
Megjegyzések a participiumból alakult verbum finitumok 
mondattanához az északi osztjákban1 

A) A participium imperfectumból alakult verbum finitum 

1. Ezt a verbum finitumot a továbbiakban — a rövidség kedvéért — t 
képzős verbum finitumnak fogom nevezni. A t képzős verbum finitum a parti
cipium imperfectum és a birtokos személyjel kapcsolatából keletkezett igealak. 
A szakirodalomban a participium imperfectum terminus helyett egyesek a 
participium praesens terminust használják.2 A t képzős verbum finitum para
digmája a Serk. nyelvjárásban a következő: Esz. 1. mäntem, 2. mänten, 3. 
mäntat, Ksz. 1. mäntemdn, 2., 3. mantan, Tsz. 1. mantew, 2. mantan, 3. mäntet 
(mäntd 'gehend, Gehen')3. A paradigmában a ~ e ~ a magánhangzó-váltakozás 
észlelhető, ugyanaz a váltakozás, amely az -d végű főnevekben is megvan4. 
Az l-ző Szin. nyelvjárásban pedig a következőképp alakul a paradigma: mantem, 
manten, mantal — mäntemdn/mantemn, mantan, mq/ntan — mantew, mantan, 
mantel.5 A REGULY-féle szövegekben, Szig. nyelvjárásban is kimutat
ható a teljes paradigma, sőt ezekre a szövegekre igen jellemző ennek az ige
alaknak a gyakori használata — nyilvánvalóan az akkoriban még meglevő 
(a jelen dolgozatban később tárgyalandó) funkciója miatt —, mint SARKAM 
is megállapította: ,, . . . a hősi énekekben sokkal gyakrabban helyettesíti a 
verbum finitumot személyragos igenév, mint a mai nyelvben"6. A Szig. 
paradigma ragjai a következők (egyetlen ige teljes paradigmáját nem sikerült 
összeállítanom): Esz. 1. -tem, 2. -ten, 3. -tol (olykor -täl, -tel, -täly), Ksz. 1. 
-temen, 2.3. -ten, -tan, -tän, Tsz. 1. -teu, -téu, 2. -tän, 3. -tel. Reguly a redukált 
magánhangzót nem jelölte, az e ~ a magánhangzó-változakozás azonban 
megfigyelhető a személyragokban. 
Példák: malxati, woji putídmn lëti wöjemn tg,m nëë ultal 'Das ist sicher das Tier, 
das gestern aus unserem Fettkessel gegessen hat. ' (OVd. 129)7, püt-wer werman 

1 Ez a közlemény egy hosszabb, az északi osztják igenevek mondattanáról írt 
tanulmány része. 

2 A participium praesens terminust használja pl. W. STEINITZ, B. COLLINDER, 
G. SATJEB, szerintem a német nyelvészeti irodalom terminológiáját átvéve, helytelenül, 
mert az igenévnek nincs ideje, csak akciója (erről legutóbb RÁcz ENDRE írt: Nyr. 98. 
386). A magyar finnugristák — pl. R É D E I , GULYA — az imperfectum terminust hasz
nálják. 

3 W. SXEINITZ, Ostjakische Grammatik und Chrestomathie mit Wörterverzeichnis. 
Leipzig 1950. 79. (a továbbiakban OGr.). 

4 OGr. 40. 
5 W. STEINITZ, Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen aus zwei Dialekten. 

(Tartu-)Stockholm 1941. 60 (a továbbiakban OVd.). 
6 SABKADI NAGY JÁNOS, AZ északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei. NyK 42: 

252. 
7 Az adatközlésekben a rövidítések az alábbi művekre vonatkoznak: NOT: R É D E I 

KÁROLY, Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik. Göttin-
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voerarplï ma pa tàjïjdAtem 'habe ich eine Topf-Arbeit machende arbeitsame 
Geliebte' (NOT 92), warjkarer] orjtdp ar wüli ardA %Q%AipAtaA 'viele Rent iere . . . 
mit krummen Hörnern laufen viele' (NOT 96). 

2. A < képzős verbum finitumnak és az Z időjeles verbum finitumnak 
más-más funkciója volt, de funkcióváltozás törtónt: a modern lejegyzósű 
szövegekben a t képzős verbum finitum éppen úgy jelen idejű cselekvést fejez 
ki, mint az Z időjeles verbum finitum. W. STEINITZ egyik megjegyzéséből 
tudjuk, hogy az énekmondó a szabadelőadás közben igenévi alakokat használ, 
míg ha leírja az éneket, akkor a t képzős verbum finitumot Z-es jelen idővel, 
az m képzős verbum finitumot pedig <s-es múlt idővel helyettesíti.8 Ez azt 
mutatja, hogy a í-képzős verbum finitum elvesztette eredeti funkcióját, illetve 
funkciója egybeesett az Z-es jelen időével, ennek következtében fölöslegessé 
vált: az újabb szövegekben lényegesen kevesebbszer fordul elő, mint a hősénekek
ben. Ez a folyamat már régen megindulhatott, hiszen már az énekekben is 
tükröződik, itt is gyakran szinonimikus a t képzős verbum finitum az l-es 
jelen idővel: anteu . . . nirrtleu 'bedúcoljuk . . . begerendázzuk' (OH2 6/23, 24); 
{kait sem) . . . kässltem . . . hoti vantlem (OH2 32/265,6); nyel kogollaingen . . . 
nyel kogoltan '(két szememet) köd futja be' (OH2 207/359); ar pogeu . . . vuon-
schlä . . . vuonschtel 'sok apródunk . . . meg van tépve' (OH2 58/506). 

A t képzős participium, valamint a belőle alakult verbum finitum eredeti
leg akciót fejezett ki, mégpedig folyamatos cselekvést; az állítmányi helyzetben 
álló igenév érzékeltette a végbemenő folyamatot, majd a hozzá csatlakozó 
birtokos személyjel konkretizálta, számra ós személyre vonatkoztatta. 
A morfémákkal kifejezett idő viszonylag késői kategória; a beszélő számára 
eleinte csak az volt lényeges, hogy a cselekvés folyamatban van-e, vagy pedig 
már befejeződött. Az énekekben még szórványosan megtalálható a t képzős 
igenév állítmányi használata, sőt egymás mellett is előfordulhat a személyjeles 
és a puszta igenóv: loll kuli ku puttsiss kua läital / poätem kul ku puttsiss kua 
näpetti 'míg egy fölengedett hal az üstben megfőhet, annyi ideig áll, míg egy 
fagyos hal az üstben megfőhet, annyi ideig lebeg' (OH4 161/1458, 9). 

Az igenóv folyamatos voltát az alábbi tény is bizonyítja. Az énekekben 
az elbeszélő, a hős jelen időben mesél, cselekszik. Ez a cselekvés a pillanatnyi 
szituáció, az elbeszélés ideje, ezt mindig az Z-es jelen idő fejezi ki: pl. ämeslem 
ülök, suoslem lépek stb. Ha az elbeszélő főleg saját magával kapcsolatban — 
olyasmiről beszél, ami hosszantartó folyamat, tartós cselekvés vagy állapot, 
akkor t képzős verbum finitumot használ, pl. sokeu oltal 'ínségünk van' (OH3 

24/83), ord . . . olteu 'fejedelemhősök vagyunk' (OH3 150/147). Tehát a t 

gen 1968. OH1: Osztják Hősénekek. REGTJLY A. és PÁPAY J. hagyatéka 1. kötet. Közzé
teszi ZSIBAI MIKLÓS. Budapest 1944. OH2: Osztják (chanti) hősénekek. REGTJLY A. és 
PÁPAY J. hagyatéka. 2. kötet. Közzéteszi ZSIRAI MIKLÓS. Budapest 1951. OH3: Osztják 
(chanti) hősénekek. REGTJLY A. és PÁPAY J. hagyatéka. 3. kötet (1. füzet). ZSIBAI M. 
hagyatékából közzéteszi FOKOS DÁVID. Budapest, 1963. OH4: Osztják (chanti) hőséne
kek. REGTJLY A. és PÁPAY J . hagyatéka 3. kötet (2. füzet) ; ZSIBAI M. hagyatékának fel
használásával közzéteszi FOKOS DÁVID. Budapest 1965. ÉOM: PÁPAY JÓZSEF, Északi
osztják medveénekek. Adalékok az obi-ugor népek medvekultuszához. Saját gyűjtése 
és REGTJLY A. hagyományai alapján feldolgozta PÁPAY JÓZSEF. PÁPAY JÓZSEF nyelvé
szeti hagyatékából sajtó alá rendezte FAZEKAS J. a Pápay-hagyaték ismertetésével. 
Acta Classis I. Soc. Scient. Debrecinensis V 9. Budapest 1934. ONy.: PÁPAY JÓZSEF, 
Északi-osztják nyelvtanulmányok. Finnugor Füzetek 15. Budapest 1910. 

8OVd. 227. 
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képzős verbum finitum egyik funkciója a folyamat, a tartós állapot vagy cselek
vés kifejezése volt. 

A t képzős verbum finitumnak van egy másik funkciója is, ez a jelenség 
azonban csak az OH3 első énekében és az EOM egyik énekében valósul meg 
viszonylag következetesen. Az elbeszélő hős a s a j á t c s e l e k v é s é r e 
a z l -es időt használja (ez rendszerint b e s z é d e t v a g y h a l l á s t 
jelentő ige), míg minden más szereplő cselekvése t képzős verbum finitummal 
van kifejezve, pl. ämeslem . . . holtlem . . . ar nai eult kollern . . . jajem iki . . . 
unt koschä . . . vuäs amesti síel / ischki turpi turing vuat mochti kätal 'ülök . . . 
mulatok . . . sok asszonytól hallom . . . bátyámuram . . . erdőhöz (ment) . . . 
város építésének (ülésének) a zaját a hideg torkú torkos szól átverdesi' (OH3 

26/89); lai uri älngel laje pontlisstal 'Alvilági (ó. sötét) véres vége sötétté omlik' 
(OH3 56/327); ungeltei arjazsing mui nyaga käital 'szájhegyre (való) sok szavát 
mennyire dobálja' (OH3 56/320); läulenykel. . . katlemptal. . . vuantltätäl. . . 
kongoltal 'lovacskáját . . . megragadja . . . vezeti . . . fölkúszatja' (OH3 94/629 
kk). Ez a funkció az oka annak, hogy az első személyben a többi személyhez 
képest ritkán fordul elő a t képzős verbum finitum; de — mint a fentiekben már 
szó volt róla — tartós cselekvés kifejezésére első személyben is használatos: 
mui unter älingpa täitem 'micsoda vélekedés jeles végét bírom' (OH2 233/685). 

A t képzős verbum finitum folyamatos akcióminőségű, élesen elkülönül 
az m képzőstől, amely befejezett akcióminőségű (a magyar fordítás természete
sen jelen, ül. múlt időt használ): karel eslmel / vojel esitel 'rénbikájukat kieresz
tették, ua. kieresztik' (OH2 56/498, 9); ar tűit arl taltel / . . . ar tűit arl totel / . . . 
jogottel I ar poschkä arl tumel 'sok szán sokját húzzák . . . hozzák . . . érkeznek 
. . . sok kis hordó sokját hozták' (OH2 32/273). Olykor a fordítás a beszéd
szituáció alapján jövő időre következtet, de az elbeszélő számára csak az akció 
lényeges, mivel imperfectumot használ: tongelt kattl mättä oling eult / tarn 
alpi äschlki tiutal 'egykor, majd ha valamerről / vészes dolog támad' (OH4 

9/46, 7). 
Az igenem külön nyelvtani eszközökkel nincs kifejezve sem az igeneven, 

sem a belőle alakult verbum finitumon, így nem beszélhetünk aktívumról 
vagy passzívumról, de mind az igenévnek, mind a belőle keletkezett verbum 
finitumnak a mondattól függően aktív, ül. passzív jelentése lehet: siung an 
siutna all männtem 'A gőzölgő edény gőze jár csak engem' (OH4 74/664), 
ma schi taltem 'húznak ím engem' (OH2 152/301), teel lomeltätem 'páncélruhába 
öltöztetengem' (OH2 162/390), entep jerrtem 'övet köt föl nekem' (OH2 164/404). 

B) A participium perfectumból alakult verbum finitum 

1. Az m képzős verbum finitum a participium perfectum ós a birtokos 
személyjel kapcsolatából keletkezett igealak, pl. Serk.: mänmem, mänmen, 
mänmat — mänmemdn, mänman, mänman — mänmew, mänman, mänmet9 ; 
Szin. : manmem, mänmen, mçtnmal — mg,nmemdn / mg,nmemn, mänman, mçtnman 
— mg,nmew, mg,nman, mçinmel10. REGULY feljegyzésében a ragok a következők: 
Esz. 1. -mem, 2. -men, 3. -mai, -mai, (néha -mail, -mail, -meZ);Ksz. 1. -memen, 
2. -man, 3. -man, -mann; Tsz. 1. -meu, -méu, 2. -man, 3. -mel. Ugyanaz a a ~ e ^ 

• 

• 9OGr. 79. 10OVd. 50. 
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a magánhangzó-váltakozás jelentkezik itt, mint a t képzős verbum finitu-
mokban. 

Példák: pahn iki öli ne wujmal, . . . 'Der Wolkenalte hat eine unglückliche 
Frau genommen' (OVd. 122), antdp Jcëlem %aêmal 'ist mein Gürtel liegen ge
blieben' (OVd. 117), l-manmal nàl löyeßtdsli 'Ment egyfolytában s a nyilat 
kihúzta' (ONy. 158), murj mouna lou ioydtmal ndlhm trd-kèmà iis 'Hogy a mi 
vidékünkre érkezett, annak már vagy négy éve is van' (ONy. 37), %oan'd9AA4, 
%ätdA omdsmaA 'Sie sieht, die Sonne ist untergegangen' (NOT 58), aj moé 
nerjije AÜW jeApeAdn jöfdtmaA 'dass die kleine rará-Prau vor ihr läuft (gelangt)' 
(NOT 72), rou molyà ponmèm 'réülóst tet tem a minap' (ÉOM 44), num-sarúi 
qíiiem . . . ölmal 'Fenséges Arany atyácskám volt ím' (ÉOM 24). 

2. Valamikor az m képzős verbum finitum funkciója más volt, mint az s 
időjeles múlt idő funkciója; ezért gyakoribb az m képzős múlt a hősénekekben. 
Azonban már a hősénekekben is észrevehetjük, hogy a határ a két funkció 
között elmosódott: nämsenki pites \ untrenki pittmäl / jachtempa muil atom 
'Ha neked úgy tetszik, ha kedvedre van, járásom talán rossz lenne' (OH2 

12/63, 70); ail turnen / . . . kelil tuosen 'üzenetét hoztad, híradását hoztad' 
(OH2 36/301, 2); pa kun vantsem \ pa kun vantmen 'mikor láttam volna, ua. ' 
OH2 42/357, 8; passzív jelentésben: endepne tôsain \ . . . endepne tűmem 'övet 
hoztak nekem, ua.' (OH2 217/480, 1). 

Az m képzős verbum finitum eredetileg a befejezett akciót fejezte ki, a 
folyamatos akcióminőségű t képzős verbum finitummal szemben. Utalhat a 
cselekvés kezdetére: ar jogán arl poagenmall 'sok folyó sokja kezdett folyni' 
(OH4 243/2253), utalhat a cselekvés eredményességére, befejezettségére: 
kartäng nyal karten nälltl nemän Jwmem'vasas nyíl vasát nyelezni (?) jöttem 
valóban' (OH4 207/ 1900), jelölheti az állapotváltozás eredményét: kur aberli 
schidi tumem 'lábügyetlenné lettem ím' (OH4 194/1771), ortgnen senkelmän 
'két fejedelemhős serdült föl' (OH1 24/186). Úgy tűnik, hogy az akcióviszony
latok rendszerében az s-es múlt idő pillanatnyi cselekvést jelölhetett (tehát 
nem időt, hanem akciót), míg az m képzős verbum finitum a huzamosabb 
cselekvést (hasonló funkciót tulajdonít az s-es múlt időnek GULYA a keleti 
osztjákban11): porlesem j . . . kattl kolimem 'elrepültem . . . napot elfogyattam' 
(OH4 1704, 5)12. így alakulhatott ki az m képzős verbum finitumnak az a 
funkciója, amiről W. STEINITZ ír egy lábjegyzetben: ,,Die mit Possessivsuffixen 
versehenen Formen werden auch als Perfectum historicum gebraucht."13 

A hősénekekben ha az elbeszélő, azaz a hős cselekszik, ő-es múltat használ, 
ha pedig más valaki cselekedett, akkor m képzős verbum finitumot. Tehát az 
m képzős verbum finitumra is jellemző az a funkció, amely a t képzősre, azzal a 
különbséggel, hogy itt befejezett cselekvésről van szó, amelyet a magyar 
fordításban múlt idővel tudunk visszaadni. A következő példák együttesen 
szemléltetik az összes igealak funkcióját: jengver verti nosing ärtl jogotmai / tut 
jogi arp ai arl seurtal \ ma köti jastelem 'vízi munkáját végző . . . szolgája (ím) 
megérkezik [tkp. megérkezett], a tűzifa rakásának sokját vágja. Én miképpen 
szólok '(OH3 148/1133, 4, 5). Tehát a főszereplő, az elbeszélő cselekvését jelöli 

1 1 GULYA JÁNOS, Eastern Ostyák Chrestomathy. Bloomington 1966. 110. 
12 Olyan akcióhármasság képzelhető el az osztjákban — de ez az állítás még bizo

nyításra szorul —, mint az indoeurópai alapnyelvben: imperfectum, aoristos, perfectum, 
azaz folyamatos, pillanatnyi és befejezett cselekvés (vö. pl. J . B. HOFMANN—A. SZANTYB, 
Lateinische Syntax und Stilistik, München 1963. Erste Lieferung. 300 kk.). 

13 OVd. 50. 
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az l-es jelen idő, a másik személy (akiről mesél) folyamatos cselekvését a t 
képzős verbum finitum, ugyanezen személy befejezett cselekvését az m 
képzős verbum finitum. entep pa kun ändern . . . sahung su jäm oling jogot-
mem . . . ogem . . . teutemnä schidi achtem 'övet megint hogy öltenek . . . 
mankós botja jó végére jutottam . . . fejem tetűtől íme megtelt '(OH3 46/256). 
I t t az Z-es jelen idő a hős jelenbeli cselekvését jelöli, az m képzős verbum finitum 
pedig a múltban lezárult cselekvést, näng en ma monteeln jastelem j näng 
lähring ko telén kollt enhten schedä mui sok \ poken kojet oss uittí louata júmal / 
näng semen ki längitsen \ schiel karti mochti längitmen / ûlenki pussn \ morrkarti 
mochti pússen j puning sempi ur otschi pätschä nängel vuantal \ näng eulten 
palltal űringna schi kältlel 'Én az imént mondtam (tkp. mondom) neked: 
páncélos férfi ruhádat levetned milyen baj az ott? Fiad már férfiakat megismerő 
nagyságú lett; (ha) tefeléd néz: ha (azaz: mikor) szemedet kinyitod, (mintha 
csak) tiszta vason keresztül nyitnád, ha a szájadat nyitod ki, (mintha csak) 
silány vason keresztül nyitnád ki. Szőrös szemű hegyi ötéi (-manó)-nak néz 
téged, . . . minthogy tőled fél, íme ezért sír' (OH4 227/2092 kk.). A beszélő l-es 
jelent használ (de: ez jelzi a szöveg végén a kisgyerek cselekvését is), a gyerek 
befejezett (múltbeli) cselekvését m-es ige (jHmal) fejezi ki, folyamatos (jelen
beli) cselekvését / képzős ige (vuantal), a pillanatnyi, feltételesen bekövetkező 
cselekvést s-es ige (längitsen), a férfi befejezett cselekvését m-es ige (längitmen). 

Az m képzős verbum finitum is lehet passzív jelentésű, éppúgy, mint a t 
képzős, pl. azseu . . . mullmeu 'atyánk . . . igézett bennünket' (OH4 5/5), 
ischenä kamen vuähmen 'öcsédtől kihívattál' (OH3 40/342), vuaschelnä senh 
kőimem 'nyomorúság nagyon sújt engem' OH2 186/85, manem mimen 'téged 
nekem adott ' (OH2 195/194). 

C)Mind a t képzős, mind az m képzős verbum finitumnak van egy olyan 
funkciója, melyet n e m - s z e m t a n ú s á g i m ó d n a k vagy a b s e n -
t i v u snak nevezhetünk ( H A J D Ú az auditivus, ill. a narrativum terminusokat 
használja14). Ez igeidőtől függetlenül végbemenő cselekvést jelent, melynek 
végbemenetelekor az elbeszélő személy nincs jelen vagy nem volt jelen, 
melynek az elbeszélő nem szemtanúja vagy nem volt szemtanúja, amiről 
hallott, vagy amiről mások meséltek neki. Ez a funkció az OH-kban és az 
ÉOM-ben mutatható ki, pontosabban: az Z-es jelen és az s-es múlt olykor 
szemtanúsági mód, míg velük szembeállítva a t képzős és az m képzős verbum 
finitum a nem-szemtanúsági mód. 

Ez a jelenség megtalálható több finnugor és nem finnugor nyelvben, a 
permi és a volgai nyelvekre vonatkozólag SZEREBKENNYIKOV beszél róla rész
letesen15, pl. a zürjénben: Esz. 1. —, 2. MyHÖMbid 'TM ymën, xo/tfui, 0Ka3biBa-
ercíi stb. 3. MynÖMa Tsz. 1. —, 2. MyHÖMHbiö 'BM yimiH, XOAHJIH, 0Ka3biBaeTCH' 
stb. 3. MyHÖMüÖcb Ennek az igealaknak egyik funkciója a perfectum praesens, 
azaz olyan múltbeli cselekvést jelöl, melynek eredménye a jelenben is megőrző
dött, a másik funkciója pedig az, hogy olyan cselekvést jelöl, melynek a beszélő 
nem volt szemtanúja, ezért hiányzik a paradigmából az első személy. L I T K I N 
a HeoqeBHÄHoe npoiue,n,inee (pe3yjibTaTHBHoe) terminust alkalmazta. Szereb-
rennyikov fejtegetése szerint minden nyelvre jellemző, hogy a már meglévő 
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jelenség alapján újat hoz létre: i t t a perfectum az elsődleges funkció, ebből 
alakult ki a nem-szemtanúsági mód. Idézi azokat a nyelveket, amelyekben 
tudomása szerint ez a változás végbement: török, votják, cseremisz, vogul, 
nyenyec, bolgár, lett, észt, finn, albán, grúz stb. A nem-szemtanúsági mód a 
ztirjénben nemcsak a perfectumban jött létre, hanem a npome;uuee /yiHTejib-
Hoe BpeMH aöceHTHBa-nak nevezett igeidőben is: Myna 6ÖAÖM 'H uiëji, 0Ka3biBa-
eTCfl' stb. Ezek az igealakok a jelen időből és a létige elszigetelődött, absen-
tivusi alakjából tevődnek össze, és olyan hosszantartó folyamatot fejeznek ki, 
amelyet a beszélő személyesen nem figyelt meg. Tehát a zürjenben a nem
szemtanúsági mód megvan mind a perfectumban, mind az imperfectumban. 
Számunkra még SzEREBRENNYiKOvnak azon megállapítása is fontos, mi szerint 
a perfectumot a modális (nem-szemtanúsági) funkcióban főleg függő beszédben 
használják, elsősorban beszédet (verba dicendi) és hallást (verba audiendi) 
jelentő igék után. A votjakban ugyanígy megvan a perfectumnak a modális 
jelentése16, sőt azt is hangsúlyozza, hogy ez az igehasználat a népmesékben 
gyakori. Az is lényeges a mi szempontunkból, hogy a zürjénben, a votjákban 
és a cseremiszben a nem-szemtanúsági módok mindig igenevekhez, azaz igené vi 
eredetű igealakokhoz kapcsolódnak. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az osztjákban is megvan az absentivus, 
mégpedig igenévi eredetű verbum finitumok funkciójakónt. GULYA JÁNOS 
szóbeli közlés alapján tudomásomra jutott, hogy őmaga is - újabb kutatásai 
alapján — absentivusi funkciót tulajdonít a keleti osztják —ya—\—ya— elemű 
múlt idejű igealakoknak. 

Az osztjákban a t képzős folyamatos igenóv és az m képzős befejezett 
igenév birtokos szemólyjellel ellátva már verbum finitumként is használatos. 
Ezek az igealakok eredetileg folyamatos, ill. befejezett cselekvést fejeznek ki, 
ebből a szerepükből fejlődött ki a nem-szemtanúsági mód, amely a hősénekek
ben figyelhető meg. Hasonló jelentésfejlődés folyamatos és befejezett akciójú 
igék esetében egyéb finnugor nyelvekben is megfigyelhető. Az eredeti akciókat 
a mai osztjákban az időkategória váltotta fel, tehát nagyon régi jelenséggel 
van dolgunk. Az osztják igenevekre helyesebb az imperfectum — perfectum 
terminust alkalmazni. 
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Bemerkungen zum syntaktischen Gebrauch aus dem Partizip gebildeten finiten 
Verbalformen im Nordostjakischen 

von A N N A A. J Á S Z Ó 

In dem vorliegenden Aufsatz wird die Funktion solcher Verbformen im Satz des 
Nordostjakischen untersucht, die aus Partizipien mit t und m Elementen gebildet 
werden. 

Als Ergebnis wird festgestellt, daß diese Verbformen absentive (auditive) Funktion 
haben, was hier ,,Nicht — Augenzeugenschaftsmodus" genannt wird. Der Beweis dafür 
kann vor allem in den nordostjakischen Heldenliedern gefunden werden. 

16 Uo. 119. 




