
Megjegyzések a középmongol kor igeragozásáról 

0.1 Dolgozatom a középmongol kori, főként pedig az ún. preklasszikus 
emlékek (XIII—XIV. sz.)1 nyelvének igeragozásával foglalkozik. 

0.2 A mongol igeragozás tanulmányozása két kiemelkedő mű használata 
nélkül elképzelhetetlen. Az első BoBROVNiKOVnak a múlt század közepén írott 
nyelvtana.2 A másik pedig RAMSTEDTnak a halha nyelvjárás igeragozásával 
foglalkozó munkája3 a század elejéről. Különösen RAMSTEDT műve volt nagy 
hatással, mert a mongolista közvélemény az igeragozásban napjainkig mond
hatni kizárólagosan az ő kategóriáiban gondolkodik. 

0.3 A mongolisztika fejlődése az elmúlt fél évszázadban négy összefog
laló művet eredményezett. Az első RAMSTEDT posztumusz munkája.4 Ez az ige
ragozásban a „Konjugation"-hoz képest nem jelent előrehaladást. A másik két 
mű szerzője POPPE, 5 illetőleg SZANZSEJEV.6 Utóbbi az igeragozásnak önálló 
kötetet szentelt. P O P P E szűkszavúbb. Mindkét szerző meglehetős szolgaisággal 
követi RAMSTEDTet. A Handbuch der Orientalistik " 5 . Bd. 2. Abschnitt"-je-
ként megjelent Mongolistik (Leiden—Köln 1964) című kötet zavaros kom-
piláció. 

A középmongol kori igeragozással többen foglalkoztak. VLADIMIRCOV,7 

HAENISCH,8 és DOERFER 9 cikkei különösen a részletek szempontjából fontosak. 
A preklasszikus kor nyelvéről egy monográfia is megjelent: STREETnek a Titkos 

xVö. POPPE, NICHOLAS, Introduction to Mongolian Comparative Studies. Hel
sinki 1955, 15—16. 1. — Megjegyzendő, hogy a mongol nyelv történetének korszakolása 
tisztán nyelvi kritériumok alapján még a jövő feladata. Ilyenformán a középmongol, 
preklasszikus mongol, irodalmi mongol stb. hallgatólagos megállapodással kialakult 
elnevezések csupán, a meglevő anyagban való tájékozódás számára. 

2 BÓBBOVNIKOV, ALEKSEJ, Grammatika mongol'sko-kalmyckogo jazyka. Kazan' 
1849. 

3 RAMSTEDT, G. J., Über die Konjugation des Khalkha-Mongolischen. Helsing-
fors 1903. 

4 RAMSTEDT, G. J., Einführung in die altaische Sprachwissenschaft. I I . Formen
lehre. Helsinki 1952. 

5 POPPE első jegyzetben idézett művéről van szó. 
6 SZANZSEJEV, G. D., Sravnitel'naja grammatika mongol'skix jazykov. Glagol. 

Moskva 1963. 
7 VLADIMIRCOV, B. J A . , Restes du participe présent en mongol. Comptes Rendus 

de l'Académie des Sciences de Russie, 1924. p . 55—56. 
8 HAENISCH, ERICH, Grammatische Besonderheiten in der Sprache des Manghol 

un Niuca Tobca'an. Studia Orientalia XIV: 3. Helsinki 1950. 
9 DOERFER, GERHARD, Beiträge zur Syntax der Sprache der Geheimen Geschichte 

der Mongolen. Central Asiatic Journal, vol. I . (1955), p . 219 — 267. 
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történet nyelvéről írott strukturalista nyelvtana.10 STREET az igeragozás kérdé
seiben a ramstedti koncepción belül maradt. 

0.4 A középmongol kor preklasszikus emlékei közül elsősorban a Titkos 
történet, a 'phags-pa írásos szövegek, az ujgur írásos feliratos kövek és a kan
celláriai iratok11 anyagát vizsgáltam meg. Bármiként is alakuljon később fel
fogásunk e szövegek nyelvének értékelésében, együtt való vizsgálatukra már 
csak tapasztalati alapon is megvan a lehetőség. 

0.5 Eltérő szintaktikai szerepüknek megfelelően a mongolban az igékhez 
járuló végződéseket négy csoportba sorolják: a) a felszólító mód, b) a jelentő 
mód (ezek mind mondatzáró pozícióban lépnek fel), c) a melléknévi igenevek, 
és d) a határozói igenevek csoportjába. Az ide tartozó végződések bármelyik 
igével szabadon társulhatnak, tehát a magyar szóhasználat szerint jelek. 
E négy csoport egy betartását az igeragozásban az is indokolja, hogy bármelyi
kükkel társult ige előtt, amennyiben az tárgyas ige, tárgy is állhat. 

Ezt a négy csoportot a középmongol korban a tiltás, illetőleg a tagadás 
osztja még meg. Ugyanis a felszólító jelekkel társult igék a bÜ 'ne !' tiltószóval 
tilthatók, a többi jellel társult igék pedig az ülü 'nem', illetőleg ese 'nem' 
tagadószókkal tagadhatók. Fordított esetre nincs példa. (A tiltó, illetőleg 
a tagadó szavak mindig az ige előtt állanak.) 

A négy csoportba tartozó jelek kapcsolata a tiltó, illetőleg a tagadó szók
kal a következőképpen oszlik meg: 

-0 
-yA 
-Gtüd 

bŰ 'ne!' -dKUn 
-sU 
-sUGAi 

, -tUGAi 

b) c) d) 
í -bA -GsAn -JU 

-IAGA -tAlA 
ese 'nem' -JUGU -GAd 

-GAsU 
-bAsU 

f -TYlü -KU -n 
-i -Gcin -rUn 

ülü 'nem' -yU 
-d 
-GUfAi 

A tagadásnál akad kivétel is. így egy-egy alkalommal -mUi és -KU ese-
vel, -GAd és -bAsU pedig ülü-vel tagadott. Az ese a 'nem jövő' idejű, az ülü 

10 STREET, J . CH., The language of The Secret History of the Mongols. New Haven. 
Connecticut 1957. 

11 Ezekről az emlékekről a legjobb tájékoztatás a LIGETI LAJOS szerkesztette 
Mongol Nyelvemléktár köteteiből meríthető, különösen pedig a következő kötetekből: 
I . Preklasszikus emlékek 1. XIII—XIV. század. Közzéteszi LIGETI LAJOS. Budapest 
1963, 174 p., I I . 'Phags-pa írásos emlékek. — Kancelláriai iratok kínai átírásban. Közzé
teszi LIGETI LAJOS. Budapest 1964, 156 p., I I I . A mongolok titkos története. Közzé
teszi LIGETI LAJOS. Budapest 1964, 223 p., IV. Preklasszikus emlékek 2. XIII—XTV. 
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a 'nem múlt' idejű jelekkel bővült igék tagadására szolgál. STREET (1957: 
3.122) mondja ezt. Azonban ő nem vette fel táblázatába a d) csoportot, vala
mint azt a csoportot, amelyre a tiltás vonatkozik. így fontos következtetési 
lehetőségektől fosztotta meg önmagát például a -sU és -JUOU esetében (vö. 
1.1, illetőleg 6.1). 

A továbbiak során több okból kifolyólag az igei végződések szintaktikai 
elven nyugvó fenti felsorolásától némileg eltérek. 

1. Témánk szempontjából a -sU 'optativus' szintaktikai felhasználása 
különösképpen tanulságos. 

1.1 A -sU STREET szerint 'első személyű jövő idő' (1957: 3.122). Azonban 
ennek az értelmezésnek ellentmond a Titkos történet 124. fejezetének két 
passzusa: sülegü irge \ sülén bolqafu | manaqar bü megüdesü. \ qonoq-tur bü qoji-
dasu 'Két éves ürüből levest készíteni reggel el ne mulasszak, este el ne késsek', 
có'orqatai tergen-i \ ci'ü inu bü cVüdéülsü. \ tenggisgetei tergen-i \ terge'ür de'ere 
bü te'üre'ülsü 'Záros kocsit, tengelyszögét, lazulni ne engedjem. Tengelyes 
kocsit keréknyomon eltörni ne hagyjam'. E szerint a -sí7-ra a tiltás és nem 
a tagadás vonatkozik. Márpedig a mongolban idő jelekkel társult ige nem tilt
ható. Ezért helyesebb a -sU-t optativuszi formának tekinteni. Ilyenformán 
a mondatzáró helyzetben megjelenő -sU módjel. 

1.2 A -sU 'optativus' a határozói igenévi jelként felfogott -OAsTJ és 
-bAsTJ kondicionális ,»formákban" (STREET, 1957: 3.3212) is előfordul. Ezek
ben a „formákban" a -GA 'imperfecti', a -bA 'perfecti' időjelek. Ezek az idő
jelek a -sU módjeltől függetlenül önállóan is előfordulnak. Ilyenformán mind 
a -OAsU, mind a -bAsU két-két morfóma összege. Ezek az összetételek csak 
alárendelt mondat fejében jelenhetnek meg, ily módon a szintaxis síkján alkot
nak funkcionális egységet. 

1.21 Az egyik probléma i t t a morfológiai értelmezésben jelentkezik. 
RAMSTEDT szerint pl. a -bAsU egy (V- + -bA) -f (a- 'van' + sU) kapcsola
tából kontamináció útján keletkezett (1903: 105). P O P P E felfogása (1955: 
§ 244) ezzel megegyező. SZANZSEJEV hangsúlyozza, hogy RAMSTEDT értelmezése, 
mivel nem támasztják alá konkrét és történetileg hiteles adatok, csak hipote
tikus feltételezésnek tekinthető. Szerinte ezek a -sU formák v a l a m i k o r 
(kiemelés tőlem. — BESE) kétféle módon képződtek: vagy a jelen, illetőleg 
múlt idők jeleihez, vagy közvetlenül az igetőhöz járultak (1963: 145). 

A fenti rövid morfológiai elemzés is SzANZSEJEvet igazolja. Azonban nála 
a „valamikor" szó kifogásolható. Ugyanis a -sí7-nak ez a szintaktikai felhasz
nálása a preklasszikus emlékekben egykorú tény. Az alaki tagolásnak meg
felelően pedig mind a -GA.sU-hól, mind a -bA.sU-hól egyfelől a -OA 'imper
fecti', másfelől a -bA 'perfecti' önálló jelentéspulzusa is jól kitapintható. 

1.22 A különös i t t az, hogy a -sU 'optativus' módjel nemcsak közvetle
nül az igetŐ, hanem időjelek mögött is megjelenhetett. Vagyis egyrészt a ~sU 
az időjelekkel az igető mögött vertikálisan cserélődhetett, másrészt a linearitás 
rendjében követhette is azokat. Ez a különösség a kuta tókat megzavarta, és 
erőszakolt magyarázatokra kényszerítette. Holott egyes mód- vagy időjelek
nek ez a viszonylagos mozgékonysága csak egyik megnyilvánulása az aggluti-

század és a XVII. század eleje. Közzéteszi LIGETI LAJOS. Budapest 1965, 191 p., V. Pre
klasszikus emlékek 3. Jüan- és Ming-kori szövegek klasszikus átírásban. Közzéteszi 
LIGETI LAJOS. Budapest 1967, 190 p . 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXXI/1. 
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natív rendszernek. Mivel pedig az idő jel + módjel kapcsolódás kizárólag csak 
alárendelt mondat fejében fordul elő, a mondatzáró időjelek mögött megjelenő 
-sU 'optativus' módjel az alárendelés mutatója. 

1.23 Szemantikailag igen érdekes, hogy az időjelek mögött a -sU elve
szíti az egyes, illetőleg többes első személyre való vonatkoztatottságát, és 
valamennyi személyre egyaránt vonatkozhat. 

Tekintve, hogy más időjel (pl. a -mU 'praesens') mögött -sU 'optativus' 
nem fordul elő, feltételezhető, hogy az idő jel -f- mód jel társulásának a lehető
ségeit a mongolban a jelentés korlátozta.12 Mindenesetre a közép-mongolban — 
bizonyos szintaktikai és szemantikai feltételek között — idő és mód komple
mentáris viszonyban lehettek. 

2. STREET szerint a -dKUn 'többes második személyű felszólító alak' 
(1957: 3.121). Ez a magyarázat az általános felfogással megegyező, és szin
taktikaikig kifogástalan. Azonban a morfológia síkján sok a probléma. 

2.1 A -dKUn morfológiai tagolására már többen is láttak lehetőséget. 
RAMSTEDT szerint a -dKUn a -tUOAi 'optativus' (vö. 3.)-hoz hasonlóan a -tU-, 
-t- másodlagos igetőből keletkezett (1952: 93). P O P P E szerint a -dKUn eredeti
leg egy nomen futuri -KU, amely másodlagos (passzív) tőhöz járult (1955: 
§ 195). Azonban a közép-mongolban a passzív , , tő" három (-OdA-, -dA- és 
-tA-J allomorfos. Márpedig a -dKUn -d szelete így nem oszlik meg. SZANZSEJEV 
érdemben nem foglal állást a -dKUn kérdésében, csupán PoppÉval (1955: § 195) 
szemben hangsúlyozza, hogy a -QtUn (vö. 4.) aligha képződhetett metatézis 
útján a -dKUn-ból. És ebben SzANZSEJEVnek igaza is van. 

2.2 Én a -dKUn morfológiai tagolásának a következő lehetőségét látom. 
A preklasszikus kori mongolból ismeretes egy -d 'praesens'. Tehát egy időjeL 
Eme -d 'praesens' időjel mögött jelenik meg a -dKUn-han a -KU 'futuri'. 
A -KU 'futuri'-nak ez az időjelhez való érdekes kapcsolódása a mongol nyelv 
történetében nem példa nélkül való. Megfigyelhető a mai burjátban. A burját
ban ugyanis a melléknévi igenevek képzésére szolgáló jelek, így az -AA 'nomen 
imperfecti', -%A 'nomen futuri', -hAn 'nomen perfecti' és -dAg 'nomen usus', 
időjelek mögött is nagy gyakorisággal előfordulnak. Ilyenkor ezeknek a jelek
nek a burjátban egyfajta modalitást tulajdonítanak. A modalitás a közép
mongol -KU-ból sem hiányzott, hiszen jelentése tulajdonképpen 'futuri poten-
tial'. Űgy gondolom, hogy ezek a tények a, -KU megjelenéséhez a -d 'praesens' 
mögött a középmongolban megfelelő bizonyítékul szolgálnak. 

A -d 'praesens' jelentése is sajátos. HAENTSCH ezért 'Emphase auf -t'-nek 
jellemzi (1950: 20). Lehetséges, hogy a -d.KU.n felszólító ,,alak"-ká válását 
ez a jelentés is segítette. 

A -KU mögött megjelenő -n olyan többes képző (vö. 7.23), amelyik 
a középmongolban szabályosan járulhatott a nomen futuri jeléhez. Szeman
tikailag ez az -n többes biztosította a -dKUn összetétel többes második sze
mélyre való vonatkozását. 

2.3 Érdekes, hogy a középmongolban a -KU 'futuri' is a -sU 'optativus'-
hoz hasonlóan viszonylagos mozgékonysággal rendelkezett (lásd még 6.21). 
Vagyis nemcsak közvetlenül az igei tőhöz, hanem az igei tő mögött álló időjel-

12 I t t utalok HTJTTERER MIKLÓS időközben megjelent tanulmányára, amely ebből 
a szempontból figyelemre méltó megállapításokat tartalmaz. Vö. C. J. HTJTTERER, Beit
räge zum Verhältnis von Tempora und Modi. NyK. LXX, 440—441. 
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hez is járulhatott. Az időjel + -KU kapcsolódás lehetőségét ugyancsak a 
jelentés korlátozhatta. 

3. A -sUGAi és -tUGAi felszólító ,,alakok" (STREET) problémája szorosan 
egybefonódik. 

STREET nyelvtanában a -sUGAi 'első személyű egyes, illetőleg többes 
számú felszólító alak', míg a -tUGAi 'harmadik személyű egyes, illetőleg többes 
számú felszólító alak' (1957: 3.121). Ez a mongolisztikában régtől fogva elfoga
dott és a gyakorlat által szentesített értelmezés. Egyben a szintaxis problé
mája. Minket pedig most a morfológiai problémák érdekelnek jobban. 

3.1 Azonban itt különböző nehézségek mutatkoznak. Aligha kétséges, 
hogy a -sUGAi két morféma összege. Az első összetevő a -sU 'optativus'. Ez 
-GAi nélkül is előfordul (vö. 1.). Utóbbi morféma-státuszát pedig éppen a -sU 
önálló előfordulása igazolja. 

így azonban felvetődik a -tUGAi tagolásának a lehetősége is. De ehhez 
a -tU- szelet önálló morféma-státuszát külön igazolni kell. 

3.2 Ezt a -tU-t RAMSTEDT a törökből magyarázza (1903: 73). Mind 
P O P P E (1955: § 200), mind SZANZSEJEV (1963: 105—107) adósak maradnak 
a -tU- magyarázatával. 

A -tU- önálló használatára a középmongolból nincsenek adatok. Viszont 
a mogolból -tu. 'optativus' kimutatható. Mindenesetre a középmongolra vo
natkozóan a -tUGAi tagolása, illetőleg a -tU-szelet morféma-státuszának 
igazolása a -sU 'optativus', illetőleg a -sU.GAi segítségével is megvalósítható. 

3.3 Szintaktikailag mind a -sU.GAi, mind pedig a -tUGAi azonos kör
nyezetben fordulnak elő: mondatzáró igei formák. Szemantikailag közös ben
nük az 'optativus-concessivus'-i jelentés. Viszont eltérő a személyekhez való 
viszonyuk: a -sU.GAi 'első személy', a -tUGAi 'harmadik személy'. Ennek 
a jelentésbeli különbségnek felel meg a fonológiai különbség, amely az s : t 
szembenállásban nyilvánul meg. E két jegyet — a jelentésit és a fonológiait — 
most nem számítva, minden azonos ebben a két elemben. Ilyenformán — fel
fogásom szerint — a -sU és a -tU egyetlen 'optativus'-i forma ko-variánsa. 
Ebben az értelemben a -tU.GAi-ba,n a -tU önálló morfómának tekintendő. 
A -tU-val szemben a -sU az alapvariáns, mivel ez önállóan is előfordul a közép
mongolban. 

3.4 A -sU.GAi és -tU.GAi .GAi szeletével kapcsolatban nincs határozott 
elképzelésem. Lehetséges, hogy az a -GA 'imperfecti' + -i 'praesens, emphatic' 
összege (vö. ehhez 6.22, 8, 9.1). 

4. STREET szerint a -GtUd 'második személyű többes felszólító alak' 
(1957: 3.121). Azonban ezzel szembenáll az irodalmi mongol -GtUn. Ilyenfor
mán a preklasszikus -GtUd -d-]e i t t mongol -d többessel azonos. Tehát a közép
mongol -GtU.d sem egyes morféma. 

4.1 Ugyanakkor már régen felvetődött a -GtU. tagolhatóságának a lehe
tősége is. CASTRÉN a -^-szeletben egy 3. személyű imperatívuszt látott (vö. 
Versuch einer burjatischen Sprachlehre. § 131). RAMSTEDT elutasította ezt a fel
tevést. Fő érve: a kérdéses -G imperatívusz *-gi-re megy vissza. Ugyanakkor 
elismerte, hogy nem lát megoldást a mo. -GtUn kérdésében (1903: p . 67 — 69). 

SZANZSEJEV szerint CASTRÉN feltevése nem hagyható figyelmen kívül. 
ő a -GtU.d-bdbïi a -tU.GAi -tU.- 'optativus'-ának a jelenlétét állapítja meg. 
SZANZSEJEV világosan látja, hogy a -G magyarázatán múlik minden. Ezzel 

10* 
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kapcsolatban megjegyzi, hogy azokból a nyelvjárásokból, amelyekből a *-gi 
'imperativus' -g -j- magánhangzó formájában ismeretes, a -OtUn hiányzik. 
Azonfelül a -g-hez járuló magánhangzó egyfajta toldalék is lehet ( 1963:102 —-106). 

Ezen érvelés kapcsán még hangsúlyozni lehet azt, amit egyébként 
SZANZSEJEV is tud, hogy mindenfele módjelek társulására a mongol nyelvjárá
sokból, különösen pedig a burjátból, számos példa van. Ezen felül, ha a -OtU. 
egyes morféma lenne, maradna egy -OtU. 'benedictivus' és egy -tU. 'optativus', 
amely hangtani szempontból további súlyos nehézségeket támasztana. 

Ilyenformán a -OtU.d kérdésében én a CASTRÉN SZANZSEJEV oldalán 
látom az igazságot. Eszerint a középmongol -OtU.d felszólító „alak" a -0 
'harmadik személyű felszólító' + -tU 'harmadik személyű optativus' + -d 
'többes szám' összege lenne. 

A -O.tU.d többes második személyre való vonatkozását feltehetően a -d 
többes biztosítja. 

5. STREET szerint a -tAlA 'mialatt, addig amíg' jelentéssel, egy jelen 
időre való utalással a határozói igeneveket képző jelek közé tartozik (1957: 
3.3212). Ez az értelmezés is megfelel a hagyományosnak. Azonban a jelen időre 
való utalás által új elemet is tartalmaz. Más kérdés, hogy a -tAlA besorolása 
a határozói igenevek közé, helyesnek fog-e később bizonyulni (vö. 10.1). 

5.1 RAMSTEDT (1903: p. 111) véleményét POPPE tömörítette: ,,Ez a hatá
rozói igenév a *-talj*-dal deverbális névszóképző *-a dativuszos formája." 
(1955: § 234.) KOZIN arra gondolt, hogy i t t *-ta egy hipotetikus régi mongol 
melléknévi igenévképző, a *-lA pedig a -IUOA szociativuszi esetrag rövidített 
formája. KOTWICZ úgy vélte, hogy a -tAlA a -tA (vagy -dA) befejezetlen idejű 
melléknévi igenévképző és -IA dativuszi esetrag kapcsolata. SZANZSEJEV nem 
foglal állást a -tAlA kérdésében. A hely kímélése érdekében én i t t csupán a saját 
javaslatom előadására szorítkozom. 

5.2 A -tAlA 'converbum terminale' csak alárendelt mondat fejében 
fordul elő. Tehát szintaktikai környezete a -OA.sU és -bA.sU-éval (vö. 1.22), 
illetőleg nyelvjárási -bA.lA és -bAcU ,,kondicionális formák"-kal teljesen meg
egyező. Ilyenformán gondolni lehet arra, hogy ezek a -tAlA kérdésében jó 
analógiákul szolgálnak. 

5.21 A -OA.sU és -bA.sU két morféma összege: -GA és -bA időjelek, 
-sU mód jel (vö. 1.). 

5.22 A vulgáris írott mongol, illetőleg nyelvjárási -bAlA ugyancsak két 
morféma összege. Első összetevője a -bA 'perfecti', a második pedig a -IA 'való
ban, bizony' toldalék morféma, amely logikai vagy érzelmi kiemelés céljára 
szolgál, illettőleg az alárendelés mutatója. 

5.23 A vulgáris mongol, illetőleg modern nyelvjárási -bA.cU a -bA.lA-
val megegyező. Második összetevője a -cU 'is' toldalék morféma. 

5.24 Mint mondottam, a -bA.sU, -bA.lA ós -bAIU összetett jelek szin
taktikai környezete megegyező. Mivel pedig a halhák az írott mongol -bA.sU 
helyében mindig -bA.lA-t olvasnak, a -bA.sU és a -bA.lA jelentésben is közel 
állhattak egymáshoz. Ezért feltételezhető az is, hogy a -sU, illetőleg -IA és 
-cU részben megegyező szereppel bírnak. 

A mongol -ÎA (közópmongol ele).és -cU toldalékmorfémák leírása sok 
tekintetben hézagos. I t t most elegendő annyi, hogy a mai nyelvjárásokban, pl. 
a halhában és a burjátban a -tAlA mögött -IA 'bizony' toldalék nem állhat. 
De a -bA.cU mögött sem állhat -cU 'is' toldalék. Ez azért van így, mert ellen-
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kező esetben azonos elemek ismétlődésére (*-tAlA.lA, *-bA.cU.cU) kerülhetne 
sor, ami a mongolban képtelenség. Azonos elemek ismétlődéséről szóltam, ami
ből következik, hogy ezen kritériumok által a -tAlA-hsua a -IA ( közép-
mongol ele, lu 'bizony') toldalék-morfémák jelenlétét látom igazolhatónak. 

Azonban a -tAlA morfológiai tagolása még így is igen problematikus. 
Jelentéstanilag a STREET adta 'présent time référence meaning' reálisnak tűnik, 
mivel a -tAlA az ese 'nem jövő' idejű időjelekre vonatkozó tagadószóval tagad
ható (vö. 0.5). Viszont *-t (vagy *-tA) 'nem jövő' időjel a mongolból ez idő 
szerint nem mutatható ki. Tehát a kérdés nyitva marad. 

Ennek ellenére szerintem lehetséges, hogy a -tAlA első összetevője a 
-GA.sU, -bA.sU, -bA.lA és -bA.cU módján valamiféle időjel, a második össze
tevője pedig módjel, illetőleg pontosabban modális partikula. 

6. STREET röviden exponál: -JU'U 'nem jövő' J allomomorffal .i3 előtt 
és -JU'U másutt (1957: 3.122). 

6.1 RAMSTEDT szerint a -JUOU egy prédikatív funkcióban specializáló
dott *-)i nomen verbale. Ez a *-|t nomen a halhában converbum imperfecti-
ként maradt meg (1903: p . 83). P O P P E szerint a -JUOU elsődleges formája 
*-)i (-+ *-dij*-dï) ~ *-fu. Ez a szuffixum az írott mongolban converbum 
imperfecti-ként szerepel (1955: § 214). SZANZSEJEV a -JUGU-t összetett szuf-
fixumnak tekinti, amelyben az első összetevő a *-p (1963: p. 127). Nyilvánvaló, 
hogy szerzőink számára a *-fi előzmény feltételezése azért szükséges, mert 
a középmongol -JU. mai mongol megfelelőit csak ebből a formából tudják 
levezetni. -JU-ról beszélek £7-val, mivel pl. a Titkos történet szövegében 
347 előfordulásból 343 esik a -JU.-ra, és csak három a -Ji-re (ezen felül egy elő
fordulás a -Je-re). Tehát a probléma történetileg bonyolultabb, mint azt a 
fentiekből gondolni lehetne. Mindenesetre a középmongolban a -JU. a domi
náns forma, különösen ha hozzávesszük még a -Jü 'converbum imperfecta 
jelét is. Ugyanis mind a mondatzáró helyzetben fellépő -JUGU, mind a -JU 
converbum egyaránt ese-vei tagadható (vö. 0.5). Ezért bizonyos, hogy a 
-JU.GU -JU összetevője és a -JU converbum azonosak. 

A -Ji változat valamiképpen femininummal kapcsolatos (DOEREER, 
1955: 249). 

6.2 A második összetevőként feltételezett -GU, illetőleg -GAi ugyancsak 
nehéz választás elé állít. 

E kérdésben igen érdekesek SZANZSEJEV fejtegetései. Nála -sU.GAi és 
-tU.GAi -sU.G.Ai (1963: p . 105, 109, 112, 128), illetőleg -tU.G.Ai (1963: p . 105, 
112, 128)4tént tagolandó. Ennek megfelelően a középmongol -JU.GU kapcsán 
feltett *-JiGAi *-Ji.G.Ai lenne. SZANZSEJEV szerint i t t .Ai emfatikus összetevő 
(1963: p . 112, 127, 128, illetőleg már RAMSTEDT, 1952: 85). Viszont .G. lehet, 
hogy csak kötőhang (1963: 127 — 128). Ezzel szemben SZANZSEJEV másutt azt 
mondja, hogy a *-JiGAi .GA. összetevője lehet .GA.i is a -sU.GAi és -tU.GAi-
ból, vagy a -GA 'nomen imperfecti'. De ez — mint mondja — nem kielégítő 
eredmény. Viszont arra teljes joggal gondolni lehet, hogy .i emfatikus toldalék, 
erősítő partikula modális vagy más árnyalatok kifejezésére, hasonlóan -bA : 
-bA.i 'perfecti'-hez (1963: 126). Ilyenformán SZANZSEJEV ellentmond önmagá
nak. Ugyanakkor ő is megkerüli a második összetevő .GU problémáját. 

6.21 Véleményem szerint a -JU.GU .GU összetevője a -GU.JA.i 'dubita-
tivus' összetevőjeként is szerepel és tulajdonképpen a -KU 'futuri.potential' 
specializálódott változata. 
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Ehhez tudni kell, hogy a STREET által a középmongolra feltett -GU1 
'('fut.') verbal final indicative partiele' (3.122), -GU2 '('impf. adj. N') déverbal 
adjective-nominalizing partiele' (3.2212), -GU3 'deverbal noun-forming suffix' 
(4.132), -KUY '('aor.') verbal final indicative partiele' (3.122, 4.52), -KUY2 
'('aor. adj. N') déverbal adjective-nominalizing partiele' (3.2212, 4.52), kü 
'('real') emphatic partiele' (3.6) és gü '('real') emphatic partiele' (3.6) tulajdon
képpen egyetlen -KU 'futúri.potential'-ként is leírhatók. Ugyanis i t t STREET 
tekintete elől elsikkadt az ambivalencia törvénye a mongolban (vö. 10.2). 

Tehát a középmongol -JU.GU 'praeteritum imperfecti' a ~JU 'imper
fecti' -\- -KU 'futuri.potential' összege lenne. 

6.22 Ugyanakkor a -Ji.GAi és -JA.GAi változatokban előforduló .GAi 
összetevő szerintem a -GA 'imperfecti' + •** 'praesens.emphaticum' összegével 
azonos (vö. 3.4, 8.). 

6.3 A -JU., -JA. és -Ji. változatok külön probléma. Egy kézenfekvő 
magyarázatukkal 9.3-ban próbálkozom. 

7. STREET szerint -IAGA 'nem jövő" idejű mondatzáró indikativuszi 
forma (1957: 3.122), a -IUGA pedig ritka indikativuszi forma (uo.). 

7.1 A mo. -lUGA-h&n. már RAMSTEDT egy elsődleges -lu 'perfecti' jelen
létére gondolt (1903: p. 81). Ez a -IA\-IU a középmongolban önállóan nem 
fordul elő. Viszont a dahur -li ós a mogol -la RAMSTEDT feltételezését teljes 
mértékben igazolják. 

A második összetevő .GA értelmezése ugyanakkor sem RAMSTEDTnél 
(1903: p. 81), sem SzANzsEJEVnél (1963: p. 126) nincs kifogástalanul megoldva. 
Véleményem szerint ez a második összetevő a -GA 'imperfecti' időjellel azono
sítható. 

Tehát a -IA.GA is két morféma, a -IA 'perfecti' + -GA 'imperfecti' 
összege. így állhatott össze a középmongol -IA.GA, amelyet általában 'prae
sens perfecti'-nek jellemeznek. 

7.2 A preklasszikus szövegekben a -IA, mellett -IU'., illetőleg -li. változat 
is előfordul. A -li. femininum (DOERFER, 1955: § 32). A -IA. és -IU. változatok 
viszonyáról pedig másutt (9.) beszélek. 

8. A preklasszikus szövegekben az időjelekben a következő oppozíciók 
figyelhetők meg: -mU : -müi, -GA : -GAi, -KU : -KUi, -JU.GU : -JU.GUi, 
-IA.GA : -lA.GAi. Ezekből az oppozíciókból egy .i morféma áll elő. 

8.1 DOERFER szerint teljesen bizonyos, hogy itt az .i forma többes szám 
(1955: § 30—35, 37). Azonban DOERFER ugyanakkor a -KU 'futuri'-t hím
nemű, a -KUi-t nőnemű formának magyarázza (uo., § 36). Ez súlyos ellent
mondás. Mert, ha a -mU, -GA, -bA, -JU.GU, -lA.GA-v&l szemben -müi, -GAi, 
-bAi, -JU.GUi, -lA.GAi többes szám, vagyis ha feltéve, de meg nem engedve 
az À többes képző lenne, akkor az À szelet, amelynek önálló morféma státusza 
a fenti oppozíciókból azonos módon áll elő, a -KÍ7i-ban már nem a többes szám, 
hanem valamiféle nőnem képzője lenne. A valóságban DoERFERnek nincsenek 
perdöntő érvei sem az .i többes képző, sem az .i nőnemképző jellege mellett. 
Ezért egyik értelmezése sem képezheti komoly megfontolás tárgyát. 

STREET szerint a Titkos Történet nyelvében használatos egy .i partikula-
képző szuffixum meghatározatlan jelentéssel a mondatzáró időjelek mögött 
(1957: 4.51). Ez a tagolás kifogástalan. Azonban STREETnél sajnos nem találni 
utalást az À megfelelő azonosítására vonatkozóan. 
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A középmongolban van egy -i 'praesens'. Ez időjelként, illetőleg mellék
névi igenév képzőjeként használatos (VLADIMIRCOV, 1924: 55 —56). Űgy gondo
lom, hogy a fenti oppozíciókból előálló, az időjelek mögött megjelenő À ezzel 
az -i 'praesens'-szel azonos. 

8.2 Ebből következik, hogy az -i 'praesens' fent leírt használati szabályát 
tovább lehet és kell bővíteni. 

8.21 Kiindulásul válasszuk a -KU ;futuri' példáját, amely a középmon
golban időjel és melléknévi igenévképző egyaránt lehetett. Eme -KU mellett 
létezik -KUi és -KUn alak is. 

POPPE (1955: § 219), DOERFER (1955: §36), és STREET (1957: 4.51) 
szerint a -KUn a -KUi többese. Azonban a középmongolban a -KUi és -KUn 
mellett -KU 'futuri' is szabályos alak. Ez az egyszerű forma. Ezért helyesebb 
-KU: -KU .i, illetőleg -KU: -KU.n oppozíciót feltenni. Tehát felfogásom 
szerint -KU 'futuri' áll szemben (-KU 'futuri' -j- -i 'praesens')-szel, illetőleg 
(KU 'futuri' -f- -n 'plural')-lal szemben. 

8.22 E tagolás szempontjából tanulságos a maOU 'rossz' ; maGU.i : 
maGU.n, samaOU. 'zűr-zavar' : samaGU.i : samaGU.n, oGtorGU 'ég(bolt)': 
oGtorGU.i, buruGU 'tévedés, hiba' : buruGU.i stb. szavak példája. Az -i 'prae
sens' (illetőleg M 'plural') megjelenése ezekben a szavakban tulajdonképpen 
a feltehető .GU képző természetéből lehetséges. 

Mármost nagyon érdekes, hogy pl. maGU.lA- 'szid, ócsárol' mellett 
maGU.i.lA- 'id.' szintúgy lehetséges. Viszont mai ismereteink szerint maGU .n-
.IA- képtelenség. I t t tehát az .n 'plural'-lal szemben 0 és .i azonos szinten 
állanak. 

A szövegek alapján az is bizonyos, hogy a -KU és -KU.i, maGU és 
maGU.i, samaGU és samaGU.i stb. szintaktikai felhasználásában sincs nagy 
különbség. A szemben álló formák szintaktikailag lényegében azonos felhasz
nálása azzal magyarázható, hogy a mongolban a morfológiai szerkezet a szin
taktikai pozíció szempontjából sokszor közömbös.13 Ez a körülmény termé
szetesen nagyon megnehezíti az -i 'praesens' grammatikai szerepének, illetőleg 
a jelentésének a magyarázatát az itt tárgyalt összefüggésekben. 

8.23 I t t most nem részletezhetem a mongol többes problémáit. Azonban 
hangsúlyozni szeretném azt, hogy az .n 'plural' a középmongolban tulajdon
képpen egy melléknévi denominális nomen képző csupán. Vagyis nem úgy-
többes, mint ahogyan pl. az angol -s vagy a magyar -k többesek. Ez a mellék-
névképző a jelentése után is inkább nomen collectivum képző. Es ebben a 
minőségében már azonos megítélés alá eshet az -i 'praesens'-szel, amelyik 
denominális melléknóvképzőként is működhetett. Ez az .n collectivum képző 
jelenik meg a -KU. jel, illetőleg a maGU, samaGU stb. szavak mögött. És ezért 
gondolom, hogy a -KU.n, maGU.n stb. nem szükségszerűen a -KU.i, maGU.i 
stb. többese, ahogy azt többen vélik. 

8.3 Ha ez az érvelésem helyes, akkor & -KU 'futuri' jele, illetőleg a 
maGU, samaGU stb. szavak mögött megjelenő i 'praesens' mint denominális 
nomen képző, a melléknevesítés mutatója. Ilyenformán a középmongolban 
nem funkció nélkül való. Legfeljebb — mint mondtam — a mongol szintaxis 

13 Erről a kérdésről Positional catégories in Mongolian c. előadásomban a XVII. 
Nemzetközi Orientalista Kongresszuson (Ann Arbor, Michigan, 1967. augusztus 17-én) 
részletesebben szóltam. Előadásom valamelyik mongol nyelvészeti folyóiratban jele
nik meg. 
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nagyfokú közömbössége a morfológiai szerkezettel szemben teszi szabályba 
nehezen foglalhatóvá eme .i 'praesens' szerepét. 

8.4 Részben másként értelmezendő az időjelek mögött megjelenő -i 
'praesens'. Ez it t valóban emfatikus toldalék, erősítő partikula modális vagy 
más árnyalatok kifejezésére, (SZANZSEJEV, 1962: 126), vagy pontosabban 'du-
rativum' (B. RINCSEN) . Ilyenformán én az időjelek mögött megjelenő -i-t 
'praesens.emphaticum'-nak, illetőleg 'praesens durativum'-nak tekintem. 

9. A preklasszikus szövegekben a -IA. 'perfecti' időjelnek különböző 
variánsai fordulnak elő. A legfontosabb preklasszikus szövegben, a Titkos tör
ténetben pl. a következő variánsok találhatók: -la.j-le. (256 előfordulás), 
-lu.j-lü. (27 előfordulás), -Iái (4 előfordulás). Ezek a variánsok egy olyan 
problémára figyelmeztetnek, amely a „nem összetett" idő jelek magánhangzó
állományát illethetik. 

9.1 Ugyanis magánhangzó-össztevőiket tekintve a nem összetett idő
jeleket három csoportra lehet osztani: a) A-s csoportra (-GA 'imperfecta, 
-bA 'perfecti'), b) Í7-S csoportra (-KU 'futuri', -mU 'praesens', -JU. 'imper-
fecti', -yU 'praesens') és c) i-s csoportra (-bi, -Ji., -li., -yi). Az i-s csoport vala
miképpen a femininummal kapcsolatos. 

Azonban így a következő tagolásra nyílik lehetőség: pl. -b 'perfecti' -\- A 
'—Femininum', illetőleg -6 'perfecti' + i '+Femininum' stb. Mivel ' + F e m i -
ninum' mindkét csoportban előfordul, az i '-f-Femininum' csoportja az ^4-s és 
?7-s csoporttal azonos módon áll szemben. Tehát a probléma leszűkíthető az 
A : U oppozícióra. A kérdés az, hogy az A : U oppozíció, amelyik az idő jelek et 
két csoportra osztja, illetőleg amelyik a -IA. 'perfecti' időjelben oly sajátos 
módon jelentkezik, jelentéskülönbség hordozója lehet-e vagy sem? 

9.2 E kérdés felvetésére további más meggondolások is késztetnek. Ezek 
a következők. 

9.21 Időjel -\- módjel kapcsolatában csak A-s időjelek vesznek részt (vö. 
-OA.sU, -bA.sU). 

9.22 A -KU 'futuri' jelentéséhez 'potential' is hozzátartozik. így lehet
séges -d.KU.n felszólító módbeli használata (vö. 2.). 

9.23 A -sU 'optativus' és -tU. 'optativus' is par excellence U-s formák. 
9.24 Elgondolkoztatóak az időjelek etimológiáival kapcsolatos külön

böző állásfoglalások is. 
9.241 Már RAMSTEDT gondolt a -mU 'praesens' és az -m vagy -mA 

'nomen descriptionis' képző összekapcsolásának a lehetőségére. Ezt a feltevést 
további más adatok is erősítik: mai mongol -m)a (*—m 'praesens' -f- )A 
'bizony, valóban, hogyne' + -i 'praesens.emphatic'), illetőleg monguor -m 
'praesens' stb. (vö. P O P P E , 1955: § 216). 

9.242 A -bA 'perfecti' időjel elsődleges, mássalhangzó nélküli alakja a -b 
deverbális nomen képzővel azonos (POPPE, 1955: § 216). 

9.243 A -yU 'praesens' feltehetően az -i 'praesens' U-s alakja ( P O P P E , 
1955: § 210). 

9.244 A -IA. 'perfecti' időjel egy .1 deverbális nomen képzőből származik 
(RAMSTEDT, 1903: p. 81, POPPE, 1955: § 212). 

Ilyenformán a mongolban több időjel olyan névszóképzőre vezethető 
vissza, amelyik egyetlen mássalhangzóból áll. 

9.3 A fentiek alapján joggal feltételezhető, hogy a középmongolban a 
fonológiailag (— Consonans) forma nagyon fontos lehetett. Gondolni lehet 

\ 
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ugyanis arra, hogy a mongolban a funkcióval csekélyebb mértékben terhelt 
magánhangzók számára a szuffixumokban a magánhangzóharmónia valamely 
formája kötelező volt.14 

9.4 Mindezekből az időjelekben egy A '—potentialis' : U '-(-potentialis' 
ko-variancia lehetősége kínálkozik. Ennek megfelelően a középmongolban a 
-IA., illetőleg -IU. variánsok kétfajta múlt idő hordozói lennének: -IA. 'per-
fecti.non potential', illetőleg -VU. 'perfecti.potential'. Érdekes, hogy a klasszi
kus mongol az ÍJ-s formát konzerválta. 

9.41 Ugyanez a probléma kísért a -JU. 'imperfecta : -JA. 'id.' variánsok 
esetében is (vö. 5.2). 

Nem szükségképpeni ellentmondás, hogy az idő jelek többségének nincs 
A-s és U-s formája. 

10. Dolgozatom összefoglalásaképpen a középmongol igeragozásra vonat
kozóan néhány általános következtetés is levonható. 

10.1 A közópmongolra, de főként a preklasszikus mongolra vonatkozó 
egyetlen nyelvtan szerzője STREET, az igeragozást a RAMSTEDT nevével fémjel
zett koncepció keretében tárgyalja. Úgy gondolom, hogy megvan a lehetősége 
e koncepció revíziójának. Első lépésként a középmongolra vonatkozóan én 
mindenesetre kiiktatom a converbial particle-k (STREET, 1957: 3.3212) közül 
a -GA.sU, -bA.sU (vö. 1.) és -tAlA (vö. 5.) összetett jeleket. Grammatikai 
szerepüket tekintve ezek különböznek az „igazi" határozói igenévképzőktől. 

10.2 A közepmongolban a -JU. 'imperfecta, -OA 'imperfecta, -KU 
'futuri', -mU 'praesens' és -i 'praesens' időjelek mind az igei, mind a névszói 
osztályba egyaránt beletartozhattak. A névszói osztályba mint igenevek, az 
igei osztályba mint verbum finitumok. Ezért ezek ambivalens morfémáknak 
tekintendők. Az ambivalens morfémák nagy száma feltehetően az agglutinatív 
rendszer szintaktikai struktúrájával függ össze, amelyben a morfológia nem 
döntő. Sokkal inkább a pozíció (vö. 8.22, 8.3). 

10.3 A középmongolban időjel -f- időjel, valamint időjel + időjel + idő
jel típusú összetételek kombinációi ismerhetők fel. Ez agglutinációs jelenség. 
Ilyenformán a középmongol igeragozásban az agglutináció törvénye sajátos 
módokon szinte vegytiszta formában valósul meg. 

Ennek megfelelően a középmongolban vannak egyszerű idő jelek: -mU, 
'praesens', -i 'praesens', -d 'praesens', -yU 'praesens', -OA 'imperfecti', -bA 
'perfecti' és -KU 'futuri', valamint a csak összetételben előforduló -JU. 'imper
fecti' és -IA. 'perfecti', összetett időjelek (-% 'praesens' nélkül): -JU.OU 'prae-
teritum imperpecti' és -IA.OA 'praesens perfecti', összetett idő jelek (-i-vel): 
-mU.i, -KU.i, -GA.i és -bA.i, valamint többszörösen összetett időjelek (a har
madik elem mindig -i) : JU.OU.i ós -IA.OAÀ. 

Szemantikailag az időjel -\- időjel kapcsolatokban az aszpektus módosul. 
A második, illetőleg harmadik elemként megjelenő -i 'praesens' pedig inkább 
durativum. 

10.4 A középmongol igeragozásban egyes jelek (sU 'optativus', -KU 
'futuri.potential', -OA 'imperfecti' és -i 'praesens') sajátos mozgékonysággal 
rendelkeztek: nemcsak közvetlenül az igető, hanem más jelek mögött is meg
jelenhettek. 

14 Eme általánosítás megfogalmazásában Szépe György barátom közreműködését 
köszönöm. 
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10.5 A középmongolban bizonyos szintaktikai feltételek között idó' és 
mód komplementáris viszonyban állhattak (vö. 1.23). 

Ebben a dolgozatomban a középmongol igeragozásban fellelhető „mor-
fémabokrok" szétválasztását tűztem ki célul. Ennek következtében a közép
mongol igeragozás sok más problémáját nem is tárgyalom. Például azt a fel
tűnő jelenséget, hogy a középmongolban három praesens, három imperfectum 
és két perfectum használatos. E használat szabályait külön dolgozatban pró
bálom feltárni. Ilyenformán a közópmongol igeragozásra vonatkozó kutatá
saimat e dolgozattal nem fejeztem be. 

B E S B LAJOS 

Remarks on the Middle Mongolian Conjugation 

1. This paper deals with the so-called pre-classical documents (13th—14th 
centuries) of the Middle Mongolian Age. — An attempt is made to find criteria for 
the segmentation of the morphème-complexes which constitute a certain unity from 
syntactic point of view. 

2. In Middle Mongolian (i) the -JU 'imperfeet suffix' may function either as 
a tense-marker, or as a converbial partiele; (ii) the -GA 'imperfeet suffix', the -KU 
'future suffix', the -mU 'présent suffix' and the -* also 'présent suffix' on the other 
hand may function either as a tense-marker, or as a déverbal adjectivë-nominalizing 
(adjectivalizing) partiele. So the may be labelled as ambivalent morphèmes. The rela
tive height of the number of such ambivalent morphèmes has a connection with the 
syntactic structure of a language of agglutinative where positional morphème struc
ture prevails. 

3. In Middle Mongolian there are the following morphème-complexes: (i) 2 tense 
markers: -JU.GU, -IA.GA, -mU.i, -KUÀ, -bA.i) ; (ii) 3 tense markers: -JU.GU.i, -lA.GA.i; 
(iii) tense marker -f modal marker: -GA.sU, -bA.SU; (iv) tense marker + modal 
marker + other morphème: -d.KU.n; (v) 2 modal markers + another morphème: 
-G.tU.d. This is a pretty dear picture of agglutination. 

4. Where more than one tense marker appears within a word block, one of them 
has an aspectual rôle. 

5. Some markers do not hâve a fixed order position. So the -GA 'imperfeet suf
fix', -i 'présent suffix', and -KU 'potential future suffix', furthermore -sU 'optative 
suffix' may be placed either inmediately after the verbal stem, or after tense and mood 
markers. 

6. In Middle Mongolian under certain conditions tense and mood might hâve been 
in complementary relation: -GA 'imperfeet suffix' + -sU 'optative suffix'; -bA 'perfect 
suffix' + -sU 'optative suffix'. 

7. Co-variance between -sU 'first person optative' and -tU. 'third person optative 
(within the -tU.GA.i)' for s ~ t could also bee detected; with the basic form -sU because 
it appears independently, too. 

8. A tentative componential analysis can be made along thèse lines. The non-
complex tense markers can be divided to three [ + vocalic, —consonantal] groups : (i) the 
.4-group: -GA 'imperfeet suffix', -bA 'perfect suffix'; (ii) the -U group: -KU 'future 
suffix', -mU 'présent suffix', -JU 'imperfeet suffix', -yU 'présent suffix'; (iii) the i-group: 
-bi, -Ji, -U, -yi. — These groups could be mapped into the following semantic features: 
(i) A: [—potential, —female]; (ii) U: [ + potential, —female]; (iii) i: [+ female]. — Where 
the vocalic [+ vocalic, —consonantal] segment was not pro vided with a fixed morpho-
logical function, then they were left unspecified for the vowel harmony. 

9. Other problems of the Middle Mongolian verbal morphology (as e.g. the abund-
ance of tenses) are left for further papers. 

v ' * 

This paper has been read on the l l t h Meeting of the Permanent International 
Altaistic Conference (Horsholm, June 2 — 6, 1968); the entire will be published in English 
in the Acta Orientalia (Havniae) in 1969. 
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