondtam (1. NyK. LXIII, 85 k.,89). 1
A bizonyításban és a következtetésben itt is lehetőleg a hangtan körében
maradok; mondattani kérdéseket csak ott érintek röviden, ahol arra hangalak
és funkció összefüggésének igazolásához szükség van.
2. Az m deverbális névszóképző minden uráli nyelvben megvan, és a
magyar kivételével mindenütt eleven képző. A vele alkotott parti eipium a
1
A ritkábban használt rövidítések ott (83. j.) adott jegyzéke a következőkkel
egészítendő ki:
Bevezetés
= BÁBCZI GÉZA, Bevezetés a nyelvtudományba Budapest, 1953.
CompGram.
= B. COLLINDER, Comparative Grammar of the Uralic Languages
Stockholm—Uppsala, 1960.
FgrKons.
== W. STEINITZ, Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantis
mus — Separatum- ex Actis Instituti Hungarici Universitatis
Holmiensis Séries B Linguistica : 1.
NytörtFejt.
== MÉSZÖLY GEDEON, Nyelvtörténeti fejtegetések a Halotti Beszéd
alapján Szeged, 1942.
ÓmSzöv.
= MÉSZÖLY GEDEON, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magya
rázatokkal Budapest, 1956.
Szótövek
= BÁRCZI GÉZA, A szótövek (Magyar történeti szóalaktan I.)
Budapest, 1958.
Wortbildungslehre = GYÖRKÉ J., Die Wortbildungslehre des Uralischen (Primäre
Bildungssuffixe) Tartu, 1935.
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befejezett cselekvés igeneve, mely igenem szempontjából általában közömbös..
Főnévi származékai többnyire nomen actik és actionisok.
A képzőt már BUDENZ kimutatta minden finnugor nyelvből (UA.
202 kk.); SZINNYEI a FgrSprw.-ban csak a finnugor megfelelőket sorolja föl
(81), de a NyH 7 -ban már a szamojédra is utal (87 k.). Részletesebben idéz
szamojéd adatokat GYÖRKÉ (Wortbildungslehre 45 k.) és természetesen
LEHTISALO (AblSuff. 91 kk.); vö. még COLLINDER, CompGram. 266 kk. 2

3. Ez az ősi m képző az északi vogul nyelvjárásokban a funkció szem
pontjából is határozottan elkülönülő háromféle toldalékban jelentkezik: m, im
és im -4- magánhangzó. A tavdaiban, a származékoknak szintén világos funk
cióbeli különbségével, m és im toldalékot találunk. Az m képző megfelelő
alaki és mondattani differenciálódásnak azonban a nyugati nyelvjárásokban
csak gyér nyomai vannak, a kondaiban pedig nyoma sincs. Mivel így a nyelv
járások vallomása nem egyértelmű, tüzetesen meg kell vizsgálnunk ez m elemű
igenévképzők hangalakjának nyelvjáráson belüli és nyelvjárások közti viszo
nyát;. A megoldandó hangtani kérdéseket az É.-ban mutatkozó három képző
alak köré csoportosítva tárgyaljuk.
I. Az m képző
1. Az m formáns az egész vogul nyelvterületen általános, mint a befeje
zett cselekvésű melléknévi igenév képzője.
MUNKÁCSI nyelvjárásonként a következő alakjait és funkcióit jelzi:
É . Participium praeteriti -m (-ém), K L . nomen verbale -m, AL. participium -m,
K. participium praeteriti -m, P . nomen verbale -m főképp participium praete
riti alkalmazásban, és T. participium perfecti -m (-am, -ém, -im) (VNnyj. 44,.
129, 169, 225, 252, 259).
AHLQVIST említi egyrészt a névszóképzők közt mint participiumi végző
dést, mellyel nomen acti képezhető (WogGr. 137), másrészt az ige névszói
alakjai közt, ugyancsak mint nomen acti képzőt (179). Nomen actinak nevezi
az m-származékot az igeragozási paradigmák végén adott igenévi fölsorolásban
is a tőle megkülönböztetett mindhárom (K., P., Szo.) nyelvjárásban (1. i. m.
184-208).
CSERNYECOV—CSERNYECOVA szintén a befejezett cselekvésű igenév kép
zőjének mondja, melyet a páratlan szótagszámú tövek -um, a párosak és az
alurjkße-tipus -am alakban vesznek magukhoz. A szerzők külön említenek
egy -me változatot, mely ,,az előzőkhöz hasonló jelentésű. Rendszerint meg
kapja a birtokos személyragokat". Idézett két példájuk is személyragos, mind
kettő egysz. 3. sz. (KMRSzl. 54, vö. még 41).
CSERNYECOV szintén m és me változatot t a r t számon, de minden további
megjegyzés nélkül (JPNSz. 174).
u
KÁLMÁN B É L A szerint a befejezett melléknévi igenév (participium
praeteriti) képzője az -m (-dm) (MsNyK. 25).
LAKÓ IV. sorszám alatt közli az igenóvképzők közt, megemlítve, hogy e
származéknak föl jegyzéseiben általában múlt idejű melléknévi igenévi jelen
tése van (ÉMsNyt. 46).
2

Az m más nyelvcsaládokban is szerepel deverbális névszóképzőként, 1. pli.
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COLLINDER megállapítja, hogy az -m (-me) képző főleg (általában vagy
a környezet szerint) terminatív aspektusú igetöveken szerepel. Jelzői haszná
latban megfelel az angol múlt idejű participiumnak, de ha az ige jelentése
folyamatos, az -ra-származék jelen vonatkozású lehet (Survey 333).
B ALANG Y I N — VACHRUSEVA nyelvtana -M (yM-, -WM, -ÜM) végződést említ
a múlt idejű melléknévi igenév képzőjeként. Az m előtti magánhangzó külön
bözőségének föltételeiről nem szól (MJaz. 140, vö. még 112).

2. A képzőt tehát a leíró nyelvtanok m, ill. (a KMRSzL, a JPNSz. és
a Survey) esetleg me alakúnak jelzik. A megelőző vokális minősége CSERNYECOV—CSERNYECOVA megállapítása szerint (csak az irodalmi nyelvre vonat
kozóan) az igető szótagszámától függ, továbbá attól, hogy a csonka tő egy
vagy két mássalhangzón végződik-e. E magánhangzó minőségének megvizs
gálása az E . és a T. nyelvjárásban azért fontos, hogy az m igenév elhatárolható
legyen az im(,J-tő\, mely utóbbi e két nyelvjárásban világosan jelentkezik.
Az m utáni vokális kérdésére pedig azért kell röviden kitérnünk, hogy tisz
tázzuk: van-e valami köze az E . im. igenév végén következetesen meglévő
magánhangzóhoz.
3. A következtetések hitelessége szempontjából jelentős szerepe van a
földolgozott anyag mennyiségének, azért megemlítem, hogy R E G U L Y —
MUNKÁCSI—KANNISTO szövegeiből 5000-nél több adatot gyűjtöttem, ill.
.vizsgáltam meg. Mivel R E G U L Y jegyzésmódjában érthetően bizonyos ingado
zások tapasztalhatók, MUNKÁCSI pedig következetesen êm alakot ír, hangtani
célra elég KANNISTO É . és K. adatait számba venni. K L . és AL. szövegei
azonban neki nincsenek, ill. alig vannak, azért ezeket REGULYból és MUKÁCSIból is idézem.
Az előfordulás gyakorisága kérdésünkre nézve érdektelen, azért az össze
állításban csak a k ü l ö n b ö z ő i g e t ö v e k b ő l v a l ó s z á r m a z é 
k o k szerepelnek, egyenlő értékkel, akár egy, akár több tíz adat képviseli
őket anyagomban. Lelőhelyeket általában itt sem közlök, s a jelentéseket is
csak jelzem, mint az n. igenév hangtani fejezetében, infinitívusszal, ill. magyar
értelmezés esetén a befejezett cselekvés igenevével. Minthogy ragok, jelek és
egyéb képzőszerú elemek hozzájárulása következtében az m előtti vokális
kieshet, elvszerűen csak az abszolút alakokat vettem számba. Néhány igetőből
azonban nem volt ilyen adatom: ezeknél kötőjellel utalok arra, hogy az m
után még valamely morfológiai elem következik. Az igető szótagszámába az
igekötőt nem számítottam bele.
I. Északi nyelvjárások, a) Nyílt egytagú igetövek: É . jim 'jött', Um
'lőtt', mim 'adott', vim 'vett', tem '(meg)evett' 3 ; Szo. iim 'kommen', K-m'schiessen', mvm- 'geben', ßim 'nehmen', tèm 'essen', ßäpm 'sehen, wissen';
FL. ßä%m 'ua.', iim 'kommen'. Talán ide tartozik a Szo. läum 'sagen' és pu-um
'ergreifen', valamint a F L . tùyiim 'rudern' is, melyekben a ß (vö. SZIL. läwi,
püwi, tq,wi) KANNISTO írása szerint teljesen vokalizálódott.
b) A csonka igető egytagú, egy mássalhangzón végződik, a) Az m előtti
vokális redukált u: Szo. ä'tum 'sammeln', meutern 'alt', pa'tum 'fallen', ßätum
'pflücken', sätum 'schaffen', ßöntum 'durchwehen', pstum '(in den Kessel) legen',
3

Ez az öt igető szempontunkból nagyon fontos (1. alább 111/12), azért ezeknél
a MuNKÁcsi-adatokat is figyelembe vesszük.
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iêkum 'tanzen', ra'G^m 'regnen', isum 'sich setzen', mausern 'sich kleiden',
liisum 'ausbreiten', kut'sum 'sich berauschen', ßän^m 'machen', niRum 'raffen',
ő/ttm 'sein', üfam 'Schlaf, iáfam 'gehen', -kßälum 'aufstehen', tslum 'wachsen',
silum 'anschaffen', xülum 'zurücklassen', günum 'vollschöpfen', pïvMm 'legen',
nëyum 'binden', mäyum 'hineinstechen'. — FL. pàtum, ölum; klt^m 'senden',
màtum 'alt' (28).4
ß) Az m előtt redukált d van: Szo. itis^m 'zeichnen' — FL. piPm '(in
den Kessel) legen' (2).
y) Az m előtt a áll: Szo. tôï'tam 'bringen', cùlam 'töten', gölam- 'des
Todes', xàxlam 'zu Ende gehen', pnl'am 'frieren', mindm 'gehen', ganame'hängen'7 ^ M ' Ä 'schlafen', x^iàm 'hinreichen', ôHàm 'entfliehen', tnsam
'trocken', sasam 'bestimmen'. — FL. a'-lam, -hyplam, pôl'dm, mlhâm, k^Mdm,
öidm ; isam- 'heiss' (13).
c) A csonka tő egytagú, mássalhangzócsoporton végződik, a) Az m
előtti vokális redukált u: Szo. gàitum 'laufen', iöxt°m 'kommen', ső%tum
'aufwickeln', päxutum
'werfen', rôxtum 'erschrecken', sàytum 'sich freuen',
ästum 'fertig werden', iößtum 'kaufen', liltum 'schreien', ^ôltum 'durchziehen',
sdÏDUm 'eintreten', pält^m '(Holz) aufstapeln', öltum- 'zusammenfügen',
tälLttum 'auflegen', ^ul'LUm 'zurückbleiben', suliMm 'starren', urtum 'trennen',
ismtum 'werden', iünnum 'nähen', üntum 'setzen', ünNttum 'aufstellen', köntum'schwellen', snlpum 'sich sträuben', päkrwm 'stürzen', nns^m 'haben', üntsum
'sich niederlassen', tnßlum 'genug sein', ünlum 'sitzen', sàyrum 'schnitzen',
rötmu'm- 'halt machen', nlm^m 'staunen', -^är/Gr«m 'klettern', Iryum 'singen',
pMcfUm 'beten', pns/yum 'mauern', ärtmum 'anwachsen', puliypätiytum 'zerschiessen'. — FL. iôrtum, ismtum, saltU-m, ünfam, k^uïtum, ünNttum, továbbá
kißtum 'schleifen', tikmUm 'hineingehen', kismym 'suchen' (40).
ß) Az m előtt a áll: Szo. pônsam 'reif, nnsdm 'haben' (vö. a), inr\G^am
'sich drehen', x^nnam 'finden', pintldm 'aufstapeln', ßäntldm 'umziehen',
ßäylssam 'herabsteigen', ßayhftam 'erlegen', ^anztam 'lernen'. — FL. kgöntdm,
hxanStdm (9).
d) A csonka tő többtagú, e g y mássalhangzó zárja, a) Az m előtt
redukált u van: Szo. ßoratum 'wünschen', tä-RcCtum 'loslassen', pàysnpïtum
'begraben', ^uüptälum 'legen'. — FL. nëymêtum 'umbinden', iô^tàlum 'kommen', säßßälum 'zerbrechen' (7).
ß) Az m előtti magánhangzó a: Szo. atxàtam 'sich versammeln', masxàtam
'sich kleiden', lupga'tdm 'rutschen', k^ën^aHam 'vorspannen', ôimaHam 'sin
ken', nsetam- 'glotzen', nàyycùtdm 'fallen', mindtcCm- 'dröhnen', tänatd'm'schiessen', ku'ni'Ddm 'zerstören', läpta'ram 'steckenbleiben', tdyyatam 'aufhängen', ärjußßatam- 'umherblicken', sa'yRapam- 'hauen',
könneylapd'm'erscheinen', lappanDapajn- '(die Tür) schliessen', sajcßalam- 'zersplittern',
nöQXsaiQalam- 'aufwachen', ßät'imdm- 'sich nähern', tößlasam 'rudern'. — F L .
mafzhxàtam, kërkxàtam, továbbá tälmatam 'sich in ein Boot setzen', pàïeytßxätam '(ans Ufer) schieben', päsaparn- 'davonkommen' (23).
e) A csonka tő többtagú, mássalhangzócsoport zárja, a) Az m előtt
redukált u van: Szo. pätamlum 'losgehen', ssliyfam .'anschaffen', atxatiylum
'versammeln'. — FL. ariytum 'übrig bleiben', sülintum 'laufen', iômiyP^m
'umhergehen', tystum 'hinstellen' (7).
4
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ß) Az m előtti vokális a: Szo. lappsriytam- 'umwickeln',
kôimiftam'folgen', oimiytám 'sich flüchten', gu:l'tiypam 'zurückbleiben', iô%tiypa"m'kommen', i^'^^griypani'sich kehren', tnliypam 'einsinken', sè-lLUmndm
'werfen', ró xtuptdxtam'erwachen', pàtamlàm 'losgehen' (vö. a), tä'Hamlajn'sich verbreiten', pïlamlaîm- 'sich entzünden', k&samla'm- 'entglühen', tilamlam 'fliegen', surnlja'm- 'hörbar werden', kisy,ßla'm- 'pfeifen', rn"r\Grußla:m'rufen', mä'niyläm
'zusammenbündeln', ià:nifmàm
'aufwachsen'.""— F L .
biifpàm- 'fliehen', iomantam- 'gehen', narmtaxtam 'sich (ins Wasser) stiessen',
nëeymtaxtam
'sich binden', kxöntiflam- 'finden' (24).
•
f ) Az m előtti magánhangzó (redukált ués a egyaránt) rendszerint kiesik,
ha az igenévhez személy- vagy esetrag járul, pl. Szo. nlmum, nlmy,ßt, filmen,
ölynm (vö. nlum) 'sein', ôimatme (vö. ôimàHam) 'sinken' stb., EL. őlmammt
(vö. ölum) stb. Néhány esetben azonban szóvégen áll az m, mégis vokális
nélkül, közvetlenül járul a csonka tőhöz: Szo. inynm 'wandern', iáim 'weg
gehen' (vö. iàlum), nàr)ra\mm 'sich verschärfen', sältap^pm 'schlüpfen' (vö.
sälLUm), tölifp^pm 'einsinken' (vö. tnliypam), tà-yycùpj>m 'hängen bleiben'
(vö. táyyatam) ; lapjym 'aufstehen', säGap^pm 'erwürgen', pöka'p^pm 'zerplatzen'. — FL. öjm (vo. ôlum) 'sein', iö\mm 'gehen', iàlm (vö. Szo. idlum)
'ua.', hxö'tjcßäjim (vö. Szo. -Tcßälum) 'heraussteigen', kxünm
'schöpfen',
iôlnô'pçpm 'hinabsinken'. Magánhangzóhiány legtöbbször ott mutatkozik, ahol
az m-t p mozzanatos képző előzi meg; ez egyben azt is jelenti, hogy az igető
ilyenkor két- vagy többtagú.
A Szo. és a F L . egyértelműen viselkedik, így az adatok összesíthetők.
Eredményként azt látjuk, hogy az egytagú csonka tövek rendszerint redukált
it-val (két esetben d-vei) veszik magukhoz az m-t, a két- és többtagúak több
nyire a-val; a redukált magánhangzó és az a aránya egytagúaknái 70 : 22, két
es többtagúaknái 14 : 47. Ez arra vall, hogy bizonyos összefüggés van az igető
szótagszáma és a magánhangzó minősége közt; ily összefüggésre utalnak az
efféle párok is: Szo. pxtum
'kommen' ^ ipxtifpa'm- 'ua.', xul'tum 'zurück
bleiben' r^y xutâiypam, 'ua.', Szo. nëyum 'binden' <s^> F L . nëeymtaxtam
'sich
binden' stb. A szótagszámon kívül mintha az igető magánhangzóinak t a r t a m a
és talán hangrendje is befolyásolná az m előtti vokális minőségét, pl. azok az
egytagú csonka tövek, melyekhez a-val kapcsolódik az m, a Szo., F L . min'gehen', Szo. pintl- 'aufstapeln' kivételével mind veláris hangrendűek. E kér
dések további vizsgálata azonban már nem tartozik ide; megoldásuk amúgy is;
csak átfogó tőtani alapon lehetséges.
Az igenévképzővel kapcsolatban csupán annak rögzítése fontos, hogy az
m előtt az E.-ban más vokális nem jelentkezik, mint redukált u (kétszer d),
ill. a. STEINITZ megállapította, hogy a Szo.-ban a nem első szótagi rendukált
magánhangzó egységes fonéma (a), mely bilabiális mássalhangzók előtt erősen
labializálódik (OESA. 268); ez a megállapítás természetesen érvényes a mi
kérdéses vokálisunkra is. Az m előtti a, mint láttuk, leggyakoribb kéttagú
csonka igetöveken. Ilyenformán rendszerint a harmadik szótagba kerül, föl
tehető tehát, hogy a harmadik szótagi erős mellékhangsúly következtében
(1. EMsNyt. 7) lett hangzóssá, s, történetileg nem más mint a redukált u:
egyszerű tő végi vokális vagy „kötőhang", melynek semmi funkciója nincs.
Erre vall az is, hogy — bár nagyon ritkán — mindkét magánhangzó jelent
kezhet ugyanazon igetőn: Szo. nnsum '*y. nnsám. 'haben', pätamläm ^ pàtamlàm
'losgehen'. — Már SzABÓnak föltűnt az az a, mely ,,több-összetett képzőben
előfordul. Egyedül sohasem fordulván elő, eredeti jelentésére és alakjára a
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vogul nyelv nem ad magyarázatot" (NyK. XXXIV, 68). Ehhez megjegyez
hetjük, hogy a vokálist tartalmazó összetett képzők rendszerint a harmadik
szótagot alkotják (tővéghangzós vagy „kötőhangzós" tőhöz járulva), s így
a bennük jelentkező a talán éppúgy a hangsúlyviszonyokban leli magyará
zatát, mint az m előtti. Később a nyelvérzék a képzőhöz tartozónak fog
h a t t a föl, s ettől kezdve jelentkezése függetlenné vált az eredeti fonetikai
föltételektől.
II. Kondai adataimban az m előtti magánhangzó néhány kivétellel
(melyekre mindig utalok) azonos az A és a B változatban, azért elegendő az
egyik alak közlése. I t t is, mint az n»-igenévnél, az ellenőrzött B változatot
idézem.
%
a) Nyílt egytagú igető: pm (az A-ban néha iim) 'kommen', lam 'schies
sen', mam 'geben', ßam 'nehmen', tçem 'essen', um 'sehen', tum 'hineingehen';
valószínűleg ide való a loàum 'bestimmen' is, továbbá a B -äim (csak a tçèmçiim
összetételben) 'trinken' és A^'um '(vom Wasser) getrieben', mely két utóbbival
szemben az A félhangzót mutat: témáim és fa-um.
b) A csonka tő egytagú, e g y mássalhangzó zárja, a) Az m előtti vokális
d: säpm 'vermodern', keltőm 'senden', pg,tam 'fallen', kütam 'beugen', sôàtam
'verordnen', tâHam 'bringen', mytam 'alt', láttam 'sagen', iéè'kuam 'tanzen',
süsam 'als Mitgift bringen', tösam 'trocken', mäsdm 'sich kleiden', a'-sam
'heiss', lôàsam 'Wache halten', kgpm 'liegen', säma'pm 'in Schlaf versinken',
néèyam 'anbinden', ßöaram 'machen', märam 'ans Ende kommen', ná'ram
'kriechen', ö'hm 'sein', kdAdm 'graben', köAam 'tot', nn-kkôàlam 'aufstehen',
kuà'lam 'vergehen', tülam 'hereinbringen', kü:lam 'die Nacht verbringen',
üPm 'Schlaf, tçèlam 'erzeugen', ialam 'kommen', älam 'töten', ni'fom 'schälen',
pöl'am 'frieren', pil'am 'führen', kcùnam 'herabhängen', pônam 'aufsetzen',
punam 'legen', mdndm 'gehen' (38).
ß) Az m előtt ä áll: rëpa'm 'fallen', köla'm 'Äser' (tk. 'holt') (2).
c) A csonka tő egytagú, mássalhangzócsoport zárja, a) a-vel: ßoaytam
'werfen', iöytam 'kommen', piytdm 'schneiden', pe%utam 'schiessen', pnytam
'kacken', pußtam 'stechen', tuitam 'verstecken', kditam 'hervorspringen',
scfstam 'erwachsen', tistam 'aufstellen', iaAtam 'erschaffen', ßa-ltsm 'hobeln',
tôàltam 'aufladen', pùàltam 'brennen lassen', kuO'Xtdm 'vergehen', sdltdm 'schneiden', pmtdm 'kommen', ßontdm 'setzen', kiïntam 'tragen', kontam 'treffen',
ßonA)m 'sitzen', sgnsdm 'sehen', pánsam 'fertig werden', kansam 'jagen', ansam
'haben', kansam 'gewandt sein', mânsam 'in Not sein', tunsam 'stehen', kèrjkëm
'klettern', ßöarjkam 'krabbeln', kuâ'syam 'beten', sàyram 'umhauen', naylam
'erscheinen', tn-ßlam 'voll werden', pfrryam 'springen', l'dCyam 'sich zurechtlegen', ôalmam 'erheben' (37).
ß) ä-vel: pôàiltàm- 'kochen' (vö. e/ß), pceltäm 'eintauschen', tengtä'm
'mit Saiten versehen', käintä'm 'peitschen', nnka'ztä'm 'hinsetzen', teektä'm
'fressen', iärktä-m 'nagen', pußntg,m 'fangen', kèètsam 'senden', loaßsfm 'sagen',
ßayWm 'nehmen', inßltfm 'brechen', pùrlàm 'opfern', köntAfym 'kämpfen',
nersWm 'rauben', për\ktym 'berauschen', palmöum 'erschrecken', iaAßet'mä"m
'sich herunternähern', odipä'm 'aufhören', n^gsiam 'Zobel jagen' (20).
d) A csonka tő többtagú, e g y mássalhangzó zárja, a) 9-vel: p§'%utkaHam- 'schiessen', tuitkaHam 'sich verstecken', mgzkàtam 'sich kleiden',
gntltàolam- 'den Tag anbrechen lassen', iaAtgimôûlam- 'Sommer werden',
tôàtôàlam 'füllen', ßgilsgalam 'betreten', sdyrapôàlam 'zimmern', käntlgalam
'verschliessen', ô/iltôàlam 'einschläfern' (10).
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ß) ä-vel: tgrHàm 'herablassen', ßgxrdt$m 'umherblicken', kuo'l'itäm 'zu
rücklassen', pêeri'tgm 'flechten', ßa'skdtäm 'einen Schlag bekommen', tgrsdta'm
'aufquietschen', iáAkulmitgm 'sich niederlegen', iä'%tdpam 'schneiden', sayrdpäm 'abhauen', if>xtdlä,m 'kommen', sglßdlgm 'ausspucken', kâriïla'm 'beugen',
a'li'lg'm 'töten', ptitäläm 'fallen', sgnsi'läm 'betrachten', kdns€läm 'erbeuten',
peeriläm 'sich verwickeln', tu'ttdläm 'hineintreten', ßgiydlam 'betreten' (vö. a),
kgàselcim 'gewahren', sôàrdlgm 'sprechen', sôàïelam 'Mitleid haben', leümätiläm
'herausziehen', poskdsiïm 'aufwirbeln', sdPiäm 'schneiden', Idyndiäm 'Eichhorn jagen' (26).
e) A csonka tő többtagú, mássalhangzócsoport zárja, a) d-vel: xöntlaytdm 'kämpfen', ignyi laktam 'sich bewegen', Sn'k3Aagtßm 'sich küssen',
tuitilaxtdm
'sich verstecken', tàordta^tam 'sich herablassen',
läjcßlfaxtdm
'zusammenrücken' (6).
ß) ä-vel: lôàiktiïm 'schaukeln', pjàpîtg'm 'kochen' (vö. c/ß), nußljtgm
'geschaukelt', sgVkdmtgm 'zerstreuen', kôà-Pmtiïm 'sich erkundigen', tulmdntä'm
'rauben', pôàlimaù ndmtäm 'zerreissen', nerdmta'm 'aufgreifen', sgàrdmtym 'Mitleidhaben', dlkàitdmtgîm 'erziehen', ififltäm
'gelangen', asM^täm 'zustopfen',
käitdmläm 'hervorspringen', po~ xdr>nläm 'bereichern', n^àitylgm
'zaubern',
kasansifm 'anbinden' (16).
f ) A ragos alakokban az m előtti d sokszor kiesik, pl. têèlmdn 'dein Abstammen' (vö. tçèldm), jfytmfyt 'sein Kommen' (vö. iôytdm), patmyt ßgil 'wie er . . .
fällt' (vö. patdm) stb. Az ä kiesésére azonban nem tudok példát idézni. Abszolút
szóvégen csak három adatom van csonka tőhöz közvetlenül járuló m-re:
sgym 'verwickeln', nêèym 'binden' (vö. nçèydm) és ulm 'Schlaf (vö. üPm).
Az m képző előtt tehát a K.-ban csak d v a g y a vokális található. A csonka
igető szótagszáma szerint összesítve az adatokat, az egytagúaknái az d : ä
aránya 75 : 22, a többtagúaknái 16 : 42, vagyis körülbelül olyan a viszony,
mint az É . nyelvjárásokban. Mint ott az a-t, a K.-ban az ä-t a harmadik
szótagi erős mellékhangsúly következtében beállt hangzósabbá válásnak tulaj
donítom. E z t a föltevést valószínűsítik az ilyen alakpárok: äldm oy a'li'la'm
'töten', pätdm ~ pgHiläm
'fallen', igytdm- >-y iä'xtdpä'm
'schneiden', kâitdm <?*> käitdmläm 'hervorspringen', säyrdm ~ sayrdpäm 'abhauen', kdnsdm ^
kdnsCläm 'erbeuten' stb. —- Ellene mond viszont e föltevésnek a köntAäm ~
gönilagtdm 'kämpfen' alákpár, ahol épp a kétszótagos alakban van a, s a három
szótagosban d. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ez igető első szótagi voká
lisa természeténél és helyzeténél fogva, tehát kétszeresen hosszú, mintegy
két ritmus-egységet tartalmaz, akár a két rövid szótag. Hasonlóképp az előző
szótag fonetikai minőségéből eredő tartam-különbségek magyarázhatják a
keètsâm <^ keètdm 'senden' és az A ßoiydläm ~ B ßgilsialdm 'betreten' alakpár
jelentkezését is. — Valószínű továbbá, hogy a szótagszám és a szó hangszer
kezetéből adódó ritmikai körülményeken kívül érzelmi mozzanatok is befolyá
solják a magánhangzó kérdéses minőségét. Erre vall a 'holt' jelentésű B köAdm
szó a-s változata ebben a mondatban: ,,usütdrrj peßltayl kölcpm", Igaßi
'(ihr) Dorfvolk des Stadtfürsten, (ihr) Äser", sagt er' (II, 529; az A változatban
Xpldm van). Azt hiszem, nem kétséges a lélektani indíték: az erős emfatikum
következtében a tővégi vokális hangzóssá vált és megnyúlt. Mind e kérdések
azonban csak a többi nem első szótagi magánhangzó tüzetes vizsgálatával
kapcsolatban tisztázhatók.
III. A KL.-ból természetesen jóval kevesebb adat áll rendelkezésre
mint az előbbi kettőből (gyűjtésemben mintegy 260), és a fonetikai átírás is
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bizonytalan. MUNKÁCSI következetesen ém alakot ír, vagy — ragos szárma
zékokban — nem jelöl magánhangzót az m előtt, pl. ölmém 'volt' (esz. 1. sz.),
joytmêmënt
'érkezett' (ktsz. 1. sz. lokatívuszraggal), őlmqu (tbsz. 1. sz.),
pätmät 'jutott' (esz. 3. sz.) stb. Ezért — az a) csoport kivételével — nem idézem
MUNKÁCSI adatait.

a) Nyílt egytagú igető: jim 'jött', lim 'lőtt', mim 'adott' (VNyj. 133),
tűm 'belépett'; ilyennek látszik a säim 'rothadt' és a nem 'kötött'; lehet hogy
ez utóbbiban R B G U L Y a tőzáró y-t (vö. néy- SZIL.) nem fogta föl, de a teljes
vokalizálódás is föltehető.
b) A csonka tő egytagú, e g y mássalhangzó zárja, a) e-vel: pätem
'esett', tqtem 'gyakorolt', uottem 'épített', nékem 'tapodott', kojem 'feküdt',
iésem 'dicsért', toqsem '(ki)száradt', telem 'született', kualem 'fölkerekedett',
-ménem 'származott' (vö. ß) (10).
ß) u-ved: pétum 'megrakott (üst)', punum 'rakott', minum 'ment'
(vö. a) (3).
y) o-val: voarom 'készített' (1).
c) A csonka tő egytagú, mássalhangzócsoporton végződik: a) e-vel:
joytem (joktem) 'érkezett', roytem 'megijedt', kul'tem 'visszamaradt', -siltem
'hasított', nultem 'esküdött' (vö. ß), väHem 'barnított', jäeltem 'jött', ímtem
'változott', kqntem 'vezetett', puntem 'fogott', intem 'övezett', sästem 'növe
kedett', uilsem 'leszállított', läpsem 'fölkerekedett', kehem 'tükröződött' (15).
ß) ä-veh tuosläm 'kiszárasztott' (1).
y) o-val: nultom 'esküdött' (vö. a), sumlom 'ugrott', joankom '(bej
kerített' (3).
ô) w-val: sängum 'hátra feszült' (1).
d) A csonka tő többtagú, e g y mássalhangzó zárja, a) e-vel: mäskätem
'öltözött', täjätem 'elalélt', kutqyloalem 'hajlongott' [1. f) alatt], visén tälem
'szedegetett', kuqltelqalem 'fogyasztott', kismejem 'keresett' (6).
ß) o-val: kuqltelqalom (1. ß), sairä poalom 'ácsolt', juottom tqalom 'var
rott' [1. f) alatt] (3°).
e) A csonka tő kéttagú, két mássalhangzó zárja: tqtentem 'gyakorolt',
joamentem 'elment', pqatemlem 'elsikamlott' (3).
f) Az m közvetlenül a csonka tőhöz járul: pätm 'esett' (vö. h/a), oqlm
'volt', tqalm 'olvadt', näilm 'jelentkezett', tustilm 'állított', perjilm 'választott',
sunspoalm 'tükrözött', leXptqalm 'berendezett', kutqyloalm 'hajlongott' (vö. d/a),
jerramoalm 'csiszolt', jäzqh toalm 'jegyzett', juotme toalm 'varrott' (vö. d/ß),
sqkqrm- 'perzselt' (13).
Az a) csoportot nem számítva 58 származék szerepel összeállításunkban.
Ebből 34-ben e áll az m előtt; az egy ä (c/ß) talán csak ejtéssajátság. Az um ^
om (az egy c/ő kivételével) foghang, ill. előző szótagi labiális magánhangzó
u t á n áll, tehát nyilván kombinatorikus változata a (redukált?) e-nek. Ada
taink szerint a vokálishiány is lehet vagylagos. í g y joggal megállapíthatjuk,
hogy a K L . viszonyok teljesen egyértelműek az E.-ban és a K.-ban tapasz
taltakkal, tehát szintén arra vallanak, hogy az m előtti vokális jelentés nélküli
tővéghangzó.
IV. Az igen csekély AL. anyagból a következő képet kapjuk:
a) Nyílt egytagú igető: lim 'lőtt', mim 'adott' (VNyj. 175).
b) A csonka tő egytagú, e g y mássalhangzó zárja: a) e-vel: pätem 'alá
hullott', uottem 'épített', kualem 'elment', polem 'fagyott', tqzem 'száraz*
[vö. d) alatt], isem ( M Ű N K . ) 'forró' (6).
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ß) M-val: pussum 'szökött' (1).
c) A csonka tó' egytagú, két mássalhangzó zárja: vantem 'vezetett',
kqntem 'ua.' (2).
d) Nincs vokális az m előtt: sqrm 'avas' (tk. 'égetett'), tosm 'száraz'
(vö. hja) (2); egy személyragos adatban: nilmem 'jutottam'.
Ez a néhány a d a t egyértelmű az előző nyelvjárások gazdag anyagával. —
MUNKÁCSI itt is következetesen êm-et ír, személyrag előtt hangzókieséssel,
pl. almén-ail 'életedben' (VNyj. 169).
V. A P . aránylag bőven van képviselve K A N N I S T O gyűjtésében. Mivel
azonban az adatok száma nem nagy (kb. 70), kiegészítésként itt személyragos
alakokat is közlök.
a) Nyílt egytagú igető: Um 'lőtt' (VNyj. 254), tim ( R E G . ) , tím ( M Ű N K . ) ,
'(meg)evett', tím, Mm ( K A N N . ) 'essen', ßlm 'sehen'; esetleg ide tartozik a
seim, seitm 'verfault' és a A?âum 'geschaffen' is.
b) A csonka tő egytagú, e g y mássalhangzó zárja, a) 3-vel: tcùPm
'bringen', pesPm 'fallen', neàPm 'treiben', meèpm 'alt', ßu'ttem 'hinstellen',
ßnar9m 'machen', eètem 'töten', tétem 'entstehen', kuàA^m 'steigen', ßuA3m
'schlafen', min^m 'gehen', tös^m 'trocken' [vö. f) alatt] (12).
ß) Redukált (egyszer teljes) ít-val: ÖA^m 'sein', kanum 'hinreichen' (2).
y) e-vel: kß^AAsm 'sterben' (1).
c) A csonka tő egytagú, mássalhangzócsoport zárja, a) a-vel: leültem
'bleiben' (vö. ß), tunsdm 'stehen', ie%tem 'schneiden' (3).
ß) Redukált u-val: kul'tum 'bleiben' (vö. a), factum 'kommen', i^rjukum
'sich biegen' (3).
y) e-vel: tÖApem 'zerbrechen', toârtem 'herablassen', p^nstem 'geboren
werden' (3).
ô) a van az m előtt a következő esz. 3. sz. alakban: roaßAameet 'wer
fen' (1).
d) A csonka tő többtagú, e g y mássalhangzó zárja: a) a-vei: ßuttmt"âAdm 'bemarken', iü'ttmtnáAdm
'nähen' (2).
ß) e-vel: ienmAtem
'aufziehen' (1).
y) a van két személyragos adatomban: ióntarnmt
'schlagen' (esz. 1. sz.
lokatívuszraggal) és nuvkp^rr9mameèt 'aufspringen' (2).
e) A csonka tő kéttagú, mássalhangzócsoport zárja, az m előtti vokális e:
tuAmntem
'stehlen' (1).
f) Közvetlenül járul az m a csonka tőhöz egy abszolút adatomban:
tosm 'trocken' (vö. hja), továbbá esetrag előtt: ßuAmey 'in Schlaf.
E néhány adat alapján az m előtti magánhangzó minőségére vonatkozó
lag csupán annyit lehet megállapítani, hogy az e, valamint a személyragos
alakok a-ja vagy a harmadik szótagbah jelentkezik (1. dfy, e), vagy oly második
szótagban, melyet helyzeténél vagy természeténél fogva hosszú első szótag
előz meg (1. e/y, ô, hjy). Bizonyosra vehető, hogy a redukált és a teljes d és w
(vö. kultem ~ kultum) szintén egymás változatának tekintendő.
VI. A T.-ból nagyon kevés adatom van, de ezek rendkívül fontosak,
mert az m előtti vokális minősége ebben a nyelvjárásban épp oly határozottan
különbözik az im(•) igenév *-jétől, mint az É.-ban. Az adatok kis száma és
n a g y jelentősége miatt MUNKÁCSI adatait is számba veszem, s ezúttal a pontos
fordításokat adom meg.
a) Nyílt egytagú igető: jim 'jött', um 'nézett' (VNyj. 296); esetleg
se'im- 'schlecht'.
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b) A csonka igető egytagú, e g y mássalhangzón végződik, a) 2-vel:
nón-khqtem 'kiirtott', kltém, latéin 'száműzött', tilem 'született', U-alem junipält 'Miután . . . megölte' (IV, 349), nún-kalem lehalt 'Akközben, hogy . . . föl
szállott' (uo.), pstd.'m 'gefallen' (6).
ß) i-vel: ju-ajîm juní-palt 'miután megitta' (IV, 347) (1)4
y) Alsó nyelvállású teljes vokálissal: tqsdm 'sovány (száraz)', kadàmût'
'Wasser des Todes' (III, 179), tatà'm ka tl 'bringtag' (AblSuff. 99) (3).
c) A csonka tő egytagú, mássalhangzócsoporton végződik: a) a-vel:
vqytèm 'odadobott', pèrtêm 'eladott', seßrd'm t'seßt 'Als er . . . abhieb' (III, 171),
pôrod'm- 'kochend' (4).
ß) a-val: khqntqin-vail 'születése (találta) óta' (VNyj. 282).
d) A csonka tő kéttagú, egy mássalhangzó zárja: vq%%átém junlpalt
'verekedés után' (IV, 350), ngn-janúmtm 'megnőtt' (IV, 356) (2).
e) A csonka tő kéttagú, mássalhangzócsoport zárja: toj varântèm-khqlt
'Lakodalomcsinálás közben' (IV, 348), %kd:ltdm 'klappernd' (2).
A 19 adatból 14 redukált d-t mutat. Az äjim i-]e nyilván a tőbeli j
hatása; a b/y alatti 3 adat talán nem számít igenévnek. Így csak a khqntqmvail #-ja marad magyarázatlan; itt legföljebb az első szótagi vokális hasonító
hatására gondolhatunk. Hangrendi illeszkedés nem lehet ok, mert egyébként
a veláris igetöveken is d mutatkozik.
4. A föntiek alapján az m igenévképző előtti vokálisra nézve össze
foglalóan a következőket állapíthatjuk meg: 1. minden nyelvjárásban jelent
kezik egy redukált magánhangzó: Szo., F L . u (a), K. d, P . a, w, T. d. Bizonnyal
redukált magánhangzónak értékelendő a K L . (MŰNK.) ê, ( R E G . ) e, o, u és az
AL. (MŰNK.) é, ( R E G . ) e, u betűje is. E redukált magánhangzó többnyire
egytagú igetöveken, tehát második szótagban mutatkozik. A hangszín külön
bözősége fonetikai föltételektől függ.
2. Minden nyelvjárásban jelentkezik továbbá egy alsó nyelvállású teljes
vokális is az m előtt: Szo., FL. a, K. ä, P. e, T. a (MTJNK. q); a KL. és az AL.
adatokban a redukált és a teljes magánhangzók nem különíthetők el.- — Ez a
teljes hang többnyire oly származékokban található, melyek kéttagú csonka
igetőből valók, amikor tehát a teljes hang az erős mellékhangsúlyos harmadik
szótagot alkotja; továbbá oly egytagú csonka tőből való származékokban,
melyekben az első szótag hosszú.
3. A T.-n kívül minden nyelvjárásból van adat arra is, hogy az m köz
vetlenül a csonka tőhöz kapcsolódik. Mivel mind a redukált, mind a teljes
vokális rendszeresen kiesik, ha az m nem abszolút szó végen áll, a magánhangzóhiányt szintén változatnak kell tekinteni.
4. Az a tény, hogy a teljes magánhangzók is kieshetnek, azon föltevés
mellett szól; hogy e magánhangzók nyíltsága és teljessége másodlagos, s való
ban a hangsúlyviszonyokkal függ össze. Az eredeti hang d lehetett, mely,
mint STEIÎTITZ a Szo.-ra nézve rámutatott, nem első szótagban mássalhangzók
közt rendszerint túlrövid, s egyéni kiejtéstől, beszédiramtól stb. függően
egészen el is tűnhet (ŐESA. 269 k.). L á t t u k hogy a túlrövidség a K.-ban és
a P.-ben is mutatkozik (a T.-ban nem!). A nem első szótagi teljes magán
hangzókról viszont a Szo.-ra vonatkozólag sem találok STEiNiTznél oly meg
jegyzést, hogy azok is kieshetnének (vö. i. m. 271 kk.). Hogy az m előtt kieshet
nek, ez szintén arra vall, hogy e teljes magánhangzók nem jelentésmegkülönböztetők, hanem fonetikai eredetűek, s ha más fonetikai föltételek adódnak }
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•éppúgy eltűnhetnek mint az a, melyet valamennyi m előtti vokális alapválto
zatának tekinthetünk.
5. A leggazdagabban képviselt E . és K. adatokat összevetve megálla
pítható, hogy többnyire ugyanazon igetőn jelentkezik redukált, ill. teljes hang.
Összeállításomban mindössze a következő eltéréseket találtam: É . tojtam
'bringen', cûlam 'töten', ^olam 'zu Ende gehen', %u*iam 'schlafen', nnsdm.
'haben' (de van nnsum is!), mi'nam 'gehen' ~ K. tâHèm, ahm, kuà'hm, kopm,
dúsam, mdndm (P. is min^m). A K . tehát az É.-val szemben színtelenebb,
redukált magánhangzót mutat. Ez a tény jól egybevág azzal a hangtörténeti
megállapítással, hogy a tővéghangzó eltűnése — melyet természetesen sorva
dásnak kellett megelőznie — a keleti nyelvjárásokban indulhatott meg, majd
•a, nyugatiakra terjedt á t (1. GULYA J . : NyK. LXII, 49). Föltehető, hogy a sorvadási tendencia a K.-ban és a P.-ben néhány igetőn megakadályozta a tővégi
vokális nyílt teljes hanggá változását. Meg kell mégis jegyeznem, hogy fordí
t o t t viszonyra is van e g y adatom: É . tâ'Rcûtum ~ K. tärHam 'lassen', de i t t
figyelembe veendő, hogy a második szótagok t a r t a m a különböző.
6. Az m előtti magánhangzó minősége tehát az alapige fonetikai szerke
zetétől függ, de nem föltétlenül, mert pl. lélektani indítékok is módosíthatják.
Ez arra mutat, hogy a kérdéses magánhangzónak nincs funkciója, azaz egy
szerű jelentés nélküli tővéghangzó vagy ,,kötőhangzó", mely könnyen ki is
eshet. Ennek hangsúlyozása az im igenévtől való elhatárolás miatt fontos,
mert annak i-je viszont állandó.
5. Egyes szovjet nyelvtanok és a Survey szerint a képző alakja me is
lehet (1. 2. p.). Kérdés, hogy a népnyelvi szövegek tanúsága alapján ez a vég
hangzó történetinek, vagy másodlagosnak tekintendő-e.
1. Abszolút szó végen mindössze a következő mé-végű alakokat találtam:
É . lä%er yûntè masmê 'páncélruha valahogy rá van öltve' (II, 113), tar punkän
pinmê 'kendőjét fejére tette' (IV, 215), luwä la'îlâ nän%-älmame 'lova lábát
emelinti' (I, 20), surti yär-pikät ti sëlêpamê 'rénszarvas tulokját ím megszerezte' (II, 108), sayäyä %ot-tarèmtamé 'hajfonatai szét vannak eresztve'
(I, 29). Ezek közül az első kettő csupa im.-igenév közt szerepel, a kérdéses é
t e h á t ezek hatása is lehet. Valószínűbb azonban, hogy a véghangzó mind az
öt adatban egysz. 3. sz. birtokos személyrag, mely néha jelentkezik az m-állítmányon.
A K.-bol négy adatot tudok idézni: kwalmä söut 'Midőn fölkelt' (IV, 167),
kwqlepéma söut 'Midőn kiment' (1,167), kitilemä söut ' M i d ő n . . . kérdezte'
(IV, 169), koimd ppôàlt 'Nachdem . . . sich niedergelegt hatten' (II, 329).
Az igenév mindenütt névutós, ilyen használatban pedig rendszerint megkapja
a cselekvő személyre utaló személyragot. Igaz ugyan, hogy az igeneveken
a K.-ban rendszerint a í-elemű egysz. 3. sz. ragalak szerepel (példák a mondat
tani részben), de elvétve „különösen a Felső-Konda vidékén" előfordul az é is,
,,mely az éjsz. és középlozv. -ä megfelelője" (VNyj. 195). Azt hiszem, az idézett
négy adatban ez a puszta magánhangzóból álló személyrag jelentkezik
( M U N K Á C S I adatai FK.-iak, KANNISTÓÓ KK.-i).
A föntieken kívül nincs adatom arra, hogy abszolút szóvégen az m
u t á n vokális volna. A ragok és a képzőszerű elemek előtt található magán
hangzók nyilván másodlagos ejtéskönnyítők, ezekkel nem is foglalkozom.
A me-változat tehát, melyről a KMRSzl. 54. 1. azt mondja, hogy rendszerint
megkapja a birtokos személyragokat, tk. elvonás a személyragos alakokból,
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ill. maga az egysz. 3. sz. alak, mint a JPNSz. idézte miname jui paît 'nocjie
ero yxofla' (174).
2. Nem alkalmazható azonban ez a magyarázat a KMRSzl. 54. lapján
idézett minamete jui palt 'ua.' stb. példákra, mert ezekben egysz. 3. sz. ragként
a magánhangzós szótövekhez járuló t-s ragváltozat jelentkezik.
Ismeretes hogy az É.-ban s a T.-ban (mely utóbbira azonban ragos
igenévi adatom nincs) a mássalhangzós szótöveken az egysz. 3. sz. ragja
puszta vokális. Az w-igenevek túlnyomó többségében ezt is találjuk, d e
szórványosan a í-elemú személyrag is előfordul. Ezek az esetek különféleképp
magyarázhatók.
a) Nem kétséges az értelmezés ott, ahol a -mât, -met végű igenév hatá
rozói szerepű, pl. É. nän^ kwälmät 'a midőn fölkel' (I, 4), yâtèl va'îlémat 'napszálltakor' (IV, 170) stb., Szo. iuß sáltmsD 'Als er eintritt' (II, 87), kon ärjuoßatamlt 'als er hinausblickt' (III, 35) stb., FL. iomantamlt 'indem sie . . . geht'
(I, 85). Ezekben ui. kétségtelenül az egysz. 3. sz. igenévnek t lokativuszragos;
alakjával van dolgunk.
b) Hasonlóan világosak az ilyen FL. alakok: silmte 'hatte geschnitten',
nôlêxalmumtE 'hat gehoben' stb., melyek az igenév tárgyas ragozású egysz.
3. sz. alakjai. Valószínűleg ide tartoznak az É. ponimtamté 'van odaszorítva'
(tk. 'odaszorította'), tarémtamté 'szét eresztette'-féle alakok is (ezek tárgyalása
a mondattanba tartozik).
c) Nehézséget csak annak a néhány, adatnak az értelmezése okoz, mely
ben a végződés t-je az igenév mondatbeli szerepe miatt nem tekinthető kétség
telenül esetragnak, sem igei személyragnak. Ezeket kissé bővebb szöveg
környezettel idézem.
É. taw an-mönt %atpä tawmät nankés 'Az előbb itten úgy látszott, mintha
valaki evezett volna' (II, 89). A mondat átírás REGÜLY K L . eredetijéből:
tau kattpä tqumét nängs (II, 88). A tatvmät a fordítás és a vogul mondat
szerkezet szerint egyaránt alany, egysz. 3. sz. raggal. Ez az alak azonban
MuNKÁcsrnál rendszeresen mä-végződésű. A kérdéses t itt többféleképp is
értelmezhető. Föltehető, hogy mégis locativusrag, s akkor így volna fordí
tandó: 'az előbb valaki evezésében látszott'. Ez a szerkezet azért szokatlan,
mert a nomen actionis birtokos személyragos. A vogul mondat azonban ataw 'ő' névmással kezdődik, mely itt nyomosító szerepű (vö. a maga hasonló
funkcióját a régiségben), úgyhogy MUNKÁCSI fordítatlanul is hagyta. Lehet
hogy a mondat-alakítás közben a közlő a névmást mégis birtokos jelzőnek
érezte, s azért látta el a hozzátartozónak vélt igenevet személyraggal. Másik
lehetőség, hogy az átírás közlőjét a fölolvasott REGULY-szöveg befolyásolta,
melynek K L . nyelvjárásában viszont az egysz. 3. sz. ragja mássalhangzós
töveknél „rendesen -ä; de néha -ät i s " (VNyj. 108). Végül — s ez látszik leg
valószínűbbnek — lehet a végződés egyszerűen analógiás eredetű, az im*-r
vagy esetleg az n»-igenevek mintájára.
Az előzőhöz hasonlók: É . kivon ta joyiemät sujti 'ím kívülről az ő jövetele
hallik' (III, 70), lü ta noumätä sujti 'hallik, hogy a ló neki indult' (I, 14) s t b .
Szo. n"n£ sàiGàlamâtïD närjGlüpi'BE mäßätan tôHtmà 'Als sie aufwacht,,
ist ihr Lärchenbaum ans Ufer des Landes getrieben' (I, 215 — 6). Az igenév
végén a locativusrag áll, de az előtte levő személyrag nem puszta vokális „
hanem te. I t t aligha lehet más magyarázat, mint a mondatvégi ima-állítmány
analógiás hatása, mely hangalak (-ama- ^ -ima) és jelentés (határozó <W álla
potjelölő) irányából egyaránt érhette az igenevet.
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Ugyancsak analógiásnak magyarázható az a néhány eset, melyben az
ät-, eí-végű igenév névutós szerkezet tagja: É. to% jänmeltemät-%alt 'A mint
úgy neveli' (II, 19), Szo. kônney lapa'met Irt 'als sie draussen erscheint' (I, 151);
nöng rôgtuptagtamèt irt 'nachdem sie erwacht ist' (II, 50). I t t a névutó miatt
a t-t semmiképp nem tekinthetjük esetragnak. A t-s személyrag jelentkezésében
viszont valószínűleg annak is szerepe van, hogy mindezek négy-, ill. öttagú
alakok, amilyenek ritkák az m-igenévnél, viszont aránylag gyakoriak az
im m-nél, amelyhez természetesen a t-s személyragnak kell járulnia. I t t tehát
bizonyos ritmikai-fonetikai okok is közrejátszhattak a nyelvérzék megzavarodásában.
Van egy ktsz. 3. sz. adatom is, melyben a magánhangzós tövekhez járuló
-Un személyrag mutatkozik a várható -In helyett: Szo. iuß pxtumaUnt
'Als
sie nach Hause kamen' (I, 219); az utolsó t locativusrag. A személyrag szabály
talan alakja talán szintén fonetikailag magyarázandó: a harmadik szótagba
került „kötőhang" teljes, nyílt hangzó, melyet a közlő pillanatnyilag tővégnek
érzett, s ezért a magánhangzós tövekhez illő ragalakot tette hozzá.
Bizonyos, hogy az itt előadott magyarázó kísérletek egyike sem teljesen
megnyugtató, sőt, a legjobb esetben is csak valószínűnek tekinthető. Figye
lembe kell azonban vennünk, hogy a mindössze 10—20 efféle adattal szemben
mintegy félezer olyan adat áll, amelyben az egysz. 3. sz. ragja a mássalhangzó
szótövekhez járuló puszta magánhangzó. A fölsoroltak ennek oly elenyésző
töredékét alkotják, hogy joggal tarthatjuk őket téveseknek, analógiásoknak,
vagy egyébként szabálytalanoknak; semmi esetre sem ingathatják meg annak
a 98%-nyi adatnak a vallomását, melyben az egysz. 3. sz. ragja ä, ill. e.
Ezek az ősi személyragós alakok — különösen összevetve az nm- és az immigeneveken rendszeresen jelentkező í-elemű személyragokkal — kétségtelenné
teszik, hogy a kérdéses képző a vogulban puszta m, melynek esetleges vég
hangzója igen régen, föltétlenül még a birtokos személyragozás fonetikai
alaktani rendszerének megszilárdulása előtt, nyomtalanul eltűnt. 5
6. Mindezek alapján most már válaszolhatunk a képző hangalakjával
kapcsolatban fölvetett két kérdésre: 1. az m előtti vokális n e m f u n k c i ó s
e l e m , hanem tővéghangzó, ill. kötőhang; 2. az m utáni vokális n e m
s z e r v e s r é s z e a képzőnek; ami magánhangzó ragok és képzőszerű
elemek előtt jelentkezik, az megőrzött véghangzó, vagy ejtéskönnyítő kötő
hang, abszolút szóvégen pedig —• az idézett néhány esetben — kétségkívül
másodlagos. A képző funkciójának hordozója maga az m.

II. Az im képző
1. Míg az m képző az egész vogul nyelvterületen általános, az im-nek
csak az északi nyelvjárásokban van amattól határozottan elkülönülő hang
alakja (a T. m-igenév történetileg az É . im.-igenév megfelelője, ezért azt ott
fogjuk tárgyalni).
5
Lehet hogy eredetileg minden nyelvjárásban két alakja volt az esz. és ktsz.
3. sz. ragjának, s a különbség a véghangzó lekopása következtében tűnt el a keleti és a
nyugati nyelvjárásokban (vö. NyK. LXIII, 95 k.).
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MUNKÁCSI szerint az É.-ban az m mellett a ,,participium praeteriti egy
másik képzője -im, mely azonban ilyen értelemben ritkább használatú"
(VNyj. 45). A többi nyelvjárás leírásában nem is szól róla az igenevek közt
(vö. 129, 179, 225, 252 — 3), s a T.-ban is csak az m alakváltozatai közt említi
az -am és -ém mellett, mint a participium perfecti képzőjét (295).
AHLQVIST nyelvtanában nem találtam utalást külön im képzőre (vö.
WGr. 137—8, 179). A névszóképző m-re idézett példáiban ugyan (az egyetlen
jim 'ankunft' kivételével) mindenütt i-t ír (pätim 'fall', menim 'abgang',
joltim 'schöpfung' stb. i. h.), de minthogy a betűket sehol nem magya
rázta meg (1. WICHMANN: i. m. XI), ez i-k hangértékét nem tudjuk meg
állapítani. Mivel mindenütt ez a betű szerepel a tőle m-képzősöknek minő
sített származékokban, talán föltehető, hogy sorvadó, redukált hangot jelöl
vele.
CSERNYECOV—CSERNYECOVA szerint az im passzív szerkezetekben hasz
nálatos, mint a befejezett cselekvésű igenév képzője. A szerzők említenek ime
változatot is, melynek funkciója szerintük azonos az z'm-ével (KMRSzl. 55).
Szerepel ezenkívül az im-származék a ragozási táblázatban mint participium
passivi, s lehet hogy ezt (nem pedig az tme/tma-származékot) tartják az elbe
szélő mód passzív tövének (i. m. 43).
CSERNYECOV nyelvtani vázlatában nem említi külön az im-et a névszó
képzők közt, de az -m, -me képzőnél adott két példája közül a második im
végződésű: totim sun 'npHBeßeHHafl HapTa' (JPNSz. 174); az elbeszélő módról
szólva azonban nem.említi a szenvedő tövet (1. i. m. 185).
KÁLMÁN B É L A nem szól erről a képzőről (vö. MsNyk. 25).
LAKÓ GYÖRGY V. sorszám alá illeszti az im végződést az igenévképzők
közt, azzal a megjegyzéssel, hogy módhatározói jelentése van (erről 1. az im.
képzőnél), s múlt idejű melléknévi igenévként is előfordul (ÉMsNyt. 46).
COLLINDER röviden annyit mond, hogy az -im (-ime) származékoknak
kb. azonos jelentésük van az m-származékokkal. Ezen m-elemű képzők egyben
az elbeszélő mód cselekvő és szenvedő tövét alkotják (Survey 333).
BALANGYIN—VACHRUSEVA nyelvtanában nem találok említést az im
képzőről sem a múlt idejű participium végződését (MJaz. 140), sem az ige
nevek igei tulajdonságait tárgyaló részben (i. m. 142 kk.). A nyelvtan az.
im(a) végződést csak a határozói igenév képzőjeként tartja számon (1. az
im.-igenévnél), de megjegyzi, hogy személyrag nélkül jelzőként is szerepelhet
a mondatban (i. m. 147, 1. még 112).

2. Az É..ïm és im» képző azonosítása történetileg bizonnyal téves, bár
alaki egybeesés és ennek következtében funkcióbeli keveredés kétségtelenül
történt a két igenévképző származékai közt. Ennek ellenére az É. szövegekben
világosan fölismerhető az a kétféle mondattani szerep, mely a kétféle alakhoz
eredetileg fűződik: az im» gerundiumot képez (1. a III. részben), az im pedig
szenvedő participiumot.
Az im-participium csak jelzőként szerepel, funkciója tehát ugyanaz,
mint a szenvedő értelemben használt jelzői m-participiumé. A kettő vagyla
gosságát bizonyítják az efféle kifejezés-változatok: É . puháit ja
Jetim
ëlèm—xqlès (III, 17) ~ pu%nit j akté m elèm-%qlès (II, 327) 'köldöke vágott
ember', Szo. tàyle sál D iy m g^miq
Jcôjn (V, 169) ~ tàyle s ál DU m,
jeumir] kôJnÇV, 44) 'In die durch das Eintreten gefüllte Männerhütte', pl' t im
pÜD . . . si'se mar (IV, 21) ~ p s 'tum
pü't . . . si'si ma'ral (IV, 426/39) 'die
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Zeit, die man zum Füllen des Kessels . . . braucht', nur X"ßi> "ltum (od.
ölt im)
hol 'eine aus s c h l a n k e n . . . Fichten gefügte H ü t t e ' (11,116) stb.
Nyilván ez a funkcióbeli azonosság az oka annak, hogy az m-participium
az E.-ban is ritka: mindössze kb. 170 adatom van rá. Ilyenek pl.: É. püwim
ëlèm-yjalèsanâ 'elragadott embereit' (II, 120), vötné %äjim jiwét 'széltől ért fák'
(IV, 386); Szo. iünnim rhäDs 'die genähte Stelle' (III, 28), gó-ttl ylt tô'tim ne
'Eine irgendwoher gebrachte Frau' (I, 244) stb., stb.
3* Az a kisszámú im végződést mutató participium, melyet a többi
nyelvjárásban találtam, túlnyomóan j-s, vagy jésített mássalhangzós csonka
tőn jelentkezik, pl. K L . ( R E G . ) hűim voannem, (MŰNK.) hhujim
wanném
' h o l . . . feküdtem, az az erdőm' (III, 344, 345), (REG.) qngum ünsim . . . pi
'Anyám szülte . . . fiú' (II, 212; MUNKÁCSI átírásában ansém 213), pqnnsim
nqul pqaren 'megfőtt húsdarabjait' (IV, 317; MuNKÁcsmál^Nms'ém,), toazim iju
'száraz fa-' (IV, 136; MuNKÁcsmál tösém 137) stb.; AL. pcl'im vuoi 'fagyott
zsír' (IV, 130); P . pö'l'fm huA 'gefrorene Fische' (IV, 284); K. Jènyè sajim hhgm
'Sarka rothadt ember' (IV, 400; KANNisTÓnál sapm), khwojim metánéi 'fekvő
helyéből' (II, 229; KANNisTÓnál kopmmëtanl
II, 567 stb.); T. hűnél ponim
vöS 'kőből rakott város' (IV, 370), seirm hűl 'schlechte H ü t t e ' (III, 200).
Az ilyeneknek az im képző szenvedő jelentésére nézve nincs bizonyító erejük,
mert az m előtti i a tőbeli mássalhangzók hasonlító hatásának is tulajdonítható.
A fonetikai eredet mellett szól az a tény, hogy az ilyen tőtípus «m-származéka
cselekvő értelmű is lehet: K L . ut'uim harlein 'vízben úszott kan evet' (III, 294);
P . nliim eftkaipAoß hum 'Die . . . entflohenen fünfzehn Männer' (II, 7); T. ut'ne
minim äitäm 'vízbe merült (ment) ember' (VNyj. 295). De az effélék ellenére
sem tagadhatjuk mereven azt az elvi lehetőséget, hogy a szenvedő jelentésű
im végű participiumokban a fonetikai környezet n e m
létrehozta,
hanem m e g ő r i z t e a kérdéses i-t.
4. Ennek az elvi lehetőségnek támogatására két körülményt tudok emlí
teni. Egyik az, hogy a nagyon kevés szöveggel képviselt AL.-ból való két
adatomban az m előtti i nem magyarázható a környező hangok hatásával:
pattelim Un '(yEJTKy CTptsJiHJTb' (VNyj. 179, tk. 'a meglőtt evet') és ( R E G . )
am reytim nal tqul hitt sobel 'a tőlem kirázott nyíltoll [gyorsaságú] két csikó'
(IV, 103; MUNKÁCSI K L . átírásában rëytèm uo.). Ennek a szöveggyűjtések
idején már kihalóban levő nyelvjárásnak vallomása nyomós érv a mellett,
hogy az im, mint a befejezett cselekvésű melléknévi igenév szenvedő alakjának
képzője, egykor több nyelvjárásban is megvolt.
A második nyelvi tény, amely egy sajátos, szenvedő jelentést kifejező
im képző hajdan több nyelvjárásra kiterjedő használatát bizonyítja, az, hogy
néhány ige m ~ im származéka kétféle tőből alakul: É . lim **0 lajim 'lőtt',
mim r-w majim, K L . mim >-v majem 'adott', É . têm ^ tájim, K L . tëm r^ tqjim
'(meg)evett'. Az alakpárok elsője lehet cselekvő és szenvedő értelmű, másodika
viszont mindig szenvedő jelentésű. Ezekről a nagyon fontos igetövekről és
bennünket érdeklő származékaikról az im. képzővel kapcsolatban (1. ott 12. p.) >
szólok részletesen.
5. Tekintve az ím-participiumok következetesen szenvedő igenemét,
jogosnak véljük azt a föltevést, hogy a képző két alaktani elemet tartalmaz:
a befejezett cselekvésű melléknévi igenév m képzője előtti i a passzívum alaki

268

SZ. KISPÁL MAGDOLNA

kitevője. A képző elavulását az igenem szempontjából közömbös m-participiumnak széleskörű, az egész vogul nyelvterületen általános szenvedő értelmű
használata teljesen megmagyarázza.
III. Az t'm» képző
1. A minden nyelvjárásban meglevő w-képzőtől az É.-ban és a T.-ban
funkcióra nézve is világosan elkülönül egy testesebb képző, mely az m előtt i-t
(a T.-ban veláris tövekhez járulva f-t, e-t), és (csak az É.-ban) véghangzót
tartalmaz. Ez a toldalék, mint származékainak mondatbeli szerepei mutatják,
határozói igenevet képez. A toldalékkal kapcsolatos hangtani problémák abból
adódnak, hogy a nyugati nyelvjárásokban a gerundiumképző hangalakja nem
különbözik oly világosan és következetesen az m participium-képzőtől, mint
az É.-ban és a T.-ban, — a kondaiban pedig egyáltalán nincs alaki különbség
a határozói és a befejezett cselekvésű melléknévi igenév közt. A nyelvjárások
ez eltérő viselkedése két szorosan összefüggő kérdést vet föl: egyrészt, hogy
melyik nyelvjárás őrzi a képző eredeti hangalakját, másrészt, hogy a különböző
nyelvjárási alakok milyen történeti viszonyban vannak egymással. Tisztázandó
továbbá, hogy van-e alaktani különbség az É. nyelvjáráson belül a gerundium
képző és az i m participium-képző közt; a leíró nyelvtanok fölfogása ui. erre
vonatkozólag nem egyértelmű.
2. MUNKÁCSI minden nyelvjárás leírásában említ egy „gerundium"
(É., KL., P.), ill. ,,állapothatárzó gerundium" (AL.,K.,T.) képzőt: É. -imé
(mely „nyilván egybetartozó" az im participium praeteriti képzővel), KL. -ém
(az „éjszaki vog. -imé gerundiumnak középlozvai alakja"), K. -ém, -am
•(,,= éjsz. vog. -imé"), P. -imé, -im, -ém, T. -ém, -im (VNyj. 45, 129 — 30,
225 — 6, 253, 295). Az AL.-ban nem említi magát a képzőt, csak alkalmazására
hoz példákat, melyekben a végződés -am, -ém, -im (i. m. 170).
AHLQVIST nyelvtanában nem találtam utalást ilyen gerundiumra (vö.
WGr. 179, 137).
CSERNYECOV—CSERNYECOVA kis szótárának nyelvtani bevezetése a
határozói igenév képzőjeként -im szuffikszumot említ, továbbá egy -imej-ima
toldalékot, mely „rendszerint kapcsolódik a birtokos személyragokkal"; a ket
tőnek egymáshoz való viszonyát nem érinti (KMRSzl. 55). Szerepel továbbá
az ím«-származék a ragozási táblázatban, mint az elbeszélő mód passzívumának
töve (csak 2. és 3. személyekben). Lehet azonban, hogy nem a határozói ige
nevet, hanem a táblázat végén megadott im képzős participiumot tekintik a
szerzők módtőnek (i. m. 43, vö. még 41).
A JPNSz.-ban nem találtam említve ezt az igenevet sem a képzők közt,
sem az elbeszélő móddal kapcsolatban (vö. 174, 185).
KÁLMÁN B É L A szerint a határozói igenév (gerundium) képzője -imd,
mely a birtokos személyragokat is fölveheti (MsNyk. 25).
LAKÓ GYÖRGY az igenevek közt -VI. sorszámmal jelzi az -ima toldalékot,
megjegyezve, hogy szenvedő értelmű, múlt idejű melléknévi jelentése is van,
továbbá, hogy az m-igenévhez hasonlóan állítmányi funkcióban is használatos
(ÉMsNyt. 46).
COLLINDER összefoglalóan azt mondja, hogy az im
(-ime)-származékok
kb. azonos funkciójúak az -m f-me^-származékokkal, s ezek alkotják az elbe
szélő mód aktív és passzív tövét (Survey 333, 327).
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BALANGYIN—VACHBUSEVA nyelvtanában a határozói igenév képzője
-im(a). A szerzők szerint az -im változat főként személyragtalanul jelent
kezik, s ilyenkor jelző a mondatban, az -ima változat pedig személyragosan,
határozói vagy állítmányi szereppel (MJaz. 147). Hangsúlyozzák, hogy az
igenév szenvedő igenemű, ezért cselekvő alanya éppúgy részeshatározói esetbe
kerül, mint a szenvedő állítmányú mondat ágensa (i. m. 148 k., vö. még 112).
Mint ez összeállításból kitűnik, csak MUNKÁCSI különbözteti meg hatá
rozottan az im participium-képzőt és az imé gerundiumképzőt. Minden többi
szerző vagylagosnak jelzi a hangalakot is, a funkciót is, sőt a MJaz. egyenest
a határozói igenévnek tulajdonít jelzői használatot. Ezek szerint magára az
É . nyelvjárásra nézve is eldöntendő kérdés, hogy leíró és történeti szempontból
egy vagy két formáns-e az im és az im», más szóval: funkciós elem-e a gerun
diumképző vég vokálisa, vagy szervetlen járulékhang.
A többi nyelvjárásra vonatkozólag nemcsak a végvokális megléte vagy
hiánya jelent megoldandó problémát, hanem - a T . kivételével — azm« előtti
vokális kérdése is. Míg ui. ennek hangszíne az É.-ban és a T.-ban állandó,
a nyugati nyelvjárásokban és a kondaiban erősen ingadozik. — Valamennyi
nyelvjárásra nézve tisztázandó továbbá e vokálissal kapcsolatban, hogy részt
vesz-e, és ha igen, mily szereppel vesz részt a képző jelentésében.
A gerundiumképző hangalakjára vonatkozó problémák tehát a vég
vokálishoz, ill. az m előtti vokálishoz fűződnek.

a) A véghangzó kérdése
3. Abból a tapasztalati tényből kiindulva, hogy a toldalékokat leg
teljesebb formában az É . őrizte meg, elvileg a véghangzós alakokat kell erede
tinek tekinteni. Az alább következő adatokat ezúttal is rendszerint lelőhely
nélkül idézem. MUNKÁCSI adatainál megtartom a tőle általában használt
határozói igenévi fordítást, KANNISTO adatainál i t t is infinitívusszal utalok
az ige jelentésére. Megjegyzendő, hogy az igenév szenvedő jelentését — mely
e gerundiumnál nem kivétel nélküli, s lényegében az állítmányi funkcióra kor
látozódik — e környezetükből kiszakított adatok egyáltalán nem tükrözik.
Ez azonban i t t nem is fontos, mert a nemi vonatkozás mondattani kérdésével
i t t nem foglalkozom.
A hangtani példatárt igyekeztem úgy összeállítani, hogy a különböző
minőségű,és szótagszámú igetövek képviselve legyenek.
É . tájimé 'evén', lajimé 'lőve', majimé 'adva', ajimé 'iván', varimé
'készítve', éryimé 'énekelve', almimé 'emelve', mastimé 'öltöztetve', tärätime
'leeresztve', %aslítimé 'mohosodva', sa'Uimé 'örvendve', sülintimé 'rohanva',
änkwätime 'tekintve', poyèralimè 'bukdácsolva' stb., stb.
FL. tàiiims 'essen', sillme 'schneiden', pàtïme 'geraten', íünsims 'weinen',
tâyyatime 'behängen', pslamlïms 'in Brand geraten', moVamtaxtime 'eilen',
rörjkxyßlimfs)
'schreien' stb. stb. Mint az utolsó adat mutatja, a véghangzó
vagylagosan el is maradhat.
Szo. a) táii'me 'essen', a'lime 'töten', nëyime 'binden', pini'me
'legen'
stb., stb.
ß) ïàïii'mà 'schiessen', ßo'\iima 'nehmen', xö-iima 'geraten', pnlVmà
'frieren', kànNmimâ 'erzürnen', fêlimà 'entstehen', käRali'md 'aufgraben',
sürdrmima 'einschrumpfen', pusmalni'mâ 'heilen', ta'ttmnVmâ
'durchbohren'
stb., stb.
2 Nyelvtudományi Közlemények LXV. 2.
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MUNKÁCSI a véghangzót éppúgy e-vel írja, mint a n. képzőét. KANNISTO
F L . adataiban szintén e-t találunk, mint a n. képzőben mindig, de a Szo.-ban
à is jelentkezik, mégpedig jóval gyakrabban mint e. A két hang megoszlásának
föltételeit nem tudtam megállapítani, annál kevésbé, mert ugyanazon igető
származékán is előfordul mindkettő, természetesen a jelentés árnyalatnyi
eltérése nélkül: ßärime ^ ßäRi'mä 'machen', täratime ^ tänatima
'herab
lassen'. A két alakpár hangteste bizonyos artikulációs és tartambeli különb
séget is m u t a t (r ~ n, fél- és negyedhosszú *), de hogy a ritmikai-fonetikai
föltétel és a vég vokális hangrendje mint befolyásolja kölcsönösen egymást,,
azt — csupán az igenevek köréből gyűjtött anyagom alapján — nem tudtam
tisztázni. A kérdés megoldását ez összefüggésben egyébként nem tekintettem
föladatomnak, mert sokszáz adatom kétségtelenül bizonyítja, hogy a hangszín
problémája kizárólag hangtani probléma: a vokális minősége nem érinti az
igenévnek sem szerkezetét, sem funkcióját.
Lényegbe vágó azonban a véghangzó meglétének vagy hiányának kér
dése, pontosabban annak eldöntése, szerves része-e az a képzőnek, vagy másod
lagos járulék. A probléma tk. ugyanaz, mint a n. képzőnél, tehát megoldásában
is hasonló módszert követünk. Oly kétségtelen eredményre azonban, mint ott,,
aligha juthatunk, már csak azért sem, mert okfejtésünket szinte teljes egészé
ben az É. nyelvjárásokra kell alapozni. A többi nyelvjárás ui., ahol a vég
hangzók lekopása nagyobb méreteket öltött, jóformán semmi hangtani fogózót
nem nyújt. A T.-ról később külön lesz szó (10. p.). Az i t t következők, ha nincs
más jelezve, az É . nyelvjárási viszonyokra vonatkoznak.
Mivel a toldalékok hangteste az É.-ban a legteljesebb, az ott mutatkozó
állapotot irányadónak tarthatjuk. Sajnos, igenevünkre nézve az É. vallomása
sem egészen egyértelmű, úgyhogy következtetéseinket kénytelenk vagyunk
részben arra a törvényszerűségre alapozni, amely a számokban fejeződik ki.
Hiszen egy-egy alak túlnyomó gyakorisága nyilván nem véletlen, hanem a
nyelvi szabály tükröződése. E meggondolás értelmében a szabályostól eltérő
eseteket kell megvizsgálni és lehetőség szerint értelmezni.

4. Az imé toldalékról már MUNKÁCSI megállapította, hogy gerundium
képző, a vele alkotott származékok tehát határozók a mondatban. Teljességre
törekvő anyaggyűjtésemet számszerűen átvizsgálva azt tapasztaltam, hogy az
É.-ban mintegy 650 im» végződésű határozóval szemben 110 im végződésű áll.
Ez a hatodrésznyi „szabálytalan" használat nem elhanyagolható mennyiség
akkor, amikor épp a végvokális történeti vagy másodlagos voltáról van szó..
MUNKÁCSI fölfogása és a véghangzós adatoknak mégiscsak többszörösen
nagyobb száma az előbbi föltevés mellett szól. Ilyenformán a véghangzó
nélküli alakok kívánnak magyarázatot. A magánhangzó eltűnését — mint a
%• képzőnél — elsősorban mondatfonetikai okokra vezethetjük vissza.
a) Rákövetkező szókezdő vokális előtt az igenév véghangja könnyen
kieshetett a hangrés megszüntetésére, pl. a létigével kapcsolatban: É. mas%atim
qli 'fel van öltözködve' (IV, 172), kinsim qlsém 'vadászatból éltem' (IV, 243,
tk. 'vadászva'); Szo. néyim nley 'sind gebunden' (II, 145), la'p tàyyamm nlï
'ist . . . umhängt' (III, 28) stb. — Egyéb. magánhangzós szókezdet előtt:
É . punk tärätim ünli 'fejét leeresztvén ül' (I, 150), l'ünsim äs ti mini 'sírva megy
ismét' (I, 58); Szo. lößßinnim ünli 'sitzt . . . lesend' (LT, 80), sn-paslim nnsine
'hat . . . bereit' (III, 24), sâ'm sunsi'm ät'i 'kein Auge hatte (es) gesehen:1
(III, 31) stb. Összeállításomban 19 adat tartozik ebbe a csoportba.
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b) Igen gyakori a képző végvokálisának hiánya rákövetkező félhangzó
i l előtt: É . kinsim jämitäsem 'keresve járkáltam' (IV, 332), püyémtim jol
sältemtitä 'megfogván aládobja' (II, 291) stb.; Szo. gósyim jArni 'geht . . .
schlenkernd' (IV, 120), ïunsim iuß sálcns 'kam weinend herein' (I, 252) stb.;
FL. sryim iiß 'er kommt singend' (V, 114), iörala%tim iömifti 'geht . . . hochmütig herum' (II, 167), klslm(e)' iußsalteyyt 'treten pfeifend ein' (V, 101).
Ez utolsó adat ismét azt mutatja, hogy a^véghangzó vagylagos lehet. — Ily
mondatfonetikai helyzetben 21 im végződésű határozó áll anyagomban.
c) H a az igenevet nazális szókezdet követi, akkor a vokális kiesését
artikulációs renyheséggel is magyarázhatjuk: a két orrhang közt nem alkotják
meg az orális zárt a már jelentés nélkülinek érzett véghangzó képzésére:
É . ïunsim nân%-iiïl'ès 'sírva fölállott' (II, 112), mätä sunsilim mâ-tarmèl jäläses
'földjét megnézendő a földre jött' (IV, 321, tk. 'szemlélve'); Szo. nlnim minèyt
'sie gehen hintereinander' (II, 692; tk. 'összecsatolva'), nünslm
mcCnifti
'rupft . . ., sich (dabei) reckend' (I, 34). — Föltevésünk helyességét igazolni
látszik ez a F L . adat: psriim nënNtsati ti- pußß^s 'Es wurde nun eine gute
(gelte) Renntierkuh eingefangen' (III, 12). A jegyzetek szerint is psriim <
pïriïme, de participiumnak értelmezve: 'eine ausgewählte . . . R.' (207/23).
Néhány lappal utóbb azonban így találjuk a kifejezést: psriime kit ninjitsati
pupßn!
'Fang zwei gute (gelte) Renntierkühe ein! (III, 15), tehát k- szókezdet előtt teljes hangalakkal jelentkezik az igenév, mely fölfogásom szerint
mindkét esetben határozó: 'kiválaszt(at)ván a réntehén megfogatott', ill.
'kiválasztván két réntehenet fogj meg'. — Nazálisos szókezdet előtt áll az
igenév 9 adatomban.
d) Külön elbírálás alá esnek az összetételszerű állandóbb kapcsolatok,
melyekben ritmikai és hangsúlybeli mozzanatok is közrejátszhattak a magán
hangzó eltűnésében: É . ranyirn, sisyim 'kiabálva, üvöltve' (II, 178), rányim,
maukim 'ordítva, bőgve' (III, 67); Szo. sisyim rőr/^orim 'winselnd (und) heulend'
(111,36), Xä'yalim mo-ßßalim 'plaudernd, lachend' (I, 246), lü-nsim
tvstim
'weinend (und) betrübt' (I, 247), saßalim ß^nilim 'Mühe ertragend, Qual (?)
ertragend' (I, 464/2) : K A N N I S T O nem tesz vesszőt a két igenév közé, ami nyilván
az ejtésbeli szorosabb kapcsolat jele. Az effélékben a kapcsolat második tagja
a szólam harmadik szótagján kezdődik, s így megfelelő erős hangsúly esik rá,
míg ha az igenév végén megvolna a vokális, akkor az esnék a harmadik szó
tagba; hogy erre a fonetikailag kiemelt helyre értelmileg is fontos szótag
kerüljön, az igenév jelentés nélkülinek érzett véghangzóját egyszerűen kivetik.
A kapcsolat második tagjának végéről aztán ritmikai okból marad el a magán
hangzó.
e) A fonetikai okokon kívül talán egy alak- és mondattani sajátság is
számba jöhet a magánhangzó eltűnését előidéző okok sorában: az ún. „rag
lazaság" (Suffixlockerheit). 6 Ilyennek tekinthető a szerkesztésmód ebben a
FL. kifejezésben: kisußlim rörjh^ußlim(e) 'pfeifend (und) schreiend' (I, 148).
Az első tagról elmaradt a magánhangzó az előző pontban kifejtett okból.
De a második tagon vagylagosnak jelzett véghangzó fölfogható olyannak,
amely mindkét taghoz hozzátartozik, vagy akár olyannak, amely az össze
tételszerű kifejezésnek csak utótagján jelentkezik. Egyik magyarázat sem
8
Részletesen tárgyalja LEWY (Wort- und Satzverbindung 47 kk.); RAVILA szerint
e jelenség a vogulban rendszerint akkor fordul elő, ha a két tag óly szorosan kapcsolódik,
hogy szinte összetételt alkot (FUF. XXVII, 31).
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erőltetett, s az obi-ugor mondattani sajátságok mindkét értelmezést meg
engedik, akár egyidejűleg is.
/
f) Végül, de nem utolsó sorban, mondattani-szórendi okai is lehettek
a véghangzó eltűnésének, pl. az ilyen szerkezetekben: Szo. slipälsn ro'sim
ss ml ui ßiyr ùi iôttôïtaste, sispälsn rôK siyW me ssrnl ui ßiyr ui püt kißdrn
lônxàtà'zt 'Das vor ihn geworfene schwarze Wild, das rote Wild nahm er mit,
das hinter ihn geworfene schwarze Wild, das rote Wild glitt in den Kessel
hinein' (I, 64). A fordítás a két párhuzamos szerkezet im és ime végű igenevét
szenvedő participiumnak tolmácsolja. De a mondat így is érthető: 'Az eléje
dobott vadat . . . magával vitte, mögéje dobál(tat)ván a . . . vad az üstbe
gördült'; a második igenevet akár ok-, akár föltételhatározónak tekinthetjük.
Alakilag az első igenév szenvedő participium, a második gerundium; de a két
mondat fölépítése teljesen párhuzamos, a két igenév szórendje pontosan azonos,
a nyelvérzék tehát vehette akár mindkettőt participiumnak, akár mindkettőt
gerundiumnak. A véghangzó elég gyakori eltűnésével ui. az eredetileg kétféle
hangalak és a hozzájuk fűződő kétféle funkció keveredett a nyelvtudatban,
egy-két ilyen keverékszerkezet alapján analógiásán egész sor véghangzó nélküli,
„szabálytalan" használat jöhetett létre. Ilyen analógiás eredetűnek gondolom
azt a kb. 20 adatot, melyben az igenév véghangzójának eltűnése az előzőkben
említett okok egyikével sem volna megnyugtatóan magyarázható.
5. Ezeknél a csupán lehetőségként fölvetett érveknél jóval fontosabb,
mert döntő jelentőségű, az egysz. és ktsz. 3. sz. birtokos személyragos alakok
vallomása. Ezek ui. — éppúgy mint az n» képzős igenévnél — a í-elemű,
tehát a magánhangzós töveknél használt formában járulnak az im «-igene vek
hez. A gazdag adattárból csak szemelvényként közlök néhány példát; a személy
ragot a fordításban rövidség kedvéért nem jelzem.
É. a) %ajtimöt 'futva', äneimät 'tartva', sunsimät 'nézve' — ß) nätimätä
'úszva', l'ülimatä 'állva', perjimätä 'választva' — y) jälimät <~ jälimätä
'járkálva', älimät ^ älimätä 'levén', jünts%atimät ~ jüntsyatimatä
'varrván'
stb., stb.
Szo. a) tàiiima'D, täiimsD 'essen', guiim&D, guiimsi) 'ruhen', poßßaRälima'D, poßßaHälimsi) 'herumrollen', aiiimá'n 'trinken' — ß) antimite 'sammeln',
inmimàDe, jAmimsDe 'herumgehen', näßlimcUDe 'verfolgen' — y) ßäRimcCne ~ßänimsD 'machen', sàyRimcûne ~ sayflimsn 'hauen', nUmaxDe ~ ö'UmsD 'leben', sülinnima'ne ~ sülinnimsi)
'laufen'; minimste ~ mi'nimst
'gehen',
ünlimste ^> ünlimU 'sitzen' stb., stb.
EL. a) sunsimst 'schauen' — ß) minimste 'gehen', ünlimste 'sitzen',
alslimste 'töten', kisJ§^atimeète 'suchen', iôllêxasantimste 'anseilen' — y) iömiytimst(e) 'gehen'.
Ktsz. 3. sz.: É . qlimäten 'levén', minimalen 'menvén', ünlimaten 'ülvén',
Ultimaten 'etetve', %ulpjimêtën 'halászván', pusjelaytimètên 'elkapkodva' —
Szo. mîb nim^ètsn 'gehen'.
Érdekes, hogy e személyragos alakokban — természetesen a nem idézettekben is — a rag előtti, tehát képző végi vokális hangszíne nem azonos.
MUNKÁCSI abszolút használatban a toldalék véghangját é-nek írja, személyrag
előtt viszont a-nak, ill. ő-nek. Efféle váltakozásra maga is utal (VNyj. 12),
s e ^ á kettősség tapasztalható az n» -igenevek abszolút és esz. 3. sz. alakjaiban
is (1. NyK. LXIII, 86, 96). STELTSTITZ szerint MUNKÁCSI nem első, nyílt szótagi
a, ä, é betűje az a fonéma jele (ŐESA. 273). — KANNISTO FL. adataiban
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félhosszú vagy hosszú e-t találunk, ellenben a Szo.-ban, az FL.-hoz hasonló
tartamviszonyok mellett hol e-t, hol a-t. A y) alatt bemutatott, bőven adatol
ható csoport mintha arra utalna, hogy a kérdéses vokális hangszíne a szótag
nyílt vagy zárt voltától függ: ha a személyrag magánhangzós alakban járul
hozzá, akkor a előzi meg, ellenkező esetben e. E következtetésnek azonban
ellentmond mind az uo. idézett két utolsó adat, mind a Szo. a) csoport első
három adata, melyek azt mutatják, hogy nyílt és zárt szótagban ua. magán
hangzó, ül. zárt szótagban is mindkét magánhangzó jelentkezhet. Ez a kérdés,
mely csak a többi nem első szótagi magánhangzó történetével kapcsolatban
oldható meg, ezúttal közelebbről nem érdekel bennünket, mert — mint a vagy
lagosnak jelzett alakok kétségtelenül mutatják — az igenév jelentését és funk
cióját a vokális hangszíne egyáltalán nem befolyásolja.
Igen fontos és kiemelendő viszont az a tény, hogy a személyrag előtt,
magánhangzó t a r t a m á t KANNISTO mindig félhosszúnak, ül. hosszúnak jelzi,
éppen úgy, mint az n.-igenévnél. Az azonos tartamviszonyokat ugyanúgy
értelmezzük mint ott (1. NyK. L X I I I , 97 k.), s erős bizonyítékát látjuk benne
annak, hogy a vokális eredetileg a képzőhöz tartozott, mert valamely másod
lagosan behatolt ejtéskönnyítő aligha nyúlt volna meg. 7
Ugyancsak a kérdéses magánhangzó szerves voltát tanúsítj
alak
tani tény, hogy a z i g e n é v a z e g y s z . é s a k t s z . 3. s z . b i r t o k o s
személyragokat a magánhangzós töveknél
haszná
l a t o s a l a k b a n v e s z i m a g á h o z. A személyragos igenévi alakok
bizonnyal igen régiek — szinte elképzelhetetlen, hogy éppen çsak e határozói
funkcióban járult volna az ím-igenévhez egy másodlagos vokális, mely aztán,
ugyancsak másodlagosan, a magánhangzós szótövek birtokos személyragját
vonta volna maga után. Ez annál kevésbé valószínű, mert a sokkal nagyobb
számú m-igenéven nem találunk efféle magánhangzót, s azon a birtokos sze
mélyragok is a mássalhangzós töveken illetékes, tehát puszta magánhangzós
alakban jelentkeznek.
6. Az eddigiek alapján igazoltnak vehetjük azt a fölfogást, hogy az ige
név végén az É.-ban eredetileg vokális volt. Eltűnése — éppúgy mint az n.
képzőé — bizonyos mondatfonetikai föltételek közt indulhatott meg, s miután
így az iw-participiummal alakilag egybeesett, funkcióbeli keveredés is történt
köztük. Tulajdonképp az a meglepő, hogy ez a két nagyon hasonló igenév
a gyakorlatban ennyire elhatárolódik egymástól. Hiszen a funkciókülönbség
alaki kitevője csupán a végső vokális, ez pedig a nyelv érzék számára már a
szöveggyűjtések korában sem volt egyéb jelentés nélküli tővéghangnál.
Hogy a véghangzó eltűnését nem előzte meg sorvadás, azt K A N N I S T O
adatai kétségtelenné teszik: h a megvan a magánhangzó, akkor az mindig
alsó nyelvállású, hangzós, teljes hang, mely — mint fönnebb láttuk — a bir7
Érdekes, hogy a Szo. y) alatti adatok tanúsága szerint az igenév véghangzója a
személyraggal zárt szótagban hosszú, s általában akkor negyedhosszú, ha a személyrag
külön szótagot alkot. Ez a várttal ellentétes viselkedés vsz. ritmikai okkal magyarázandó :
ha a szó kiejtésének időtartama egy szótaggal megrövidül, akkor mintegy pótlásként
az utolsó (zárt szótagi) magánhangzó megnyúlik, viszont ha egy szótaggal hosszabb,
a beszéd ritmus-igényének megfelelően az utolsó előtti szótag magánhangzója megőrzi
eredeti rövidségét, ill. a szótag nyíltsága következtében gyöngén vágott lesz. Hasonló
jelenség pl. a magyar hangzónyújtó tövekben mutatkozó tartam-váltakozás (1. BÁRCZI,
Szótövek 25 k., 46).
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tokos személyragok előtt meg is nyúlik. E tényből továbbá azt lehet követ
keztetni, hogy a tő véghangok általános kopási folyamata nem érintette ezt
a vokálist, ez tehát a nyelvérzék számára a folyamat szélesebbkörű elterje
désekor is még világosan funkciós elem volt: a képző egyik jelentésmozzana
tának, mégpedig a határozóinak a hordozója.
piaf
E kérdéssel azért kellett ily tüzetesen foglalkoznunk, mert a leíró nyelv
tanok nagyobb része, mint láttuk, nem tartja külön e képzőnek sem alakját,
sem funkcióját a participium-képző im-étől. Nem határolja el őket SZABÓ
DEZSŐ sem, ellenkezőleg, úgy véli, hogy a kettő ,,minden szabályosság nélkül
váltakozik", s meg is kísérli levezetni egymásból a határozói és a jelzői hasz
nálatot (NyK. XXXIV, 433 kk.). Ez a tévedés, meg a nyelvjárási különbségek
— egyébként teljesen érthető 8 — elhanyagolása vezette arra az ugyancsak
hibás elvi következtetésre, hogy a vogulban ,,a jelző a hangalak minden válto
zása nélkül szolgálhat határozó gyanánt is (i. m. 430). Valószínűleg ennek a
megállapításnak nyomán vélekedik PÓLAY is úgy, hogy ,,az -im part. praet. is
sokszor gerundium értelemben fordul elő" (NyK. XXXV, 425). Jóval óvato
sabban fogalmaz az ugor nyelvállapot ihletett búvára, MÉSZÖLY, mikor csupán
annyit mond, hogy az ugor nyelvekben „ugyanazon igenévnek lehet j e l z ő i ,
lehet h a t á r o z ó i szerepe i s " (NytörtFejt. 75, ÓmSzöv. 177). ő tehát nem
nyilatkozik arról, egyidejűnek tekinti-e a kétféle szerepet, vagy — ha nem —
melyiket tartja elsődlegesnek. Történeti kutatásai során azonban ismételten
rámutatott, hogy a fgr. nyelvekben a határozónak lehet jelzői funkciója, is
(pl. i. m. 15, 38; 128, 142 stb.), sőt kimondja azt az elvi szempontból rendkívül
fontos tételt, hogy ,,ha egy szónak adverbiumi szerepe is, nomeni szerepe is
van, nyilvánvaló, hogy az adverbiumi az eredetibb" (MNy. X X I I , 87). Ez
egyébként logikusan folyik abból a minden fgr. nyelvben tapasztalható mondat
tani tényből, hogy a határozó jelzőül is állhat, 9 s ilyenkor természetesen,
mint minden jelző, jelzett szava elé kerül. Végső soron ez az ősi mondattani
és szórendi sajátság az oka annak, hogy a fgr. nyelvekben a határozók oly
gyakran „önállósulnak", azaz ragtalan névszóvá válnak a nyelvérzék számára. 10
E meggondolások alapján azon im-végű határozókat, melyek SZABÓ
ÜEZSŐt megtévesztették, én véghangzójukat vesztett gerundiumoknak tekin
tem (1. fönnebb 4. p.). Ennek hangsúlyozása azért szükséges, mert ezen az elvi
alapon kísérlem meg a többi vogul nyelvjárás véghangzó nélküli határozói
szerepű w-igeneveinek történeti értelmezését.
7. A nem É . nyelvjárásokban ui., mint a VNyj.-ból fönnebb idézett
összeállítás mutatja, nincs sajátos hangalakja a határozói igenévnek (a T.-ról
alább a 10. p.-ban külön lesz szó). Ami a véghangzót illeti, nyoma sincs a
K.-ban és a T.-ban, de a nyugati nyelvjárások közül a KL.-ból aránylag bőven
8
SZA.BÓ D. kutatásaihoz csak MUNKÁCSI anyagát használhatta (az evangélium
fordításokat jó okkal hagyta figyelmen kívül, 1. NyK. XXXIV, 60), s abban esak az Ë .
van megfelelő gazdagsággal és változatossággal képviselve. — Érthetetlen azonban,
hogy a VNyj.-nak a gerundiumra vonatkozó határozott megállapításait egyáltalán nem
vette tekintetbe.
9

MÉSZÖLT említett dolgozatain kívül 1. pl. FOKOS: K S Z . X I I I , 98 kk., UOTILA:

Vir. 1945: 332 k., E E V A L I N D E N : Vir. 1954: 288 k.
10

„Önállósult határozók" c - n már SIMONYI egész sereg határozóragos alakokból .
keletkezett névszót mutatott ki a magyarban (Budenz-Album 50 kk.), vö. még pl.
ZOLNAI G Y . : NyK. XXIII, 164 k.
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adatolható. A véghangzó hiányát MUNKÁCSI is másodlagosnak tekintette,
;ami világosan kitűnik abból a megjegyzéséből, hogy „Reguly idejében .még
teljesebb -érné alak járhatta"; példaként idézi R E G U L Y kéziratából a jqngqmrriä
'van körülvéve' szót, mely az ő ugyancsak K L . átírásában joqnkhém alakú
(VNyj. 130, vö. VNGy. IV, 128). Ezen kívül még a következő véghangzós
alakokat találtam REGÜLYnál: väjemmä 'véve' (IV, 315; MŰNK. vajém uo.),
lunsimä 'sírva' (II, 86), tistemä 'búsulva' (II, 87), ajemä 'elaludva' (II, 127),
kinzemä 'keresve' (11,206), kqnzemmä 'jegyezve' (III, 336), pätämmä 'elvál
tozva' (III, 408, kétszer), çlema 'levén' (IV, 103, 314; az előbbi MuNKÁcsinál
ölim!), sqkqrmä 'hadonászva' (IV, 148), jälleloalemme 'járkálván' (III, 350;
MuNKÁcsinál jallèloqlêm uo.), jäytla%temä 'vagdalván' (IV, 317, MuNKÁcsinál
i s véghangzós: jäyßa%temä). Esetleg ide tartozik még: jql ojqmän 'elaludva'
(IV, 241), ha ti. a szóvégi n jelentés nélküli töltőhang (erről LLTMOLA WVd.
IV, 423/11 irodalommal); lehet azonban, hogy ez sajátos gerundium
végződés (vö. VNGy. II, 555). E 13 — 14 adattal szemben 21 véghangzó nélküli
áll, és 3 olyan személyragos, melyben a magánhangzó mivolta nem állapítható
meg: kannzemem 'jegyezve' (III, 336), pqnnzimen 'megérve' (IV, 133), joamemét
'járva' (II, 212). A vokálisos igenevek száma tehát a KL.-ban éppen két
harmada valamennyi előfordulásnak — ez az arány pedig jelentékenynek
mondható.
A KL.-n kívül még a P.-ből tudok véghangzós alakot idézni, ugyan
csak R E G U L Y gyűjtéséből, de a véghangzó megvan MUNKÁCSI átírásában is:
•q,ars poalt imä, ill. oaréé paltimé 'tűzbe rakva' (III, 524, 525). KANNISTO
P . szövegeiből 38 határozói szerepű m-igenóvi adatom van, valamennyi magán
hangzó nélküli.
8. A képző véghangzójára vonatkozó vizsgálódásaink eredményét a
következőkben foglalhatjuk össze: 1. az É. nyelvjárásokban általánosan meg
van; hiánya másodlagosnak tekintendő, éppúgy mint a n* képzőnél. — 2. Hogy
eredetileg szervesen hozzátartozott a képzőhöz, azt alaktanilag az egysz. és a
ktsz. 3. sz. személyragos alakok bizonyítják. — 3. E mellett szól az a tény is,
hogy R E G U L Y K L . szövegeiben még gyakran mutatkozik a véghangzó,
MUNKÁCSI átírásaiban már nem. Ez arra vall, hogy a két gyűjtés közt eltelt
mintegy negyed század alatt a kopási folyamat rohamosan fokozódott. Az eltű
nés jól beleillik a vogul véghangzók történetének általános tendenciájába,
az a föltevés viszont, hogy jelentkezése másodlagos, semmiképp sem hozható
vele összhangba. Ellenkeznék a történeti szemlélettel az olyan elképzelés,
hogy a magánhangzó nélküli állapot az eredeti, majd a X I X . század 40-es
éveiben föltünedezik egy vokális, de éppen csak a határozói szerepű igeneveken,
hogy aztán a 80-as évek végére teljesen eltűnjék. — 4. Mivel a véghangzók
eltűnése vsz. a XV—XVI. században indult meg, a képzővégi vokális, ha
puszta véghangzó lett volna, bizonyára teljesen eltűnt volna a KL.-ban
R E G U L Y koráig. Hogy mégsem t ű n t el teljesen, az csak azzal magyarázható,
hogy sokáig elevenen érezték a vokális funkcióját. Később — kétségtelenül
m á r R E G U L Y korában is — elhomályosult a magánhangzó alaktani szerepe;
ettől kezdve osztozott a többi véghangzó sorsában, s eltűnésének folyamata
25 év alatt be is fejeződött. — 5. E megfontolások alapján a többi nyelvjárás
ban a magánhangzó hiányát másodlagosnak tekintjük, és szintén a funkció
vesztés nyomán bekövetkezett lekopás következményének tartjuk. — 6. A vég
hangzó funkciója természetesen azonos volt az n. képzőével, s mint ott, itt is
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az volt eredetileg a szerepe, hogy a deverbális névszót határozóvá tegye.
Hogy e határozórag uráli *&-ra vagy *?i-re megy-e vissza, annak eldöntésével
itt sem foglalkozunk.
b) A képző i elemének kérdése
9. Az m-participium hangalakjának tárgyalásakor láttuk, hogy a meg
előző vokális vagy redukált, vagy alsó nyelvállású teljes hang minden nyelv
járásban. A határozói igenév képzője viszont — mint az előzők mutatják —
az É.-ban kivétel nélkül i-n kezdődik. Ezt a vokálist, állandó hangszíne miatt,
nem tekinthetjük sem tő véghangzónak, sem „kötőhangnak", hanem föltétlenül
a képző szerves elemének kell fölfognunk. Az É . nyelvjárásokban oly világot*
a helyzet, hogy a kérdés további részletezésére nincs szükség.
Más a helyzet a középső nyelvjárásokban, ahol — mint ismételten lát
tuk — lényegében nincs alaki különbség az m és az im. képző között. Mégsem
tarthatjuk az alaki differenciátlanságot eredetinek, az É . állapotot pedig
külön nyelvjárási fejleménynek, mégpedig azért nem, mert a g e r u n d i u m
k é p z ő j é n e k a T. - b a n i s s a j á t o s a l a k j a v a n , véghangzó
nélküli ugyan, de az m-et előző magánhangzó megfelel az É . i-nek. Mivel a
magánhangzókra vonatkozólag a T. vallomása döntő jelentőségű, a T. viszo
nyokat tüzetesen meg kell vizsgálnunk.
10. Míg a T.-ban az m képzőt megelőző magánhangzó mindig redukált 3,
az aránylag föltűnő gazdagon adatolható (mintegy 100) határozói igenévben
az m előtt KANNisTÓnál kivétel nélkül t e l j e s v o k á l i s t találunk :
palatális szókban i-t, velárisokban (TJ.) e-t, ill. (TC.) e-t (a továbbiakban e két
nyelvjárás-változatot nem különítem el). KANNISTO szövegeiből mintegy 60
adatom van erre az. igenévre, valamennyi teljesen egyértelműen viselkedik,
úgyhogy elég néhányat bemutatni belőlük:
a) ieii'"m 'kommen', ü\ii°m 'nehmen', e\iim 'trinken', ilkà'lim 'gehenV
termà'lïm 'erschrecken', nô'rjketi'm 'aufbinden', mmd'mtE%tlm 'sich losreissen' stb.
b) tatè-m 'bringen', Aôkè-m 'schlagen', somè'm 'galoppieren', tönßsd'psm
'aufstellen', aAtà-tèm 'betrügen', tatô-Aagtèm 'sich anstrengen' stb.
c) A szabálytól csak annyi eltérés van, hogy azon mélyhangú tövek,,
melyek j-t vagy jésített mássalhangzót tartalmaznak, olyan alakban veszik
magukhoz a képzőt, mint a magashangúak : Aöni>siy"m 'weinen', Jcôirm
'ruhen', ii'lpîstïm 'öffnen'. A fonetikai ok nyilvánvaló. Utalt rá már MUNKÁCSI
( V N V J . 2 9 1 ) , ' K A N N I S T O (FUF. XIV, 55 k.) és STEINITZ (WogVok. 54). tjgy
látszik, a vegyeshangú szók is így viselkednek: Jcasrthn 'laufen'.
MUNKÁCSI szövegeiből kb. 40 adatom van; palatális hangrendben ő is
m - e t ír, velárisban azonban em-et:
a) jajím 'jővén', mäjim 'adva', pätim 'leesve', íl-jiytim 'levágva', aleslím
'vadászva', méskétim 'öltözködve' stb.
b) puném 'fonván', mqrtém 'megmérve', jü-üttém 'becsukva', khqlúlém
'szétszóródva', lônstqytèm 'sírva' stb.
c) nöntím 'pihenvén', khujalim 'búslakodva', nqrtím 'terítve' stb. —
Vegyes hangrendű: toulémlim 'röpülve'.
d) MuNKÁcsinál vannak hangtanilag nem igazolható eltérések is. ~Etgyrészt tumlántim 'ellopva', khq,rq,úlatlm 'őrködvén' — másrészt jaflkhém 'játszva'„
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värem 'csinálva' stb. Ez a néhány — talán csak jelölésbeli — ingadozás termé
szetesen nem befolyásolhatja- az általános szabály érvényét.
A T. adatok megerősítik azt az északiakból levont következtetést, hogy
ezek az állandó hangszínű teljes vokálisok a képzőhöz tartoznak, tehát részesei
a képző jelentésének. De ezen kívül azt is tanúsítják, hogy a képző ősi alakulat
lehet, mivel e magánhangzók pontosan követik a hangzóilleszkedés törvényét:
T. nem első szótagi i és ugyanilyen (TJ.) e, (TC.) g hangrendi megfelelői egy
másnak STEINITZ szerint is (WogVok. 54, 52, vö. K A N N I S T O : F U F . XIV, 52).
Hogy a korrelativ magánhangzópár közül az * az elsődleges, azt az É . im. alak
meggyőzően bizonyítja. 11
Mindezek u t á n nem férhet kétség ahhoz, hogy az É . és a T. képző törté
netileg összetartozik. A T.-ban nincs ugyan meg a végső magánhangzó, de
hiánya fonetikai alapon megnyugtatóan magyarázható. Egyrészt az igenév
állítmányként a T.-ban mindig a létigével (egy-két esetben a 'bír' igével)
áll, úgyhogy vele értelmileg és nyilván hangtanilag is egy szólamot alkot,
pl. tojt patím g,l 'hó van (ráhullva)' (IV, 402), tatè-m àA 'Sie ist gebracht'
(III, 171), sâ% käll'm âAàt 'erschienen . . . alle' (III, 199) stb. Ilyenkor a létigét kezdő vokális előtt az igenév véghangzója a hangrés elkerülésére könnyen
kieshetett. Másrészt figyelembe veendő, hogy az im» véghangzója — épp a
legősibb és leggyakrabban használt egytagú igetöveknél — a harmadik szó
tagba kerül. Minthogy a T.-ban a szóhangsúly rendszerint a második szótagra
esik (1. pl. E. I T K O N E N : NyK. LVI, 11), a harmadik szótag teljesen hangsúly
talan, és szinte természetes, hogy ebben a helyzetben a kérdéses vokális, mely
a nyelvérzék számára már jelentés nélkülivó vált, nemcsak mondatfonetikailag
esett ki a szólamból, hanem más helyzetben is eltűnt az igenév végéről.
11. A teljesen világos É . és T. viszonyokkal szemben a nyugati nyelv
járásokban és a K.-ban úgy látszik egyáltalán nem lehet már alaki különbséget
tenni az m és az im* toldalék közt. Legföljebb talán némi nyomai fedezhetők
föl annak, hogy egykor ezekben is megvolt a határozói igenév külön képzője.
Az alábbiakban ilyen nyomokat igyekszünk kimutatni.
A KL.-ban néhányszor i áll az m előtt: l'unsimä 'sírva' (II, 86), pqnnsim,
pqnnzimen
'megérve' (IV, 133, MŰNK. átírásában pqnsimèn),
kansimtä
'tudva' (IV, 152, esz. 3. sz.); a säimt 'elrothadtak' (IV, 241, plur. jellel) alakról
nem állapítható meg, ide tartozik-e, vagy m-származék. Ez a néhány adat
semmit sem bizonyít, mert az i minden esetben jésült mássalhangzó után áll,
tehát hasonulás eredménye is lehet. Van azonban egyetlen MUNKÁCSI-adatom,
melyben az i nem lehet fonetikai eredetű: ölim 'levén' (IV, 103, R E G . eredeti
jében qlemä van); ugyanez egy másik előfordulásban öléyn (IV, 314, R E G .
itt is cßemä). A kétféle hangalak ezúttal jobban bizonyít, mint ha egyforma
volna, mert úgy MUNKÁCSI tudatos írásmódjának tűnhetnék, így azonban arra
vall, hogy a valóban h a l l o t t szót írta le, abban pedig az i — talán a létige
származék gyakoribb használata folytán — nem mindenütt, vagy legalább
nem mindenki ejtésében színtelenedéit még é-vé.
Az AL.-ból csak 4 adatom van: sotlam 'száguldva', khujjim 'feküdvén',
reséêm12 'sírván' (VNyj. 170), jëkwêm 'táncolván' (IV, 417). A vokális több11

Az É.-ban és a T.-ban — és c s a k e két nyelvjárásban — egy másik i alaktani
elem is megmaradt: az i melléknévképző, 1. LIIMOLA: JSFOu. LVIII/3 : 54. j .
1!
LAz o betű hangértékéről MUNKÁCSI tudtommal nem nyilatkozott. A VNGy. III.
kötetéhez írt jegyzetekben helyette g-t használ (pl. III/2, 354): mg 'hely, föld'; KANNISTÓnál (WogVok. 95) és STEiNiTznél (WogVok. 187) a megfelelő szóban ê van: m§.
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féleségét bizonnyal az AL.-ban még eleven hangzóilleszkedés (1. VNyj. 154,
F U F . XIV, 56) magyarázza. De ezen túlmenően talán föltehető, hogy a 3
veláris szó magánhangzója a T. .§ (ez esetben az e-t a -és-, az i-t a -jj- okozná,
1. fönnebb a két c) pontot), az egy palatális é-je pedig a T. i elszíntelenedett
megfelelője volna.
A P.-ből mintegy 50 adatot találtam, túlnyomóan (42) KANNISTO gyűj
téséből. Köztük csak 2 is alak van: seUjm 'speien' (I, 12) és tunsim 'stehen'
(IV, 351); egyébként redukált magánhangzó, vagy (ritkábban) e áll, mint az
m participiumképző előtt. A két idézett adat semmit nem jelent, mert nincs
bizonyítékunk rá, hogy a jésített mássalhangzók megőrizték, nem pedig elő
idézték az t-t. — MuNKÁcsinál 3 P . adatban szintén é van: nunk-tëlèm 'felnövekedvén', khajêrlêm 'hamiskodva' és taílém 'jóllakva' (VNyj. 253), de
kettőben i jelentkezik: jannim 'játszván' (uo.) és ocrés paltimé 'tűzbe rakva'.
Ez utóbbi REGULY-átírás, és az eredetiben szintén így van: cars poalt imä
(III, 524, 525). Egy-két adatra ugyan semmit sem lehet építeni, mégis érdemes
megjegyeznünk, hogy ez az egyetlen adat összefüggő szövegben található
(a többi csak kiszakított mondattöredék), és hogy eredetileg R E G U L Y gyűjté
séből való, tehát a legrégibb valamennyi közt; így némi joggal gondolhatunk
arra, hogy esetleg az igenév ősi formája őrződött meg benne.
K.-i anyagomban egyetlen adatot sem találtam, melyben az m előtti
vokális más lett volna a határozói szerepű igenévben, mint a participiumban.
Minthogy a nem első szótagi vogul magánhangzók történetét csak a Szo.-ra
és a T.-ra vonatkozóan ismerjük (mindkettőt STEINITZ érdeméből, 1. OESA.
268 kk. és WogVok. 36 kk., 51 kk.), még azt sem tudhatjuk, mily vokálist
kellene várnunk az É. i és a T. i ~ e megfelelőjeként. A K.-ban mindig d vagy
ä jelentkezik [kivéve téèmâim 'mit dem Essen (und) Trinken', ahol az i SÜZ
igetővégij vokalizált alakja, és ujim ('nézvén'), ahol az i ugyancsak a tővégi^'
hatásával magyarázható], s mivel az É. és a T. alapján az im. képzőt közvogulnak véljük, elvileg föl kell tennünk, hogy a K.-ban nem első szótagban
is történt *i > d változás (az első szótagra nézve ezt igazolta STEINITZ, 1. a
WogVok. függelékeként adott táblázatban: ősvog. H >• A K . , K K . d, F K . i).
Elméleti föltevésünket egy hangtani ténnyel támogathatjuk.
Az obi-ugor tagadással foglalkozó dolgozatában K. SAL ÉVA az w-végű
tagadószókat (É., Szo. dt'im, K L . oçt'ém, AL. OQt'Um, P . ^àt'im stb., K. çàùm,
àoïim stb., 1. NyK. LVI, 59), KLEMM fölfogásához (NyK. XLVI, 393) csatlakozva, ra-participiumoknak tekinti, mégpedig egy t deverbális kauzatív képzővel ellátott tagadó igető származékainak (NyK. LVI, 65). Számunkra i t t
csak az a fontos, hogy e képző eredetileg természetesen jésítetlen volt, mivel
pedig most minden nyelvjárásban (a T.-ban más a tagadó szó) /' van, föl kell
tennünk, hogy eredetileg i állt utána s ez palatalizálta 1 3 (így K. SAL is i. h.).
Ez a tagadószó K A N N I S T O K. szövegeiben többnyire a-vel jelentkezik, ritkáb
ban ?-vel, de néha ua. mondatban is előfordul mindét változat, pl. üß à o t'y m
bis, tösdmmä QUO t'dm Öls 'Bäume waren keine, trockenes Land war keines' (I, 2).
Többször mintha nyelvjárási különbség nyilvánulna az alakok használatában:
a KK.-i Andrej I. Jutkinnál (általában B változat) szinte kivétel nélkül
çàt'dm van, az AK.—KK. közti nyelvjárást beszélő Afanaszijnál öaot'dm,
ritkábban äot'im (a közlők nyelvjárásáról 1. LIIMOLA, WVd. I, X X I j.). A K .
13

STEINITZ szerint a vogul -{- másodlagos, 1. FgrKons. 25.
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tagadószó viselkedése annyit mindenesetre bizonyít, hogy a nem elsó' szótag
ban is történhetett i > a változás.
Ezen kívül még* egy alaktani elem tanúságára hivatkozhatom: az i
participium-képzőt is találtam d alakban éppen Afanaszij közlésében: póAdmß dt d ßisdmnäi snäoßdnß ä t d ßisamnai 'Die Preisseibeeren pflückende schöne
Frau, die Blaubeeren pflückende schöne Frau' (II, 236, többször), de néhány
sorral följebb poldmß à t i, säoßdnß dt i van (a B változatban mindenütt
-ßeti, 1. 237). E gyér nyomok, melyek jó összhangban állnak a K. vokalizmusban mutatkozó általános kopási, színtelenedési tendenciával, némi alapot
adnak ahhoz a föltevéshez, hogy az inv határozói igenévképző egykor a K.-ban
is megvolt. A vóghangzó teljes eltűnése, minthogy a kopási folyamat itt indult
meg, nem szorul magyarázatra. Miután pedig az *-i- > -d- változás is meg
történt, a képző alakilag egybeesett az m-mel. Hogy azután a két igenév,
a gyakran érintkező (főként állítmányi) funkciók következtében a nyelv
t u d a t b a n is teljesen egybemosódott, azt valóban természetesnek kell t a r t a n u n k .
12. Az előzőkben talán sikerült bizonyítani, hogy az i elem szerves része
a határozói igenév képzőjének. Válaszra vár még azonban funkciójának kér
dése. Kétségtelen mindenekelőtt, hogy ez az i nem választható el a szenvedő
melléknévi igenevet képező im toldalék i-jétől. Mivel pedig az im» -gerundium
állítmányi szerepben — ahol a nemi vonatkozás szerkezettani okból a leg
jobban megőrződik — szintén szenvedő jelentésű: okkal tekintjük az i elemet
e képzőkben a passzív jelentés hordozójának.
E magukban is döntő mondattani bizonyítékokon kívül azonban érdekes
alaktani bizonyítékunk is van arra, hogy az i szenvedő igetövet képez.
a) Van 4 ősi, igen gyakori, nyílt egytagú, az É.-ban rövid i-n végződő
'jő', 'lő', 'ad' és 'vesz' jelentésű igető. Ezek vokálisa STEINITZ szerint ősvogul
*i-re megy vissza, mely *e-vel és *e-vel váltakozott. Ez igéknek az i-tő mellett,
mely a legtöbb alakban a ragozás alapjául szolgál, /-tövük is van, s ez jelent
kezik a fölszólító módban, a s z e n v e d ő m ú l t 1 4 időben és egyes szárma
zékokban (WogVok. 321 k.). Ez igék ra-származékai : É. jim, lim, mim, vim ;
K L . jim, lim, mim ; AL. lim, mim ; P . Um ; K. pm (az A változatban néha
iim is, pl. II, 400), Idm, msm, ßdm ; T. jim, üm (az adatok, a K. kivételével,
a VNyj.-ból valók, 1. 48—9, 133, 175, 254, 296, vö. még az im képző hang
alakjának tárgyalásánál 267.1.). A szótőbeli ősvog. *í-ből a K.-ban d (FK. i)
lett (1. K A N N I S T O , WogVok. 36, 72 STEINITZ, WogVok. 297).
Az idézett alakok (kivéve a kondaiakat, valamint a T. üm-ot) iw-képzősek is lehetnének. Hogy mégis w-képzősek, azt kétségtelenné teszi az a tény,
hogy — amint ez igék s z e n v e d ő ' m ú l t r a g o z o t t a l a k j a i j-s
tőből képződnek — ugyanúgy a s z e n v e d ő j e l e n t é s ű
partiéip i u m o k é s á l l a p o t j e l ö l ő k i s ebből a tőből származnak:
É . lajim nal 'kilőtt nyíl' (II, 192), majim anän 'adott [ajándék]-rakásod'
(IV, 330); Szo. láfiimá 'war . . . durchschossen' (V, 93), maiiim . . . üil 'Mit
dem (ihm) gegebenen . . . Wild' (I, 66), l5 ßö'lii'md 'ist . . . herausgenommen'
(IV, 211). — A tárgyatlan 'jő' igére csak a FL.-ból tudok idézni egyetlen elő
fordulást: idiûm^em 'Als ich kam' (111,51); ez tehát cselekvő értelmű, de,
14
15

Én emeltem ki.
ez adatot majdm alakban idézi, megjegyezve, hogy ez kivételes képzés
lehet, s hivatkozik MUNKÁCSI és CSEENYECOV mim adatára (WogVok. 149. j.). A meg
jegyzés téves, mert a föntiek szerint a kétféle alak kétféle (m és im) származék.
SÍBINITZ
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mint személyragos határozó, mondattanilag is más elbírálás alá esik, m i n t
a többinek jelzői vagy állapotjelölői használata (ezt a mondattani kérdést
itt nem részletezem).
K L . am majêm mâmtël 'a földdel, melyet én . . . adtam (I, 162), qil poaln
väjemmä, (MTJNK.) qll-poqlne vajém 'végükről véve' (IV, 315, tk. 'vétetve');
vö. még ( R E G . ) väis, (MŰNK.) väjes 'adókat' (IV, 111; tk. esz.)

T. ukín jäjim 'együvé jővén' (IV, 403), hhaná mäjim ancíu 'kinek van
(tartatik) odaadva' (IV, 362), ieii^'m neiöí'{m 'Zum Kaiser gekommen' (III,
157, 170, 251/59), kâtà'ninàl ü\i%-m '(ihn) an seinen Händen fassend' (III, 160,
251/59). A cselekvő értelem magyarázatára i t t nincs szükségünk.
b) Hasonlóan kétféle tőből képezi a kétféle igenevet, ugyancsak e három
nyelvjárásból adatolhatóan, a szintén fgr. eredetű, nyílt egytagú, hosszú i
tövű Hl- 'essen' ige, melyben a váltóhangpár KANNISTO szerint *a, *e r» *é, *e
(WogVok. 145), STEINITZ szerint *a r^ H (WogVok. 323). Ez igének m-szár mazékai: É . tëm, K L . tëm, AL. tlm, P . tëm, K. tëm (VNyj. 48, 133, 175, 254, 229;
a T.-ból nem idézi a part, perf.-t, 1. 295)
A J-tőből képzett származékok: É . tëpa tajim kwossem-tqwèl 'étele elfogyasztott (megevett) háti batyu héja' (III, 341); Szo. dku ta näin täim kői
'derselben vom Feuer verbrannten H ü t t e ' (II, 135); F L . tàiiime 'ist . . . auf
gefressen' (I, 81) stb.
K L . tebä toaim levassent tqul', (MTJNK.) tepä tqjim kwäsSem-tqvX 'tápláléka
elfogyasztott nyírhéjputtony héját' (III, 492, 493).
T. Csak összetétel előtagjaként: teime'lilm paitst 'Sie wurden mit dem
Essen fertig' (1,128, a jegyzetben: OTOÖtAaJiH411/9, tk. 'evén-iván elkészültek'). 16,
A többi nyelvjárásból nincs ilyen j-tőből való adatom, de ez tk. csak a.
sok szöveggel képviselt K.-ra nézve meglepő. I t t valószínűleg azt kell fölten
nünk, hogy a kétféle igenév igen korán egybeesett, hamarosan az után, hogy
az első (és bizonyára a további) szótag i-je d-vé fakult. E hangtani változás
következtében a j'-tőből való származókok szenvedő jelentése — mely az i-hez
fűződött — elhomályosult, s a nyelvérzék, minthogy jelzői szerepben a z
m-participium is lehetett szenvedő értelmű, a továbbiakban fölöslegesnek
érezte a kétféle igenév különtartását. Ezért a korlátozottabb használatú,
j-tőből való kéttagú származék, mint már csak „változat", lassankint teljesen
eltűnt. Ez a föltevés mindenképp valószínűbbnek látszik, mint az a másik
elvi lehetőség, hogy az É., a K L . és a T. nyelvjárásban e g y m á s t ó l f ü g 
g e t l e n ü l keletkeztek volna — és éppen ennél a négy ősi igénél — ilyen
j-tőből képzett igenevek.
Ennek az öt fgr. erdetű (négy rövid és egy hosszú) i-tövű igének a visel
kedése alak- és jelentéstani szempontból egyaránt nagyon fontos. Alaktanilag
a passzívum múlt idejével azonos töve az i elem passzívumképző funkcióját
bizonyítja, jelentéstanilag pedig azt, hogy a nyelvérzék számára eredetileg
igen fontos volt az m és az im(») képzős igenév megkülönböztetése. Mivel
pedig ez is tövekben a tővéghangzó az im(») i-jével egybeolvadt volna, s így
alakilag nem tért volna el az m-igenévtől: az im(•) származékot a ^'-s tőbői
16
Érdekes, hogy az 'enni', és élettani párja, az 'inni' alig fordul elő befejezett,
cselekvésű (m elemű) igenév képzőjével, a folyamatos n* képzős származék viszont
nagyon gyakori. Ez talán valóban a gazdasági alap nyelvi tükröződésének fogható föl:
amely társadalomban a közvetlen élelemszerzés a mindennap fő munkája és fő gondja,
ott a már m e g e v e t t é t e lről alig esik szó — annál fontosabb ellenben a még ezután
megszerzendő, ill. ezután fogyasztandó e n n i v a l ó (tën-ut) és i n n i v a l ó (ajn-ut)~
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képezték, hogy a toldalék milyensége világos legyen. Bizonyára nem véletlen,
hogy a szenvedő múlt idő ragozási alapja is ugyanezen ^'-tő. Arra a kérdésre,
hogy ezek történetileg miként függnek össze egymással és a fölszólító mód
azonos tövével, csak szélesebb fgr., ill. uráli alapon lehetne válaszolni. Az osztjákban, a lappban és a szamojédban a j szenvedő igenemet képező funkciója
még eleven (1. AblSuff. 76 kk., vö. 101, 107 kk.); lehet továbbá, hogy a csere
misz am-konjugáció a-jában szintén egy ilyen visszaható szerepű i képző
rejlik (1. RAVILA: F U F . XXVII, 87. j.). 1 7
, . % alapján jogosnak tekintjük azt a következtetést, hogy
13. Az eddigiek
a nyelvjárások szétválását megelőző ősvogul korban volt egy im» gerundium
képző, mely az északi nyelvjárásokban változatlanul megmaradt, a T.-ban
mondatfonetikai ós hangsúlyozási okokból véghangzóját vesztette, a nyugati
nyelvjárásokban némi nyomai még fölfedezhetők, a K.-ban pedig teljesen
egybeesett az m-képzős igenévvel.
Elméletileg természetesen fönnáll az a lehetőség is, hogy a határozói
igenév az É.-ban és a T.-ban külön fejlemény, s a többi nyelvjárás soha nem
ismerte. E föltevés ellen azonban több meggondolás szól. Mindenekelőtt nehéz
volna megérteni, hogy épp a két egymástól legtávolabbi nyelvjárásban alakult
ki egymástól függetlenül egy azonos hangtestű és funkciójú képző. Nyelvjárási
kölcsönzésről ui., az őket elválasztó középső nyelvjárások miatt, nem lehet szó.
Figyelembe veendő továbbá az É . alaktani és a T. hangtani konzervativiz
musa. Tény az is, hogy az É. őrizte meg a legtöbb ősi mondattani sajátságot,
mert legkevésbé volt kitéve idegen (orosz, tatár) nyelvi hatásoknak, és mert
az északi vogulok legnagyobb tömegben élve együtt, természetesen jobban
meg tudták tartani a nyelvi (valamint egyéb szellemi és anyagi) hagyomá
nyokat, mint a lélekszámra sokkal kisebb többi nyelvjáráscsoport (1. pl. .
Reguly-Album L X X X V k., MUKKÁCSI: BpSz. LX, 236).
E földrajzi-társadalmi körülményeken kívül fontos nyelvi érv az im»
képző ősvogul kora mellett az i elem szenvedő igenemet kifejező szerepe.
Énnek ui. nagyon régine^ kell lennie, legalább a közös ubi-ugor előzményből
valónak, hiszen nincs okunk rá, hogy elválasszuk az ÉO. passzívumképző
í-jétől (a távolabbi lapp és szamojéd kapcsolatokat most nem érintjük). Meg
jegyzendő, ha csak az É.-ban volna meg az im» képző, fölmerülhetne az ÉO.-ból
való kölcsönzés gondolata, bár akkor is nagyon meglepő lenne, hogy éppen
csak az igenévképzőbe és a fönt említett öt ősi igének bizonyos alakjaiba
hatolt volna be az i elem, holott az ÉÖ.-ban igenévben ismeretlen, az ige
ragozásban pedig nem a tőhöz, hanem az időjeles alakokhoz járul (1. pl. ÉOSz.
24, STEINITZ, OChr. 73). A kölcsönzés gondolatát azonban mindenképp el kell
17
Az osztj. i passzívumjel LAVOTHA szerint azonos lehet a fgr. *i lativusraggal,
s eredetileg valami irányulást fejezhetett ki (NyK. LVIII, 111). Az a föltevés, hogy név
szóragok igetövekhez is hozzájárulhatnak, HTJNFALVY (NyK. V, 384, 419) óta ismételten
visszatérő gondolata volt a fgr. nyelvészeti irodalomnak (vö. pl. az n. igenévképzőnek
a lativusraggal való azonosítását, 1. SZABÓ D. NyK. XXXTV, 58, 423, MÉSZÖLY ismételten,
legutóbb ÓmSzöv. 182 k.). A gondolatnak ebben a fogalmazásában a névszó elsőbbségének
föltevése is benne rejlik. Ma már, nálunk főleg PAIS (MNy. XLVT, 296 kk.) és BÁRCZI
(Bevezetés 72) fejtegetései nyomán, általánosan elfogadott nézet a két fő szófaj párhuza
mos kifejlődése — azért most inkább azzal a fölfogással találkozunk, hogy u g y a n 
a z o n toldalék járulhatott igéhez is, névszóhoz is, az alapszó jelentésének azonos irá
nyú módosítására. LAVOTHA idézett megjegvzése nyilván'szintén így értendő; föltevésé
nek tüzetes vizsgálatára azonban ez összefüggésben nincs szükség.
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vetnünk, mert a képző a T.-ban is megvan, ott pedig osztják alaktani elem
átvételéről nem lehet szó.
Az im» képző ősiségét bizonyítja végül az i funkciójának teljes elhomályosulása is. Az elhomályosulás legfőbb oka bizonyára az volt, hogy a vogul
igeragozásban a másik uráli reflexiv-passzív deverbális képző, a *ß (1. AblSuff..
43 kk.) jutott uralomra. Mivel pedig az igenem megjelölése kétségtelenül az
állítmányi verbum finitumon a legfontosabb, érthető, hogy a nyelvérzék
számára lassankint a ß vált a passzívum egyedüli kitevőjévé. Hogy azonban
valamikor a vogulban is volt egy passzívumképző j elem, azt az igenévképző
*-jén kívül meggyőzően bizonyítja az öt ősi ige szenvedő múlt időtövében jelent
kező j , mely nyilván szintén az uráli *j passzívumképző folytatása.
Az elméleti meggondolások így ugyanoda vezetnek, ahova a hang- és
alaktani tények óvatos értelmezésével jutottunk: az im(») képző nem lehet
nyelvjárási különfejlemény, tehát ősvogul korinak kell lennie. Eltűnése a
középső nyelvjárásokból könnyen magyarázható: egy funkcióját vesztett,
a nyelvtudatból kihullt i elemnek elfakulása, és egy ugyancsak funkcióját
vesztett, tehát tővéghangzónak érzett vokális eltűnése az általános kopási
folyamat részmozzanata csupán. Mivel pedig ez a kopási, fakulási folyamat
a K.-ban indult meg, ott is jutott legmesszebbre, s ez az oka annak, hogy
ebben a nyelvjárásban az iw« képzőnek már semmi nyoma nincs; szerepét
— az alaki egybeesés során — az m képző vette át.
•

Összefoglalás

Az w-elemű igenévképzők hang- és alaktanára vonatkozó vizsgálódásaink
eredményét a következőkben foglalhatjuk össze:
1. Az m az igenem szempontjából közömbös befejezett cselekvésű mellék
névi igenév képzője.
2. Az im a befejezett cselekvésű melléknévi igenév szenvedő alakjának
képzője. K é t alaktani elemet tartalmaz: az m előtti.* a passzívum jele.
3. Az im» a befejezett cselekvésű határozói igenév képzője. Három alak
tani elemet tartalmaz: az m utáni vokális — akár az n» képző vokálisa — eset
rag: a képző határozói jelentésének hordozója.
Sz.
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