
Az igeragozás az osztják nyelv szigvai nyelvjárásában 

Dolgozatom célja a szigvai nyelvjárás igeragozási rendszerének leírása. 
A szigvai nyelvjárás megismerésének egyetlen forrása REGULY ANTAL hagya
téka, melyet az ,,Osztják népköltési gyűjtemény" és az „Osztják Hősénekek" 
három kötete tartalmaz; dolgozatom a bennük kiadott anyagon alapszik.1 

Ezeket a szövegeket alaktani szempontból még nemigen tanulmányozták. 
Ezért a szigvai igeragozási rendszer leírása még akkor is indokolt lenne, ha 
semmiben sem térne el a többi északi nyelvjárás igeragozási rendszerétől. 
Ámde a Reguly-hagyaték egy kihalt nyelvjárás egyetlen rögzítése, amellett 
hős- és medveénekeket tartalmaz, melyeknek nyelvezete műfajuk következ
tében is archaikus. Joggal várható tehát, hogy bennük régebbi nyelvállapot 
konzerválódott, illetőleg esetleg új, más nyelvjárásokból nem ismert tenden
ciák jelentkeztek. Ezért az igeragozási rendszer leírása több-kevesebb új ered
ménnyel rendelkezhetik. 

A dolgozat REGULY hangjelölésével nem foglalkozik, hiszen ezt már 
többen ismertették,2 helyes értékelését pedig elvégezte W. STEINITZ.3 Hangtani 
szempontból az ő megállapításait fogadom el. 

Az igetövek 

Alakjukat tekintve a szigvai osztják nyelv igei tőmorfémái a következő
képp osztályozhatók : A) magánhangzóra végződő tőmorfémák: I. egy szótagos 
tőmorfémák, I I . több szótagos tőmorfémák; B) mássalhangzóra végződő 
tőmorfémák: I . egy mássalhangzóra végződő tőmorfémák, I I . mássalhangzó
kapcsolatra végződő tőmorfémák; C) a létige töve. 

1 Osztják népköltési gyűjtemény. Sammlung ostjakiseher Volksdichtung. R E G U L Y 
ANTAL hagyatéka és saját gyűjtése alapján közzéteszi PÁPAY JÓZSEF. Budapest, Leipzig 
1905. (A továbbiakban: ONGy), — Osztják Hősénekek. REGULY A. és PÁPAY J. hagyatéka 
1. kötet. Közzéteszi ZSIBAI MIKLÓS. Budapest, 1944. (A továbbiakban: OH1), Osztják 
(chanti) hősénekek. REGULY A. és PÁPAY J . hagyatéka 2. kötet. Közzéteszi ZSIKAI 
MIKLÓS. Budapest, 1951. (A továbbiakban: OH2). Osztják (chanti) hősénekek. R E G U L Y A. 
és PÁPAY J . hagyatéka. 3. kötet (1. füzet). ZSIRAI M. hagyatékából közzéteszi FOKOS 
DÁVID Budapest, 1963. (A továbbiakban: OH3), Osztják (chanti) hősénekek, R E G U L Y A. 
és PÁPAY J . hagyatéka 4. kötet (2. füzet). ZSIRAI M. hagyatékának felhasználásával 
közzéteszi FOKOS DÁVID. Budapest, 1965. (A továbbiakban: OH*). 

2 ONGy LXXVII. , PÁPAY JÓZSEF—BEKÉ ÖDÖN, Északi osztják szójegyzék. 88. 
3 W. STEINITZ, Exkurs über die Transkription des Ostjakischen in A. Regulys 

Auf zeichungen. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. 2. Teil. 
(Tartu-)Stockholm. 1941. 62—74. 

2* 
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A) Magánhangzóra végződő tőmorfémák4, 

I. Egy szótagos tőmorfémák: 

1. 'ad' mä- (51),5 me- (5), ma- (1), mä- (1) ~ mi- (6), mî- (2), mó- (1); 
pl. melem 'adom' OH1 58/489, mäsem 'adtam volna' OH2 160/365, mätäl 'adja' 
OH 1 392/1988, de miatti! 'adjátok!' OH4 245/2278, mimeu 'adott nekünk' 
ONGy 11/1169. 

2. 'jön, válik valamivé' ji- (112), jí- (1) ~ jû- (18), juu- (5), ju- (31); 
pl. jilem 'lennék' OH2 24/202, jissen 'jöttél' OH1 80/671, jital 'jön' OH2 348/1211, 
d e jua! 'jöjj !' ONGy 221/378, jumem 'eljöttem' OH1 280/1020. 

3. 'hoz' to- (132), tuo- (18), tó- (11), toä- (1), too- (1), ÍM (1) ~ íw- (25), 
rá- (20), tuu- (9), ío- ( l ) ;p l . íd/ew'viszel' OH1 294/1136, tosä 'elvitetett' OH* 
165/1498, totän 'elviszel' ONGy 147/1268, tulem 'viszem' OH1 102/857, d e 
tua! 'hozd!' OH2 170/472, túrnál 'elhozta' OH2 194/178, tomem OH4 181/1636. 

4. 'eszik' le- (58), lä- (1), le- (1), tle- (1) ~ leu- (17), Jei- (2); pl. leleu 
'esszük' OH1 320/1355, lesten 'ettétek' OH2 50/428, letal 'megevődik' ONGy 
101/201, d e leualn! 'egyél!' OH2 371/1501, leumal 'megette' OH1 396/2021, 
leimai 'megette' OH1 398/2029. 

5. 'vesz' vi- (86), vi- (2), vui- (6), vu- (1), u- (1), vii- (5) ~ vuij- (7), vw;-
(1); pl. vilen 'veszed' OH2 356/1307, vuilen 'veszed' ONGy 146/1052, visem 
'vettem' OH1 154/1299, vitem 'veszem' OH1 278/1001, vimen 'vetted' OH2 

24/191, viä! 'vedd! ' OH4 240/2222, vii! 'vedd! ' OH1 160/1346, viimen 'vettél' 
OH 3 74/464, d e vuijä! 'vedd! ' OH3 114/796, vujä! 'vedd! ' OH3 130/954. 

6. ' tud' (nincs adat) ~ voj- (1), oj- (1); pl. vojä! ' tudd meg !', OH2 10/68, 
ojä! ' tudd meg! ' OH1 280/1005.6 

Az első három ige tőmorfémájára az jellemző, hogy ezeknek az igéknek 
a felszólító módban és a verbum finitumként alkalmazott személyragos múlt 
idejű melléknévi igenévi tövében magánhangzó-váltakozás észlelhető. (A 3. 
igében jelentkező következetlenségnek valószínűleg REGTJLY kiforratlan hang
jelölési módja az oka.) A másik három tőmorfomában ugyanezekben az ese
tekben /, i és w-val jelölt hang jelentkezik. Az 5. tőmorfomában ez a szabály 
nem valósul meg következetesen. 

Egyetlen magánhangzóra végződő, egy szótagos igetőnek nincsenek alter-
nánsai: ni- (23) 'látszik'. 

I I . Több szótagos tőmorfémák: 

1. Két szótagosak: 'szól' jaste- (335) ~ jast- (17), pl. jastelem 'szólok' OH2 

359/1355, jastel 'szól' OH1 336/1507, d e jasta! 'beszélj !' OH2 42/364, jastaten! 
'mondjátok el! ' OH1 360/1719; 'fordul' kerle- (29), kerlä- (5), kérla- (1), kérle-
(1), kelle- (1), herli- (5), kerlí- (1) ~ kerl- (7), pl. kérlelem 'forgok' ONGy 139/173, 
d e joga kerlä! 'fordulj vissza!' ONGy 9/852 stb. 

4 Az igetőmorfémák osztályozásában az osztjákológiában meghonosodott STEINITZ-
féle eljárást követtem; vö. W. STEINITZ, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie mit 
Wörterverzeichnis. Leipzig, 1950. 

6 A zárójelben levő számok az igetőmorféma előfordulásának gyakoriságát jelzik. 
6 A Szig. nyelvjárásban az igetőmorféma t képzőmorfémával ellátott alakja igen 

gyakori. A puszta magánhangzóból álló tőmorféma a közeli nyelvjárások közül csak a 
Ser.-ban található meg. (STEINITZ: OstjChr.2 67.) Lehetséges, hogy a magánhangzós 
tőnek a Szig.-ban való ritka előfordulása kihalási tendenciára utal. 
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2. Három szótagosak: 'fog' katleptä- (1) "V katlept- (2), pl. katleptälait 
'fogat velük' ONGy 104/625, d e katlepti! 'fogass !' ONGy 104/580 stb. 

A több szótagos, magánhangzóra végződő tőmorfémák tővégi magán
hangzója a felszólító módban kiesik. A két- és három szótagos igetőmorfémák 
az alternánsok szempontjából nem különböznek egymástól. 

B) Mássalhangzóra végződő tőmorfémák 

I. Egy mássalhangzóra végződő tőmorfémák: 

1. Több szótagos igetőmorfémák: 'alszik' nyogol- (49), nyugol- (1) ~ 
nyochl- (5), pl. nyogollem 'alszom' OH3 141/1053, d e nyochlä! 'aludjál!' OH* 
122/1087; 'száll' ogol- (45) ~ ocAZ- (7), p . ogoltal 'száll' OH1 378/1863, d e 
ochläf 'szállj !' OH2 349/1221, ochless 'szállott' OH4 189/1720; 'ül' âmes- (351), 
ämess- (39), âmes- (7), ämis- (3), ämiss- (1), ornes- (6), omis- (1) ~ àms- (45),. 
pl.ameslemen 'üljük mi ketten' OH2 331/981, d e àmsiss 'ült ' OH2 337/1060, 
ämsätif 'üljetek !' ONGy 9/951; 'jut ' jogot- (290), jogott- (7), nyogot- (1) — ;ocAí-
(8), /oAí- (1), pl. jogotsu ' jöttünk' OH1 314/1314, d e jochtess 'megjött volna' 
ONGy 102/333 stb. 

A tővégi mássalhangzó előtti magánhangzó bizonyos feltételek mellett 
kieshet. Ez az alternáns csak a magánhangzóval kezdődő ragmorfémák előtt 
jelentkezik. 

Ugyanilyen alternáns-típus van más struktúrájú igetövekben is: 'serdül' 
sengel- (20), senket- (5), senket- (1), sengil- (1) ~ senhl- (2), senki- (1), pl. sengel-
mal 'fölserdült' OH1 206/370, d e senhliss 'fölserdült' ONGy 6/518. 

A következő tőmorféma csak az alternáns típusa szempontjából tartozik 
ide, minthogy mássalhangzó-kapcsolatra végződik: 'hallgat' kolent- (29), kol-
lent- (2), Ment- (1), kuolent- (2), Ment- (9) ~ kolnt- (129), Mint- (3), kolmt (1), 
pl. Mentlem 'hallom' OH4 66/554, d e Mntätni 'halljátok!' OH2 96/863, 
kolntä! 'halld!' ONGy 142/604. (Ezzel szemben: kollentätn! 'halljátok!' OH1 

40/331, Menta! 'halljad!' OH1 12/85. A felszólító módban száznál több ada
tunkban a mellékalternáns szerepel, a tőmorfémára csak ez a két példa van.) 
Ilyen tőmorféma még a 'szárít': sáréit- (1) <~ sárit- (1), pl. sáreltlem- 'szárítom' 
OH4 40/324, d e särltäf 'szárítsál !' OH3 125/906. 

2. Alternáns nélküli egy szótagos tőmorfémák: pl. 'kimegy' et- (183),, 
át- (1), ét- (1), ett- (l),7 'jut, kezd' pitt- (180), pit- (69) stb. 

3. Nazálisra és likvidára végződő tőmorfémák.8 

a) Egy szótagosak: 'hál' kai- (5) ~ kait- (1), pl. nomen kállem 'fönn töl
töm az éjét' OH4 45/372, d e káltset 'éjjeleztek' OH4 44/458; 'meghal' kai- (7), 
kai- (1) ~ kait- (1), pl. át kállem 'hadd haljak meg' OH1 432/2327, d e káltsem 
'meghaltam' OH 1 118/1001; 'kel' kii- (26), kill- (4) ~ Mit- (1), pl. killem 'kelek' 
OH3 161/1254, d e kiltsengen 'keltek' OH4 190/1729; 'hall' kol- (193), kul- (8), 
koll- (1) ~ költ- (14), kuolt- (1), pl. Mä! 'halld!' OH1 320/1367, d e koltsájv, 
'meghallott bennünket' OH1 110/936, kuoltsä 'hallotta' OH1 208/916; 'áll' 
Iái- (79), lai- (2), láii- (2), láj- (1), láil- (127), lály- (44), lyály- (8), láily- (2), 

7 REGULY a magánhangzók hosszúságát általában nem jelöli. A magánhangzó 
rövidségének feltüntetése az utána következő mássalhangzó megkettőzésével történik. 
Vö. W. STEINITZ, OVdE. 2. Teil 62—74. 

8 Sajátságos jelenségről van szó. Ezért ezt a csoportot fokozottabb mértékben 
adatoltam. 
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läl- (2), laïl- (6), lyäl- (1), läil- (1), tläil- (1), Zai?e- (2) ^ läilt- (1), /<%* (1). 
fo/<%£- (1), pl. nomen läiltal 'föláll' OH4 60/503, d e lyälytsem 'álltam' OH4 

38/307, lälytsenki 'álltál volna' OH4 247/2296, läiltsem 'álltam' OH4 168/1519; 
'feszít' tol- (44), tall- (2), taal- (1), tal- (1) ~ íaZí- (1), pl. taZZem 'kifeszítem' OH2 

346/1178, d e taltsä 'húztak' OH2 86/772; 'öl' vuel- (18), vei- (4), vul- (2) ~ 
íme/í- (6), veZí- (1), pl. vuellem'ölnifogok' ONGy 102/390, d e vueltsem 'öltem' 
OH 1 454/2523; 'alszik' ál- (18), oZ- (12) ~ alt- (3), oft- (3), pl. oltal 'alszik' OH3 

155/1199, d e öltsem 'aludtam' OH2 374/1190; 'bosszul' nurr- (6) ~ nurt- (2), 
pl. nurrteu 'bosszuljuk' OH2 73/218, d e nurtseu 'bosszultuk' OH2 281/315, 
'omlik' tem- (6) ~ temp- (1), pl. aíí temtalf 'öntse ki !' ONGy 8/745, d e tempsem 
'leszórtam' OH4 146/1309, 'megy' mann- (196), man- (25), mann- (19), m a - (4), 
menn- (66), mew.- (16) ~ mannt- (2), raäwi (3), ment- (4), mennt- (1), mänd- (1), 
pl. männmel 'elmentek' OH2 138/168, d e männtsen 'mentél' OH1 338/1523; 
'tesz' ponn- (129), pcm- (29), pänn- (20), pan,- (7), päne- (2) ~ ponnt- (3), 2>0wi-
(5), pl. ponnmal 'bevette' OH1 296/2020, d e ponntsem ' letettem' OH2 158/360. 
b) Két szótagosak: 'ereszkedik' esslem- (2), eslom- (1), esläm- (1) ~ eslemp- (1), 
pl. ifa, esslemtal 'leereszt' OH2 318/817, d e eslempseli 'eleresztette' OH4 

220/2024. 
A felsorolt igék tőmorfémájában a tővégi l, r, n és a múlt idő s jele között 

t, a tővégi m és a múlt idő s jele között pedig p jelentkezik. A t, illetőleg a p 
előfordulása azonban nem következetes, pl. mennsem OH2 373/1530, mennsen 
OH2 372/1521, 22, pännsa OH4 5/9. A versen OH1 62/527, versem OH4 106/938, 
49/408, kirsem ONGy 141/368, korrsing OH4 246/2289, parsem OH4 240/2225, 
kannsen OH1 54/457, 8 igék múlt idejében egyáltalán nincs alternánsa az igető-
morfémának. E néhány kivételtől eltekintve ezen tőmorfémák többségének 
a múlt időben tehát van alternánsa, kivételt csak az esz. 3. sz.-ű alakok 
képeznek. I t t ugyanis a múlt idő s jelmorfémája kötőhangzóval kapcsolódik 
a tő morfémához, pl. manes 'ment' OH3 140/1048.9 

I I . Mássalhangzó-kapcsolatra végződő tőmorfémák 

1. Nazális -f- homorgán spiráns mássalhangzó-kapcsolatra végződő tőmor
fémák. 

a) né: 'iszik' jénsch- (3), jénzs- (3), jénz- (1), jensch- (4) ^ jesch- (3), 
jésch- (13), pl. jenschi! 'igyál!' OH3 123/884, jenschsem 'kiittam volna' OH2 

42/356, d e jeschlem 'megiszom' OH4 241/2236; 'keres' kennzs- (3), kennz- (1), 
kannz- (2), kännz- (1), kanns- (1), kännze- (2) ~ käss- (19), käs- (1), kas- (3), 
kass- (11), kusch- (1), pl. kennzsi! 'keresd!' OH4 180/1631, d e kässtal 'keres' 
OH1 314/1305; 'állít' länysch- (19), länsch- (3), länys- (3), lonysch- (1), länyzs-
(1) ~ lasch- (19), pl. länyzsätif 'állítsátok !' ONGy 104/572, länyschtel 'állítanak' 

9 A Szin. és a muzsi nyelvjárásban — amelyekhez közel állhatott a Szig. nyelvjá
rás — a múlt időben a következő igető-alternációk vannak: „Syn. ist phonetisch u. a. 
durch seinen Konsonantenwechsel (z.B. manldm ich gehe, matsem ich ging) charakteri
siert." OVdE. 1. Teil VII . R É D E I KÁROLY ugyanezt a jelenséget ismerteti a muzsi nyelv
járásban ( R É D E I KÁROLY, A muzsi nyelvjárás. NyK. 63: 44). Lehetséges, hogy ennek a 
mássalhangzó-váltakozásnak a kialakulására vet fényt a Szig. nyelvjárás. A történeti 
folyamat úgy képzelhető el, hogy a nazális, ill. a likvida után t sarjadékhang keletkezett, 
majd pedig a Szin., ill. a muzsi nyelvjárásban az n kiesett, és a múlt időben a sarjadékhang 
került az ige tövébe. Valószínűleg a Szig. nyelvjárásban — mivel a sarjadékhang a tővégi 
m é s a tővégi likvida után is jelentkezik — ez a fejlődés szélesebb körűnek indult. A Szig. 
adatokból az is kitűnik, hogy az r végű igetövekben indulhatott meg legkésőbben; a í 
nélküli alakok ugyanis i t t fordulnak elő a legnagyobb számban. 
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OH2 132/119, lânyschtân 'helyezik' ONGy 103/434, länyscUen 'állítasz' OH 1 

322/1377, 8, lanyschlem 'állítom' OH2 252/939, 940, OH3 167/1314, 5, länschle-
men 'állítjuk' ONGy 12/1246, länschlem 'állítom' OH2 110/998, 9,10 d e läschleu 
'állítjuk' OH2 267/153; 'átkel' uns- (1) ~ uss- (7), pl. unsalen! 'kelj á t ! ' OH4 

140/1251, d e usleu 'átkelünk' OH4 143/1283; ' tép ' vuonysch- (4), vuonsch- (5), 
vuänsch- (2) ~ vuosch- (6), vuäsch- (2), pl. vuonschlä 'meg van tépve' OH2 

58/505, vuonschlem 'megtépem' OH3 166/1309, vuonschleu 'megszedjük őket' 
OH2 150/285 stb., d e vuäschlä 'megtépik' OH 1 112/947, vuoschlä 'megtépik' 
OH2 98/890. 

b) ns ( < s): 'nyit' punnz- (1) ~ puss- (1), (106), poss- (1), pus- (3), pl. 
punnzif 'nyisd!' ONGy 219/50, d e pussmal 'megnyitotta' OH2 313/757. 

c) r\%: 'jár' järih- (4), janh- (3), jäng- (2), jang- (6) ~ jäch- (57), jach- (41), 
jak- (15), jäch- (2), jäh- (3), pl. jängä! 'menj !' OH2 360/1361, jangel 'jár' OH2 

333/1013, jänhlem 'járok' OH2 72/651, jänhlen 'jársz' OH2 72/647, jänhlu ' járunk' 
OH 1 100/840, janhsem ' jártam' ONGy 142/569, janhtal 'jár' OH2 118/1071, 
janhmal ' járt ' OH2 88/786 stb., d e jachmel ' jártak' OH1 182/150, jächsem 
' jártam volna' ONGy 142/567; 'rúg' sonh- (7), song- (2), suungk- (1) ~ soh- (3), 
soch- (1), pl. sonhlem 'rúgom' OH1 428/2300, d e sohlem 'rúgom' OH1 434/2338, 
sochlelmen 'rugdossuk' OH4 108/961. 

2. Egyéb mássalhangzó-kapcsolatra végződő tőmorfémák: pl. ' lát ' vant
ai), vuant- (85), uuant- (1) stb. 

A 2. csoport tőmorfémáinak nincs alternánsa, az első csoport tőmorfó-
máinak viszont van. A serkáli nyelvjárásban (1. STEINITZ, Ostj.Gr. 40.) a nazá
lis + homorgán spiránsból álló szilárd mássalhangzó-kapcsolatból a nazális 
a mássalhangzóval kezdődő toldalékok előtt kiesik. A Szig. nyelvjárás ide 
tartozó tőmorfémáinak nagy része azonos módon viselkedik: a kas- 'keres', us-
'átkel', pus- 'nyit ' a nazális nélküli alternánsot képviselik. A jesch- 'iszik', 
lasch- 'állít', vuosch- ' tép', jah- 'jár', soh- 'rúg' tőmorfémákban előfordul, hogy 
szóvégen, mássalhangzóval kezdődő toldalék előtt nem esik ki a nazális. A soh-
'rúg' azért is érdekes, mert az r\ nélküli alternánst képviseli mássalhangzóval 
kezdődő ragmorféma előtt, holott a többi északi nyelvjárásban STEINITZ meg
állapítása szerint az tj11 csak a /ajy^-'jár' igetőben eshetik ki. 

C) A létige töve 

A létige tövének is két alternánsa van: egy Z-re végződő és egy puszta 
magánhangzóból álló. Az előbbi a jelen időben, valamint a melléknévi ige
nevekben, az utóbbi a múlt időben jelentkezik. 

1. ol- (195), oll- (4), ól- (2), äl- (7), vol- (2), uol- (12), ul- (221), uul- (1), 
ull- (8), ül- (3); pl. ollu 'vagyunk' OH4 120/1076, ull 'van' OH4 5/7, ul 'van' 
ONGy 70/91, ultal 'van' OH1 300/1187, ulmen 'vagy' ONGy 10/981. 2. uo- (39), 
o- (14), u- (1); pl. utnke uossem 'ha künn lennék a parton' OH1 12/93, mann-
tal. . . uos 'menése volt' OH2 362/1401, vannäki uosten 'ha közel lennétek' OH2 

298/555, ord uossen 'fejedelemnő vagy' OH1 280/1010, urtgnen uosten 'fejedelem
hősök vagytok' OH2 48/426, lu . . . kojem kuss uos 'ő is fejedelemhősöm bár ' 

10 A szokottnál több adat itt is sajátos jelenséget illusztrál. 
11 Ezek az adatok nyelvtörténeti szempontból lehetnek figyelemre méltóak, mivel 

kialakulatlan, ingadozó nyelvhasználatot tükröznek. Valószínűleg ilyen ingadozásokon 
keresztül állandósult a nazális + homorgán spiráns kapcsolatából álló szilárd mással
hangzó-kapcsolatok mai szótagvégi viselkedése. 
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OH1 158/1339, mättä mu neming ord muen oss 'melyik föld a neves fejedelem-
hősi földed' OH1 176/1597. 

Megjegyzés: Vannak olyan igetőmorfémák is, amelyeknek fakultatív 
alternánsai lehetnek; pl. 'aggat' iktass- (1), ihtess- (2) ~ ehtäse- (1), ehtese- (2), 
ehtesä- (2), ihtäsä- (4), ichtäse- (1), ichtäsä- (4), pl. ihtesslem 'aggatom' OH2 

30/258, d e ihtesälem 'aggatom' OH4 27/209; 'forog, fordít' kert- (23), keert- (5), 
kerrt- (2) ~ kerti- (1) ~ keret- (14), kerät- (1), pl. kertlem 'fordítom' OH4 

195/1777, d e kertilem 'fordítom' OH4 139/1250, valamint keretlem 'fordítom' 
OH2 351/1247; 'készít' lezsät- (40), leschät- (12) ~ lezsätä- (4), pl. lezsätlem 
'rendbehozom' OH1 218/459, d e lezsätälem 'rendbehozom' OH1 218/458; 'igéz' 
mul- (14), mull- (19) ~ muli- (1), pl. mullmal 'igézett' ONGy 221/492, d e muli-
mal 'igézett' OH4 30/232; 'csinál' vuert- (1) ~ veret- (1), pl. vuertlä 'van csinál
va' OH1 116/973, d e veretlem 'csinálok' ONGy 69/30 stb. 

A felsorolt példákból az tűnik ki, hogy a tőmorfémák ún. szűkebb kör
nyezete azonos, magánhangzóikban mégis különböznek. GULYA JÁNOS a vahi 
nyelvjárásra vonatkoztatva ír hasonló jelenségről: ,,A szótagszámtól és a hang
elosztástól függően — bizonyos mássalhangzók (pl. t, s stb.) után az igető és 
a rag között — ejtéskönnyítő magánhangzó léphet fel."12 A Szig. nyelvjárásban 
ez a magánhangzó felléphet a tő és a rag között, az igető belsejében vagy 
mindkét helyen, de függetlennek látszik a szótagszámtól. 

Az igeragozás 

Az igeragozási rendszer kategóriái: igeidő, igemód, a cselekvést végző (vagy 
hordozó) alany személye és száma, az igenem és a cselekvés határozottságának, 
ill. határozatlanságának a kategóriája. 

/ . A kijelentő mód jele 0. A kijelentő módú igealakok a felszólító módú ige
alakoktól abban különböznek, hogy a kijelentő módban a tőmorfémához időjel-
morféma csatlakozik, míg a felszólító módban külön időjelmorféma nincs. 
A kijelentő módban cselekvő és szenvedő, valamint határozatlan (alanyi) és 
határozott (tárgyas) ragozás van. 

A) Az időjelmorfémák a kijelentő mód minden kategóriájában megtalál
hatók. 

1. A jelen idő jelmorfémája -/-; pl. vuerlen (tőmorféma: vuer-, jelmorféma: 
-1-; ragmorféma: -en) 'csinálsz' OH4 247/2295, -ll-,13 pl. mailen 'adod' OH4 

242/2241, -ly-, pl. amtetlyily 'örvendezik' OH1 346/1598, -ti-, pl. eslemtlä 
(PÁPAY: ésldmAâ) 'eresztetik OH1 410/2139, tohremtlä (PÁPAY: tbyrdmAa) 
'bezáródik' OH1 408/2018, alemtlen (PÁPAY: ähmAen) 'fogsz emelni' ONGy 
221/374, âmestlain (PÁPAY: ämvsAäjen) 'helyeznek téged' ONGy 221/345. A jel
morféma tehát -1-; alternánsai: -II-, -ly-, -ti-. Az -l- morfémával ellátott jelen 
idejű igealakoknak jövő idejű jelentése is lehet. 

2. A múlt idő jelmorfemája -s-, pl. jantsem (tőmorféma: jänt-, jelmor
féma- -<s-, ragmorféma: -ero) 'játszottam' ONGy 4/176; -z-, pl. kereptiz 'ugrott ' 
OH1 62/530, -ss,13 pl. ji ke täissen 'ha volt apád' ONGy 4/149. A jelmorféma 
tehát -s-, alternánsai -z-, -ss. 

12 GULYA JÁNOS, Vahi osztják nyelvtanulmányok. NyK. 67: 181. 
13 Az II jelmorféma — REGULY jellegzetes hangjelölési módjából következően — 

az előtte levő magánhangzó rövidségét is jelölheti, pl. mailen 'adod' OH4 242/2241, jilln 
'jön' OH2 260/63. Az is lehetséges, hogy a jelmorféma kiejtésének időtartama megnő, és 
ezt jelöli az 11, pl. üli 'üvölt' OH1 12/92. Ugyanez vonatkozik a múlt idő s jelére is, pl. 
lyälyess 'állt' OH1 158/1326. 
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B) A személyragmorfémák mások a cselekvő és mások a szenvedő rago
zásban. A cselekvő ragozáson belül határozatlan vagy határozott tárgyra 
utalnak. A határozott (tárgyas) igeragozás személyragjai egyes, ill. kettős vagy 
többes számú tárgyra utalnak. A kettős és a többes számú tárgyra azonos ige
alak utal.14 

1. A cselekvő ragozás személyragjai 

a) A határozatlan ragozás személy ragjai15 

Egysz. 1. -em (1570), -m (2), -am (16), -om (1), -um (1), -em (2), pl. mennlem 
'megyek' ONGy 147/1268, eslemtlelm 'beleereszkedem' ONGy 148/ 
1314, Iconhläm 'fölkúszom' OH4 26/206, kasslom ' tudom' OH4 

91/787, porlelum 'röppenek' OH4 48/397, jächsäm ' jártam' OH x 

152/1293, konhlém 'fölhágok' ONGy 72/522.16 

Egysz. 2. -en (230), -n (5), -in (2), -an (4), pl. pittlen 'jutsz' ONGy 71/269, 
jasteln 'mondasz' OH2 368/1466, pallin 'félsz' OH2 340/1102, jächlän 
'járkálsz' OH3 123/885. 

Egysz. 3. 0, az ige töve után csak az időjel áll, pl. mannl 'megy' OH1 6/43, 
jiss ' lett ' OH1 74/633. 

Olykor az időjelmorféma e, a, o, i-vel jelölt kötőhanggal kap
csolódik a tőmoríémához. Ezek a betűk valószínűleg redukált 
hangot jelölnek. A kötőhanggal bővült, ill. a rövidebb morféma 
használatában nincs szabályosság, pl. pussel 'nyit ' OH1 84/704 (de: 
pussl 'nyit ' OH4 52/430), amessel 'ül' OH1 136/1150 (de: ämessl 'ül' 
OH 1 148/1255) stb. Néhány esetben az l időjelmorféma után i áll, 
többnyire akkor, ha tőmoríema n-re végződik, pl. saganli 'véget ér' 
OH 1 36/296, pontlessli 'omlik' OH1 60/511 (de: pontlässl 'omlik' 
OH2 347/1193, pontlässel 'omlik' OH1 60/510) stb. I t t a kiejtés 
megkönnyítéséről lehet szó. 

14 Ez a helyzet minden északi nyelvjárásban, kivéve az O.-t, ahol a kettős számú 
tárgy jelölésére külön igealak használatos 1. JÓZSEF PÁPAY, Über die Objektivkonjuga
tion im Nordostjakischen. FUF. 13 : 296—303. 

15 REGULY szövegeiben a kettős, ill. a többes számú tárgyra utaló személyragok 
könnyen felismerhetők, viszont az egyes számú tárgyra utaló személyragok néhány eset
ben nehezen különíthetők el a megfelelő alanyi személyragoktól. Ezt REGULY írásmódja 
okozza. Az északi nyelvjárásokban az esz. 1. és az esz. 2., valamint néhány nyelvjárásban 
a ktsz. 1. és a tbsz. 1. személy rágj ai csak magánhangzójukban különböznek egymástól. 
Az alanyi személyragokban redukált -a-, a tárgyas személyragokban pedig -e- (muzsi: 
-è-) szerepel, de ezt a különbséget REGULY írásmódja nem tükrözi. STEINITZ szerint 
REGULY az -a- variánsait tünteti fel az e, ä, á, u, o, i jelekkel, és ugyanakkor ezek a betűk 
teljes képzésű hangok jelei is. (Ugyanez ZSIRAI véleménye is: OH1 XV—XVI.) PÁPAY is 
következetlen a redukált a jelölésében, az ONGy-ben az említett négy esetben még nem ír 
redukált a-t. Ezért ezekben az esetekben vagy a határozott tárgyat figyelve, a mondatban 
állapítottam meg a tárgyas igealakot (vö. W. STEINITZ, OstjChr.2 74), vagy pedig 
REGULY írásmódjából próbáltam szabályokat kihámozni (az e teljes képzésű és redukált 
hang jele is lehet, de az ä, ä, u, o, i többnyire csak redukált). Ha a személyrag magánhangzó 
nélküli, többnyire alanyi ragozású, ugyanis itt hiányozhat a redukált (vö. W. STEINITZ: 
OVdE. 1. Teil 44, 219). 

16 Tehát a személyrag írásváltozataiban szereplő különféle magánhangzók redu
kált -a-t jelölnek. Ez a szabály a továbbiakban minden alanyi ragozású személyragra 
érvényes. (REGULY néha felcseréli a szóvégi nazálisokat, pl. pittlen 'esem' OH2 251/925. 
Előfordul az is, hogy elhagyja őket, pl. jogotle 'eljutok' ONGy 103/437 stb. Ezekre a 
jelenségekre a továbbiakban nem térek ki.). 
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Ktsz. 1. -emen (130), -amän (1), -amen (1), -amen (6), pl. oîlemen 'alszunk' 
OH4 123/2098, kasslamän 'keressük' OH1 358/1698, jastelamen 'szó
lunk' OH1 362/1734, jastelamen 'szólunk' OH4 210/1926, longlämen 
'belépünk' OH3 153/1181.« 

Ktsz. 2. a) -ten (3), -ting (1), b) -ätten (2), -ättn (4), -ätn (3), -ettn (6), -etn (1), 
pl. tolten 'visztek' ONGy 103/418, hänzemasting 'kerestétek' OH4 

101/893, jächlätten 'jártok' OH4 184/1662, jogotlättn 'érkeztek' OH1 

472/2664, kogollätn 'lohogtok' OH 1 40/333, ämeslettn 'ültök' ONGy 
9/935, ogolletn 'szálltok' OH1 472/2665. 

A ragmorféma mássalhangzóval kezdődő alternánsa magán
hangzóra végződő tőmorfémához, a magánhangzóval kezdődő alter-
náns pedig mássalhangzóra végződő tőmorfémához járul. 

Ktsz. 3. -ängen (15), -ängn (2), -engen (12), -ägen (2), -ingen (2), -angen (4), 
pl. täilängn 'nekik van' OH 1 24/188, männsilängen 'tépik' OH 1 

80/678, schälclengen 'kapaszkodnak' OH1 80/672, pittlägen 'esnek' 
OH1 78/663, suoslingen 'lép' OH1 138/1169, potertlangen 'beszélget
nek' OH4 182/1647. Ezek a ragmorfémák csak mássalhangzóra 
végződő tőmorfémákban jelentkeznek, csak ez az alternáns fordul 
elő az énekekben. 

Tbsz. 1. -eu (580), -u (90), -äu (1), -éu (4), pl. jogotleu ' jutunk' OH4 204/1871, 
männleu 'megyünk' ONGy 149/1423, männlu 'megyünk' OH2 

339/1094, lesäu 'ettük' OH1 34/287, jogotleu ' jutunk' OH4 23/174. 
Tbsz. 2. -eti (3), -äti (8), -etí (1), pl. männleti 'mentek' OH1 18/144, jächläti 

' jártok' OH4 183/1661, pittletí ' juttok' OH4 140/1250. Ez a rag-
morféma járul mind a magánhangzóra, mind a mássalhangzóra 
végződő tőmorfémákhoz. (launtileti 'eszegettek' OH1 384/1918.) 

Tbsz. 3. -et (23), -t (6), -ett (42), -ät (1), pl. jastelt 'szólnak' OH2 374/1542, 
jastelet 'szólnak' ONGy 104/635, saschlett 'szólnak' OH1 92/781, 
kertlät 'kerülnek' OH1 16/132.18 

összegezve: (A táblázat feltünteti a ragmorféma-alternánsokat, záró
jelben pedig a fakultatív alternánsokat. A ragmorfémák magánhangzója redu
kált, melyet REGULY vagy nem jelöl, vagy sokféle módon jelöl; ezért a leg
gyakoribb írás változat szerepel a táblázatban.) 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. sz. -em 
(-m) -emen -eu 

(-U) 

2. sz. -en 
(-n) -ten -ätten 

(-ettn) -äti 

3. sz. 0 -ät 
( • ( 

igen 
ingn) 

-ett 
(•t) 

17 Ezt a személyragot találjuk mind a mássalhangzóra, mind a magánhangzóra 
végződő igetövek után, holott a többi északi nyelvjárásban a magánhangzóra végződő 
tövekhez egy rövidebb ragváltozat csatlakozik (STEINITZ, OstjChr.2 70.). 

18 A következő példákban az igék ktsz. 3. személyben állnak, mégis tbsz. 1. sze-
mélyű alakokkal fordították őket. Lehetséges, hogy a duális a gondolatritmus miatt szere
pel, de hogy első helyett miért van 3. személy, nem világos: uitlangen mui mu sungel 
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Paradigmák: 'megy'. Jelen idő 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. sz. menlem 
'megyek' 

mennlemen 
'megyünk' 

mennleu, (mennlu) 
'megyünk' 

2. sz. menlen 
'mész' (nincs adat) männleti 

'mentek' 

3. sz. meni 
'megy' 

mennlengen 
'mennek' 

mennlet 
'mennek* 

Múlt idő 

1. sz. mändsem 
'mentem' (nincs adat) menntseu 

'mentünk' 

2. sz. männtsen 
'mentél ' (nincs adat) männtseti 

'mentetek' 

3. sz. manes 
'ment ' 

ment8engen 
'mentek' (nincs adat) 

'ül ' . Jelen idő 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. sz. ämislem 
'ülök' 

ämeslemen 
'ülünk' 

àmesleu 
'ülünk' 

2. sz. ämeslen 
'ülsz' 

ämeslettn 
'ültök' (nincs adat) 

3. sz. ämisl, (ämessel) 
'ül ' 

ämeslängen 
'ülnek' 

ämeslett 
'ülnek' 

Múlt idő 

1. sz. (nincs adat) ämes8emen 
'ü l tünk' (nincs adat) 

2. sz. ämessen 
'ültél ' (nincs adat) (nincs adat) 

3. sz. amsiss 
'ült ' (nincs adat) (nincs adat) 

oltal, kollangen muj jäng sungen oltal 'tudjuk, hogy micsoda föld-zug van, halljuk, hogy 
micsoda víz-zug van' ONGy 139/102, 104, uittlangen mui mu sungen oltal, kollangen mui 
jeng sungel oltal ua. OH1 176/93, 94, uitlangen mui mu sungel oltal, kollangen mui jeng 
sungel oltal ua. OH1 176/99, 100. 
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A feldolgozott anyag alapján nem sikerült egyetlen ige teljes paradig
máját sem összeállítanom. Ennek okát abban látom, hogy az énekekben az 
aktív igealakok többsége jelen idő egysz. 1. személyben, a passzív alakoké 
pedig jelen idő egysz. 3. személyben áll, avagy igenév és birtokos személyrag 
kapcsolatából álló ragmorfémával ellátva fordul elő, s az egyéb alakok elő
fordulása rendkívül ritka. 

A létige paradigmája 
Jelen idő 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. BZ. allem 
'vagyok' (nincs adat) olleu, (ollu) 

'vagyunk' 

2. sz. ollen 
'vagy' (nincs adat) (nincs adat) 

3. sz. oll, ol 
'van ' (nincs adat) ollet 

'vannak' 

Múlt idő 

1. sz. nősem 
'voltam' (nincs adat) U08U 

'voltunk' 

2. sz. uosen, (uosn) 
Voltál ' 

uosten 
'voltatok' 

uosti 
Voltatok' 

3. sz. U088, U08 
Volt ' (nincs adat) uoset, uosett 

'voltak' 

b) A határozott ragozás személyragmorfémái 

1. Az egyes számú tárgyra utaló személy ragmorfémák 

Egysz. 1. -em (804), -om (1) -am (5), pl. semem paetlem 'szememet odavetem' 
OH4 173/1573, tutlyäti end käslom 'hordozni nem tudom' OH1 

30/241, nyalen . . . ill senhläm 'nyiladat leütöm' OH1 66/552. 
Egysz. 2. -en (188), -en (1), -en (1), -ein (1), -an (3), -n (4), pi. jigil kältleptälen 

'apját siratod' OH4 329/952, mu näng schi séâlazén 'földem üregét 
te talán megláttad?' OH1 12/96, úlen . . . pussên 'szájadat . . . 
nyitod' OH4 227/2097, kattleu mujä pättleptäleln 'napunkat miért 
késlelteted?' OH1 220/487, jain . . . kogoltäsän 'bátyádat hágtattad' 
OH3 98/648, nengen ke mänäm malin 'ha a feleségedet nekem adod' 
OH4 242/2241. 

Egysz. 3. a) -li (40), -11 (1), b) -eli (69), -alt (1), -ili (3), -üli (31), -elli (1), 
pl. a) euel malii ki ' lányát ha odaadja' OH2 362/1397, b) tutt älleli 
' tüzet gyújt ' OH3 151/1160, uoslal kasch paotlali 'élét majdnem ránk 
veti ' OH1 28/233, nari täil uitemtlili 'szablya hegyét megtalálja' 
OH1 146/1226, null. . . nyàrtlali 'árját nyomja' OH1 42/339, pulen 
. . . eutlelli 'falatodat vagdalja' OH4 221/1078. 
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Ktsz. 1. -emen (15) -amen (2), pl. muen . . . änd jastelemen 'földedről nem szó
lunk' ONGy 6/516, minn . . . nängen kaltsche uitlämen 'mi . . . 
téged honnan is ismernénk' OH4 185/1678. 

Ktsz. 2. -elén (2), -alen (1), -ein (2), -äln (1), pl. nyauremgen ménem . . . 
kaltsche uiilelen 'gyerekek, engem honnan ismernétek' OH4 185/ 
1681, mänem pä uitlälen 'engemet . . . nem ismertek?' OH4 185/1676, 
ortgen vuellelngi 'két feledelemhős, ha megöltök' OH1 76/634, mänem 
nin sokatläln 'ti kínoztok engem' OH4 218/2009. 

Csak a mássalhangzóra végződő tőmorfémákhoz járuló rag
morfémák fordulnak elő az általam feldolgozott anyagban. A rag-
morfémának egy hosszabb és egy rövidebb fakultatív alternánsa 
van. 

Ktsz. 3. -len (3), pl. jäm mull kolltä tollen 'jeles árját viszik' OH1 42/340. 
A személyragmorfémának az általam feldolgozott anyagban csak 
a magánhangzóra végződő tőmorfémához csatlakozó alternánsa 
fordul elő. 

Tbsz. 1. -eu (58), -iu (4), -eu (1), pl. ueu kolntleu 'üvöltésünket megfigyeljük' 
ONGy 148/1321, 1336, jengeu nyailtliu 'vizünket verjük föl' OH4 

86/745, 6. 
Tbsz. 2. a) -len (4), -län (1), b) -ein (2), pl. nyaurämet. . . amtep künn mellen 

'gyerekek . . . örvendezést mikor adtok' OH 1 68/568, nyaurämet . . . 
ar nyäln kon eiltällän 'gyerekek . . . sok nyilatokat mikor eresztitek 
ki' OH1 64/541, labed vihli manem näng sokatlein 'hét vichli te kínzói 
engemet' ONGy 7/649, 653. 

Az a) alternáns magánhangzóra végződő tőmorfémákhoz, 
a b) alternáns mássalhangzóra végződő tőmorfémákhoz kapcso
lódik. 

Tbsz. 3. -el (22), -al (3), -oly (1), -ell (1), pl. jie leui . . . mäselki 'lánytestvé
rüket ha adtak' OH4 145/1303, lyaly . . . kuss toläl 'hadseregét. . . 
hát elhozzák' OH3 54/304, 5, schirtn tolaly 'hadsereget hoznak' OH3 

86/553, kar láilell 'terét állják' OH1 112/943. 

2. Kettős, ül. többes számú tárgyra utaló személyragmorfémák 

Egysz. 1. a) -läm (7), b) -eläm (13), -elem (3), -iläm (1), -eläim (1), pl. laulän 
seurmälläm 'nyakcsigolyájukat vágom' OH4 190/1730, ochlän . . . äl 
senhseläm 'fejeteket . . . ütném' OH1 240/652, labedliläm 'táplálom 
őket' OH2 378/1583. 

A ragmorféma rövidebb alternánsa magánhangzóra végződő, 
hosszabb alternánsa mássalhangzóra végződő igetövekhez járul. 

Egysz. 2. -elän (1), näng sär taren lall vuantselân ' te már taránjük arcait (?) 
lát tad ' OH 3 159/1238. 

Csak a mássalhangzóra végződő tőmorfémához kapcsolódó 
alternáns került elő. 

Egysz. 3. a) -li (1), b) -eli (2), -äli (1), pl. labet pogol sengeltsäli 'hét fiát föl
nevelte' OH1 8/54, kättnä eslemtleli 'kettéereszti őket' OH1 358/1695. 

Ez a ragmorféma azonos az egyes számú tárgyra utaló rag
morfémával; a) alternánsa magánhangzóra végződő tőmorféma, 
b) alternánsa mássalhangzóra végződő tőmorféma után áll. 
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Ktsz. 1. a) -lamen (7), -lämän (2), b) -alemen (1), -elmen (1), pl. känä läling 
muinä tegäptällamen 'gyomrunkat mivel töltjük meg' OH3 50/273, 
jinur aling lämen schi kännsämosslämän 'apai bosszúokunkat keres
tük im' OH4 106/940 (előfordul, hogy az a-alternáns mássalhang
zóra végződő tőmorfémához járul: vueschlamen vuantl lamen), 
kát. . . keilalemem 'házat . . . elhagyjuk' OH4 106/942, ochlel. . . 
sochlelmen 'fejeteket rugdossuk' OH4 108/961. 

Ktsz. 2. és ktsz. 3.: nincs adat. 
Tbsz. 1. -elu (2), pl. nyal kartílu . . . täilelu 'nyilunk vasát tartjuk' ONGy 

142/559. 
A ragmorfémának csak mássalhangzóra végződő tőmorfé

mához járuló alternánsát találtam meg. 
Tbsz. 2. -ein (2), pl. kolom pulin komnä . . . letä urätseln 'három falatját . . . 

meg akarjátok enni' OH 1 308/1252, 4. 
Szintén csak a mássalhangzóra végződő tőmorféma után álló 

alternánsra van adatom. 
Tbsz. 3. -el (7), -al (1), pl. kolom pulel. . . köti vuachlel 'három falatját. . . 

hogyan (is) hívják' OH2 277/264, 6, kurp pätel kartiläl OH1 116/979. 
Az -el ragmorféma megegyezik az e g y tárgyra utaló sze

mélyragmorfémával. 

Összegezve: 

A tárgy egyes számú A tárgy kettős, ül. többes számú 

mgh-s tő msh-s tő mgh-s tő msh-s tő 

Egysz. 
1. sz. -em -löm -eläm 

2. sz. •en (nincs adat) -elán 

3. sz. -li -eli, (-elli) -li -éli 

Ktsz. 
1. sz. -emen -lamen -alemen 

(-elmen) 

2. sz. (nincs adat) -elén 
(-ein) (nincs adat) (nincs adat) 

3. sz. -len (nincs adat) (nincs adat) (nincs adat) 

Tbsz. 
1. sz. -eu (nincs adat) -elu 

2. sz. -len -ein (nincs adat) -ein 

3. sz. -el (- ily, -ell) -el 
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2. A passzívum19 

A passzívum jelmorfémája egysz. 3. személyben a, ä, é, e; valamennyi 
többi személyben ai,äi,äi, aj, äj, ej,ij, pl. egysz. 3. személy: leschätsa 'föl 
van készítve' OH4 124/1104, vochsä 'kérték' OH1 50/414, ponnlé 'helyeztet
nék' OH3 76/478, mettsele 'dugják' OH3 136/1011. A többi személyben: 
kongolttäsait 'hágtat ták ' OH1 444/2427, toläimen 'vitetünk' OH4 107/944, kon-
geltesäit 'hágtat ták ' OH1 444/2426. Az aj, äj, ij tbsz. 1. személyben használatos, 
pl. labedsaju ' tápláltat tunk' OH1 393/2041, koltsäju 'meghallott minket' OH 1 

110/936, euiltiju 'csicseregnek hozzánk' OH4 95/826.20 Az aj és ej tbsz. 3. és 
egysz. 1. személyben is előfordulhat, ilyenkor azonban a személyragmorféma 
azonos az aktívum személyragmorfémájával. Ez azért érdekes, mert a passzí
vum ragmorfémái csak mássalhangzóból állanak, így felfoghatók az aktívum 
ragmorfémái alternánsainak. Ezek a — jelen esetben fakultatív alternáns-
ként felfogható — ragmorfémák a következők: nomes näki pfittsajet 'ha gondo
latunk támadt ' OH2 276/259, mäsejämke 'ha odaadtak' OH2 196/208, mälejämke 
'ha odaad engem' OH2 233/687. 

A passzívum személyragmorfémái 

Egysz. 1. -m (99), pl. ämeslaim 'ültet engem' OH2 210/388, és -em (1), -am (2), 
pl. sokattälaem 'gyötörtetem' OH2 203/295, mäsejäm 'odaadtak' 
OH2 196/208. 

Egysz. 2. -n (32), pl. ameslain 'ül reád' OH1 460/2575. 
Egysz. 3. 0, pl. leschätsa 'van készítve' OH4 124/1104, jaulmälä elhajítódik 

ONGy 5/363, ogoltele 'leszállítja' OH1 284/1057, ponnlé 'helyeztetik' 
OH3 76/478. A jelmorfémák: a (125), ä (470), e (8), é (1). 

Ktsz. 1. -men (3), pl. tolaimen 'vitetünk' OH1 364/1749. 
Ktsz. 2.: nincs adat. 
Ktsz. 3. -ngen (12), -gen (2), -gin (1), pl. nabedlaingen 'utánuk ered' OH4 

108/963, nabedlaigen ua. OH1 366/1772, kogollaigin '(két szememet) 
könny futja be' OH1 62/519. 

Tbsz. 1. -u (17), pl. nobedlaju 'úszik utánunk' ONGy 148/1386. 
Tbsz. 2. -ti (2), pl. mitäliläiti 'fölbérel benneteket' OH 1 366/1761. 
Tbsz. 3. -t (28), pl. tolait 'vitetnek' OH1 39/1963, és -et (2), pl. läUaet 'őrzik' 

OH4 202/1854, pittsajet ' támadt ' OH2 276/259. 

19 ,,Az obiugor nyelvek egyik jellegzetes sajátsága, hogy felettébb kedvelik a 
passzívumot" — hangsúlyozza az ismert tényt LAVOTHA ÖDÖN A manysi intranzitív igék 
passzívumáról szóló tanulmányában (NyK 60 : 100). Ugyanitt kifejti, hogy nemcsak a 
passzívum gyakorisága szembetűnő, hanem az a sajátosság is, hogy az intranzitív igék
nek is van passzívuma. A passzívumnak ezzel a sajátos, az indoeurópai nyelvektől elütő 
használatával a Szig. nyelvjárásban is igen gyakran találkozunk. 

20 Ez a szabály sem kivétel nélküli: sokattälaem 'gyötörtetem' OH2 203/295 jelemláem 
'szégyenkezem' ONGy 144/860, uitlau 'észrevesz bennünket' OH1 108/904, uitleu ua. 
OH1 104/876, laüaet 'őrzik' OH4 202/1854. 
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összegezve: 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. sz. -m 
(-èm, -am) 

-men -u 

2. sz. -n (nincs adat) -ti 

3. sz. 0 -ngen -t 
(-et) 

Paradigma: Jelen idő 

Egysz. Ktsz. Tbsz. 

1. sz. tolaim 
'vitetem' 

tolaimen 
'vi tetünk' 

toläju 
'vitetünk' 

2. sz. läilain 
'állnak előtted' (nincs adat) mitäliläiti 

'fölbérel titeket' 

3. sz. tola 
'viszik* 

männlaingen 
'be van borítva' 

tolait 
'vitetnek' 

Múlt idő 

1. sz. tosain 
'hoztak nekem' 

labedsaju 
' táplál tat tunk' 

jogotaäju 
' jött ránk' 

2. sz. Huosain 
'hoztak neked' (nincs adat) (nincs adat) 

3. sz. tosä 
'v i t tük ' (nincs adat) pittsait 

' t ámadt ' 

/ / . A felszólító mód. A felszólító mód személyragmorfémái közvetlenül 
a tőmorfemához járulnak, és csak második személyben fordulnak elő. A többi 
személyben az ige kijelentő módú alakja használatos, melyet az ät 'hadd' 
szócska előz meg: ät uoslem 'hadd vesszek el' OH1132/1106. A felszólító módban 
alanyi és tárgyas ragozás van. 

a) Határozatlan ragozás 

Egysz. 2. -ä (370), -a (35), -e (5), -ä (1), %-eng (1), -äng (2), pl. jasta! 'beszélj !' 
OH2 42/364, koläf 'halljad!' ONGy 69/81, Icaleng! 'halj meg!' OH4 

242/2243. 
Ktsz. 2. -atn (4), -attn (2), -ätn (8); -äten (1), -atten (1), pl. kolntatnf 'hallgas

satok meg!' OH4 191/1737, lälyätn! 'álljatok!' OH4 192/1746, 
lyälyäten! 'álljatok!' OH4 192/1745, jastatten! 'szóljatok' OH4 

104/919. 
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Tbsz. 2. -ati (4), -äti (12), -ätti (1); -atn (7), -attn (4), -ätn (3); -aíew, (1), -aíew 
(1), pl. jastati! 'beszéljetek!', verätif 'csináljatok!' ONGy 104/573, 
ar nai kolntatn! 'sok fejedelemnő, ó halljátok!' OH1 372/1822, 
nyaurämet kollntaten! 'gyerekek, halljátok' OH1 64/539. 

b) Határozott ragozás 

A tárgy egyes számú 

Egysz. 2. -i (135), -í (1); ? -aln (5), -alen (1), pl. männzi! ' tépd! ' ONGy 
220/313, näng al jenschalni! ' te ne igyál !' OH2 371/1502, unsalen! 
'kelj á t ! ' OH4 140/1251. 

Ktsz. 2. -aln (12), -ein (2), -aln (1); -älen (2), pl. nyochmälen! 'mondjátok !' 
OH1 40/337. 

Tbsz. 2. -aln (6), -ein (1), -äln (4); -alen (1), pl. tualn! 'vigyétek!' OH 1 

346/1585, laulalen! 'várjátok!' OH4 140/1254. 

A tárgy kettős vagy többes számú 

Egysz. 2. -aln (1): nyuosch kolom puleu . . . leualn! 'nyársra való húsunk 
három falatját edd meg !' OH2 303/614. 

Ktsz. 2. -aln (3): leualn! 'egyétek !' OH2 50/437. 
Tbsz. 2. -alen (1): kontäng uor pätilän näng al hopitalen! 'menekülő talpai

tokat ti ne fordítsátok !' OH2 98/873. 

Az adatok száma rendkívül kicsi. Úgy látszik, a Szig. nyelvjárás a hatá
rozott ragozásban a nemegyes számban nem tesz különbséget a tárgy számát 
illetően. 

Egysz. 2. Ktsz. 2. Tbsz. 2. 

Határozatlan r. -a -atn, -atten -ati, -atn, -aten 

Határozot t r. 
A tárgy: Egysz. 

•aln 
-i -alen •aln, -alen -aln, alen 

Határozott r. 
a tárgy: Ktsz., Tbsz. -aln -aln •alen 

Befejezésül táblázatos összefoglalásban bemutatom az egyes ragos igék 
előfordulásának gyakoriságát :21 

11 Ebben a táblázatban nem szerepelnek az igenévből származó igealakok. 

3 Nyelvtudományi Közlemények 73/2 
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Bgysz. Ktsz. Tbsz. Összesen 

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

I . B / l . a 1599 269 786 138 27 37 680 14 76 3626 

L B / l . b 
810 198 146 17 6 3 63 7 27 1277 

5759 L B / l . b 
25 1 4 11 n i n c s a d a t 2 2 8 53 

I . B / 2 . 101 32 604 3 n i n c s 
a d a t 

14 17 2 30 803 

I l . / a 414 16 33 463 • 

I l . / b 
142 17 12 171 639 

I l . / b 
1 3 1 5 

ö s s z e s e n 
2535 1057 1540 169 69 54 762 71 141 6398 

ö s s z e s e n 
5132 292 974 

Táblázatunk adataiból, a vízszintes sorok alapján azt állapíthatjuk meg, 
hogy a cselekvő határozatlan ragozású igék használata a leggyakoribb, gyakori
ságban őket a határozott ragozású igék követik — ezen a csoporton belül a több 
tárgyra utaló igealak lényegesen kevesebb —, ezután a gyakorisági sorrendben a 
passzívum áll. A felszólító módú ige lényegesen kevesebb, mint a kijelentő 
módú. A függőleges oszlopok alapján pedig az derül ki, hogy az egyes számú, 
majd őket követően a többes számú igealakok lényegesen gyakoribbak, mint 
a kettes számúak. Az első és a harmadik személy pedig gyakoribb, mint a 
második személy. Bár erre statisztikai adataim nincsenek, megállapíthattam, 
hogy a jelen idő használata jóval kiterjedtebb, mint a múlt időé.22 

Még csak annyit jegyzek meg, hogy e statisztika igazolja mind az általam 
követett rendszerezést, mind a hagyományos felfogást.23 Az első és a harmadik 
személy gyakori használata az elbeszélő stílus következménye, ugyanis a főhős 
vagy a főhősök a velük megtörtént eseményeket első személyben beszélik el, 
vagy pedig valamilyen harmadik személyről mesélnek, meglehetősen egyhangú 
módon. 

Mind az igeragozás, mind az énekek stílusa szempontjából hasznos lehet, 
ha összeállítjuk az igetövek gyakoriságáról készített statisztikát.24 Ez a követ
kező: 

22 Gyakran előfordul, hogy jelen idejű igealakot múlt idővel, múlt idejű igealakot 
jelen idővel fordítanak magyarra, pl. juch änd uitlen 'fát nem találtál ONGy 69/79 uitsem 
'találok' ONGy 221/399. SÁMSON EDGÁR ír erről a jelenségről egyik tanulmánya végén. 
Szerinte e sajátosságnak „Az igék jelentésének és a mondatbeli közlés szándékának 
alapos vizsgálatával talán okát lehetne adni." (NyK 66 : 263). I t t valószínűleg gramma
tikai metaforáról lesz szó. Természetesen, ez csak feltételezés, melyet érdemes megvizs
gálni. 

23 ,, . . . az aktívum használata sokszorosan felülmúlja a passzívumét, az indika-
tívuszó a többi módét, a jelen idő a többi igeidőét, az egyes szám használata a többes 
számét, . . . " — ismerteti GREENBERG kutatásait BALÁZS JÁNOS AZ alaktani rendszerek 
leírása c. tanulmányában. (Hagyományos nyelvtan — modern nyelvészet. Tankönyv
kiadó, Budapest. 1972, 50.) Eszerint az igeragozás rendszerében olyan hierarchia van, 
amely a hagyományos felosztást indokolja. 

24 A táblázatban az igetövek száma nagyobb, mint a ragos alakoké. A különbség 
onnan ered, hogy eredetileg vizsgáltam a melléknévi igenév és a birtokos szemólyrag 
kapcsolatából álló igealakokat is. 
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Szótag Tőmoríéma Alternáns ossz. A leggyakoribb tőmorféinák (200 fölött) 

A/I. 1 478 147 625 

1 23 - 23 

I I . 2 461 40 501 'szól' jaste- (352) 

3 114 15 129 

2 489 - 489 

3 591 - 591 

összesen 2358 

B/I. 1. 2 989 224 1213 'ül ' âmes- (453), ' jut ' jogot- (307) 

2. ] 1942 - 1942 'jut, kezd' pit- (249), 'lép' sos- (211), 

'tesz' ver- (418). 

2 1074 - 1074 

3 31 - 31 'megy' mann- (337), 'áll' Ivil- (281), 

3. 1 1156 58 1214 'hal l ' hol- (217). 

I I . 1. 1 86 312 1178 

2. 1 813 - 813 

2 281 - 281 

összesen 8746 

C 1 455 54 499 

582 313 895 

összesen 1394 

A táblázat azt mutatja, hogy a mássalhangzóra végződő tőmorfémák 
gyakoribbak, mint a magánhangzóra végződök. Azt is láthatjuk, hogy viszony
lag kicsi az alternánsok száma. Ennek oka részben abban rejlik, hogy csak 
azokat a tőmorfémákat vettem ide, melyeknek valóban megtaláltam az alter-
nánsát; elvileg sokkal több alternáns képzelhető el. Figyelembe veendő az is, 
hogy az alternánsok a ritkábban használatos igeragozási kategóriákban — múlt 
idő, felszlólító mód stb. — fordulnak elő. Egyes tőmorfémák feltűnően gyakran 
használatosak. Ez a tény okozza — egyes igealakok gyakori használata mel
lett — az énekek stílusában megfigyelhető monotóniát (2992 tőmoríéma, amely 
a 12 498-nak jelentős hányada). 

A. JÁszó A N N A 

3* 
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Die Konjugation des Sygva-Dialektes im Ostjakischen 

Die Aufgabe dieser Arbeit ist die Beschreibung des Konjugationssystems des 
Sygva-Dialektes. Die einzige Quelle der Kenntnis des Sygva-Dialektes bietet Antal 
Reguly's Nachlaß; die Arbeit basiert auf der Sammlung der ostjakischen Volksdichtung 
und auf dem Material der ostjakischen Heldenlieder. Diese Texte wurden vom linguis
tischen Standpunkt aus noch kaum untersucht, deshalb ist die Beschreibung des Konju
gationssystems auch dann begründet, wenn es in nichts von den Konjugationssystemen 
der anderen nördlichen Dialekte abweicht. Da Regulys Nachlaß die einzige Fixation eines 
ausgestorbenen Dialektes ist, kann man mit Recht erwarten, daß sich in diesen Texten 
ein älterer Sprachzustand erhalten hat oder sich in anderen Dialekten nicht bekannte 
Tendenzen zeigen. Unsere darauf bezogenen Bemerkungen geben wir in den Aufzeichnun
gen an. Die Arbeit beschäftigt sich außer der Konjugation auch mit den Verbalstämmen. 

A N N A A. J Á S Z Ó 


