
Melléknévi igenevek verbum finitumként az osztják nyelv 
szigvai nyelvjárásában 

Az osztjákban gyakori a következő nyelvi forma: a puszta igetőhöz járul 
az igenév végződése, mégpedig vagy a jelen idejű t elemű, vagy a múlt idejű 
m elemű (STEINITZ szerint -t, -dm, -m OGr. 78, 79), majd ezt követi a birtokos 
személyrag (-em, -en, -t; -emdn, -dn, -dn; -ew, -dn, -et OGr. 55; a szigvai ?-ző 
nyelvjárás, tehát esz. és tsz. 3.-ban l található). A ,,nyelvi forma" semleges 
kifejezést szándékosan használtam, ugyanis a vita tárgyát az képezi, hogy ezek 
a nyelvtani formák állítmányi helyzetbe kerülve névszói állítmányok-e vagy 
pedig már ragozott igealakok. 

SÁMSON EDGÁR szerint a jelen idejű melléknévi igenév és a múlt idejű 
melléknévi igenév birtokos személyragos alakjait álhtmányként használják, 
és állítmányi szerepben ezek az alakok nem személy ragozott névszók, hanem 
verbum finitumok.1 Az s múlt idő jeléről írt tanulmányában ezt mondja: 
„Szerintünk az osztják nyelvben a manmem nem mindig birtokos személy
ragos participium perfectum, hanem lehet perfectumot kifejező verbum fini-
tum is" . . . ,,Tehát itt voltaképpen az állítmányi értékben használt mellék
névi igenév lett természetes úton igei állítmánnyá, vagyis végeredményben 
igévé."2 Ennek a tételnek az igazolásához szeretnék hozzájárulni. Amennyiben 
ez az állítás igazolttá válik, egy olyan nyelvi folyamatot figyelhetünk meg, 
amelynek az egyes finnugor nyelvekben ma már csak a végeredményét állapít
hatjuk meg. 

A fejlődés menetét megrajzolva SÁMSON EDGÁR a participium perfectum -
ból indul ki. Felteszi, hogy a participium perfectum betölthette a névszói 
állítmány szerepét, és mivel egyrészt a participium perfectum alapjában cselek
vésszó, másrészt pedig gyakran hordozta az állítmány funkcióját, igévé fejlő
dése természetes következmény. Az osztják hősénekekben igen sok példát talál
tam ennek igazolására, vagyis gyakran előfordul a két igenév állítmányként. 
Pl. i lopen hätt honä kolom honä hatlemti 'egy eveződet két-három ember ragad
ja meg' (OH1 198/288), labed anhlel labta läschti (OH2 377/1579, 1580) 'hét osz
lopa hétté áll', labed ortl älem 'hét fejedelemhőse aludt' (OH1 178/114), labed 
anhlil labta länyschim 'hét oszlopa hétté áll' (ONGy 103/440) .3 (A múlt idejű 
melléknévi igenév állítmányi alkalmazása igen gyakori, míg a jelen idejűé 
igen ritka.) 

Kérdéses, hogy ezen birtokos személyragos igenevek nem névszói állít
mányok-e még ma is, vagyis a manmem nem azt jelenti-e, hogy 'menésem' 

1 A jelentő mód jelen idejének jelölése az osztják nyelvben. NyK. LXII I , 300. 
2 A jelentő mód múlt idejének jelölése az osztjákban. NyK. LXVI, 269. 
3 Reguly írásmódjából arra következtethetünk, hogy a magánhangzó redukált. 
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vagy 'mentem'. Ezeket az alakokat mindig verbum finitumokkal fordítják. 
A fordítást követve könnyen az igeragozás alakjai közé sorolhatjuk őket, 
pedig névszói voltuk komolyan számításba jöhet. FOKOS DÁVID és SCHÜTZ 
JÓZSEF a tárgyalt formákat állítmányként szereplő igeneveknek tekintette.4 

Viszont SÁMSON EDGÁR olyan adatokat sorol fel, amelyek azt bizonyítják, hogy 
ezen birtokos személyragos igenevek már igévé alakultak.5 Megemlíti, hogy 
KARJALAINEN és STEINITZ verbum finitumról beszél. Ezen kívül a KT-ból és 
KV-ből hoz példákat birtokos személyragos igenevek és személyragos igealakok 
keveredésére egy paradigmán belül. Ha az igenévhez nem birtokos személyrag, 
hanem igei személyrag járulna, ez SÁMSON EDGÁR szerint azt bizonyítaná, 
hogy már nem névszó áll állítmányi szerepben, hanem az igeneveket a beszélők 
ragozott igének érzik. Ez lenne a legerősebb bizonyíték ezen igenevek verbum 
finitummá válásának igazolására, ő azonban ilyen példákat nem talált. 

A hősénekekben meglehetősen szép számú adatot találtam arra, hogy 
igei személyrag csatlakozott az igenévhez birtokos személyrag helyett. Ezeket 
az adatokat az alábbiakban közlöm. Ezen adatok alapján én is úgy látom, 
hogy a kérdéses alakok verbum finitumok. Továbbá az sem lényegtelen, hogy 
ezen alakok megtalálhatók minden számban és minden személyben, tehát 
teljes paradigmát alkotnak. Ezekből az alakokból STEINITZ is teljes paradig
mát állított össze,6 ezeket az alakokat azonban nem ragozott igével fordítja. 
Ezeket az alakokat az énekekben sokkal gyakrabban használják, mint a rago
zott igéket. 

A) A jelen idejű melléknévi igenévből alakult igealakok 

Egyes szám 

1. sz. Az esz. 1. sz. végződése -tem (170),7 írásváltozatai -tém (2), -tim (1). 
Érdekes a nyelvtani kategóriák keveredése:8 fordítják jelen és múlt idővel, 
sokszor feltételes módú, lehet határozott tárgya, sőt igen sokszor szenvedő 
jelentésű. Ezek a megállapítások minden számra és minden személyre vonat
koznak. Pl. ho hűsen ämestem 'férfi gyanánt ülök bár ' (OH1 174/73), ämestem 
'ültem' (OH2 227/604) ; ma kun jitem 'én hogyan lennék' (OH2 224/ 572) ; lati 
paili vuertem 'gödrét elsimítom' (OH2 293/477) ; ord nemitem 'fejedelemhősnek 
neveznek engem' (OH1 170/51), siutnä all männtem 'gőze jár csak engem' 
(OH2 74/664); ord nemitäm 'fejedelemhősnek neveznek engem' (OH4 11/64), 
namen tuotém 'levisznek' (OH2 330/967), euel sem äling vuelittim 'leánya éhét 
megszüntetem' (OH3 103/695). Előfordul, hogy a személyrag ra-je n-re cserélő
dik fel, de ez igen ritka. 

2. sz. Az esz. 2. sz. végződése -ten (47), írásváltozata -tan (1). Pl. näng 
kun mannten ' te hogyan mennél' (ONGy 9/848); siutnä all mannten 'gőze jár 
csak' (OH2 76/674). 

3. sz. Az esz. 3. sz. végződése -tal (2090), írásváltozatai -tál (263), -tel 
(10), -toll (6), -toll (1), -tály (1), -tär (3). letal 'megeszi' (OH1 396/224), i puli 
tatä letal 'egy falatja o t t évődik meg' (ONGy 101/201). 

4 PF . 221., Schütz J . : Az északi osztják szóképzés. NyK. XL, 1. 
5 A jelentő mód múlt idejének . . . 293. 
6 OVE I, 50. 
7 A zárójelben az előfordulási számok találhatók. 
8 Vö. SÁMSON E. említett cikkeivel. 
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Kettős szám 

1. sz. A ktsz. 1. sz. végződése -temen (10). Pl. ämestemen 'ülünk' (OH2 

16/112). A második e PÁPAY szerint redukált. 
2. sz. A ktsz. 2. sz. végződése -tan (2), -tän (1). Pl. kogoltan 'loholtak', 

jächtän 'jártok' (OH4 185/1675). 
3. sz. A ktsz. végződése szintén -tan (27), ír ás változatai -tän (32), -ten 

(5). Pl. ämestan 'ülnek' (OH2132/112), nällti ätt jitän 'nyélezni ám jöjjenek' 
(OH2 64/573), amesten 'ülnek' (OH2 132/114). Az n néha m-re cserélődik fel. 
A magánhangzó PÁPAY szerint redukált. 

Külön kell szólnunk a -tangen végződésről. Ez azért érdekes, mert az ige
névhez nem a birtokos személyrag, hanem igei személyrag járul: nuung juch 
koloh tangen nomen kolohtal / lepsing juch koloh tangen nomen koloh tal 'mintha 
csak ágasfa bökné ki, fölfeslik az, (ti. a suba) / mintha csak galyas fa bökné ki, 
fölfeslik az' (ti. a suba), / mintha csak galyas fa bökné ki, fölfeslik az' (ONGy 
139/181, 182). Arra gondolhatunk, hogy a páros ismétlés miatt van az igealak 
duálisban. 

Többes szám 

1. sz. A tsz. 1. sz. végződése -teu (44), -téu (5). Pl. luiteu 'csicseregnek 
hozzánk' (OH1 314/1314), palltéu 'félünk' (OH3 150/1146). 

2. sz. A tsz. 2. sz. végződése tän (2), pl. nyächtän 'nevettek' (OH2 239/762, 
763). 

3. sz. A tsz. 3. sz. végződése -tel (240), írás változatai -tal (1), -taly (1), 
-tely (1), -teln (2). Pl. li ätt männtel 'ők menjenek' (OH2 269/176), vuäginyle-
tàl 'vergődnek' (OH1 404/2089), totaly 'elhozzák' (OH3 54/305), totely 'elhozzák' 
(OH2 36/317), longteln 'belépnek' (OH2 377/1581).9 PÁPAY többnyire redukál
ta t ír. Az 1. és 3. sz. REGtTLYnál inkább e, mivel az e dominál. 

A következő példákban az igenévhez szerintem nem az -l birtokos sze
mélyrag, hanem a -t igei személyrag járul. Az írásváltozatok a következők: 
-tat (8), -tätt (1), -tat (1). Felsorolom az összes adatot: ogol soplän naureltät 
'szándarabjaik szökdelnek', ogol pelehlan schampeltät 'szándarabjaik mozog
nak' (OH2 130/99, 100), pontät 'lenyelték' (ONGy 147/1181), ogol pelehlän 
naureltät 'szándarabjai szökdelnek' (OH2 128/86), numen utät saschlen 'föl
üvöltése hallszik', nomen utät saschlen ua. (OH2 377/1577, 1578), nomen utät 
saschlen 'fölüvöltik, hallszik' (OH3 109/742, 744) (az ilyen típusú szerkezet 
gyakori a nilä 'látszik' igével is, azonban a szerkezet első tagja igenév, és 
mindig igenévvel fordítják: pl. männtel saschlen 'menése hallszik' (OH1 88/450). 
Kivételt képez az idézett négy példa, silal por tätt 'híradásaik repülnek' (OH2 

262/82), kellel tótat 'üzeneteik hozatnak' (OH2 262/83). 

B) A múlt idejű melléknévi igenévből alakult igealakok 

Egyes szám 

1. sz. Az esz. 1. sz. végződése -mem (147), írásváltozata -mim (1). Elő
fordul, hogy a birtokos személyrag m-je n-re cserélődik fel. Pl. jachmem 'bejár
tam' (OH1 152/1291), endep ne turném 'övet hoztak nekem' (OH2 217/481), 

9 Az -en ritmustöltő elemről STBINITZ ír az OVE-ban: I I , 50. 
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togolnä al änt nermim 'tolla csak nem is súrolt' (OH1 450/2479), jastemen 'mon
dottam' (OH3 142/1067). 

2. sz. Az esz. 2. sz. végződése -men (115), az -n néma m-re cserélődik fel. 
Pl. vantmen ' láttad' (OH2 319/954), voinä ti tűmén 'állattól hozattál-e ide' 
(OH2 154/319), amesmem 'megülted' (OH3 101/668). 

3. sz. Az esz. 3. sz. végződése -mai (400), írásváltozatai -mai (135), -mail 
(20), -mail (1), -mel (35). Pl. jastemal 'mondta' (OH3 140/1049), amesmal 'ült' 
(OH1 136/1148), senkelmall 'fölserdült' (OH4 %ß$),jumäll 'lett' (OH2 359/1356), 
sittmel 'marad' (OH2 300/583); egy esetben -pal alakú végződést találtam: etpal 
'feltűnik' (OH4 105/1882). 

Kettős szám 
1. sz. A ksz. 1. sz. végződése -memen (8), írás változatnak tekinthető az 

-mmen, elírásnak a -ménem. Pl. jächmemen ' jártunk' (OH1 468/2639), nyalne . . . 
noortmemen 'nyíltól . . . nyársalódtunk' (OH2 100/902), Icännzemämmen 'keres
sük' (OH1 364/1746), lalemmenem 'loptunk volna' (OH4 103/911). 

A következő igealakok gondolatritmusban szerepelnek. A cselekvő 
személy esz. 1. személyü. Feltehető, hogy a kétszeri ismétlés miatt szerepel 
a duális. Amennyiben az igékhez en ritmustöltő elem járulhat, erről a lehető
ségről sem szabad megfeledkeznünk. Pl. karteng nyall ar nyúlom jameltmemen / 
naling nyal ar nyúlom jameltmemen 'Vasas nyíltól (eredő) sok sebét amint 
meggyógyítottam / nyeles nyíltól (eredő) sok sebét amint meggyógyítottam' 
(OH2 114/1020, 1021). 

2. sz. A ksz. 2. sz. végződése -man (2). leumen 'ettétek' (OH2 50/430), 
pittman 'kezdtetek' (OH1 342/1556). 

3. sz. A ksz. 3. sz. végződése -man (21), írás változatai -man (13), -mann 
(1), -mäng (1). Pl. enemman 'növekedtek' (OH2 144/223), pittmän 'kezd' (OH1 

40/325), enemmann 'növekedett' (OH1 22/185), pittmäng 'kezdtek' (OH1 

340/1542). Valószínű, hogy a következő esetekben igei személyrag járul az ige
névhez: kännzemänngen 'keresték' (OH1 354/1656, 1655), vuäs . . . num tarom 
azselnä . . . eslemgen 'várost . . . Num-Toram atyjuk . . . bocsátotta le nekik' 
(ONGy 139/133, 123). 

Többes szám 
1. sz. A tsz. 1. sz. végződése -meu (42) és -méu (1). Pl. jachmeu 'bejártuk' 

(OH2 172/487), lylälynä schi jogotmeu 'ellenség jött ránk' (OH1 204/352), sén-
kelméu 'serdültünk föl' (OH4 80/694). 

2. sz. A tsz. 2. sz. végződése -men (13). Pl. uitmen ' tudjátok' (OH2 298/ 
554). 

3. sz. A tsz. 3. sz. végződése -mel (110). pussmel 'nyitják' (ONGy 72/467), 
írásváltozata -mell (2), senkeltmell 'serdítettek' (OH1 178/113). 

Az alábbiakban a -t igei személy rag járul az igenévhez: pänemät 'lenyel
ték' (ONGy 143/692, 699), leltemüt ' tevődött' (ONGy 4/151), leumät 'megette' 
(ONGy 143/701), alternât 'kiemelték' (OH1 222/493), tuumet 'elvitték' (ONGy 
144/870), leltemet ' tevődött' (ONGy 4/154), altemet 'emelték' (ONGy 144/869), 
leumet 'megette' (ONGy 143/695), tuumet 'elvitték' (OH1 222/492). Tehát a rag 
-mät (4), -met (5). 

Száz százalékos biztonsággal természetesen nem beszélhetünk igeragok
ról. Nem tudjuk, hogy az élő nyelvben előfordulnak-e az igei személyraggal 
ellátott alakok. Reguly szövegei régiek és ráadásul archaikusak. Az igei 
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személyraggal ellátott alakoknak a száma igen csekély a birtokos személyrag
gal ellátott végződésekhez viszonyítva (4040: 23, kb. 175-szörös az arány). 
Ezért esetleg számolhatunk az igeragozási paradigmák analógiás hatásával is. 

Végül összegezésképpen táblázatban közlöm a tárgyalt végződéseket. 
A táblázatból kitűnik, hogy ezen végződések megegyeznek a többi l-ző északi 
nyelvjárás megfelelő végződéseivel. 

A jelen idejű igenévből A múlt idejű igenévből 

Esz. 1. 
2. 
3. 

-tem 
-ten 
-tál 

II! 
Ksz. 1. 

2. 
3. 

-temen 
-tan 
-tan, -tangen 

-memen 
-man 
-man, -männgen 

Tsz. 1. 
2. 
3. 

•teu 
-tán 
-tel, -tát 

-meu 
-men 
-mel, -met 
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ost jakischen Munda r t en , STJST 128, Hels inki 1964. 

npHqaCTHH K&K BepőyM (JmmiTyM B roBOpe Cnrea xaHTbiHCKoro >m,iKa 

B xaHTbificKOM H3biKe npimacTHfl npomeAuiero H Hacrcmmero BpeMeHH cweHb nacro 
npHHHMaioT npHTHwaTejibHbie jnwHbie OKOH^amifl. 3 r a 4)opi\ibi B pojiH CKa3yeMoro no MHCHHIO 
OAHHX yqeHbix HBJIÍHOTCH HMeHaMH c JIH^HUMH OKOHnaHHHMH, a no MHCHHIO Apyrnx — STO 
BepöyM (JwHHTyM (jiHMHbie $opMbi rjiarojia). ABTOP AaHHoft pauoTbi cTpeMHToi A0Ka3aTb 
BTopoe npeAnojio>KeHHe Ha ocHOBaHHH npHMepoB, B3HTMX H3 roßopa Cnrea, B TO >Ke BpeMH 
AaeT noApoßHoe onHcatme BepßyMOB <J)HHHTyMOB, BO3HHKUJHX H3 npiwacTHH, KOTopbie Bcrpe-
MaiOTCH B MaTepnajie PeryjiH. 
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