
Vahi osztják nyeh tanulmányok 
(Első közlemény) 

,,Vahi osztják nyelvtanulmányok" c. dolgozatom az 1956—57-es évek 
folyamán Leningrádban vahi osztják diákoktól gyűjtött anyagomat s feldol
gozását tartalmazza. 

A dolgozat a következő részekből áll: a) Hangtan, b) Alaktan, c) Mondat
tan (vázlat), d) Szövegmutatványok és végül e) Szógyűjtemény (példamon
datokkal). A dolgozatot rövid, könyvészeti összefoglalással zárom le, mely a 
nyelvjárásra vonatkozó legfontosabb irodalmat fogja tartalmazni. 

A feldolgozás során csekély kivételtől eltekintve csak saját gyűjtött 
anyagomra támaszkodtam. Célom elsősorban anyagom közzététele volt, ezért 
vitába — a hangtani részen kívül — sehol sem bocsátkoztam. 

Nyelvmestereim a következők voltak: $H3a FIpacHHa, HnKOJiaH npa-
CHH és Panca FfpacuHa^ akik közül az első JlapbHK-i (osztjákul larjak), a 
másik kettő pedig KyJibiH—MroJi-i (kuldrj-jiydl) származású. Életkoruk 
— akkor — 16 és 21 év között volt, az időtájt mindannyian főiskolai hall
gatók. (Minderre vonatkozólag 1. még: NyK. LXIII , 209 — 10). 

Nyelvmestereimnek a közölt adatokat és nagy türelmet kívánó, olykor 
áldozatos munkájukat ezúttal is köszönöm. Hasonlóképp köszönöm H. H. 
TepeiiiKHH-nak, az osztják származású nyelvész kutatónak, hogy a vahi 
osztják nyelv ismeretébe bevezetett. 

Budapest, 1964. május-december. 

Hangtan 

A hangállomány 

Magánhangzók 

1. A vahi osztjákban 13 magánhangzó (fonéma) van. E magánhangzók 
a következő szempontok szerint oszlanak meg: a) a képzés teljessége (tartama), 
b) a nyelvhát emelkedésének iránya, c) a nyelvhát emelkedésének magassága 
és d) 2JL ajakműködés jellege. E szerint a magánhangzók lehetnek: a) részint 
teljesek (hosszúak), részint redukáltak (rövidek), b) magas vagy mély hang-
színűek (palatálisak vagy velárisak), c) fölső, középső, valamint alsó nyelv -
állásúak és d) részint ajakkerekítéssel képzettek (labiálisok), részint ajakréssel 
ejtettek (illabiálisok). E képzésmódok mindegyike fonematikus jellegű, rész
ben a c) pontban foglaltak kivételével, minthogy az ún. redukált hangok 
körében a zártság-nyíltság csak másodlagos megkülönböztető szerepet játszik. 

1 Nyelvtudományi Közlemények LXVI/2. 
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2. A vahi nyelvjárásban ma a következő magánhangzók fordulnak elő: 

Palatálisok Velárisok 

Illabiális Labiális Illabiális 1 Labiális 

Teljes zártak i Ü g u 
magánhangzók középsők e Ö 0 

nyíltak ä a 

Redukált 
magánhangzók 9 ö à (S) ö 

3a. Az ún. t e l j e s és r e d u k á l t magánhangzók közötti különb
ségnek több képzésbeli összetevője van: időtartam, minőségi eltérés (pl. a> 
ill. a, mely utóbbinak némi labiális színezete is van, stb.), eltérő jellegű és erős
ségű nyomaték, „redukált" képzésmód, bizonyos ,,mormoltság" stb. (A kérdés 
irodalmához 1. STEINITZ, OstjVok. 11—4, 26 — 8 stb.) A kétféle hangcsoport 
között a különbség leglényegesebb meghatározója kétség kívül az időtartam, 
pontosabban: az ún. redukált hangok viszonylag á l l a n d ó jellegű (stabil) 
r ö v i d időtartama. A teljes hangok időtartama függ a szó hangszerkezetétől 
(pl. a szótagok számától), a hangnak a szóban elfoglalt helyétől (hogy a kér
déses hang első, hangsúlyos vagy más szótagban van-e), a szótag zártságától 
(nyíltságától) s a környező — főképp a rákövetkező — mássalhangzó minő
ségétől stb. Egy és ugyanazon szó különféle alakjaiban ugyanannak a magán
hangzónak így többféle (fonetikai jellegű!) időtartama is lehetséges. Pl. 
(KARJ.—Toiv . 452b) köt 'Hand' : kiftkdn, kotkdl, kotdl (ahol is öx = negyed-
hosszú, Ö = félhosszú és Ő — hosszú). Ezzel szemben a redukált magán
hangzó rövidsége — abszolút időtartamát tekintve — viszonylag állandó, 
majdnemhogy független a magánhangzó szóbeli helyzetétől. 

3b. Az alábbiakban, szemléltetésül, felsorolom néhány szó magánhang
zójának eszközfonetikai mérések alapján megállapított időtartamát: 

A) Magánhangzók időtartama egyszótagú szavakban: 

teljes magánhangzók redukáltak 

köt 'kéz' 22,08c) kot 'köz' 8,18 cp (<p = 1/100 sec.) 
kat 'ház' 15,28 
kic 'penész' 11,21 käc 'moha' 7,92 
kür 'fejszeféleség' 21,69 kdr 'mozsár' 8,05 
sem 'szem' 23,09 S9m 'szív' 14,12 (?!) 

kam 'igen' 8,11 
hu 'férfi' 24,03 
ni 'nő' 24,89 

B) Magánhangzók időtartama kétszótagú szavakban: 

a apym apám 
hasi 'ember' 

7,21 <p i = 19,98 
10,47 12,90 
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C) A kat 'ház' magánhangzójának időtartambeli változásai: 

az első szótagban [a második szótagban, a rag magán-
(a tőbeli magánhangzó) hangzójának az időtartama] 

a) kat 15,28 cp 
b) hatna 16,13 [11,46 cp] 
c) lata 20,71 [18,65 ] 

4a. A mai ö, o fonémát tartalmazó szavakban KARJALAINEN (OL., 
K A R J . — T O I V . stb.) a zártság—nyíltság szempontjából háromféle fokozatot 
jelöl: 1. ö, 2. ö és 3. ö, illetve 1. o, 2. p és 3. o. STEINITZ (OsztjVok. 26 — 8, 60—2, 
62—6 stb.) KARJALAINEN (OL.) nyomán mind a vahi osztjákra (KARJALAINEN, 
1900 körül), mind az ősosztjákra feltesz — az ö és az o mellett — egy (nyílt) 
ö és n hangot is. Megjegyzése szerint (i. m. 27 — 8) saját gyűjtése idejére (1935) 
az ö és az ö, illetve az n és az o hangok ö, o hangban egybeestek. 

4b. Saját észrevételeim szerint mind az «, mind az n hang a mai vahi 
nyelvjárásban megvan. Kétséget kizáróan a következő szókban észleltem 
őket (a magánhangzó nyíltságát külön nem jelölöm): cöydr 'nyúl', jör] 'tíz', 
köydl 'csésze', köydr- 'fői', kömdn 'kívül', kör 'kemence' stb., ill. çoyil- 'fütyül', 
ëow 'fél', joyau 'folyó', koyal- 'lépeget', kol- 'hall', kolam 'három', kos 'csillag', 
oy 'fej', rorjkint§w 'kolomp' stb. 

4c. E szókban az « és az « hang főként k-után, valamint y, r\, t]k, m és w 
( < *p) előtt fordul elő. (Minimális számú kivételtől eltekintve hasonlóképp a 
ELARJALAINEN és STEINITZ által említett példákban is !) STEENTTZ — vélemé
nyünk szerint is — helyesen mutatot t rá, hogy az ^ és az n hangoknak — az 
ö és az o hangokkal való szembenállásukban — nincs jelentésmegkülönböztető 
szerepük (i. m. 278). Ha ehhez még hozzávesszük, hogy e hangok csak bizo
nyos meghatározott hangtani helyzetben (labiális mássalhangzók környeze
tében) fordulnak elő, másnak, mint allofónnak nem tarthatjuk őket. 

5. Az à, az a és az a hangok a hangrendszerben sajátos helyet foglalnak 
el. Az ä (az összetett szók kivételével) a szóknak csak első szótagjában, az 
9 pedig csak nem-első szótagban fordul elő. Ily módon — mint TYERJOSKIN 
(Ocs. 5—12) — egy fonémának, ill. egy fonéma kombinációs variánsainak 
vélhetnénk őket. Az 9 hang az ä — 9 párhoz hasonló szerepet tölt be : Az 9 
— az a-hoz hasonlóan — előfordulhat első, és — miként az § — nem-első 
szótagban is. 

Hogy egy bizonyos nem-első szótagban 9 vagy 3 magánhangzó van-e, 
azt a szó hangrendje (az első szótag palatális vagy veláris hangszíne), a magán
hangzóharmónia határozza meg. 

Nézetünk szerint a vahi osztják nyelvjárásban a 9 teljes, és a 4 redukált 
(első szótagi, stb. 9, o, ä és ő) magánhangzón kívül vän még egy „fonéma", 
az 9/§ hangkettős. E sajátos kettős fonéma jellemzője az, hogy 1. csak nem-első 
szótagban fordul elő, 2. jelentésmegkülönböztető (hírközlő) funkciója hely
értékében van: lehetővé teszi — szó belsejében — a mássalhangzók kiejtését 
azáltal, hogy mintegy „tagolja" azokat, ezenkívül — adott helyzetben — 
„ejtéskönnyítő". 

Mindebből pedig végső soron az következik, hogy az ä és az § hangok
nak egy jellel való jelölése félrevezető. Sőt, ha teljesen következetesek akar
nánk lenni, az 9 ós az § hangokban realizálódó a/s» fonémát az (első szótagi) 
9-től is külön kellene választani, azaz tőle eltérő jellel kellene jelölni. 

1* 
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Példák az djd hangra: päjdysdkdtdwdl 'könyörögni kezd'; pirdysês 'kér
dezte' (az utolsó szótagban ejtéskönnyítőként); hat 'ház': katdt 'házak' stb. 

6. Az egyes magánhangzók megterheltsége nem egyenlő. Ezen belül 
is más a gyakoriságuk 1. első szótagban, beleértve az abszolút szókezdőket 
is, 2. nem-első szótagban és 3. végződésekben (képzőkben és ragokban). 

6a. Az első szótagban minden magánhangzó előfordul. Ez alól csak az 
djd kivétel, mely rendszerszerűleg csak nem-első szótagban van meg. Csak első 
szótagban fordul elő az e. 

6aa. Abszolút szókezdőként leggyakoribb az o, i és az ä, ritkábban fordul 
elő az u, d és az a, továbbá az e és az ä, valamint az i és az ö, ö. Az ü szókez
dőként alig fordul elő. 

6b. Nem-első szótagban a következő magánhangzók állanak: ä, a, i, i és 
a, ê {dß).1 

6c. Az említett hangokon kívül egyes végződésekben előfordul még ü, 
u, ö, o, 6 és 6 is. Ezek a végződések a következők: üy/uy, uj, öy/oy és Őy/őy. 
Az 6 szórványosan előfordul egyes szavak 2. szótagjában is. Például: okom 
'kis', moyolï 'mi' stb. (L. még a következő pontban.) 

7. Az ü, ö és ö hangok megléte a környező mássalhangzók minőségétől 
függ. 

Anyagunkban (főnévi, melléknévi és igei szótőben) az ü 9, az ö 33 és 
az 6 29 (összesen 71) alkalommal fordul elő. 

7a. Az ü és az ö hangok előfordulásának feltétele vagy szókezdő k-, 
vagy pedig rákövetkező (labiális jellegű) -y, -r\, -rjk, -k (összesen 40 esetben, 
az esetek 95,26%-ában). E ,,szabályosságtól" csak két szó (mül 'sapka', 
püt'käl'i 'madár') tér el. De ezekben is labiális mássalhangzó van, úgyhogy a 
labiális jellegű mássalhangzók jelenléte mint az ü, ö magánhangzók előfordu
lásának feltétele kivétel nélküli szabályosságnak látszik. 

7b. Az 6 magánhangzóra a fenti szabályosság — bár némi kiegészítés
sel — szintén vonatkozik. Az ü és az ö hangokra vonatkozó szabályosság az 
o-t tartalmazó szók (29) közül 20-ra (az esetek 68,93%-ára) minden módosítás 
nélkül érvényes. Az e szabályosságot nem követő szókban a rákövetkező mással
hangzó a legtöbb esetben (9 közül 6-ban) r, ül. j (3—3 szóban), l (egy szóban: 
Ól- 'gyújt'), két szóban (èoè- 'irányít, nyújt', çonç 'hát ' [főnév]) pedig ç, ill. 
ne mássalhangzókörnyezet van. 

7bb. Hasonló helyzetben fordul elő az ö nem-első szótagban — szór
ványosan — az okom (okdm) 'kis', a moyolï 'mi (kérdőnévmás)' stb. szókban, 
valamint az -oy végződésben. 

8. Az e magánhangzó meglétének feltételei azonosak az ö magánhang
zóéval — de ellenkező előjellel. Az e fonéma Z^után (anyagunkban) csak 
egy szóban (keh 'harmat'), -y előtt pedig mindössze két szóban (meyi 'folyó-
kanyar, hajlat', teydn 'csendesség') fordul elő. (Az e-nek -r], -rjk és -k előtti 
előfordulására nincs példánk.) E felsorolt esetek az összes esetek 2,94%, ill. 
5,88%-át (összesen 8,82%-át) jelentik. A k- gyakorisága szókezdeten kb. 17%, 
a -y> -y> -k fonémáké és az -rjk mássalhangzókapcsolaté pedig összesen mintegy 
28 — 29%. Mindez arra mutat, hogy az ö és az e fonémák előfordulásuk fel
tételeiben „kiegészítik" egymást. 

1 E hangok — meglepő módon — azonosak azokkal a magánhangzókkal, amelyek 
— többek között — a régi vogul (18. századi) nyelvjárásokban szóvégi magánhangzóként 
állhattak. (L. GULYA, A manysi [vogul] nyelv szóvégi magánhangzóinak történetéhez. 
NyK. LXIT, 33 — 50, különösen 43; további irodalommal). 
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9. Az ö magánhangzó előfordulásának a feltételei azonosak az 6 magán
hangzóéval. Az ő magánhangzó k- után, valamint -y, -r\ előtt fordul elő 
anyagunk 30 ő-t tartalmazó szava közül 21-ben (70,00%). Az ő magánhangzó 
a továbbiakban még a következő mássalhangzók előtt fordul elő: r előtt 
(a fennmaradó 9 szóból 6 szóban), l, l és d-előtt (1 — 1 szóban, összesen 3 szó
ban). Az ő magánhangzó j előtt — anyagunkban — nem fordul elő. 

Mássalhangzók 

10. A mássalhangzók száma 18, melyek á következők: 

A képzés belye szerint 

S il 
Palatális 

A képzés módja szerint 

S il o 
fi 

ö .23 
% 

o 

ó 

F 4 ^ 

Zárhang (Explozíva) P t t k 
Réshang (Frikatíva) w 3 y 
Szibiláns s [s] 
Affrikáta G 

Likvida l l l r 
Orrhang (Nazális) m n Á n V 

11. A mássalhangzók zöngés vagy zöngétlen voltának nincs elsődleges 
fonematikus jellege. Másodlagos szerepük miatt azonban mégis számon tart
juk őket. Zöngés jellegű mássalhangzók: a réshangok (w, j és y), a likvidák 
(l, l, V és r), valamint az orrhangok (m, n, n, n és r]); zöngétlen jellegűek: a zár
hangok (p, t, t és k), a, szibiláns (s) és az affrikáta (ç). 

12. Mássalhangzótorlódás (2 + 1 mássalhangzó találkozása) esetén a 
megelőző szótag két szótagvégi mássalhangzójából a második kiesik, abban 
az esetben, ha a szótag végén levő második mássalhangzó p, t, (,kva,gy é. Ebben 
az esetben a kieső mássalhangzót megelőző zöngés mássalhangzó, aj, az l, l, l'és 
az r, valamint az m, n, n, n és az r\ zöngétlenedik s helyébe J, L , L, E, R, M, 
N, N, Ê, M variáns lép. 

Például: ämp 'kutya' : äidläm '[az én] kutyáim', wont 'erdő': (wont -f-
ydM >) woNkdn 'erdők (ktsz.)', kant- 'beteg (ige)': kaÉyaldm 'beteg voltam', 
kdnç- 'keres, fog valamit (pl. halat) ' : kdNWdl 'keres' stb. 

13. A k minden helyzetben, a t pedig abszolút szóvégen aspirált ejtésű. 
Például: Jcat' 'ház', Jcö( 'kéz', tdf ' i t t ' stb. 

14. A zöngés mássalhangzók abszolút szóvégen képzésük utolsó fázisá
ban elzöngétlenednek (és aspirált ejtésűek). Például: kőrasdw 'alakú': -kőra-
s§w, köy 'kő': kö%, jdm ' jó': jdnui' stb. 

15. Az egyszerű mássalhangzók magánhangzóközi helyzetben megnyúl
nak. Például: ds 'anya': dS3t 'anyák'; jdm ' jó': jdmdt 'jól' stb. 

16. A mássalhangzók nyúlása (hosszúsága) nem fonematikus. 
17. Kettős (gemináta) mássalhangzó viszonylag ritka. Például: dlld 

'nagy', willä '(olyan) mint ' stb. 
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18. A palatális mássalhangzók képzésbeli sajátságai. A dorzális kép
zésű, palatalizált mássalhangzók (a (, Ï és az n, valamint a j) képzése során 
a nyelv középső része (,,háta") jut a szájpadlással érintkezésbe (sematizálva: 

————— a szájpadlás 
~""~ a nyelv állása). A kakuminális mássalhangzók (az l, n és a ç) ejté

sekor viszont csak a nyelv hegye — meglehetősen hátrafelé hajolva — érint
kezik a szájpadlás megfelelő (kb. középső) részével (sematizálva: 

~ = ^ - ^ a szájpadlás 
j a nyelv állása). 

19. A è affrikáta képzése során — részint egyéni ejtésmódtól, részint 
a hangtani helyzettől függően — többféle ejtésváltozat lehetséges: a réselem 
hol gyengébb, hol erősebb. Fonetikus jelöléssel kifejezve: të ~ t$, igen ritkán 
még t is előfordul. Például: waéa 'városba': wat$a; ifonwds 'ablak': ifanum stb. 

20. Az § hang csak jövevényszóban (például: skola 'iskola' < or. lmom 
ua.) s néhány onomatopoetikus szóban fordul elő. Például: ko§! [csendreintés] 
stb. 

21. Nem elsődlegesen fonematikus értékű a mássalhangzók ajakkerekí
téssel vagy anélkül történő képzésmódja. Figyelembevételük azonban hatá
sukat tekintve több szempontból is kívánatosnak látszik. 

Labiális jelleggel ejtett mássalhangzók: a) a bilabiálisak (p, tv, m) és 
b) a postalveolárisak (velárisak) (k, y, r\, &ZSÍZ a szájüreg elülső és a hátsó 
részében képzett mássalhangzók). Legkevésbé labiálisak a /, s, n, valamint 
a f, l'és az n (azaz a szájüreg középső részében képzett hangok). 

22a. Fonetikai szempontból megkülönböztetett helyet foglalnak el 
a mássalhangzókapcsolatok. 

A mássalhangzókapcsolat a mássalhangzóknak egy-egy morfémán (tő-
morfémán, képzőmorfémán) belüli olyan állandó kapcsolata, mely közé más 
hang (magánhangzó) semmilyen fonetikai helyzetben sem kerülhet. 

22b. A mássalhangzókapcsolatok száma meglehetősen nagy (anyagunk
ban 31). Például: r\k, nf, rt, mp stfe.; süi}k 'nap (Sonne)', kant- 'beteg (ige)', 
(képzőben) alint- 'fekszik, alszik' stb. 

A mássalhangzók elő f or dúlása és gyakorisága 
(tőszavakban ) 

(Gyakorisági vizsgálatainkat az anyagunkban levő igék, főnevek és mel
léknevek, összesen 423 szó alapján végeztük. Vizsgálataink tájékoztató jelle
gűek, ezért a különböző gyakorisági összefüggéseket csak százalékarányban 
adjuk meg, az abszolút értékek megadásától — általában — eltekintünk.) 

S z ó k e z d ő h e l y z e t b e n 

23. Mássalhangzós szókezdet a szavak 86,76%-ában van, a szavak 
13,24%-a magánhangzóval (0-mássalhangzóval) kezdődik. 
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24a. Szókezdő helyzetben két mássalhangzó (a y és az t\) kivételével 
minden mássalhangzó előfordul. (Anyagunkban szókezdő n- nincs. Más forrá
sokban is alig egy-két szóban van meg. Vö. KARJ.—Torv . 561—99, T Y E R -
JOSKIN, Ocs. 168.) 

24b. Az alábbiakban felsoroljuk, hogy az egyes mássalhangzók szókezdő 
helyzetben, százalékban kifejezve, hányszor fordulnak elő. 

1. k 16,78% 6. t 7,09% 12. 1 2,13 
2. p 11,35 7. s 5,67 13. t 1,89 
3. w 8,75 8 — 9. m, n 4,26 14. r 1,65 
4. 1 8,27 10. n 3,78 15. ï 1,42 
5. j 8,04 11. c 2,84 16—18. y, 7], n 0,00 

24c. Szembetűnő, hogy a k ós a p szókezdeten való előfordulása együt
tesen az esetek 28,13%-át teszi ki. 

N e m - s z ó k e z d ő h e l y z e t b e n ( s z ó b e l s e j é b e n v a g'y s z ó 
v é g é n ) 

Egyszerű mássalhangzók 

25. E helyzetben — a 0-mássalhangzó kivételével — minden mással
hangzó előfordul. Vizsgálatainkban a ku 'ember', a wd- 'vesz' típusú szókat 
kuj-, ül. wdj- tőalakban vettük figyelembe. Ily módon e csekély számú esetek 
is — gyakorlatilag — teljesen elesnek. 

25a. Egyszerű mássalhangzó nem-szókezdő helyzetben az összes vizs
gált szavak 84,40%-ában, összesen 357 szóban van. 

25b. A nem-szókezdő egyszerű mássalhangzók előfordulásának a száza
lékos megoszlása a következő: 

1. y 22,69% 6. k 5,04% 11. n 2,80 
2. r 13,73 7. s 4,76 12. t 2,52 
3. 1 12,32 8. m 4,20 13 — 14. r\,p 2,24 
4..?' 8,12 9. w 3,64 15. 1 1,96 
5. t 6,44 10. c 3,08 -. 16—18. ï, n, n 1,40 

25c. Figyelemre méltó a y előfordulásának rendkívül magas százalék
aránya, valamint az, hogy a y, az r és az l hangok együttesen az összes esetek 
48,74%-át alkotják. 

Mássalhangzókapcsolatok 

i 26a. Nem-szókezdő helyzetben az összes szók 15,60%-ában (összesen 
66 szóban) mássalhangzókapcsolat van. Ezek százalékos megoszlása — a más
salhangzókapcsolatok összes előfordulásán belül — a következő: 

1. rjk 16,67% 4. nt 7,58% 
2. nt 10,60 5. rt 6,06 
3. ne 9,09 6—7. mp, yt 4,55 
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Az 1 — 7. pontokban felsoroltak a mássalhangzókapcsolatok összes elő
fordulásának 54,55%-át teszik, a hiányzó 45,45%-ot szórványos eló'fordulasok 
alkotják. , i 

26b. A teljes szóanyagot tekintve r\h az összes eseteknek mindössze 
2,68%-ában van. 

A mássalhangzók szimbiózisa (együttes előfordulása) 

27. A mássalhangzórendszernek nemcsak a mássalhangzóállomány, az 
egyes mássalhangzók gyakorisága, hanem a mássalhangzóknak az egyes szava
kon belüli együttes előfordulása (szimbiózisa) is jellemzője. 

28a. Az alábbi táblázatban bemutatjuk az e g y s z e r ű mássalhang
zók szókezdő: nem-szókezdő együttes előfordulásának a gyakoriságát: 

Nem-szókezdők (szó belsejiek) 

p t k Ç t' S j w / / /. V r m n 'n n' q </>' 

• maximális gyakoriság (az esetek 4,20%-a) 
J2$ átlagon felüli gyak. (3—4%-ig) 
# közepes gyakoriság (1—2%-ig) 
O szórványos előfordulás (—1%-ig) 
• egyedi előfordulás (az esetre csak egy példa van) 

A felsorolt mássalhangzók között 361-féle kapcsolat lehetséges. E lehe
tőségből valós kapcsolatként 134 van meg (34%). 

A gyakorisági táblázat legszembetűnőbb sajátsága, hogy — az / : l kivé
telével (pl. KI 'lélek') — egy szón belül ugyanannak a mássalhangzónak ön
magával való kapcsolata csak egyedileg (mindössze 4 alkalommal) fordul elő. 

26b. A zárhangok (Z), a réshangok (R), a szibiláns (8), az affrikáta {Â), 
a likvidák (L) és a nazálisok (N), valamint a0-mássalhangzó (V) a következő 
gyakorisági kapcsolatokat alkotják (a százalékok közepes értéket fejeznek ki) : 
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Z : X 2 14,0% R.L 6,5% F : i £ 3,5% 

• 

Z.R 6,5 R : R 5,5 F : Z 1,5 
Z.Z 3,5 R:S 1,5 
Z.A 1,5 N :R 3,0% > 
Z:S 1,5 L : R 3,5% N :L 1,5 

L:L 1,5 8 :R 1,5% 

E kapcsolatok közül a legjellemzőbb a Z : I , a szókezdő zárhang és 
a nem-szókezdő likvida kapcsolata, együttes előfordulása. A Z : L és a Z : R 
együttes előfordulása az összes esetek több mint húsz (20,5) százalékát teszi ki. 

Miként az egyes hangoknál, a hangcsoportoknál is az figyelhető meg, 
hogy a homofon kapcsolatoknak (pl. Z : Z) viszonylag kicsi a megterheltsége 
(1. R.R 5,5%, Z : Z 3,5%, L : L 1,5%).» 

29a. Mássalhangzókapcsolat leggyakrabban magánhangzós szókezdet 
után fordul elő, az összes esetek 19,69%-ában. 

2 % . Mássalhangzós szókezdet esetén mássalhangzókapcsolat leggyak
rabban akkor fordul elő, ha a szókezdő mássalhangzó k (a mássalhangzó
kapcsolatot tartalmazó szók 18,18%-ában). Mássalhangzókapcsolatot tartal
mazó szókban a szókezdő mássalhangzók százalékos megoszlása a következő: 
p,j 12 ,12-12,12%; s, w 7,58—7,58%; l 6,06%; t 4,55%; ç, m 3 ,03 -3 ,03% és 
Ï, r, n 1,52 — 1,52%, továbbá f, n, n szókezdet esetén 0 % . (A y és az r} szó
kezdeten nem fordul elő.) 

-30a. A mássalhangzókapcsolatok közül a gyakoribbak az egyes szóeleji 
mássalhangzókkal a következő együttes előfordulásban (szimbiózis) fordulnak 
leginkább elő (a 100%-ot a mássalhangzókapcsolat előfordulásának összessége 
jelenti) : 

3,03% j : íjjfc* 4,55% c : ne 
l : r]k s : rjk 
k : rt 3,03% w : nt 
k : nÇ 0 : nt 
k : nt 0 : ne 

30b. A legjellemzőbb együttes előfordulás az R : NZ (réshang : nazális - j -
zárhang; pl. wont 'erdő' stb.) az összes esetek 7,58%-ában, valamint az L : NZ, 
az esetek 4,55%-ában. 

31. A mássalhangzókapcsolatok is végső soron mássalhangzók együttes 
előfordulásai. 

31a. A szórványos eseteket nem tekintve a leggyakoribb mássalhangzók 
mássalhangzókapcsolat első tagjaként (I.), ill. második tagjaként (II.) való elő
fordulását az alanti összeállítás mutatja be. Az a alatti szám a mássalhang
zó gyakoriságát fejezi ki százalékban, a b alatti pedig azt, hogy a mással
hangzó hány mássalhangzókapcsolatban szerepel. A c alatti szám pedig azt 
mutatja, hogy mekkora a hang abszolút gyakoriságának a hangkapcsolat 

2 Pl. köl 'szó' stb. 
3 Az összefoglalás a szórványos és az egyedi előfordulásokat nem vette figyelembe^ 
4 Pl. J9rjk 'VÎT,' stb. 
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előfordulásához viszonyított átlagos előfordulása 

hangzókapcsolat száma anyagunkban 31.) 

I : a b c I I : • a 

^absz. 
. Az összes mással-

y 18,18% 7 0,6 k 22,72% 5 0,3 
V 16,67 1 0,1 t 16,67 6 0,5 
r 15,15 7 0,7 t 12,12 2 0,2 
n 10,60 2 0,3 6 9,09 1 0,1 
n 10,60 1 ' 0 , 1 l 7,58 4 0,8 
m 7,58 3 0,6 P 7,58 3 0,6 
n 7,58 1 0,2 r 4,55 2 0,6 
. . . l 3,03 1 0,5 
k, w 0,00 0 0,0 

w, j , s 0,00 0 0,0 
"~~~ » ï, n 

31b. A mássalhangzókapcsolat legjellemzőbb típusát a NZ (nazális -f-
zárhang) képezi. Ez alkotja az összes esetek 21,21 %-át. További gyakori típu
sok: NA (nazális + affrikáta) 9,09%, EZ íréshang + zárhang) 3,03%. Az NZ, 
az NA és az RZ együttesen az összes előfordulásoknak több mint 33%-át 
teszik ki. 

Figyelemre méltó, hogy ezekben a mássalhangzókapcsolatokban első 
tágként nazális (az eseteknek kb. 24 — 25%-ában), ül. réshang szerepel, 
második tagként pedig leggyakrabban zárhang vagy a részben ugyancsak 
zárhang jellegű affrikáta fordul elő. 

A hangsúly 

32. A hangsúly dinamikus, exspiratorikus. 
33. A szóhangsúlynak két faja van: a) főhangsúly, és b) mellékhangsúly. 
33a. Szűkös anyagunk alapján a hangsúlyozásnak a következő szabá

lyosságait figyelhettük meg: A főhangsúly a szó első vagy a második szótagján 
van: 

1. Az első szótagon van a főhangsúly, ha 
a) az első szótag magánhangzója teljes hang vagy ha 
b) az első szótag magánhangzója redukált hang (pl. d, a stb.) és a máso

dik szótag magánhangzója szintén redukált magánhangzó. 
2. A második szótagon a főhangsúly akkor van, ha az első szótag redu

kált magánhangzót tartalmaz s a második szótagban teljes magánhangzó van. 
33b. A mellékhangsúly a szónak a főhangsúlyt követő második, negye

dik, hatodik stb. szótagjára esik. Ha a főhangsúly utáni második szótag nem 
értelemhordozó (pl. ejtóskönnyítő magánhangzó), akkor a mellékhangsúly 
a következő (vagy még távolabbi szótagra tolódik). 

34. A főhangsúlyt ,,"", a mellékhangsúlyt ,,:" jellel jelöljük. 
Példák a hangsúlyra: e'mter ' tó, kis tó ' ; ka'tStnd: 'a házakban'; soymdt 

'nyírfa'; toytd ' tüzet ' ; ala'ta 'feküdni'; pänta' 'helyezni'; wdrtwl 'áfonya'; 
ka'ldypidnd 'unokától (pass, szerkezetben)' stb., we'rdysd\yhmi:n 'öltözgetve'; 
ri'mdkd-.fokdtd-.s 'hajnalodni kezdett ' . 

35. A hangsúlynak a vahi osztják nyelvjárásban fonematikus értéke nincsen. 
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A hangállomány változásai 

A ma gánhangz ó-h a r m ó n i a 

36. A magánhangzó-harmónia a vahi osztják magánhangzórendszer 
általános érvényű szabályossága. A magánhangzó-harmónia törvényszerűsége 
azt jelenti, hogy egy-egy szóban az összes magánhangzók az első — tőbeli — 
magánhangzó hangszíne szerint igazodva vagy csak palatális, vagy csak velá
ris hangszínűek lehetnek. 

37. A nem-első szótagbeli magánhangzók a magánhangzó-harmónia 
törvényszerűségének megfelelően a következő palatális-veláris párokat alkot
ják: î ~ $V® ^ %i ö ~ o, ä /-^ a, o^ö, valamint az e helyzetben igen nagy 
megterheltségű d és a (d/d). 

38. A magánhangzó-harmónia törvényszerűsége — mint fentebb már 
említettük — a végződésekre (képzőkre, jelekre ós ragokra) is érvényes. Ez 
a magyarázata annak, hogy az egyes végződéseknek kettős, palatális és veláris 
magánhangzós változatai vannak. 

Példák a magánhangzó-harmóniára: 
i r*j i: wdri! 'csináld!', pg>ni! 'helyezd!' 
ü ~ u: werlüy 'csináljuk (azt)', pänluy 'helyezzük (azt).' 
ö ~ o: kötöy 'kézből', katoy 'házból' 
ä ~ a: öyäl'i 'kislányka', päyal'i 'fiúcska' 
6 "v ő: kötoy '[a mi] kezünk', kutöy '[a mi] házunk' 
d c a: päjdysdkdtdyähylämdn 'könyörögni kezdtünk (ktsz.)', onêltôyêlya-

sät§n'[ti] tanultatok (ktsz.)' stb. 
39. A magánhangzók jellegzetes palatális/veláris hangszíne — különö

sen a funkcióval nem rendelkező magánhangzók esetén — a többszótagú 
szavak vége felé elmosódik. 

40. A magánhangzó-harmónia általános törvényszerűségétől egyetlen 
eltérés van: a szenvedő igeragozás -uj- képzője, mind palatális, mind veláris 
magánhangzót tartalmazó tőhöz csak veláris formában járul. Például: 
käs- 'észrevesz': käsyälujdm '[engem] megtaláltak (pass.)', wel- 'üt, ver . . .': 
welsujdm '[engem]-megvertek (pass,)'; tu- 'hoz': tuyasujdm '[engem] idehozott 
(pass.)' stb. 

41a. A magánhangzó-harmónia az összetett szókra nem terjed ki. Pél
dául: sojul 'fekete áfonya' ( < soj -f ul); pöünem 'családnév' ( < pőc + nem) 
stb. 

41b. Összetett szók esetén a végződés hangszíne az összetétel második 
tagjának a hangszíne szerint igazodik. Például: il-nowênd 'régen' ( < il + 
nowdt); mdykutdlpa 'az ő földházuk felé' ( < mdy + kat); juypertdtöy 'deszkák
ból' ( < juy -f- pert) stb. 

42. A szó magánhangzók adta palatális — veláris jellege hatással van 
a szóban levő mássalhangzóra is. Palatális hangrendű szóban a mássalhangzók 
némi palatális, veláris hangrendű szóban pedig valamelyes veláris színezetet 
nyernek. E hatás legerősebben a k, a y és az r) (rjk) mássalhangzóknál érvé
nyesül. A magánhangzók palatizáló-velarizáló hatására k (palatális) ~.Ä? (velá
ris), y -~ y és rj ~ y (rjk ~ rjk) párok keletkeznek. (Például: köt 'kéz' ^ 
kat 'ház'; wöy 'erő' ryj wäy 'vas; pénz' stb.) E párok azonban nem fonematikus 
jellegűek. 
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A magánhangzó—váltakozás 

43a. A tőbeli magánhangzó némely esetben egy bizonyos, meghatározott 
másik magánhangzóval váltakozik. A váltakozás a következő (tőmorfémák-
ban következhet be: a névszók egy birtokot kifejező birtokos személyjellel 
ellátott alakjaiban, az igék felszólító módjában, a cselekvő (általános és ha
tározott) igeragozás, valamint a szenvedő ragozásIV. múltat jelölő alakjaiban, 
ezenkívül egyes határozószókban és számnévi alakokban, továbbá az alapszó 
egyes származékaiban. E váltakozások egy része mind a névszókra, mind az 
igékre kiterjed, másik része azonban, kizárólag vagy nagyobbára, igei jellegű. 
(A szóképzés során beállott magánhangzó-váltakozásokra kevés példánk van. 
Ezért erre részletesen nem térünk ki.) 

43b. A magánhangzóváltakozás egyes esetei a következők: 
1. ä ry i : mind névszókban, mind igékben előfordul. Például: ämp 

'kutya' ~ impdm 'az én kutyám'; kät 'két' ~ hitdtel 'kettesével'; läk- 'hajít, 
vet; lő' ~ l'iki 'hajíts' stb. 

2. a ~ u : nagyobbára névszókban, de igékben is. Például: lar 'árad-
ványvíz' ~ luram '[az én] áradványvizem'; sajêiv 'halászó háló' ~ svjivam 
'halászó hálóm'; pat- 'fagy' ~ putiySn '[ő] (meg)fagyott' stb. 

3. a r^ i : leginkább igékben, elvétve névszókban is. Például: majêl-
'ajándékoz' ~ mijli! 'ajándékozz!'; way- 'hív vhová; nevez' ~; wiyal 'hívj! '; 
kaldy 'unoka' ~ kilydm '[az én] unokám' stb. 

4. a ~ i' ~ u : csak igékben (valamint némely származékban) ismere
tes. Például: amas- 'ül' <~ imsa! 'ülj!' ~ ums§m 'ültem'; laldm- 'lop' -^ lilma! 
' lopj' -~ lulmdm ' loptam' stb. 

5. ö ~ ü : névszókban és igékben is. Például: köydl 'csésze' ~ küyldm 
'[az én] csészém'; kömdn 'kint ' ~ küm 'ki(felé)'; kötdy- 'tesz; viselkedik' rO 
kütkäf 'viselkedj!' stb. 

Az ö hangok közül e magánhangzóváltakozásban — az anyagunkban 
végzett vizsgálat szerint — csak azok a magánhangzók vesznek részt, melyek 
fonetikailag nyíltabbak (1. 4abc). (L. a következő pontban is.) 

6. o ~ u : névszókban és igékben is. Például: oy 'fej' ~ uySm '[az én ] 
fejem'; kóldm 'három' ~ kulmdt 'harmadik'; nőmén/fent' ~ num 'fel(felé); 
fölső'; kol- 'hallgat vmit ' n> kuli! 'hallgass vmit!f stb. 

E váltakozás feltétele azonos az ö -~ ü váltakozáséval. (L. fentebb.) 
7. ö rv 9 : csak igékben fordul elő. Például : jörjdt- 'fon' ~jdrjti! 'fonj!'; 

pöy- 'űz' '-v pdyif 'űzz' stb. 
8. o ~ ä : csak igékben ismeretes. Például: toydr- 'zár (ige)' ~ tayrií 

'zárd (be)!'; woskêl- 'ugrál' ~ wäskdla! 'ugrálj!' stb. 
9. e <y 9 : csak igékben ismerjük. Például: endm- 'növekszik' ~ dnmäl 

'növekedj!'; wer- 'csinál' <>> wdrif 'csináld (meg)!' stb. 
10. ä <••** o : csak igékben. Például: käla- 'meghal' ~ koliyën '[ő] meg

halt ' ; wäja 'elalszik' <s/ wojujêm '[én] elaludtam (pass.)' stb. 
44. A magánhangzóváltozások elterjedtségük alapján típusokat alkot

nak. 

Magánh angz ó változások 

a) mind névszóban, mind igében 
# ~ i a *y u a «~ i 
ö <v ü o <^ u 
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b) csak igékben 
e <--' d o r^> ä 
ö ^ d ä ö-' o 

[c) csak igékben 
a ~ i ~ u\ 

(A c) csoport nem alkot önálló típust; az a) típus két tagjából tevó'dik 
össze. Csak a teljesség kedvéért említettük meg.) 

45a. Figyelembe véve a magánhangzóknak a magánhangzórendszerben 
való pozicionális helyzetét valószínű, hogy a magánhangzóváltakozások közül 
az ö ~ ü, az o ~ u és az ö ~ d másodlagos. 

45b. A primer (eredeti) magánhangzóváltakozások a következő' rend
szerszerűséget alkotják: 

i i 

t " - T 
3 a 

A kereten belüli — azaz a nyelv mozgását tekintve függőleges irányú — 
m agánhangzó váltakozások mind k v a l i t a t í v a k . E váltakozásokra jel
lemző, hogy bennük csak az ún. teljes magánhangzók vesznek részt. A kereten 
kívüli — azaz a nyelv mozgását tekintve dominálóan vízszintes irányú — vál
takozások közül az a-t tartalmazó váltakozás tisztán k v a n t i t a t í v , az 
a-t tartalmazó váltakozás pedig k v a n t i t a t í v - k v a l i t a t í v jellegű 
(az à hang jellegére vonatkozólag 1. 3a). 

45c. A magánhangzó váltakozás irodalmához 1. KARJALAINEN, OL. 
233. kk.; STEINITZ, OstjVok. 33 kk., 98 kk.; TYERJOSKIN, OCS. 20—3. 

Magánhangzók a beszéd folyamatában 

46a. A beszéd folyamatának a vahi osztják nyelvben — mint más 
nyelvekben is — meghatározott ritmusa van. E ritmus — részben az egyes 
szavakon belül, részben a szavak egymás utáni sorában, a mondatban — 
a mássalhangzók, a teljes és a redukált magánhangzók, valamint a hangsúlyos 
szótagok eloszlásából tevődik össze. 

46b. A beszédtevékenység folyamán — a nyelv ritmusának alárendelve 
— egyes nem-első szótagi magánhangzók kiesnek (szinkópa), „leesnek" (apo-

-kópa) vagy pedig közbeékelődnek (ejtéskönnyítő magánhangzó). 
a) Szinkópa. Például: kanári 'part; vmi széle': kanr\a (-a lativuszraggal) 

(de: kandrtnd, kandrjpa, kandrjapa) ; ätdm 'rossz': ätmdt 'rosszul' (de: ätdmdki) ; 
werdysdydltä 'öltözködik, vetkőzik': werdysdyldmin 'öltözködve'. 

b) Apokópa. Kizárólag abban az esetben lép fel, ha a magánhangzóra 
végződő szóhoz magánhangzós kezdetű végződés járul, vagy ha utána magán-
hangzós kezdetű szó következik. Például: öyi 'leány': öyäl'i 'leányka' (-(ü'i 
kicsinyítő képző); päj§ 'csomócska': päj oytinè '[egy] csomócskán'; iki 'hónap 
(naptári)': ik ontdr 'egy hónap (időtartam)'; litot 'étel' f < litd ot) stb. 

c) Ejtéskönnyítő magánhangzó. Például: äj 'kicsi': äjdki (állítmányi 
alak); kat 'ház': katdt 'házak' stb. 
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Jelenségek a mássalhangzók körében 
Hasonulás 

47. A hasonulásos jelenségek legtöbbje előreható. Ritkábban előfordul 
hátraható hasonulás is. 

47a. A t, az Ï és az n hatására a rákövetkező t, l és n mássalhangzók t, Ï, 
illetőleg n mássalhangzóvá palatalizálódnak. Például: läwdt- 'esik': làwëtia 
'esni'; (-t'a < -ta főnévi igenévi végződés); wäl 'vessző': wölf 'vesszők' (í 
< < a tbsz. jele); min 'láda; doboz': minnd ' ládában' (-nd< -na* '-ban') stb. 

47b. Ha a kakuminális ç, l és n után közvetlenül t, l és n mássalhangzó 
következik, akkor az utóbbiak kakuminálissá válnak. Például: èoè- 'irányít; 
odaad': èoça ' irányítani; odaadni' (< çoë-èa ; -ça < -\ä < -tä) ; waè 'város': 
ivaènâ 'városban' (-ne '-ban'); mül 'sapka': mült 'sapkák';5 wän 'közel': wännd 
'gyorsan' (<. -nd) stb. 

47c. A legtöbb változást a y mássalhangzó szenvedi: 
1. Zöngétlen mássalhangzó (t, t k, s, 6) után k mássalhangzóként 

jelentkezik. Például: köt 'kéz': kötkdn 'kezek (ktsz.)' (<. -ydn) ; köédy 'kés': 
kö6kdt 'kések' stb. 

2. Ha a -y mássalhangzót y kezdetű morféma követi, abban az esetben 
a -y + "? mássalhangzócsoport -M-ként jelentkezik. Például: way- 'hív; ' 
nevez': makkal '[ő] hívott ' (<. -yal) ; jay 'nép; emberek': jakkm 'házaspár, 
(<. -yzn, a ktsz. jele) stb. 

3. Magánhangzóközi helyzetben (? szótagkezdőként) a -y- mássalhangzó 
k mássalhangzóként lép fel. Például: wöy 'erő': wökdrj 'erős' stb. 

4. Zöngétlen mássalhangzó előtt a -y mássalhangzó &-vá változik. Pél
dául: loy 'part ' : lok kanar\pa 'a [folyó]part felé'; nuy 'fel': nuk külä 'kelj 
fel!' stb. 

47d. Egyedi esetekben változás van a p mássalhangzóval kapcsolat
ban is: 1. A -W-& kezdetű igei személyrag -m- mássalhangzóra végződő ige-
tövek után -p-s kezdetű. Például: eipm- 'növekszik': endmpdl '[ő] növe
kedik' (< -wdl) stb. 2. Szórványos esetekben a p mássalhangzó w-vel vál
takozik. Például: lopal- 'horgászik': lawla! 'horgássz!' stb. (E jelenségnek 
hangtörténeti oka van: szótagvégen az ősosztj. *p w-yé változott.) 

MássalKangzó-kiesés — mássalhangzó-betoldás 

48. A vahi osztják nyelv ritmusának megfelelően némely esetben egyes 
mássalhangzók a beszéd folyamán kiesnek vagy — hiátus esetén — betoldód-
nak. E jelenségkörbe három kérdéscsoport tartozik: 

1. Ha szótagvégen (két mássalhangzóból álló) mássalhangzókapcsolat 
áll s ezt mássalhangzós kezdetű szótag (morféma) követi, abban az esetben 
a mássalhangzókapcsolat második tagja kiesik. E második tagot alkotó mással
hangzó rendszerint zárhang (p, t, í'^ill. k), ritkábban a részben zárhang jellegű 
affrikáta (ê). Például: ämp 'kutya' : ämläm 'kutyáim' (< -läm) ; wont 
'erdő': wonnê 'erdőben' (< -nd '-ben'); kdnç- 'fog (pl. halat) ' : kdnwdl '(ő) fog' 
(<. -wdl ; igerag); Çonëêy 'zsineg': çuyySm 'zsinegem' (< -dm ; birtokos « 
személyjel) stb. 

(A -í-re vonatkozólag 1. még a 2. pontban is.) 

5 A -t ( < t) mássalhangzó nem fonéma. 
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2. Az abszolút szóvégen levő -t, ha utána mássalhangzós szókezdet 
következik, kieshet. Például: toyd 'tűz (fn.)' (toydt helyett), M 'két' (kät 
helyett), awdl 'vminek a tája' (awMt helyett) stb. E hang kiesése a vahi osztják 
nyelvjárás egyik legbonyolultabb hangtani kérdése. (A /-vei kapcsolatban ez 
érvényes az 1. pontra is.) A kérdést az teszi különösen bonyolulttá, hogy az 
egyes adatközlők — tudva, hogy beszédük lejegyzésre kerül — a szóvégi t más
salhangzót abban az esetben is kiejtik, ahol azt nem „várnánk". (Például: 
wontnd stb.) Van viszont olyan megfigyelésünk is, hogy a t kiesése nemcsak az 
adatközlőktől függ, hanem funkcióbeli fontosságától, az érthetőségtől (esetleg 
kettős értelem elkerülése), a szólamtól stb. A jelenség — feltehetőleg — nyelv-
járásilag sem teljesen egységes. 

3. Ha a magánhangzóra végződő névszókhoz magánhangzóval kezdődő 
végződés járul, a két magánhangzó között hangrés (hiátus) keletkezik. A hiátus 
elkerülésére a két magánhangzó között -j- mássalhangzó lép fel. Például: 
öyi 'kislány': öyi-j-ä 'a kislánynak'; ala- 'fekszik': ala-j-a! 'feküdj !' stb. 

49. Bizonyos értelemben — leíró szempontból — hiátustöltő szerepű 
a ku 'férfi' és a ni 'nő, asszony' szók (teljesebb ragozási) -j-, valamint -iq-, 
ezenkívül az egyszótagú, magánhangzós tövű igék -j-, illetőleg -y- mással
hangzója. Például: ku : kuja 'férfinek' (de: kuys, -y§ raggal); ni : nirjdt 'asszo
nyok'; md- 'ad': mdji! 'adj! ' ; tu- 'hoz': tuya ! 'hozz !' stb. 

Alaktan 
Az ige 

Az igeképzés 
(Igealkotás) 

50. Az igeképzők száma és gyakorisága messze felülmúlja a névszókép
zőkét. 

51. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribb igeképzőket. (Ha külön 
nem említjük, a képző deverbalis. A felsorolásban a redukált magánhangzókra 
nem voltunk tekintettel.) 

-û-1-a- (?). Pl. ala- 'fekszik; alszik' (vö. alint- ua.); kola- 'múlik, befeje
ződik' (vö. K A R J . — TOIV. költ- 'vermindern' stb.) 

-ydl-l-ydl- (-yl-) : visszaható, a) denominális. Pl. Töydtdyh- 'vitatkozik' 
(l'öydt 'veszekedés, verekedés') stb. b) lőyiteydl- 'mosakodik' (l'őyit- 'mos'); 
werydl- 'felébred' (werdytd- 'felébreszt') stb. 

-yïl-1-yil-. Pl. pânyil- 'mér; hajt (pl. fejet)' (pan- 'tesz, helyez') stb. 
-ys- : visszaható, mozzanatos. Pl. taldysd- ' rándul' (tál- 'húz'); dntdysd-

'öltözködik' (dnt- 'felölt, pl. ruhát ') stb. 
-yt- : mozzanatos. Pl. fdhytd- 'felkiált' ((dl- 'ordít') stb. 
-i-l-i- (?): a) denominális. Pl. tini- 'elad' (tin 'ár, díj'); mäni- 'hajlik, 

meghajtja magát' (vö. KARJ .—Toiv . min 'Krümmung') , stb. b) deverbalis 
(?). Pl. piri- 'kérdez' (pirdysd- 1. 'kéredzkedik', 2. 'kér') stb. 

-U-I-il- : gyakorító. Pl. Mii- 'kiabál, ordítozik' ((dl- 'ordít '); talil- 'húz, 
von' (tál- 'húz') stb. 

-int-l-int-. Pl. alint- 1. 'fekszik', 2. .'alszik' (ala- ua.); käncint- 'ír' (vö. 
KARJ .—Toiv . kanèa- ua.) stb. 

-kdl-l-kdl- : visszaható, mozzanatos. a) denominális. Pl. loydtkdl(t)- 'szid, 
megszid' (l'öydt 'veszekedés, verekedés'); b) woskêl- 'ugrik' (wos- 'ugrál') stb. 
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-kdt-l-kdt- : a) denominális. Pl. löytdkdtd- 'szid, megszid' (l'öydt 1. 'vesze
kedés', 2. 'verekedés') stb. b) inchoativ; általában kezdést, néha jövőben kez
dődő cselekvést fejez ki. Pl. jisdkdtd- 'elsírja magát ' (jis- 'sír'); waydkdtd- 'hívni 
kezd' (way- 'hív'); werdkdtd- 'csinálni fog' (wer- 'csinál'); wâldk'êtd- 1. 'lesz', 
2. 'élni fog' (wal- 'van; él') stb. 

-I- : a) denominális. Pl. lopdl- 'horgászik' (KARI.—Torv. lop 'Angel'); 
éökdl- 'beteg (ige)' (KARJ.—Toiv. eök 'schwere Krankheit ') stb. b) deverbális. Pl. 
läydl- 1. 'vár, várakozik', 2. 'őriz' ( K A R J . — TOIV. läydm- 'an-, hinblicken') stb. 

-It- : kauzatív. Pl. pändlt- 'szárít' ( K A R J . — TOIV. pänt- 'trocknen') stb. 
-m- denominális (-translatív). Pl. endm- 'növekszik' (end 'vastag, kövér'); 

loytdrn- 'szid, veszekedik' (l'öydt 'veszekedés, verekedés') stb. 
-mdlt-l-m'dlt- : denominális-translatív (inchoativ). Pl. l'öytdmdlt- 'vesze

kedni kezd' (l'öydt 'veszekedés, verekedés') stb. 
-mt- : mozzanatos. Pl. jőytdmfé- 'fut, odafut' (KARJ.—Toiv . jöyet-

'ankommen') stb. 
-nt- : iteratív. Pl. koldnt- 'hallgat (horchen)' (kol- 'hall; hören'); wayënt-

'kér' (way- 'hív, kér') stb. 
-ntdyl-l-ntdyl-. Pl. täydntdyh- 'szándékozik, készülődik' (vö. TYERJ . , OCS. 

täyhmdr] : t. ku 'HepacToponHbiH MejiOBen') stb. 
-ntil-. Pl. werdntU- 'tesz, teszeget' (wer- 'tesz, csinál') stb. 
-s-. Pl. amas- 1. 'ül', 2. 'van' (amét- 1. 'ültet ' , 2. 'tesz, állít') stb. 
-t- : tranzitív, műveltető, a) denominális. Pl. ondltë- ' tanít ' (vö. K A R J . — 

TOIV. ónál 'Zeichen') stb. b) amét- 1. 'ültet', 2. 'tesz, helyez', 3. 'állít' (amés-
'ül'); köydrtd- 'megfőz' (köydr- 'fői') stb. 

-td-l-td- : denominális. Pl. tintd- 'fizet' (Un 'ár, díj'); latte- 'elás, elföldel' 
(lat 'gödör'). 

-tdm-(-tdm-) : inchoativ (mozzanatos). Pl. pdltdm- 1. 'megijed', 2. 'félni 
kezd' (pdl- 'fél') stb. 

-wdyt-l-wdyt : kicsinyítő jellegű. Pl. kdswdytd- 'fut (kis ideig)' (kds- 'fut'); 
älawdytd- 'fekszik (rövid ideig)' (äla- 'fekszik') stb. 

-wt-. Pl. kirtdwtd- 'felölt, felhúz' (vö. kir- ua.) stb. 
52. Egy igetőhöz egymás u tán több képző is járulhat. Pl. ewsintdyd Z-'szagol 

szimatol' (vö. *ew- : V. ewdl 'szag', -s-, -i-, -n,t- -ydl- képzőkkel). Hasonlóképp: 
tdl-i-h-kdtd- 'ordítani kezd; felkiált' (vö. t'dl- 'ordít '); nomë-ys-il- 'gondol, vél' 
(vö. namês 'ész, értelem'); läy-h-ysd- 'várakozik' (vö. KARJ.—Toiv . läydm-
'an-, hinblicken') stb. 

53. Bizonyos értelemben az igealkotás körébe sorolhatjuk egyes igék
nek valamely névszóval alakult szókapcsolatát. E szókapcsolatokban a névszó 
vagy a) minden alaki elem nélkül, vagy b) raggal — lativuszraggal — szerepel. 
Pl. a) J9tjk li- 'iszik (tkp. vizet eszik)', put wer- 'főz, ételt készít (tkp. fazekat 
csinál)', wäsdy wel- 'kacsázik, vadkacsára vadászik (tkp. vadkacsát öl)c stb. 
b) semä pit- 'születik (tkp. szemre kerül)', wajya mdn- 'vadászik (tkp. vadra 
megy)', kdcäy p- 'megbetegedik (tkp. beteggé válik)' stb. 

Az igekötők 

54. Igekötők (zárójelben az igekötő sajátos jelentése, funkciója): ild 
'meg' (a cselekvés befejezettsége); il -'le, be, meg'; joy 'vissza, be a házba, 
haza'; tóm 'ki ' ; nik 1. 'a partra ' , 2. 'ki valahonnan, be valahová'; nuy 'fel, 
meg, be' (a cselekvés befejezettségére való irányulás) stb. 
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Példák igekötős igékre: ih-ol- 'meggyújt', il-alint- 'lefekszik', il-cäyi-
'eltemet', il-toyêr- 'bezár', il-wel- 'megöl', joy-jo- 'hazajön', jok-kit- 'otthon 
marad (tkp. haza marad)' , joy-läiqa- 'vissza-, bemegy', jok-men- 'haza megy', 
Jcüm-amet- 'kitesz', nik-wiydl- 1. 'kimegy', 2. 'leereszkedik', nik-rdkdt-'heàoh 
a vízbe (pl. horgot)', nik-tal- 'a partra von', nuy-dnt- 'felvesz, felölt'; nuk-
kül- 'felkel', nuy-li- 'megesz, fölfal', nuk-ol- 'begyújt', nuk-pän- 'feltesz' 
s tb . 

Példamondatok: ti säyi, tulpul, nor]9t ih-ondl tdsi 'így, bolond, téged 
megtanítottak (pass.)'; mä katoy küm-mdnldm 'én a házból kimegyek'; joydnnd 
mdnmoy pirnd emtdrä nik-wiyêlyaloy 'a folyón való utazásunk (part.) u tán 
kiértünk a tóra ' ; mä kör nuk-ölhm 'én a kemencét begyújtom' stb.6 

Az igetövek 

55. Az igetövek egy vagy több szótagból állhatnak. Az igető tő végi 
hangja szerint megkülönböztethetünk a) mássalhangzóra és b) magánhangzóra 
végződő igetöveket. 

55a. A mássalhangzós igetövek végén vagy egy, vagy két mássalhangzó 
állhat. Pl . mdn- 'megy', kant- 'beteg (ige)' stb. 

55b. A két vagy több szótagból álló magánhangzós igék lehetnek a) 
-ä-/-a-, b) -i-l-i- és c) -»-/-§? tövüek. Pl. äla- 'fekszik', mäni- 'hajlik', tintd 
'fizet' stb. (Az egyszótagú magánhangzós tövű igék más magánhangzóra is 
végződhetnek. Pl. wu- 'lát', jö- 'jön, érkezik' stb.) 

55c. Az igetőben fellépő magánhangzó váltakozásokról 1. 43—5. 
55d. A szótagszámtól és a hangeloszlástól függően — főként több szó

tagból álló igékben — bizonyos mássalhangzók (pl. t, s stb.) után az igető 
és a rag között -d-/-§- ejteskönnyítő magánhangzó léphet fel. Pl. läwtikdt-
'etetni fog' ^ läwtikdtd-s 'etetett ' stb. 

56. Az igetőhöz járuló toldalékok nagyrészt mássalhangzós kezdetűek 
(az időjelek — az ún. IV. múlt kivételével —, a feltételes mód jele, az igenév
képzők), kisebbrészt magánhangzós kezdetűek (a felszólító mód jele, a szen
vedő ige képzője, részben a IV. múlt igeragjai). 

56a. A szótagszámtól, a hangeloszlástól, valamint a toldalék magán
vagy mássalhangzós voltától függően az igető alakja — a magánhangzót 
illetően — megváltozhat. Pl. amds- 'ül ': anidswdl 'ül', de: imsa! 'ülj!'; kirydl-
'visszatér': kirydl-ldm 'visszatérek', de: kirdylä ! 'térj vissza !' stb. 

56b. Az egyes toldalékok fonetikai változást okozó mássalhangzói — az 
általános fonetikai törvényszerűségeknek megfelelően — változást okoznak 
az igető mássalhangzójában is. Pl. way- 'hív': wak-kal-öy 'hívtunk' ( < way + 
+ yal-, -y -\- y-f), lüydt- '(ki)megy': lüyd-wdl 'kimegy' ( < lüyet + wdl-, -i -f-
+ mássalhangzó!) stb. 

Némely esetben az igető mássalhangzó-állományában változás áll be az 
igetőben történt magánhangzó-kiesés következtében is. Pl. kötdy- 'tesz; visel
kedik': kütkitdyl 'viselkedjetek (jól)!c stb. 

6 Használatában az igekötőhöz igen közel áll a tsy 'ide', tőy [oda]' stb. mutató
névmás. Pl. männd äforj tim nipiJc tsy túli 'ón reggel ezt a könyvet ide hozom" (pass.)'. 
Minthogy azonban ezek az utóbbiak az ige jelentését nem módosítják, nem soroljuk 
őket a — képző-jellegű — igekötők közé. 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXIV/«' 
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57. Az alábbiakban felsoroljuk a leggyakoribb igető típusokat a fonéma
eloszlás — a magán- ( = V), ül. a mássalhangzó (= C) megoszlása — alapján. 

(a típus sémája) (mintaszó) (a típus gyakorisága százalékban 

a) egy mássalhangzós tövű igetípusok 

CVC- mdn- 'megy' 
CVCVC- joyim- 'üt, vág' 
CVCCVC- kirydl- 'visszatér' 
VC VC- ärdy- 'énekel' 

b) két mássalhangzós tövű igetípusok 

CVCVCC- pändlt- 'szárít' 
CVCC- kant- 'beteg (ige)' 
CVCCVCC- kantint- 'ír '7 

c) magánhangzós tövű igék: 

CVCV- tája- 'bír (vmit)' 
CV- wu- 'lát' 

58. Néhány esetben az igető egyúttal névszótő is. Pl. ärdy- 'énekel* 
(vö. KARJ .—Toiv . ärdy 'Heldenlied'); \isdy- 'nevet' (vö. K A R J . — T O I V . \ISEY  
'Gelächter'); l'öydt- 'veszekedik, szid' (Vöydt 'veszekedés, verekedés');jörjdt- 'fon' 
(vö. KARJ.—Toiv . jörjdt 'Achse der Spindel*); läwdf- 'esik (az eső)' (\äwet 'eső') 
stb. 

Az ige ragozása 

59. Az ige ragozása a következő kategóriák szerint történik: 
A cselekvést végző (vagy hordozó) alany s z e m é l y e (persona) és 

s z á m a (numerus). Az ige az alany személye szerint lehet első, második 
vagy harmadik személyű s az alany száma szerint — a főnévhez hasonlóan 
— állhat egyes, kettős vagy többes számban. 

Az ige k i t e r j e d t s é g e . A ragozott ige személyragja az alany 
személyén és számán kívül utalhat a t á r g y r a is. Annak alapján, hogy 
az ige utalása a) esetleges á'l t a 1 á n o s vagy pedig b) 3. személyű h a t á 
r o z o t t tárgy létére s annak számára is kiterjed, beszélhetünk a) á l t a 
l á n o s é s b ) h a t á r o z o t t (tárgyas) igeragozásról. Pl. wul-êm 'látok' 
(azaz: nem vagyok vak, világos van; csónakot, csillagot, kutyát látok [álta
lánosságban !] stb.), vml-im ' látom' (pl. a z t a házat [mutató névmással], 
ő t [személyes névmással], a kezem [birtokos személyraggal], a csónakot 
vagy bármit [melyről előbb már szó volt] stb.). 

7 E típusban gyakran fordul elő -a-/-5- ejtéskönnyítő magánhangzó. Pl. kan-
cint 5- stb. 

kifejezve) 

19,0% 
19,0% 

4,5% 
4,0% stb. 

9,0% 
5,5% 
5,5% stb. 

6,0% 
3,5% stb. 
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A cselekvés n e m e (genus). Az általános ragozás körében a cselekvés 
neme szerint beszélhetünk a) c s e l e k v ő és b) s z e n v e d ő igeragozásról. 

A cselekvő ragozásnak külön jele nincs (zéró morféma). 
Az ige által megnevezett folyamat viszonylagos i d e j e (tempus). 

A vahi osztjákban ismeretes égy (valóságos) jelen idő, mely értelem szerinti 
jövő időt is jelölhet, ós négyféle múlt idő. _ 

Az i g e m ó d (modus). Módja szerint az ige lehet: a) kijelentő, b) fel
szólító és c) feltételes. 

Az ige alkalmi névszói használata: az i g e n v e k . 
60. Az igekötőhöz járuló jelek és ragok kapcsolódásának a sorrendjéről: 
1. Az ige ragozásakor az igetőhöz (a tőmorfémához) (pl. wer- 'csinál', 

läyhysd- 'várakozik', stb.) közvetlenül az idő- és a módjelek, illetve — ige
nevek esetén — az igenévképzők járulnak. Pl. wer-l-dm 'csinálok, készítek', 
läyfoysd-?]-[än] 'várakoznál', mdn-0- [a lV. múlt jele] -dm 'mentem' stb. A szen
vedő ige képzője az időjelek után következik. Pl. wer-l-uj-[dm]' készítem 
(pass.)'. 

Az alany személyére és számára, valamint az ige kiterjedtségére is utaló 
személyragok mindig az igéhez járuló jelek és képzők után következnek. Pl. 
wer-l-am 'csinálok, készítek', läyhysd-iq-an 'várakoznál', wer-1-uj-âm 'csinálom 
(pass.)', pan- [0: a TV. múlt jele, zéró morféma] -t 'helyeztek' stb. 

> A kijelentő mód 

Általános igeragozás 

61. Az általános ragozás igei személyragjai: 

Az alany száma 

és személye 
Egyes szám Kettős szám Többes szám 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

-dm/Sm 
-&nj-ên 

[különféle] 

(sjm&n/- (ê)mên 

-dtdn/-3t§n 

- (djysn/- (ê)yên 

-öyj-öy 

-(9)tdy/-(ê)t§y 

[különféle] 

•̂  C s e l e k v ő r a g o z á s 

62. A cselekvő ragozásnak külön jele nincs (zéró morféma). 

Jelen idő 

63a. A jelen idő jele az egysz. 1. személyében, a kettős számban, a t ö b : 
bes szám 1. és 2. személyében: -l- ; az egyes szám 2. és 3., valamint a többes 
szám 3. személyében -w-, -m-re végződő igetövek után -p-. 

63b. Az egysz. 3. személyének igei személyragja -dl/-dl, a tbsz. 3. sze
mélyéé pedig -dltj-dlt. 

2* 
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P a r a d i g m á k 

mdn- 'megy ' , wu- ' l á t ' , laldm- ' lop ' 

1. sz. mdnhm wulêm laldmldm 
Egysz . 2. 

3. 
sz. 
sz. 

mdmvdn 
mdnwdl 

wuwdn 
wuwdl 

laldmpdn 
laldmpdl 

1. sz. mdnhmdn wulmên laldmldmdn 
K t s z . 2. sz. nidnldtdn wuldtdn laldmldtdn 

3. sz. Tndnhydn wulydn laldmldydn 

Tbsz . 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnloy 
mdnldtdy 
tndnwdlt 

wulöy 
wultdy 
WUWdlt 

. Múl t idő 

Az I . m ú l t 

laldmlöy 
laldmldtdy 
laldmpdlt 

64. Az I. múlt jele: -s-. 
65. Az egysz. 3. személyű alakja maga a puszta s múltidő-jellel ellátott 

igető, mely mássalhangzós tő után — ejtéskönnyítő magánhangzóval — 
-dsj-ds alakú. A többes 3. személyben az -s- múlt idő jelhez -dtj-dt végződés 
járul. 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

P a r a d i g m á k 

1. sz. TYidnsdm wusdm 
2. sz. mdnsdn wusdn 
3. sz. mdnds wus 

1. sz. mdnsdmdn wusmén 
2. sz. mdnsdtdn wusdtdn 
3. sz. mdnsdydn wuskdn8 

1. sz. mdnsoy wusöy 
2. sz. mdnsdtdy wusdtdy 
3. sz. mdnsdt WUSdt 

A I I . m ú l t 

laldmsdm 
laldmsdn 
laldmês 

laldmsdmdn 
laldmsdtdn 
laldmsdydn 

laldmsőy 
laldmsdtdy 
laldmsdt 

66. A II . múlt jele: -yäs-1-yas-. 
67. Az egysz. 3. személyű alak képzése a tőhöz kapcsolódó puszta 

yäsj-yas idő jellel történik. A többes 3. személyben az idő jelhez még többesi 
-dtj-dt végződés járul. 

8 Hasonulásos a lak : s -f- y > s - j - h. 
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Paradigmák 

Egysz. 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnyäsdm 
mdnyäsdn 
mdnyäs 

wuyasdm 
wuyasdn 
wuyas 

laldmyasdm 
laldmyasdn 
lalêmyas 

Ktsz. 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnyäsdmdn 
mdnyäsdtdn 
mdnyäskdn8 

wuyasêmën9 -
wuyasdtdn 
wuyaskên8 

laldmyasëmdn. 
laldmyasdtdn 
laldmyaskdn8 

Tbsz. 
1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

>:0 
T

O
 

T
O

 
60 

00 
C

Ç
 

SS 
S

S
 

ss 
T

O
 

T
O

 
T

O
 

wuyasőy 
wuyasdtdy 
wuyasdt 

laldmyasöy 
laldmyasdtdy 
laldmyasdt , 

A II I . múlt 

68. A II I . múlt jele: -yäl-j-yal-. 
69. Az egysz. 3. személyű alak képzése a puszta időjelnek a tőhöz való 

kapcsolásával történik. A tbsz. 3. személyben az idő jelhez -t többes jel járul. 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. sz. mdnyähm 
2. sz. mdnyäldn 
3. s~z. mdnyal 

Paradigmák 

wuyaldm 
wuyaldn 
wuyal 

1. sz. mdnyähmdn 
2. sz. mdnyäldtdn 
3. sz. mdnyähydn 

1. sz. mdnyaloy 
2. sz. mdnyaldtdy 
3. sz. mdnyält 

wuyaldmdn 
wuyaldtdn 
wuyalydn 
wuyalöy 
wuyaldtdy 
wuyalt 

laldmyaldm 
laldmyalSn 
laldmyal 

laldmyaldmdn 
laldmyaldtdn 
laldmyalêyên 

laldmyalőy 
laldmyaldtdy 
lalêmyalt 

A IV. múlt 

70a. A IV. múlt jeltelen (zéró morféma). A személyragok''— gyakorla
tilag — közvetlenül az igetőhöz járulnak. 

A magánhangzós végű, egyszótagú igékben a személyragok — a -y^s 
(ill. a -j-s) tőhöz kapcsolódnak. Pl. jd- 'lesz, válik valamivé': jdydm stb. 

(A -^'-s, valamint az egyéb magánhangzós végződésű igető IV. múltjára 
vonatkozólag nincs adatom.) 

70b. A IV. múlt igealak esetén a tőbeli magánhangzóban magánhangzó
váltakozás lehetséges. Pl. laldm- 'lop': lulmêm stb. (A magánhangzóváltako
zásokról 1. a 43-5. pontban.) 

71. Az egyes szám 3. személyében az igetőhöz járuló végződés: -iydnf 
-iydn, a tbsz. 3. személyében pedig puszta -t, illetőleg — ejtéskönnyítő magán
hangzóval — -dtl-dt. 

Előfordul: wuyasmên is. 



202 GULYA JÁNOS 

P a r a d i g m á k 

Egysz . 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mdndm 
mdndn 
mdniydii 

wuydm 
wuydn 
wuyiydn 

lulmdm 
lulmdn 
lulmiydn 

K t s z . 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mdnmdn 
mdndtdn 
rndnydn 

wuymdn 
wuyótdn 
wukkän8 

lulmdmdn 
lulmdtdn 
lulmdydn 

Tbsz . 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz.' 

mdnoy 
mdndtdy 
nidnt 

wuyőy 
wuydtdy 
wuydt 

lulmöy 
lulmdtdy 
lulmêt 

Az igeidők használata 

72a. A jelen idejű igealakok elsősorban a jelen időben lefolyó cselekvés 
kifejezésére szolgálnak. Például: dj kötnä ropiltdldm 'egy kézzel dolgozom'; 
mä kät nipikkdn tuldm 'én két könyvet viszek'; müldl dnwdl '[ő] felveszi a 
sapkáját '; juy päni kat amdslaydn 'a fa és a ház [együtt] vannak [ott] ' s tb. 

72b. A jelen idejű igealakok jelölhetnek jövő időt is. Ebben az esetben 
a jövő időre vagy a beszédhelyzet, vagy esetleg valamely jövőt jelölő szó 
utal. Például: Un nula mdnhydn 'ők ( ktsz.) [nemsokára] összeházasodnak 
(tkp. együvé mennek; ktsz.)'; töltdy mdr\ ihpä mdnloy ' [onnan] mi tovább 
megyünk'; mä os larjakpa mdnhm 'én Larjakba még elmegyek'; kuntd moçâ 
nor) td walwdn? 'meddig laksz te i t t (meddig fogsz te i t t lakni)?' stb. 

73a. Ha a jövő idő kifejezésére nyomatékosan szükség van, a jövő időt 
a pit- 1. 'kezd', 2. 'válik vmivé'ige kijelentő mód jelen idejű ragozott alakjaival 
és a tulajdonképpeni cselekvést jelentő ige főnévi igenevével alkotott szer
kezet fejezi ki. Pl. mä ti kul Uta pithm 'én ezt a halat meg fogom enni'; kojnd 
tuta pitwdl? 'ki fogja [ezt] vinni?' stb. 

73b. Abban az esetben, ha értelemszerűleg a főnévi igeneves alak a 
létige lenne, a jövő idő kifejezése pusztán a pit- ige ragozott jelen idejű alakja 
használatos. Pl. juykurijoy moyöl'i ild pitwdl? 'a fateknőből mi [hasznunk] 
lesz (tkp. lesz meg)' stb. 

73c. A pit- ige ragozása: 

Egysz. 
1. sz. pithm 
2. sz. pitwdn 
3. sz. pitwdl 

Ktsz. 
pitldmdn 
pitldtdn 
pitldydn 

Tbsz. 
pitloy 
pitldtdy 
pitwdlt 

73d. A pit- ige múlt idejű stb. alakjainak csak 'kezd; válik vmivé' 
jelentése van. Pl. lőr\dta pitkalmdn ' [azután] olvasni kezdtünk' stb. 

74. Némely esetben a -kdtj-kdt inchoatívum képző jövő idő jelentésű. 
VX.mämdnrjäm nonmoybli werakdtdwdn? 'miután (ha) én elmentem, mit fogsz 
csinálni?' ; pirnamä tdt dntd waldkdtdldm 'ezután én i t t nem fogok élni (lakni)' s tb . 

75. A cselekvés múltban történt voltának a kifejezésére a vahi osztják 
nyelvjárásnak négyféle igeidő áll rendelkezésére. A múltat jelölő igeidőknek 
a funkciója meglehetősen széleskörű. 
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75a. Az -s- múltidő-jeles, ún. első (I.) múlt, akkor használatos, ha a 
cselekvés nem régen (éppen most) történt, mellyel gyakran a cselekvés befeje
zett (s olykor még rövid ideig tartó) voltának a kifejezése is velejár. Például: 
poy loy porßdloy hydhs 'a nyíl elrepült ő mellette [,,most, éppen lá t ta" — a 
közlő megjegyzése]'; loy dlld äjnirjkd enmds 'ő nagy leánnyá nőtt ' ; loy katpa 
ídhytds 'ő a ház felé kiáltott ' ; kötél ontdr nör\d kdnsdmdn 'egész nap kerestünk 
(ktsz.) téged'; äpim kőla jok dntd jos 'apám még nem jöt t haza' stb. 

75b. A II. , a -yäsl-yas jel az idő viszonyításban az I. múltnál régebben 
történt cselekvés kifejezésére-szolgál. („Nem régen, de egy bizonyos idő eltelte 
után már" ~ a közlő megjegyzése.) Például: mä tu möylöy jöyäsdm 'én arról 
a helyről jöttem [— meséli]'; mä tdldy Topi mdyäsdm 'én téli kabátot vásárol
tam' stb. 

75c. Az ún. harmadik (III.) múlt a valamikor, viszonylag régebben 
történt, huzamosabb ideig tartó cselekvést fejezi ki. Például: koy mdrj järjka-
yalöy*; itndy jdydkdtdyäl 'mi sokáig játszottunk, [s] [azután] esteledni kezdett '; 
jay itdn moçd sajdw tàlïldyàlt 'az emberek estig halásztak'; lampipdsän nomdnnê 
lajdkkal 'a lámpa az asztal fölött lógott' ; Um mä tdt dntd walyaldm 'régen én nem 
laktam it t ' ; mä ökdm walmamnd kanyalêm. tutnê kat' kälayaldm 'amikor kicsi 
voltam (part.), beteg., voltam. Akkor majdnem meghaltam' stb. 

76. Az első (I.), a második (II.) és a harmadik (III.) múlt idejű igealakok 
— úgy látszik — meglehetősen határozott („abszolút") múlt időbeli viszo
nyítást hordoznak magukban. Egymáshoz való r e l a t í v viszonyítást azon
ban nem fejeznek ki. Például: a) mä joypa jdlsdm, nipik wdsdm päni tdy tusim, 
löritdkdtdsimdn 'én haza mentem, vettem a könyvet és ide hoztam, elkezdtünk 
olvasni (ktsz.)'; b) mä joypa jdlyäsdm, nipik wdyäsdm päni tdy tuyasim, lőr)-
tdkdtdyasimdn ua. c) mä joypa jdlyäldm, nipik wdyäldm päni tuyalim, lor\tdkdtd-
yalimên ua. 

77. Az ún. IV. múlt minden egyéb aspektus nélkül mindössze azt fejezi 
ki, hogy a cselekvés a múltban történt. Például: katpd wdtkdliydn 'a ház is 
{szintén) leégett'; il-nowmd tim täyinS jdrjk wäliyän 'a régi időben i t t víz volt 
[a régi mederben]'; loy jomälnd mä werdm '[amikor] ő jöt t (part.), én dolgoz
tam' ; kuntd-käm mä waçpa mdndm 'valamikor a városba mentem' stb. 

.. À létige 

78. A létige ragozása eltér az eddig ismertetett igeragozási típusoktól 
Az eltérés oka az, hogy a létigének a jelen (jövő) időben két fő alakváltozata 
van: 1. was- és 2. wàl-. A was- tőnek csak kijelentő mód jelen idejű ragozott 
alakjai vannak, a t ó í - tő viszont mind a kijelentő jelen, mind az összes többi 
ragozási forma szerint ragozódhatik. A két tőváltozáthoz jelentésbeli eltérés 
is kapcsolódik: a was-tő jelentése 'van-—lesz; tartózkodik', a wäl- tőé jelen 
időben: 'él; lakik', a többi ragozási formában: 1. 'van, létezik', 2. 'tartózkodik, * 
helyet foglal', 3. 'él', 4. 'lakik'. 

78a. Mind a was-, mind a Wäl- tőváltozat ragozása az általános ragozás 
szerint történik. 

A was- tő maga kijelentő mód jelenidejű, az igeragok a was- alakhoz 
járulnak. A wal- tőváltozat a ragozás szempontjából ugyanúgy viselkedik, 
mint bármely más, egymássalhangzós tövű ige. (pl. wäl-1-dmdn."•'[mi] élünk 
( k t s z . ) ' s t b . ) '"••-'.'•i'-•• - • . . : - . ; : 



204 GULYA JÁNOS 

78b. A was- tőnek csak 1. és 2. személyű alakjai vannak. (A logikailag 
3. személyben igei alak helyett névszói forma használatos. Pl. mä äj wâsêm 
'én kicsi vagyok', mä katnd wâsêm 'én házban vagyok' (de: loy äjdki 'ő kicsi'„ 
loy katnêki 'ő házban van') stb. 

Paradigmák 

» Kijelentő mód 

Jelen idő 
« a) was b) wäl-

Egysz. 1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

wàsêm 
wâsên 

wâllêm 
wâlwên 
wâlwêl 

Ktsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

wâsmên 
wâsêtên 

wâllêmên 
wälldtdn 
wàllêyën 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

wäsöy 
wâstêy 

wällöy 
wâllêtëy 
wàlwêlt 

Múlt idő 

Egysz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

wàlsëm 
wälsen 
wälds 

I. múlt 

és így tovább 

Példák a létige használatára kijelentő mód j e l e n i d ő b e n : a) 
was- : mä äjdmkitdm wâsêm 'én fiatal vagyok'; nor\ äjdmkitdm wâsên 'te fiatal 
vagy'; mä jdm kőrasdw wâsêm 'én szép (tkp. jó alakú) vagyok'; tulpul, norj 
wäsdn, tulpul! 'bolond, vagy te, bolond'; nór\ wi\\ä tulpul, wâsên ' te mint 
[egy] bolond [olyan] vagy', koji poè wâsên? '[te] ki nemzetsége vagy?'; not] 
koji wâsên? ' te mi (tkp. ki) leszel? [a foglalkozást illetően]'; mdr\ it katêl 
peldknd wäsöy 'mi most a házban bent vagyunk' stb. b) wäl- : tat jay ätmdt 
wâlwêlt 'ott az emberek rosszul élnek', nor\ kuntoy td wâlwên? ' te mióta laksz 
i t t? ' ; mä katnê wâllêm 'én házban lakom' stb.; m ú l t i d ő b e n : il-nowênê 
Um tâyinê jdYjk wâliyên 'a régi időben i t t víz volt [a régi mederben]'; mdr\ 
malakotêl katêl peldknd walyalőy 'mi tegnap a házban (tkp. a ház belsejében) 
voltunk' stb. 

S z e n v e d ő r a g o z á s 

79. A szenvedő ragozás képzője az 1. és 2. személyű igealakokban 
-uj-, melyhez hozzájárulnak még az általános ragozás igei személyragjai. 

79a. A szenvedő ragozás 3. személyű végződése az egyes számban -*/-$, 
a kettős számban -aym/-ayên, a többesben -atdtj-atêt. 
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79b. A szenvedő ragozásra utaló morfémaelem mindig az igeidőjel — a 
jelen időben -l-, a múlt időben az -s-, a -yäs-1-yas-, a -yal-j-yál-, illetve a IV. 
múltban a zéró morféma — után következik. 

80. A szenvedő ige -uj- képzője nem követi a maganhangzoilleszkedes 
szabályait. 

81. A szenvedő ragozásnak csak kijelentő módbeli formái ismeretesek. 

Paradigmák 

Jelen idő 

wel- 'üt, öl', pat- 'fagy; (szenvedő ragozásban) fázik', tu- 'hoz' 
1. sz. wellujëm patlujëm tulujëm 

Egysz. 2. sz. wellujën patlujën tulujën 
3. sz. welli patli túli 

Ktsz. 

Tbsz. 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

ifi patlujmdn 
patlujdtm 
patlayën 

tulujmên 
tulujêtdn 
tulayên 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

wellujöy 
wellujtëy 
wellätdt 

patlujöy 
patlujtdy 
patlatdt 

Múlt idő 

tjdujöy 
tulujtdy 
tulatdt 

Az I. múlt 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

welsujëm 
welsujën 
welsi 

patsujêm 
patsujën 
patsi 

tusujêm 
tusujdn 
tusi 

1. 
2. 
3. 

sz. 
, sz. 
sz. 

welsujmën 
welsujëtën 
welsäydn 

patsujmdn 
patsujdtdn 
patsayën 

tusujmên 
tusujdtdn 
tusayën 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

wélsujöy 
welsujtëy 
welsätdt 

patsujôy 
patsujtdy 
patsatêt 

tusujöy 
tusujtëy 
tusaiët 

A II. múlt 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
s"z. 

welyäsujem 
welyä8ujdn 
welyäsi 

patyasujdm 
patyasujdn 
patyasi 

tuyasujëm 
tuyasujën 
tuyasi 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

welyäsujmm 
welyäsujdtdn 
welyäsäydn 

patyasujmën 
patyasujdtën 
patyasayën 

tuyasujmën 
tuyasujëtën 
tuyasayën 

I. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

welyäsujöy 
welyäsujtdy 
welyäsätdt 

patyasujőy 
patyasujtëy 
patyasatêt 

tuyasujöy 
tuyasujtëy 
tuyasatët 
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A III . múlt 

Egysz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

welyälujdm 
ivelyälujdn 
welyäli 

patyalujdm 
patyalujdn 
patyali 

tuyalujém 
tuyalujdn 
tuyali 

Ktsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

welyalujmen 
welyälujdtdn 
welyäläy&n 

patyalujmén 
patyalujdtdn 
patyalayàn 

tuyalujmên 
tuyalujdtên 
tuyalayên 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

welyälujöy , 
welyàlujtdy 
ivelyälätdt 

patyalujőy 
patyalujtèy 
patyalatdt 

tuyalujöy 
tuyalujtdy 
tuyalatdt 

A IV. múlt 

Egysz. 
1. «z. 
2. sz. 
3. sz. 

welujdm 
welujên 
weli 

putujdm 
putujdn 
puti 

tuyujdm 
tuyujdn - \:~i 
tuyi 

Ktsz, 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

welujmdn 
ivelujëtdn 
weläydn 

putujmdn 
putujdtdn 
putayên 

tuyujmdn 
tuyujdtdn 
tuyaym 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

welujöy 
welujtéy r 
welätdt 

putujöy 
—putujtdy 

putatêt 

tuyujőy 
tuytujtdy9* 

, tuyatdt 

Példamondatok a szenvedő igealakok használatára: ojêy, koëeöydllujdm! 
'oh, de fáj ! (tkp. beteg vagyok)'; mdtä tayinêpê dntd käsli t'imint äjni ! 'sehol 
sem találni ilyen kislányt !'; ämpnd kul morti nuy-lisi 'a kutya a halat egé
szen megette'; männd loyd küld mdyäsi 'én neki halat adtam (pass.)'; loydn mändpd 
wuyalujdm 'ő engem szintén látott (pass.)'; mä kuntd-käm wojujdm 'én vala
mikor elaludtam (pass.)'; welit kitdtdl jaynd likdrtä jorätdt 'a rénszarvasokat 
az emberek a szánokba kettesével fogták be (pass.)' stb. 

Határozott ( tárgy as ) igeragozás 

82. A határozott (tárgyas) igeragozás — mint már említettük (l.az 59. 
pontban) — nemcsak a 3. személyû meghatározott tárgy létére, hanem annak 
számára is rámutat . Ennek megfelelően külön igeragok használatosak, ha a 
3. személyu meghatározott tárgy a) egyes, b) kettős vagy c) többes számú. 

Előfordul tuyujêtên alak is. 
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83. A határozott (tárgyas) ragozás igei személyragjai: 

Az alany száma 
A t á r g y s z á m a 

és személye 
egyes kettős többes 

E g y s z . 1. sz. -imj-im -dylämj-êylam -(9)lämj-(d)lam 

. " . 2. sz. -inj-in -oylänf-eylan -(d)län/-(§)l(m 

3. sz. -(d)td/-(§)tê -(d)ysl/-(§)y§l -dlf-ÔPO 

1. sz. -imdnj-imdn -9ylämdn/-SylamSn - (djlämdn/- (ê)lamên 

K t s z . 2. sz. 

3 . sz. 
J -dtdnj-êtên 1 -dylinf-êylin i -(d)lin/-(9)lin 

1. sz. -üyj-uy -9yloy/-3ylőy , -(d)löyj-(e)löy 
T b s z . 2. sz. -9t9n/-§t3n -9ylin]-ôylin -(9)lin/-(3)lin 

2. sz. -U/-Ü -dyläl/-§ylal -(9)läl/-(§)lal 

84. A határozott ragozású igealakok időjelei és ragozási szabályosságai 
ugyanazok, mint az általános igeragozásbelieké. (L. a 63—77 pontokban.) 

85. Alább bemutatjuk a tu-(tuy-) 'hoz' ige teljes határozott ragozási 
paradigmáját, mind egyes, mind kettős, ill. többes számú tárgy esetén. 

Paradigmák 

Jelen idő 

A c s e l e k v é s t á r g y a 

egyes számú kettős számú többes számú 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

túlim 
túlin 
tultd 

tuldylam 
tuldylan 
tulydl 

tullam 
tullan 
tuldl (-Mid) 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

tulimdn 
tuldtdn 
tuldtdn 

tuldylaman 
tuldylin 
tuldylin 

tullamdn 
tullin 
tullin 

1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

tuluy 
tuldtdn 
tulil 

tuldylöy 
tuldylin 
tuldylal 

tullöy 
tullin 
tullal 

Egysz 

Ktsz. 

Tbsz. 

10 E lőfordul -9lldl-§U3 is . 
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Múlt idő 

Az I. múlt 

A c s e l e í k v é s t á r g y a 

egyes számú kettős számú többbes számú 

Egysz. 
1. sz. tusim 
2. sz. tusin 
3. sz. tustd 

tusêylam 
tusêylan 
tuskêP 

tusiam 
tuslan 
tusêl 

Ktsz. 
1. sz. tusimên 
2. sz. tusét én 

tusdylamên 
tusêylin 

tusiamén 
tuslin 

3. sz. tusêtên tusêylin tuslin 

Tbsz. 
1. sz. tusuy 
2. sz. tusdtên 
3. sz. tusil 

tusêyloy 
tusêylin 
tusêylal 

A II . múlt 

tuslöy 
tuslin 
tuslal 

- A c s e l e k v é s t á r g y a 

egyes számú kettős számú többes számú 

Egysz. 
1. sz. tuyasim 
2. sz. tuyasin 
3. sz. tuyastê 

tuyasêylam 
tuyasêylan 
tuyaskêl8 

tuyaslam 
tuyaslan 
tuyasêl 

Ktsz. 
1. sz. tuyasimén 
2. sz. tuyasêtên 
3. sz. tuyasêtên 

tuyasêylamên 
tuyasëylin 
tuyasëylin 

tuyaslamên 
tuyaslin 
tuyaslin 

Tbsz. 

•» 

1. sz. tuyasuy 
2. sz. tuyasêtên 
3. sz. tuyasil 

tuyasêyloy 
tuyasëylin 
tuyasêylal 

A I I I . múlt 

tuyaslôy 
tuyaslin 
tuyaslal 

A c s e l e k v é s t á r g y a 

egyes számú kettős számú többes számú 

Egysz. 
1. sz. tuyalim 
2. sz. tuyalin 
3. sz. tuyaltê 

tuyalêylam 
tuyalêylan 
tuyalyêl 

tuyallam 
tuyallan 
tuyalêl 

Ktsz. 
1. sz. tuyalimën 
2. sz. tuyalêtên 
3. sz. tuyalêtên 

tuyalêylamën 
tuyalêylin 
tuyalêylin 

tuyallamên 
tuyallin 
tuyallin 

Tbsz. 
1. sz. tuyaluy 
2. sz. tuyalêtên 
3. sz. tuyalil 

tuyalêyloy 
tuyalêylin 
tuyalêylal 

tuyallöy 
tuyallin 
tuyallal 
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A IV. múlt 

A c s e l e k v é s t á r g y a 

egyes számú kettős számú többes számú % 

Egysz. 
1. sz. tuyim 
2. sz. tuyin 
3. sz. tuy(d)t§ 

tuydylam 
tuydylan 
tuydydl 

tuydlam 
tuyêlan 
tuyêl(lê) 

Ktsz. 
1. sz. tuyimdn 
2. sz. áiydtdn 
3. sz. tuydtan 

tuydylamdn 
tuydylin 
tuydylin 

tuydlamên 
tuyêlin 
tuyêlin 

Tbsz. 
1. sz. tuyuy 
2. sz. tuyêtdn 
3. sz. tuyil 

tuydylöy 
tuydylin 
tuyêylal 

tuydlöy 
tuydlin 
tuyêlal 

Példamondatok a határozott igeragozásra: oy, dntd torjêmtêlim! 'ah, nem 
tudom!'; äpimnd joydlt tdy tutelle 'apám az íjakat ide hozza'; fi nipik wdsin? 
'vetted ezt a könyvet?' ; norpn loyd küld mdyösin? ' te neki a halat odaadtad?' ; 
not] kojmannd tor\ kult tdy tuyaslan-pê 'ha te akartad volna, [akkor te] ide a 
halakat elhoztad [volna]'; ämp oyoy joyimyaltê '[ő] a kutyát fejen vágta' ; 
löydn wayëna tintdyältd 'ő pénzzel fizetett'; loydn iy muyti köékd pulté 'ő a 
medvét késsel keresztülszúrta' stb. 

A felszólító mód 

86. Az általános és a határozott (tárgyas) ragozás közötti különbség
tevés a felszólító mód képzésében is megvan. 

87. A felszólító mód végződései: 

Az alany száma Általános ragozás 
Határozot t (tárgyas) ragozás: a tárgy száma 

és személye 
Általános ragozás 

egyes kettős többes 

Egysz. 2. sz. 
3. sz. 

-aj-a 
-äti/-ati 

-i/-i -iyläj-iyla -iläj-ilalz 

Ktsz. 2. sz. 
3. sz. 

-it9n/-jt§n -itdn/-it§n 
' 

-iyfon/-iyl§n13 -ildnj-ilen 
Tbsz. 2. sz. 

3. sz. 
-it,9y/-it§y12 

Î 

-itdy/-it§y12 

' 

-iyfon/-iyl§n13 -ildnj-ilen 

11 A többi 3. személyû alakra nincs adatom. 
12 Előfordul -itd/-itd — illetőleg egy alkalommal -ati — alak is. 
13 Egyik adatközlőm szerint a többes tárgyat jelölő alakok használatosak a kettős 

tárgyi alakok jelölésére is. 
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88a. A felszólító mód végződései az igetőhöz járulnak. A két vagy több 
szótagú, mássalhangzós végű igető -d-/-§- magánhangzója a felszólító mód 
végződése előtt kiesik. Vl.tiyêt- 'mond; szól': tiyta! 'szólj!'; on§lt§y§l- ' tanul ' : 
ondltdyla! ' tanulj!' stb. A magánhangzó kiesése következtében, az általános 
fonetikai törvényszerűségeknek megfelelően, olykor megváltozik az igető szó
végi mássalhangzója is. Pl. kötdy- 'tesz; viselkedik': kütkitdy! 'viselkedjetek 
[t. i. jól] !" stb. 

88b. Az -a-1-ä- és az -d-j-d- tövű igék szóvégen levő magánhangzója a 
felszólító módban kiesik. Pl. ala- 'fekszik': ala! 'feküdj!'; lar\a- 'bemegy': 
làrpl 'menj be!'; täya- 'lökdös': táyi! 'lökd (meg)!' stb. 

88c. Az -i-l-i- magánhangzós tövű igék felszólító módjában a szóvég 
és a módjel között -j- hang jelentkezik. Pl. mäni- 'hajlik': mänijä! 'hajolj 
meg!'; lulpäni- 'énekel': lulpänijitd! 'énekeljetek!' stb. 

88d. Az egy szótagú, magánhangzós tövű igék a felszólító mód végző
dését a -j-, ill. a -y-B tővaltozatukhoz veszik fel. Pl. wd- 'vesz': wdji! 'vedd 
meg!'; li- 'eszik': liyä! 'egyél!' stb. 

89. Az igetőben magánhangzóváltakozás léphet fel. Pl. laUm- 'lop': 
lilma! 'lopj!'; kötdy- 'tesz; viselkedik': kütkä! 'viselkedj!' [t. i. jól] stb. (L. 43-5.) 

mm- 'megy', 
Általános 
igeragozás 

Egysz. 2. sz. mdnä 
3. sz. mdnäti 

Ktsz. 2. sz. mdnitdn 
3. sz. « 

Tbsz. 2. sz. mdnitdy 
3. sz. 

Példamondatok: kol'toy josdn, töydpa mdnä! 'ahonnan jöttél, oda menj!'; 
jdïjk liyä! 'igyál vizet !'; kölepa kitlim, töydpa mdnäti! 'ahová küldöm, oda 
menjen !'; imi loyä kolêntati! 'az öregasszony őrá hallgasson !'; iki, lulpäni ja! 
'öreg, énekelj !'; sőy tdy tuyi! 'a bőrt hozd ide !'; djdy mdnitdn ! 'együtt men
jetek (ktsz.) !' stb. 

90. Alkalmilag felszólító módként használatos némely kijelentő mód
beli jelen idejű igealak is. Pl. mdnlöy \ 'menjünk !' [tkp. 'megyünk !'] stb. 

A tiltásra vonatkozólag 1. 

A feltételes mód 

91. A feltételes mód kifejezésére a vahi nyelvjárásnak több lehetősége 
is van. A nyelvjárás igeragozási rendszere a feltételes módot kifejezheti a) sajá-

Paradigmák 

tu-(y-) 'hoz' 
Határozott igeragozás: a tárgy száma 
egyes kettős többes 

tuyi tuyiyla tuyila 

tuyitën 

tuyitêy 
tuyiyldn tuyilän 

A további 3. személyű alakokra nincs adatom. 
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tos feltételes módbeli igealakkal, b) kijelentő módbeli alakkal + partikulával 
és c) feltételes módbeli alakkal -|- partikulával. 

A' feltételes módbeli ige lehet a) jelen és b) múlt idejű. 

Feltételes jelen (és jövő) 

92. A feltételes jelen jele -rj-, mely közvetlenül az igetőhöz járul. 
93. A feltételes mód jelen idejének jelét az alany személyére utaló 

végződések követik. Ezek a következők: 

- Az alany száma 

és személye 
Egyes szám Kettős szám Többes szám 

1. sz. -ämj-am •ämdn]-amên -öyj-őy 
2. sz. -änj-an 

-inj-in 
-inj-j,n 

3. sz. -älj-al 
• 

•ilj-il 

Paradigmák 

mar ír 'megy', li- 'eszik' 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnrjäm 
mdnrjän 
mdnr}ál 

lirjäm 
lirjän 
lirjäl 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnrjämdn 
mdnrjin 
mdnrjin 

lirjämdn 
lirjin 
lirjin 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdnrjoy 
mdnrjin 
mdnrjil 

lirjoy 
lirjin 
lirjil 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

Példamondatok: mä ii kul lirjäm, mdntom ' [ha] ëzt a halat megeszemT 
(el)megyek', mä mdnr\äm, nor\ moyöl'i werdkdtdwdnt. ' [ha] én elmegyek, te mit 
fogsz csinálni?'; dntd mdnrjän, wöynä tulujdn''[ha,] nem mész, erővel visznek 
(pass.)', nipik nörjä mdrjän, iutnê mdnä! ' [ha] a könyvet neked adom, menj!' 
stb. 

94. A cselekvés (történés) feltételes volta esetén gyakran használatos 
az a) täm és a b) törj partikula. Ha a viszonylag kevés példából és az adatközlők 
megjegyzéseiből használatuk törvényszerűségeit helyesen állapítottuk meg, 
akkor — úgy látszik — a két paTtikula (a täm és a törj) használata időbeli 
viszonylagosságot fejez ki: a täm partikula az egymással feltételes viszony
ban álló két (vagy több) folyamat közötti egyidejűséget (imperfectum), a 
törj partikula pedig a befejezettséget (perfectum).15 

15 A täm p a r t i ku l a jelentéséről az egyik a d a t k ö z l ő m a köve tkezőke t m o n d t a : 
"Korfla; oflHOBpeMeHHoe". 
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Például: a) täm : mä mdnr/äm täm, wdjiï 'ha elmegyek, vedd el {ezt a 
könyvet]! ' ; männä jörjän täm, norjä mdlim ti nipik 'ha velem jössz, neked 
adom ezt a könyvet ' ; mdtäl'i käsrjän täm, mänä tiyta\ 'ha találsz valamit, 
szólj nekem!' stb.; b) tör\ : loy walrjál törj, timint wer dntd waíyas 'ha ő élne, 
ilyen dolog nem történt volna (tkp. nem volt)' stb. 

Feltételes múlt 

95. A feltételes múlt kifejezése a kijelentő mód ragozott múlt idejű 
igealakjai és a törj partikula segítségével történik. 

96. Feltételes múltbeli ragozási típusok (az egyes típusokat a törj par
tikula mondatbeli helye szerint határoztuk meg): 

a) mä joypa mdnsdm törj 'én haza mentem volna' 
b) perdy käsi törj titi dntd kötkds 'így más ember nem viselkedett volna'; 

tu täyind törj jdm wälyall 'ott jó lett volna!'; mä nipik tajamamnd törj norjä 
mdyäsim 'ha nekem könyvem lett [volna] (part.), neked adtam volna' stb. 

c) mä tdyjosdm törj, uyêm köedki 'én idejöttem volna, [de] fáj a fejem'; 
männd tuyasi törj, löydn mänä dntd mdyäsi 'én (el)hoztam volna, [de] ő nem 
adta nekem' stb. 

d) kunt§n§ törj mä mdnyähm, tutnd törj löydn mänt käskäl 'ha én elmentem 
volna, akkor ő engem megtalált volna' [kunt§n§ . . . , tutnd 'ha . . . , akkor'; 
mind a fő, mind a mellékmondatban törj partikulával] stb. 

97. A -pdl-p'd partikula is (1. ???) olykor szolgálhat a feltételes múlt 
kifejezésére. Például: männd tdy tuyasi-pd 'én ide hoztam volna [azt] (pass.)' 
stb. A törj partikulával együtt: norj kojmannd törj kult tdy tuyaslan-pd 'ha te 
akartad volna, [akkor te] ide a halakat elhoztad volna' stb. 

98. Két példában a täm partikula használata igen sajátságos: mä täm 
mdnldm "H noHAy, *íepe3 HeKOTopoe BpeMfl" ['én elmegyek, egy bizonyos idő 
múlva'] ; norjä täm mdlim "Te6e AaM, TorAa" ['neked adom, akkor'] . Lehet
séges, hogy e mondatokban a partikula pusztán valamely 'akkor', 'hát ' je
lentésű szó s a mondat kijelentő, de az is meglehet, hogy feltételes vagy 
óhajtó jelentésű: 'én elmennék . . . ! ' , 'én [ezt] neked adnám . . . ! ' . 

99. E viszonylagos formai gazdagságnak valószínűleg az az oka, hogy 
a feltételes mód mint önálló nyelvtani kategória a vahi oszt jakban most van 
kialakulóban.16 

' Az igenevek 
100. Az igealakok sajátos« csoportját alkotják az igenevek: a főnévi 

igenév (infinitivus), a melléknévi igenevek (participiumok) és a határozói 
igenév (adverbium verbale). 

16 A feltételes mód látszólagos kifejezésben' gazdagsága ellenére tulajdonképpeni 
feltételes módról csak fenntartással beszélhetünk. A feltételes mód kifejező eszközei 
ugyanis alakilag több tekintetben közelebb állanak az igenevekhez (igéből képzett név
szói formákhoz), mint a verbum finitum igealakokhoz. A velük alkotott mondatokat 
pedig jelentésükben sokszor alig lehet elválasztani a kijelentő módbeli 'akkor, amikor' 
típusú mondatoktól. A feltételes jelenben használatos igevégződések azonosak az ige
nevek hasonló jellegű végződéseivel (1. 109). Sőt — egy mondatban — az -r\- „mód
jel" személyre utaló végződés nélkül is előfordul: toyin§ meteka pitdkdtdt] tarydt tdy 
Idyslwdlt 'tavasszal, ha (amikor) meleggé kezd lenni [az idő], [akkor] a darvak ide röpül
nek [megérkeznek]' [pitdkdtQ- 'vmi kezd lenni']. 
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A főnévi igenév 

101a. A főnévi igenév végződése: -täl-ta ; palatalizált mássalhangzós 
tövű igékben, részleges hasonulással -täl-ta. Pl. mdn- 'megy': mdntä 'menni'; 
traja-'alszik, elalszik': iväjata 'aludni, elaludni'; sät- ' hallatszik': sättä 'hallat
szani'; lal- 'áll; van ' : lattá 'állani, lenni'; läwdt- 'esik (az eső)': lawdtta 'esni (az 
esőről)' stb. 

101b. Ha az igekötő -Ç- (-ne-) végződésű, akkor a főnévi igenév -t-
eleme hasonul s egybeolvad az affrikataval. PL çoç- 'irányít, nyújt ' : çoça 
' irányítani, nyújtani ' ; une- 'átmegy valamin': unca 'átmenni valamin' stb. 

101c. A -t-re végződő igetövek -t- mássalhangzója a hangeloszlástól 
függően kiesik. Pl. öydt- 'vág': öydtä 'vágni'; lilt- 'megterhel, ültet ' : liltä 'rneg-
terhelni, ültetni'; törjdmt- ' tud; ért ' : törjdmta ' tudni; érteni'; de: at- 'szól, mond' 
atta 'szólni, mondani' stb. Hasonulással: want- 'gyűjt, szed': wantta 'gyűjteni, 
szedni' stb. 

102. Az egy szótagú, magánhangzós tövű igéknél a főnévi igenév kép
zője mindig a magánhangzós tőhöz járul. Pl. wd- 'vesz': wdtä 'venni'; tu-
'hoz': tuta 'hozni' stb. 

103a. A mondatban a főnévi igenév leginkább a 'megy', 'akar', ' tud ' 
s tb . jelentésű ragozott igealakok mellett fordul elő. 

A főnévi igenévnek — igei természete szerint — tárgy bővítménye is 
lehet. Például: limoy pirnd welit löydtdjätä nidnyälöy ' [miután] ettünk (part.), 
elmentünk megnézni a rénszarvasokat'; mä onëltdyêltd katpa mdntä dntd kojlam 
'én iskolába menni nem akarok'; mä dntd kortdm ti wer wertä 'én nem tudtam 
ezt a dolgot megtenni' stb. 

103b. A főnévi igenév használatos a pit- 'kezd; fog' igével a jövő idő 
(nyomatékos) kifejezésére is. (L. a 73. pontban.) 

104. A főnévi igenév -täl-ta végződéséhez -ti/-ti (-t) elem járulhat. 
A nevezett elem jelentését adatközlőim a következő kifejezésekkel adták meg: 
,,maswdl" '[kell]', ,,naAo" stb. Példamondatok: mä ondltdydltati mdnldm 'én 
elmegyek tanulni'; mä ondltdydltd katpa mdntäti dntd kojlêm 'én iskolába menni 
nem akarok'; rak wertd pdytd nir\kd wältat dntd kojldm 'piszkos parasztasszony 
(tkp. liszt csináló piszkos aszszony)lenni nem akarok' stb. 

A melléknévi igenevek 

105. A melléknévi igeneveknek két fajtája van: a) folyamatos (parti-
cipium imperfectum) és b) befejezett (participium perfectum). 

106. A folyamatos melléknévi igenév képzője -tdl-td, a befejezetté 
-dmj-dm, -m, ill. -mdj-me. 

Mindkét igenév képzője közvetlenül az igetőhöz járul. 
107a. A folyamatos melléknévi igenév hangtani (illeszkedési stb.) szabá

lyai azonosak a főnévi igenév (-täl-ta) szabályaival (1.101—2). Például: mdntd 
'menő', wältd 'levő', jdtd '[vmivé] váló', kanté 'beteg' (<. kant- 'beteg 
[ige]'), çoçd ' [vmit] nyújtó' / < çoç- 'nyújt, átad; irányít') stb. 

107b. A folyamatos melléknévi igenév -tdl-td képzőjének magánhangzó
ja — abban az esetben, ha utána magánhangzós kezdetű szó következik — 
kieshetik. Pl. jöt öyi 'az [itt] jövő leány' stb. 

108a. A befejezett melléknévi igenévképző alakváltozatainak az alkal
mazása az igető jellege szerint történik. Az -dml-dm végződés akkor használa-

3 Nyelvtudományi Közlemények LXVI/2. 
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tos, ha az igető mássalhangzós végű. Például: mdndm ' [a] ment'; walêm ' [a] 
volt '; dntdm ' [a] felvett [pl. ruha] ' stb. Az -m végződés a magánhangzós tövek
hez járul. Például : joyi- 'vág (pl. fát)': joyim '[a] vágott (pl. fa)' stb. A -md/-m§ 
végződés pedig az egyszótagú magánhangzós tövű igékben fordul elő. Például: 
md- 'ad' : mdmd '[az] adott ' ; li- 'eszik': limd '[a] megevett '; tu- 'hoz': tumd 
' [a] hozott ' stb. 

108b. Egy példám van arra, hogy egyszótagú, magánhangzós tövű ige-
tő után is csak -m áll: kirêy tum käsi 'a zsákot hozott ember' [az ember, aki 
zsákot hozott]. Ugyancsak egy példában a befejezett melléknévi igenév kép
zője az egyszótagú magánhangzós igéknek a -y-s tövéhez kapcsolódik: jd-
'válik vmivé': jdydm jay 'a [vmivé] vált emberek' [azok az emberek, akik 
valamivé vál tak] . 

109. A melléknévi igenevek felvehetnek számra és személyre utaló vég
ződéseket, melyek a következők: 

Szám 

Személy 
Egyes szám Kettős szám Többes szám 

1. sz. -äml-am -ämdnf-am9n -oy/-őy 
2. sz. -an/-an 

-inj-in 
-inf-in 

3. sz. -älf-al 
• 

-ilj-il 

110. Ha a melléknévi igenév képzőjéhez számra és személyre utaló vég
ződés is járul, abban az esetben az igenévképző (redukált) magánhangzója 
minden esetben kiesik. 

Paradigmák 

mdn- 'megy', wäl- '[létige]', jd- 'válik valamivé' 

a) Folyamatos melléknévi igenévi alakok 

Egysz. 

Ktsz. 

Tbsz. 

1. 
2. 
s. 

sz. 
sz. 
sz. 

mantäm 
mdntän 
mdntäl 

wältam 
wältan 
wältal 

jdtäm 
jdtän 
jdtal 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdntämdn 
mdntin 
mdntin 

wältamdn 
wältin 
wältin 

jdtämdn 
jdtin 
jdtin 

1. 
2. 
3. 

sz. 
sz. 
sz. 

mdntöy 
mdntin 
mdntil 

wältoy 
wältin 
wältil --

jdtoy 
jdtin 
jdtil 
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b) Befejezett melléknévi alakok 

Egysz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mdnmäm 
mdnmän 
mdnmäl III jdmäm 

jdmän 
jdmäl 

Ktsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mdnmämdn 
mdnmin 
mdnmin 

wälmamdn 
wälmin 
wälmin 

jdmämdn 
jdmin 
jdmin 

Tbsz. 
1. sz. 
2. sz. 
3. sz. 

mdnmoy 
mdnmin 
mdnmil 

wälmöy 
wälmin 
wälmil 

jdmöy 
jdmin 
jdmil 

111. A melléknévi igenevek igéből képzett névszói alakok. E kettős — 
igei és névszói — jellegük következménye, hogy egyrészt a) névszói ragok és 
névutók járulhatnak hozzájuk, másrészt b) (alanyi, tárgyi, határozói) bővítmé
nyük lehet (igeneves szerkezetek). 

112a. A melléknévi igenévhez leggyakrabban a -nd/-n§ (inessivus), az 
-oyl-öy (prolativus), az -ä/-a (lativus) ragok, temporalis jelentéssel, illetve 
a névutók közül a pirnd 'után ' , valamint a täyi '[hely] [elvont jelentést kife
jező]' névutó szokott járulni.17 

112b. A névszói rag hozzájárulhat a puszta igenévi képzővel ellátott 
ragozási tőhöz (pl. ràdndmnd : köla säiqki wälyas dsät joypa mdndmnd 'még vilá
gos volt, amikor az anya a leányaival haza ment ' (tkp. az anyának a . . . 
ment[é]ben, mentekor). Általánosabb azonban az, hogy a ragokat a számra és 
személyre utaló végződéssel ellátott formák veszik fel (pl. wälmamne : mä 
okdm wälmamne kanyaldm, tutnê katkalayaldm '[amikor] én kicsi voltam, beteg 
voltam, [s] akkor majdnem meghaltam' [tkp. az én kicsi voltomban . . . ] ; 
mdnmäl pirnd : löy mdnmäl pirnd mä ät'im jös 'az ő távozása [tkp. mente] 
után apám megjött' stb.). 

113. A bővítménnyel ellátott igenevek (igenévi szerkezetek) főbb típusai: 
a) „alanyos". Pl. mä wermäm (rit) 'az én csináltam (csónak)' [a csónak, 

melyet én csináltam]; nor\ mmtän (lök) 'a te mented (út)' [az út, melyen te 
mész; part. praes.]; nin tumin (kirêy) 'a ti (ktsz.) hoztatok (zsák)' [a zsák, 
melyet ti (ktsz.) hoztatok]; (?) put köyrdm (pirnd) 'a fazék megfőtte (után)' 
[miután a fazék (értsd: az étel) megfőtt] stb. 

b) „tárgyas": 1. kul weltd ku 'halász [tkp. halat ölő ember] ' ; kirdy tum 
käsi 'a zsákot hozó ember'; sajéw taltoy 'halászásunkkor' [tkp. hálót húzunk, 
mikor a hálót húztuk; part . praes.] ' ; a „ tárgy" további bővítménnyel: jöyrd-
ydt tdltd soj kolmilat '[miután ők] a farkasok üvöltő zaját meghallották (tkp. 
a farkasok üvöltő zaját halltukra)' stb. 2. loyd käsmämä 'őt, ahogy meglát
tam [tkp. őt megláttamra] ' stb. 

c) „határozós": nőmén älatd nipik 'a felül fekvő könyv'; tim katnd wäl
mamne '[amikor én] ebben a házban laktam [tkp. ebben a házban lakiam
ban ] ' ; minnä jonid päy 'a velünk (ktsz.) jött fiú'; çimdl wäl'omnd 'kicsit várva/ 
[tkp. kis ideig [ott] lét(é)ben]' stb. 

114. A melléknévi igenév (igeneves szerkezetek) használata: 
1. Legáltalánosabb a melléknévi igenév j e l z ő i használata. Például: 

mdntd käsi 'a menő ember', lal't'iki 'az álló öregember', werdm luw 'a megcsinált 
17 A täyi névutóról 1. NyK. LXVI, 382 kk. 

3* 
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evező'; tom katnd wältd ku 'az abban a házban lakó férfi'; loy wâlmal hat 'az 
ő lakta ház' stb. 

A gyakori szóhasználat — s nem kevésbé a melléknévnek az ún. körül
írásos szerkezetekre való alkalmassága — miatt igen gyakoriak a melléknévi 
igenévvel alakult állandó szókapcsolatok. Például: on'dltdldytd ku ' tanító, 
tanár [tkp. tanító férfi]'; kotloy litd ontdr 'ebéd (idő) [tkp. nappali evő idő
ta r tam] ' stb. 

2. A melléknévi igeneves szerkezetek rendkívül gyakoriak h a t á r o 
z ó k é n t . (E szerkezeteket a legcélszerűbb mellékmondattal fordítanunk.) 

a) A melléknévi igeneves szerkezet mint i d ő h a t á r o z ó . 
Példamondatok: mdr\ saßw tältöy moyaldrj-käm 'jay joyäsdt 'amikor 

halásztunk, [akkor] valamiféle [ismeretlen] emberek érkeztek'; mä okdm wäl-
mamnë kanyáldm 'amikor kicsi voltam, beteg voltam'; nor\ mdrpn wälmannd 
nänd mdyälujdn 'amikor te nálunk voltál, [akkor] én kenyeret adtam [neked] 
(pass.)'; itdn limin amëstiloy iki kilydla tu köl tiytds . . . 'este vacsorázva (tkp. 
evén ültükkor; ktsz.) a nagyapa így szólt az unokájának . . ,'}pui köyrdm pimd 
kul weltd jay jöyäsdt 'miután az étel (tkp. fazék) megfőtt, halászok jöttek' stb. 

b) A melléknévi igeneves szerkezet mint c é l - , o k - és m ó d h a t á-
r o z ó. 

E típusban a melléknévi igenév számra és személyre utaló végződéséhez 
-ä/-a lativuszrag járul. Egy esetben — az utolsó példamondatban — előfordul 
még -(- t (? -ti/-ti) nyomatékosító elem is. l s 

Példamondatok : äldr\ jäld nuk-külä kötr\a mdntämmäf 'reggel korán kelj 
fel, hogy hattyúra menjünk (ktsz.) [értsd: vadászni]'; mä il-älintdldm iynd 
mänt nuy-litd täyi dntd wutama 'én lefekszem, hogy ne lássam a medve engemet 
[hogyan] fal fel (tkp. a medve engem felfaló helyét . . .) ' ; mä loyd käsmämä 
käntikintdyaldm 'én őt, amint megláttam, megijedtem'; kulalind loyä jomälä 
piristd . . . 'a halacska, hogy hozzá jött, kérdezte . . .'; welit saydltëtdyalt jöyrd-
ydt tdltd soj kolmilat 'a rénszarvasok elfutottak, hogy [mert] meghallották 
a farkasok üvöltő zaját' stb. 

115. Egy mondatban — loy jomältnd mä iverdm 'amikor ő jött, én dolgoz
tam' — a melléknévi igen évi alaknak a végződése (a -t-) számomra nem világos. 

A határozói igenév 

116. A határozói igenév képzője: -min/-min. 
Paradigmák 

mdn- 'megy', wal- '[létige]', jd- 'válik valamivé' 
mdnmin wälmin jdmin 

Példamondatok: mä mdnmin lulpänildm 'én menve énekelek'; itdn 
limin amêstiloy iki kilyëla tu köl tiytds . . . .'este vacsorázva (tkp. evén ültük
kor; ktsz.) a nagyapa így szólt az unokájához . . .'. 

GULYA JÁNOS 

18 E szerkezettípus igen közel áll a főnévi igenév -tij-li elemmel bővült formájá
hoz. Ha e típusban nem lenne -m- befejezett igenévképzővel alkotott példánk is, akkor 
talán minden további nélkül a főnévi igenév körébe sorolnánk. A (mai) alaki hasonlóságon 
(-tä-j-ta [Ï. mdn-tä-m '(én) menő'] ^ -täjta [főnévi igenévkópző] kívül a melléknévi és 
a főnévi igenév bizonyos használata között a funkcióbeli eltérés is igen kicsi. Hasonló 
elmosódottság van némely esetben a főnévi és a melléknévi igenévi kategória között a 
finnben is. 

m: 




