
Keleti osztják igeneves szerkezetek1 

A VVj. oszt jakban háromféle igenév van: melléknévi {-td/-td képzős folya
matos és -(d)ma)l-(d)md képzős befejezett), -minj-min képzős határozói és -taj-tä 
képzős főnévi igenév. Ezek az igenevek funkciójuk alapján két nagy csoportra 
különülnek el: jelzői és határozói jellegűek. Azért kell jellegről beszélnünk, 
mert vannak határesetek is. Alapvetően jelzői jellegűek a melléknévi igenév 
puszta vagy szemólyjelezett alakjai; határozói jellegűek az esetragos alakok, 
a határozói és részben a főnévi igenév. Keleti osztják sajátosság, hogy sem 
alanyi sem állítmányi funkcióban nem szerepel a személyjelezett melléknévi 
igenév. 

A névutós igeneveket egyik csoportba sem lehet sorolni. Bár határozói 
funkciót töltenek be, felépítésük miatt nem nevezhetők gerundiumszerű alak
zatnak, alakjuk ós eredetük a jelzős szerkezetekhez közelíti őket. 

Az igenevek belső felépítése szerint még egy különbség van, ami csopor-
tosítási lehetőséget ad: szembetűnő a melléknévi igenevek ragozhatósága, vál
tozékonysága mellett a határozói és a főnévi igenév merevsége. Míg a partici-
pium személy végződéseket, esetragokat vehet föl, a két másik igenévképző 
ragszerüen lezárja a tövet. A főnévi igenévhez járuló tij-ti csak modálisan befo
lyásolja a jelentést. A gerundiumok tehát két csoportra oszlanak: elemezhe
tők, személyre is vonatkoztatható végződésűek és megkövült képzősök cso
portjára. 

A következőkben a jelzői funkciójú melléknévi igeneveket mutatom be. 
Az egész dolgozat az általam hozzáférhető V ós Vj. anyagból gyűjtött, mint
egy 1000 cédula alapján jött létre. Ha sok példa áll rendelkezésre, csak a jel
lemzőket közlöm. Az adatokat fonematikusan átírom és magyar fordítást 
adok melléjük. Az igenévi szerkezeteket leíró mondattani szempontból vizs
gálom, funkcióik szerint csoportosítom őket. Időnként segítségül hívom a 
transzformációs grammatika módszereit és terminológiáját, hogy az össze
függésekre rávilágíthassak.2 

1 Jelen tanulmány egy, az osztják nyelv vahi és vaszjugáni nyelvjárásának ige
neves szerkezeteivel foglalkozó nagyobb dolgozat része. Köszönöm H A J D Ú PÉTER profesz-
szor úrnak a dolgozat írása közben nyújtott segítséget. 

2 Rövidítések és jelek: 
KT = KARJALAINEN, K. F. —TOIVONEN, Y. H., Ost jakisches Wörterbuch I — II . Hel

sinki 1948. 
KV = KARJALAINEN, K. F. —VÉRTES E D I T , Grammatikalische Aufzeichnungen aus 

ostjakischen Mundarten. Helsinki 1964. MSFOu. 128. 
Oe. = TERESKIN, N. I., Ocerki dialektov hantyjskogo jazyka I. Moszkva —Leningrád 

1961. 



32 CSEPRBGI MÁRTA 

Határozórag nélküli (jelzői funkciójú) melléknévi igenevek 

1. Folyamatos melléknévi igenevek 
A jelzői funkciójú igenevek a mélyszerkezetben predikatív viszonyban 

vannak a jelzett szóval, ezek állítmányai. A nominaKzáció és a beágyazás során 
a morfológiai, szófaji változás (ige -*• igenóv) morfémával jelölt, a szintaktikai 
(állítmány —> jelző)-változás pedig a szórendben hagy nyomot. A finnugor 
téma—réma sorrendnek megfelelően a bővítmény a domináns elé kerül. 

V amdst iki peflcäy wayldl 'Az ülő öreget Péternek hívják' (EOCh. 138). 

Ezek az igenévi szerkezetek a jelzett szóhoz való kapcsolódásuk és sze
mantikai viselkedésük szerint két csoportra oszthatók: a szószerkezet-jellegűek 
és a szóösszetétel-jellegűek csoportjára. 

1.1. Szószerkezet-jellegűek 
Ezekben a szerkezetekben az igenévi jelző a jelzett szónak ideiglenesen 

jellemző tulajdonságait fejezi ki. A jelző és a jelzett szó összekapcsolódása 
esetleges, nem állandó. A példák szintaktikai felépítésük alapján csoportosít
hatók. Többségük emberi tulajdonságot jelölő szószerkezet — ennek oka az, 
hogy fő forrásul a Karjalainen—Toivonen-szótár, nem pedig a szövegek szol
gáltak. 

1.11. Bővítmény nélküli szerkezetek 
V lattiki 'álló öreg' (EOCh. 138), dlatd kési 'fekvő ember' (KV 147), pitd 
hasi 'haragvó, mérges ember' (KT 773b), werta kasi 'csináló ember, mes
ter ' (KT 235a), komlatd kiriw 'ringatózó csónak' (KT 305b), nin kittd 

Bukv. = TERESKIN, N. I., Bukvar' kentah naöalnyj skoJa podgotovitelnyj klass (Vah 
kenteh köl). Leningrád 1958. 

EOCh. = GTÜLYA JÁNOS, Eastern Ostyák Chrestomathy. Bloomington 1966. 
Szj. = GULYA JÁNOS, Vahi osztják szójegyzék. NyK. 71 (1969): 21 — 60. 
DEWO = STEINITZ, W., Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjaki-

schen Sprache. 1 - 7 Lief. Berlin 1966-1975. 
S = mondat 
N P = névszói csoport 
V P = igei csoport 
D e t = meghatározó 
N __ névszó 
V = ige 
A d v = határozó 
Adj = jelző 
Coor = határozórag 
——> = átírási jel 

>• = transzformáció jele 
# = alany és állítmány határa a predikatív szerkezetben 
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mosta jukkán wastan 'ti mindketten szükséges fák vagytok' (Bukv. 123), 
W j . kanta kasi 'beteg ember' (KT 323a), Vj. majalta {jómé) käsi 'látoga
tóiba jött) ember' (KT 499b), onalté kasi 'ismerő ember, ismerős' (KT 
62b) stb. 
1.12. Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V ilim täjata käsi 'szégyen birtokló ember, szégyenkező' (KT 119b), Vj. 
nipik ondltd kasi 'írás (könyv) ismerő ember' (KT 62b, 584b). 
1.13. Az igenévnek jelzői bővítménye van: 
Vj. solar] wertd käsi 'hazug csináló ember, hazudó' (KT 890a). 
1.14. Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V weli ëaka mastd wajây 'a rénszarvas nagyon szükséges állat' (Bukv. 
126), tet amdstd kasi 'itt ülő ember' (KV 146), noman älota nipik 'a felül 
fekvő könyv' (Szj. 22), Vj. iloy joyrayta käsi 'ideoda ravaszkodó ember' 
(KT 19b; 138a), jamay janta kasi 'jóvá váló, gyógyuló ember' (KV 182). 
1.15. Az igenévnek alanyi bővítménye van: passzív szerkezetek. 

A fenti példákban a jelző-jelzett szó mélyszerkezeti megfelelője predika
tív szerkezet volt, a jelzett szó egyben a cselekvő is volt, vagyis a predikatív 
szerkezet alanya. Ezekben az esetekben az igenév megőrizte cselekvő értelmét. 

A cselekvő és a szenvedő (aktív és passzív) értelmű igék között a különb
ség morfológiailag gyakran jelöletlen az osztjakban, csak az ige mondatbeli 
helyzete utal értelmére. Ugyanígy az igenevek körében sem jelölt az a k t í v -
passzív kategória. Néhány esetben azonban a nominalizáció passzivizációval 
is jár. Ennek eredményeként a felszíni szerkezeti jelzett szó mélyszerkezeti 
megfelelője tárgy vagy határozó, tehát nem a cselekvőre magára utal, hanem 
a cselekvés irányára, ill. a helyére, esetleg idejére. 

1.15.1. A jelzett szó tárgy: 
V oy nöyata juy 'sodrástól hajtott fa' (KT 566a). 
A noya ige tárgyas, jelentése 'hajt, ringat, visz'. Igeként is lehet szenvedő 

szerkezet része, szenvedő igei személyraggal: watna juy nöyeli 'a széltől a fa haj-
líttatik, a szélben a fa hajladozik' (KT 566a). Ez a példamondat irányít ben
nünket a végbemenő változás egyes lépcsőinek elképzelésekor: 
S": * oy juy noyalta 'a sodrás hajtja a fát' 

S — O — y V x a k t 
S' : oyna juy nöyali 'a sodrástól vitetik a fa' 

(-Xx ^ ^Vxpass 

S -* N P + VP 
N P -> oy noyata juy 'sodrás hajtotta fa' 

C - Adj - S 

SOVVxakt ^ ^ CCxSVVxpass =$. CAdjpartpassS. 

A noya- igének van tárgyatlan változata is: V nöy-, Vj. noyä- 'ringató
zik, hajlik, reszket', így lehetséges cselekvő szerkezet is: * oyna noytâ juy. 
További példa: 

V mä wertäm kiriw 'az én csináltam csónak (jelen !), amit most csinálok' 
(KV 147). 
A nominalizáció és a passzivizáció sokkal gyakrabban jelentkezik együtt 

a befejezett melléknévi igeneveknél (1. 2.2.). 

3 Nyelvtudományi Közlemények 80A-
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1.15.2. A jelzett szó határozó: 
A fenti két példában a passzivizáció tárgyas igéken ment végbe. Ha azon

ban passzivizációnak nevezünk minden olyan változást, mely nem predikatív 
viszonyból eredményez igenév — főnév azaz jelző — jelzett szóló kapcsolatot, 
akkor ez a jelenség kiterjed a tárgyatlan igékre is. Az eredmény jelzi a tárgyas— 
tárgyatlan különbséget: az eredetileg tranzitív igét tartalmazó szerkezetben 
0 —• S változás megy végbe (1. fent), intranzitív igés szerkezetben pedig C -+• S 
változás, vagyis a mélyszerkezeti határozó válik alannyá (ill. jelzett szóvá). 

Vj. jäwet söymd jal'fd päj 'hét nyírfa álló domb [az a hely ahol a tor dm 
wajêy lakik]' (KT 1082a). 

Det N'M N'r Coor 
I *. I I I 

jowat söyhna poj -n» 

S' : * päjna jäwdt soyma jal'wál 'a dombon hét nyírfa áll' noml"- * päj jäwat 
soyme jaHtdki 'a domb hét nyírfa állta' —gyf^8 jäwdt soyma jaXfd päj . . . 

s c C x v v x i n t r = » • s v N + P a r t p r e d Adj N+Part s. 
Valójában a mélyszerkezeti VP-ben szereplő N " (-> N) veszi át az alany 

szerepét függetlenül attól, hogy előzőleg tárgyi vagy határozói funkciója volt. 
Ha az ige tárgyatlan, bővítménye csak határozó lehet, így a nominalizációval 
passzivizálódott igenév is határozói mellékmondatot helyettesít. 

További példák: 
Vj. waraytd pata jdlkäsam 'látó (látszó) helyre értem, ahol (ahonnan) lát
tam (látszottam)' (KT 237b), lilsoj solaydlt afáy 'lélegzéshang hallatszó 
hideg, olyan hideg, hogy a lélegzés zaja is meghallatszik' (KT 893a), 
V lilsoj säffd tor§m 'ua.' (KT 1018a). 

1.16. Lótigeneves szerkezetek 
A lótigeneves szerkezet abban különbözik a többitől, hogy az igenévnek 

kötelezően van bővítménye, vagyis a jelző mindig szószerkezet, és a jelentést 
éppen a bővítmény hordozza. Az igenév csak arra való, hogy a jelzői funkciót 
tegye nyilvánvalóbbá. A létigenévnek tehát lexikai jelentése nincs, csupán 
grammatikai. Az osztjákban azonban a wäl- ige nemcsak 'van', hanem 'él' 
jelentésű is, ezért lehetséges a fentiek ellenére a következő szószerkezet: 

Vj. wältd käsi, wältd jay 'élő ember(ek), lakos(ok)' (KT 128a). 
Határozói bővítménnyel: 

VVj. td wälti käsi 'itt lakó ember' (KT 344a, 967a), 
V koydn wältd käse 'messze lakó ember' (KT 286b), jókén wältd jay 'ott
hon élő emberek, háznép' (KT 143a), Lenin ajnäm mayna wêltd jaynê 
törpntdtdl 'Lenint az egész világon élő nép ismeri' (Bukv. 146). 
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1.16.1. A létigenév határozót jelzősít: 
V torêmnë wältd noy 'égben levő (égi) szarvas, Göncölszekér' (KT 602b), 
amtdwnê wdltd pëyali 'bölcsőben levő (pólyás) fiúcska' (Oc. 106/3), min 
( . . . ) mdnsdmdn ( . . . ) jornam weite lököy 'mi mentünk az egyenesen levő 
(egyenes) úton' (Oc. 114/4), tapal wältd tdhy 'tavaly levő (tavalyi) tél ' 
(KT 1009b), 
Vj. mänä ih wältd nowta moldysa 'nekem tovább levő (hosszabb) életért 
imádkozz' (KT 555b). 

Vizsgáljuk meg egy mondat ágrajzát, melyből kitűnik, hogy a létigének 
a kiinduló mondatban (S') csak copula-szerepe van: 

etil 9J okom amtdwnd wdltd pêyali tojayên 'bátyjának egy kicsi bölcsőben 
levő fiacskája van' (Oc. 114/4). 

NP 

jz 

tojóin 

1.16.2. Melléknévi bő vit meny ű szerkezetek: 
V lämdltdki wältd käsi 'meztelen levő ember' (KT 1072b), 
Vj. mőrtd wält§ käsi 'egészséges levő ember' (KT 542b), vö. morte wällem 
'egészséges vagyok' (uo.). 
1.16.3. Alanyi bővítményű szerkezetre csak két példát találtam: 
V larjkdwsd wdltd tdyine t'dhy soymdt 'temető levő helyen nyíres (van)' (Oc. 
102/24), çiwisay wältd täyi 'lejtő levő hely (lejtős hely, lejtő)' (KT 955b). 
Ez a magyar ,,nap lévő" szerkezetnek felel meg, de a szövegek tanúsága 

szerint az oszt jakban nem általános. 

A larjkdwsd és a Çiwisay szavak mondatba épülésükig kétféle változáson 
mennek keresztül. A létigenév egyrészt jelzővé teszi őket, a täyi szó pedig 
visszafőnevesíti és lehetővé teszi, hogy határozórag felvételével határozói sze
repet töltsön be a szerkezet. Fölmerülhet a kérdés: miért van szükség erre a 
vargabetűre ? Hiszen a l'ärjkdwsd szóhoz — főnév lévén — közvetlenül is kap
csolódhat határozórag. Igen ám, de nem egyszerű bővített mondattal, hanem 
beágyazott határozói mellékmondattal állunk szemben. Magyarra tehát nem 
'A temetőben nyíres van' mondattal fordítandó, hanem: 'Azon a helyen, ahol 
a temető van, nyíres van'. Az osztják mondat alkot ás a transzformációk során 
csak a többször előforduló alakokat törli, egyébként gondosan megőrzi és 
beépíti a magmondatok elemeit. Az igenévi szerkezet ilyenforma felszíni meg
jelenése a mélyszerkezeti viszonyokra utal. A lär\kdwsd . . . kezdetű mondat 
elemzésekor kiderül, hogy mindkét magmondat szerkezeti képe ilyen: 
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melyek közül az egyikbe a határozó helyére nominalizáció után beágyazódik 
a másik mondat. 
A magmondatok: S' —• fu tdyine soymdt wdhvdl 'itt nyíres van' 

S" -*• fu tdyind l'äiqkdivsa wdlwdl 'itt temető van' 
A transzformációk: 

S" ! ^ £ fu tdyi # larjkdwsa wdltdki a ^ £ fu # lar]kdwsd wdltd 
tdyi ^ ^ L A tdyind soymdt wdhvdl~6TÏ% lär\kdivsd wdíta tdyind 
söymdt (wdlwdl). 

A copula elhagyása nem törvényszerű. Az igenévi jelzői szerkezet az S' 
fu elemének funkcióját teljesíti. 

1.16.4. A wäl- ige folyamatos melléknévi igenévi alakja vagy annak nyoma 
fölfedezhető összetett szavakban is: 

W j . ildwdl peldk < ildwdlt < il§ wdltd pe\dk 'alul levő (alsó) fél' (KT 112b), 
V mä kutiqimndwdltot räyam jay 'én közelemben levő dolgom (feleségem) 
rokon népe' (KT 346a, 800a). 

1.2. Szóösszetétel jellegű igenévi szerkezetek 
FALTTDIÁGOTA osztják névszói összetételekről írt tanulmányában (FgrÉrt. 

10. [1948]) az összetétel jeleiként a következőket sorolja föl: hangalaki elho-
mályosulás, jelentésváltozás, gyakori használat. E két utóbbi kritériumnak 
megfelelnek példáink, néha az elsőnek is. 

A szóösszetételek felépítésükben megegyeznek a szószerkezetekkel: a fel
színen jelzős szerkezet, az igenév az előtagban van vagy önmagában, vagy 
alanyi, tárgyi, határozói, jelzői bővítménnyel. Az utótag főnév, fő funkciója 
a főnevesítés. Jelentésük szerint különböző fogalomkörökbe sorolhatók. A foga
lomkörökön belül az összetartó kapocs az azonos vagy legalábbis azonos sze
mantikai jeggyel rendelkező utótag. Az utótagok azonosságából következően 
az összetétel jelentését az előtag, tehát az igenév hordozza, az utótag csak be
sorolni segít különböző szemantikai osztályokba. Szintaktikai viselkedésük 
alapján rögtön két nagy csoportra lehet osztani az összetételeket: az aktív és 
a passzív utótagúak csoportjára. Aktív az utótag, ha a szerkezetnek alanya, 
cselekvéshordozója is egyben; vagy másféle transzformációban, ha a szerkezet 
alanyi mellékmondatot helyettesít. A passzív utótag a cselekvés helyét, ide
jét, irányát, módját, eszközét stb. jelöli, a szerkezet tárgyi, határozói mellék
mondatot helyettesít. 

Az előbbi csoportba tartoznak a mesterség-, állat- és növénynevek, néhány 
anyagnév, csillagnév és betegségnóv. Passzív utótagú szóösszetételek az idő
pontok, időszakok elnevezései, a szerszámnevek, a környezet helyeinek, tár
gyainak nevei, az elvont cselekvésnevek. Néhány kivétel természetesen mind
két csoportban van. 

Aktivitás szempontjából semlegesek a hangkifejezést jelentő összetéte
lek, ahol az elő- és utótag között fennálló egyszerű jelzős viszony szintaktikai
kig tovább nem elemezhető. 

Az osztják irodalmi nyelv kialakulásában nagy szerepe van a folyamatos 
melléknévi igenévi előtagú szókapcsolatoknak, melyek segítségével sok új fogal
mat jelölhetnek. 
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1.21. Aktív utótagú összetételek 
1.21.1. Mesterségnevek, utótagjuk: ku /Pl. jay\ 'férfi', ni 'nő'. 
1.21.11. Az igenévnek nincs bővítménye: 
V läydltd ku 'őrző férfi, őr' (KT 1048a), W j . päyaltd ku 'kovácsoló férfi, 
kovács' (KT 676b), V kànçintê ku 'író férfi, irnok' (KT 314a), de: Vj. kan
éin ku (melléknév), V ropiltê ku dolgozó férfi, munkás' (KT 808b), onnêl-
têtê ku 'tanító férfi' (Bukv. 146), joltê ku 'varázsoló férfi, sámán' (KT 199b; 
Oc. 123/35), läliysdtd jay 'hadakozó nép, hadsereg, katonák' (KT 1119b), 
onnêltêyêltê nerji-kijalit 'tanuló gyerekek' (Bukv. 152). 
1.21.12. Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V tintä pänte ruf 'adó lerakó orosz, paraszt' (KT 1004a), tárj tinitd ku 'víz 
(pálinka) áruló férfi, kocsmáros' (KT 160b, 1003b), wajêy welta ku 'vad 
ölő férfi, vadász' (KT 205a; Bukv. 128), kul welta ku 'hal ölő férfi, halász' 
(Szj. 35), rak werta imi 'liszt csináló anyó, parasztasszony' (Szj. 48). 
1.21.13. Az igenévnek határozói bővítménye van: 
iljo kötkiltd ku 'ideoda küldő férfi, postás' (KT 115a) /passzív/. 
A magyarban a mesterségnevek önálló főnevek (katona, paraszt), kép

zett szavak (írnok, vadász, munkás), a munkavégzést jelölő ige tőszava (kovács, 
őr), vagy pedig főnevesült melléknévi igenevek (dolgozó, tanuló, tanító). Ez 
utóbbiak nyilvánvalóan jelzős szerkezetből alakultak: tanító ember —>• tanító. 
Míg azonban a magyar folyamatos melléknévi igenevek főnevesülhetnek, a 
vahi, vaszjugani osztjákok nem, ezért van szükség utótagra, mely főnevesíti a 
szerkezetet és némi információt is hordoz, ez esetben [-f- élő] [-f- hímnemű] 
[ + felnőtt] (vö. tanuló) jeggyel ellátható. Segít az emberrel kapcsolatos szó
szerkezetek és szóösszetételek elhatárolásában is. A szószerkezetnek számított 
emberi tulajdonságra vonatkozó példák szintaktikailag nem különböznek a 
mesterségnevektől. Viszont míg a tulajdonságjelölő szószerkezetek kâsi 'ember' 
[ i hímnemű] utótagúak, a mesterségnevek ku 'férfi' [-f- hímnemű], ül. ni 
'nő' [— hímnemű] utótagúak. Tehát míg az (ideiglenes) tulajdonság érvényes 
lehet férfire, nőre egyaránt, csak a [-)- ember] jegy a fontos, addig az (állandó) 
foglalkozást vagy csak férfi, vagy csak nő űzheti. Az elő- és utótag összetarto
zik, kapcsolódásuk nem esetleges, hanem törvényszerű. A fogalomkör szűkült, 
ez a jelentésváltozással van kapcsolatban, mely ismét a szóösszetétel-jelleget 
indokolja. Ez a szemantikai megkülönböztetés egyébként összhangban van az 
osztják társadalomban uralkodó szigorú munkamegosztás elvével is. 

Egy példám van, mely nem illik bele ebbe az elképzelésbe: lalêmtê ku 
'lopó férfi, tolvaj' (KT 109a). Ez esetben szövegkörnyezetre lenne szükség, 
melyből kitűnhetne, hogy kiről van szó. 

1.21.2. Állatnevek 
1.21.21. wajêy 'állat' utótagúak: 
1.21.21.1. Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V pam öydtd wajêy 'fű vágó állat, féreg' (KT 18b), hasi wdr emtd wajêy 
'embervér szopó állat, pióca' (KT 50b), weli Uta wajêy 'szarvas evő állat, 
farkas' (Bukv. 136), VVj. kulsam nayêstê wajêy 'halpikkely tisztító állat, 
kicsi madárfajta' (KT 381a, 608a). 
1.21.21.2. Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V wor ontnê wêltê wajyêt 'erdőben élő állatok' (Bukv. 117), de van wor 
ont wajyêt is ! (Bukv. 124), jokên têjatê wajyêt 'otthon tar to t t állatok' 
(Bukv. 124) — általános alanyú passzív szerkezet. 
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1.21.21.3. Az igenévnek alanyi bővítménye van — passzív szerkezet: 
Vj. käsi täjatd wajây 'ember birtokló állat, háziállat' (KT 205a). 

1.21.22. Az utótag ku 'férfi' — valamilyen madár vagy bogár jelentésé
ben. Valamennyi példa tárgyi bővítménnyel szerepel. 

V awt öydtd ku 'haj levágó férfi, cincér' (KT 67b), may wayaltd ku 'hód 
hívó férfi, énekesrigó' (KT 502b), W j . kojni puliid ku 'szúnyog kóstoló 
férfi, szitakötő' (KT 385a, 694a), 
Vj. löy jerdstd ku 'csont vágó férfi, énekesmadár, a hangja olyan, mintha 
csontot késsel karcolnának' (KT 186a), kulsam naydst'd ku 'halpikkely 
tisztító férfi, madárfajta' (KT 608a), pam kaymdltd ku 'fű hervasztó férfi, 

sáska, szöcske' (KT 291a). 
Sajnos szövegkörnyezet híján nem tudjuk meghatározni, mikor haszná

latos a ku és mikor a wajáy utótag. A -ku esetében népköltészeti szövegekre 
gyanakodhatunk, hiszen a megszemélyesítés itt általános. Egy példa alapján 
feltételezhetjük, hogy a kétféle utótag egymással felcserélhető. De el kell fogad
nunk, hogy a ku nem kizárólag mestersógnevekre jellemző utótag, nem fog
ható föl a magyar -ászj-ész képző departicipialis megfelelőjeként. A képzőkkel 
való összehasonlítás mégis jogos, azzal a feltétellel, hogy a ku mint összetétel 
utótagja csak [ + élő] jegyű, nem pedig [ + ember]. 

Sem szintaktikai, sem szemantikai kritériumok nincsenek a -ku utótagú 
foglalkozás- és állatnevek megkülönböztetésére, hacsak bizonyos állattevékeny
ségeket nem minősítünk az emberi tevékenység szempontjából abszurdnak. 
Ugyanez fordítva nem körülhatárolható. Az osztják beszélő mégis egyszerűen 
t u d j a , hogy az awt öydtd ku nem borbély, hanem bogár, ahogyan a magyar 
sem gondolkozik, amikor a szitakötőt a kefekötőtől meg kell különböztetnie. 

1.21.23. Az utótag 'madár', 'bogár': 
V loftê püt'ki 'kakukkoló madár, ónekesrigó' (KT 750b), hyliltd kamêlki 
'repülő bogár, méh' (KT 304a, 1060a), mdyelndiqnd jdlilte kamdlki 'földön 
járó bogár, bogárfajta' (KT 303b, 505b). 
1.21.3. Növénynevek 
V korayt ul 'csípő, savanyó bogvó' (KT 334b), korëytà suytdw 'égető orvos
ság, bors' (KT 334b). 
1.21.4. Testrésznevek 
Vj. kul intd tur 'halevő torok, nyelőcső' (KT 1011a), käsi untd semköy 
'ember látó szemkő, pupilla' (KT 386a). 
1.21.5. Csillagnevek 
V tordmnd wälta nöy 'égben levő szarvas, Göncöl' (KT 602b), nőye nuyaltd 
kuit 'szarvast hajtó csillagok, a Göncölt követő három csillagból álló 
csillagkép' (KT 612a). 
1.21.6. Anyagnév 
V toye litd jarjk 'tűz evő (égő) víz, petróleum' (KT 1029a). 
1.21.7. Betegség neve 
V öydtd wajdy 'vágó állat, bőrbetegség' (KT 18b), Vj. öydtd täyi 'vágó hely, 
bőrbetegség' (KT 19a). 
A wapy utótag használata megszemélyesítés eredménye. A täyi-nak. itt 

csak főnevesítő funkciója van, esetleg passzív értelemmel 'vágott, beteg hely, 
vágás, betegség' jelentésű. 
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1.22. Passzív utótagú összetételek 
1.22.1. Időpontot, időszakaszt jelölő összetételek 
Ezeknek a mélyszerkezetben olyan mondat felel meg, melynek időhatáro

zója a szóösszetétel utótagjának ragos alakja. A kiinduló mondat képe: 

Adv" 

Lássunk egy példát: az oszt jakban az október 1-vel kezdődő hónap neve äj täyi 
patt iki 'kis hely megfagyó hónap, a kevés fagy hónapja' (DEWO 35). Mély
szerkezeti elemzésének eredménye a következő: 
Adv ->- fu ikind (Det + N -f Coor) 
N P ^äjtäyi ( A d j + N ) 
VP -+patw§l 
A fu ikind äj täyi patwêl mondatból nominalizáció után nominális állítmányú 
mondat lesz, de a predikatív viszony még az eredeti N P és VP között áll fenn: 
tu ikind äj täyi # pattdki. A határozórag törlésével az alany—állítmány határ 
eltolódik, azonosító mondatot kapunk: fu iki # äj täyi pattdki, melyből a be
ágyazáskor jelzős szerkezet lesz, a szórend megváltozik, az iki determinánsá
nak helyére kerül az igenévi jelző immár állítmány jelölő nélkül, s mondat
fonetikai okokból az igenév végső magánhangzója is eltűnik: äj täyi patt iki. 

A folyamat így szimbolizálható: 
AdvDet 

+ N + Coor + NP A d ] + N- + VPV x SSS: Adv + N P + VP P a r t Preci Z±> 
NP'üet + N + V P ' N P + P a r tp r e d ==> AdjN P + P a r t 4" N 

szórend 

Az igenévi szerkezet utótagja tehát azt az időpontot jelöli, amikor a cselekvés 
tőle függetlenül végbemegy. 

1.22.11. A természettel szoros kapcsolatban élő osztjákok időszámítása a 
növény- és állatvilág életritmusához igazodik. Az év az első fagyokkal kezdődik, 
tehát októberben. A hónapnevek egyértelműen jellemzik az illető hónap 
emberre vonatkoztatott feladatait. Az összetételek utótagja iki 'hold, hónap'. 
Alanyi bővítményű szerkezetek: 

V äj täyi patt iki 'kicsit fagyó hónap' (DEWO 35), pirnä waydltd iki 
'kereszt leereszkedő hónap, 4. hónap, vízkeresztkor kezdődik' (KT 23b), 
Vj. ja'kötkdlt iki 'emberek vadászó hónapja' (KT 24a). 

Tárgyi bővítményű szerkezet: 
Vj. nöyd kdnédt iki 'jávorszarvas vadászó hónap, 13. hónap' (KT 24a). 

Határozói bővítményű szerkezet: 
V lärjkajä jdliltd iki 'mókusra járó hónap, 2. hónap' (KT 23b). 

A. többi hónapnév -w melléknévképzős, pl.: 
VVj. wäley juydw iki 'csupasztörzsű fás hónap, 13. hónap' (KT 24a), Vj. 
päjaltiw iki 'jégzajlásos hónap' (KT 24a). 

A holdhónap különböző szakaszait a hold növekedése, ül. fogyása szerint neve
zik el. Ezek az igenevek birtokos személyjelesek. 

V iki kölatal jóra jds 'a hold fogj^ásának közepévé lett, félhold van' (KT 
23b, 376a), Vj. iki kölatal jäwtdlä jds 'a hold elfogyásának (meghaltának) 
hetévé lett, a hold az utolsó negyedbe ért ' (KT 24a, 376a, 1082a), iki 
endmtäl jäwtdlä jds 'a hold növésének hetévé lett, első negyedbe ért ' (KT 
1082a). 
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1.22.12. Az ünnepnapok nevei 
A fentiekhez hasonlóan az ünnepnevek is a természettel való szoros kap

csolatról tanúskodnak. A keresztény ünnepek is ide tartoznak. A szerkezetek 
utótagja: jimar] kotl 'szent nap'. Néhány esetben a hónapnóv és az ünnepnév 
csak az utótagban különbözik. 

Az igenóvnek alanyi bővítménye van : 
V pirnä wayalta jimar] kotl 'kereszt leereszkedő ünnep, vízkereszt' (KT 
733a, 356b), Vj. torâm jarjkä wayalta kotl 'isten vízbe ereszkedő napja, víz
kereszt' (KT 215a). V. lorj jöyata jiman kotl 'lúd jövő ünnep, húsvét' (KT 
(KT 356b, 1077a), juy liwdt ettd kotl 'falevél mutatkozó nap' (KT 144a, 
355b), wäsdy pittd jimar) kotl 'vadkacsa szárnyrakelő ünnep, június 29' 
(KT 249a), löy waylayta jimar] kotl 'nyírfajd szálló ünnep, augusztus 15-i 
Mária-ünnep' (KT 215b; 355b), äj täyi pattá jimar] kotl 'kis hely meg
fagyó ünnep, a szeptember 1-i Mária-ünnep' (KT 170b, 355b). 
Az igenóvnek határozói bővítménye van: 
V nóyaja kötltd jimar] kotl 'húsba ( = húsevósbe) fogó ünnep, karácsony, 
(KT 356a, 603b), ko\êkr) kuna päjaysata jimar] kotl 'rónbundás férfivel 
(barkával) imádkozó ünnep, virágvasárnap' (KT 355b). 
Ujabb összetételek: 
V hedela kut kotal — ropiltata kotlát, ej kotal: nintd kotal 'a hét hat napja 
munkanap, egy nap pihenőnap' (Bukv. 112). 

1.22.13. Az időpontot, időszakaszt jelölő szerkezetek utótagjai: 
W j . löt 'idő' täyi 'hely, elvont cselekvésnév-jelölő', V ontar 'távolság' 
időszakasz' Vj. manűa 'mérték, idő'. Az utótag az egész szerkezetre 
vonatkozó határozóragokat (lativus-, translativusragot) vehet föl. 
Az igenévnek nincs bővítménye: 
V. kanéit lata pitas 'vadászó időbe fogott, vadászidő kezdődött' (KT 
1097b), Vj. mdntd lata jöytas 'menő idővé jutott , eljött az indulás ideje' 
(KT 1097b), fonta lata jöytas 'érkező idő jöt t ' (KV 181), nirjinta mançaka 
jöytas 'nősülő (nősülés) ideje jött ' (KT 576b), werkeltd mançaka jöytas 
'ébredő (ébredés) ideje jöt t ' (KT 241b), wertd manëa kitds 'csináló idő, 
munkaidő befejeződött' (KT 526a). 
Az alanytalan (általános alanyú) szerkezetek jelentése egyrészt szélesebb, 

mert nem határozza meg a cselekvő személyét, s ezen kívül még némi jelentés
árnyalattal is bővül: időnkónt rendeltetósszerűséget, szükségességet is kifejez. 
A ninfa kotdl például 'pihenésre való nap, amikor pihennek, pihenni lehet'. 
A mdntd löt kiinduló mondata sem egyszerűen * tu latna manwalt 'akkor indul
nak', hanem * fu látna mantä maswal '. . indulni kell'. Ez a jelenség a szerszám
nevek körében még általánosabb (1.22.2.). 

Az igenévnek alanyi bővítménye van: 
Vj. kulkojta löt 'halívó idő' (KT 285a), piéar) kulkojta lätna mänä joyä 
'aztán halíváskor hozzám gyere' (KT 285a, 381a), kul karjatâ lät 'hal fel
úszó idő' (KT 296b, 381a), kul nawâtâ lät 'hal feljövő idő' (KT 381a), kul 
wiyalta lat 'hal leereszkedő idő' (KT 586b, 381a). 
Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V wonta mantd täyaja jöytds 'erdőbe menő idő(be) jött (jutott)' (KT 55a, 
976b), kotloy Uta ontar 'nappal evő idő, ebédidő' (Szj. 44). 
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Az igenévnek tárgyi és határozói bővítménye van: 
V käoer) alarjna löy lawka köldkkd wertd ontaraya puyla jalilwal 'minden 
reggel a bolt kinyitó idejére a faluba jön' (Bukv. 127). 

Idetartozónak vélem az életkort kifejező szerkezeteket: 
Vj. wäy panta jöyatdy jas 'pénz adó, adózó korúvá vált ' (KT 1046b), kuy 
intd jöyatdy jas 'férjhezmenő korúvá vált ' (KT 1046b), tinita jöya kul 
'eladható korú (nagyságú) hal' (KT 1046b). 

1.22.2. Szerszám- és eszköznevek 
A foglalkozás- és állatnevekhez hasonlóan az új információt i t t is az elő

tag hordozza. Utótagként ritkán szerepel önmagában is eszköznév: köydl 
'bögre', kar 'mozsár', pan 'kanál', köéay 'kés', pör 'fúró', tárnán 'kulcs'. Ezekben 
az esetekben az előtag a különleges rendeltetést jelzi. A leggyakoribb, amikor 
az utótag az eszköz anyagára vonatkozó információ: wây 'vas', juy 'fa', köy 
'kő', ëonëêy 'kötél', olwintay 'szövet'. Az elvonatkoztatás végső foka az, ami
kor az utótag közlése már csak az eszköz tárgyszerűségére vonatkozik, ugyan
olyan főnevesítő szándékú, mint a ku vagy a täyi: ot 'dolog, valami', palanfiw 
'szerszám'. 

Az anyagnév jelentésű utótagoknak is ez az elsődleges célja, így pl. a way 
jelentése itt 'vasból való valami, vasdarab'. Szemantikai jegyei: [-f- a nyagi]> 
[ + tárgy], [ + rendeltetésszerű]. Az ilyen szerkezetű szerszámnevekben az 
eszköz alakjára, formájára semmiféle utalás nincs, a beszélők egyszerűen tud
ják, hogy az a vas hosszú-e vagy lapos, nyeles-e vagy éles stb. Ez is tanúsítja 
a wäy féle utótagok főnevesítő szándékát. 

A bővített előtagú szerkezeteknél az új információt hordozó tag áll leg
elői, így: 

C T 
Tárgy — Alany — Határozó 

C T 
Vegyünk három példát: pam poca juy 'gereblye' 

söj uta pöőa wäy 'szénvonó' 
coy§ pöéa piliw 'hólapát' 

A tárgyi bővítmények nélkül 'kotrófa, kotróvas, kotrólapát' jelentésű össze
tételek lennének. A lényeges információt (C) az összetétel első tagja, a tárgy 
hordozza és lehetővé teszi a megkülönböztetést. 

A szóösszetételek szintaktikai elemzése két lépésben végezhető el. 
1. Mivel mindegyik jelzős szerkezet, visszavezethető predikatív viszonyú 

szerkezetre, ahol az utótagról állítunk valamit. Ez az állítás azonban — a szer
számnév-jelentésből adódóan — mindig az utótag-alany r e n d e l t e t é s é r e 
vonatkozik, azt mondja meg, mire v a l ó az illető eszköz. 

A felszíni szerkezetben nincs különbség a Uta käsi 'evő ember' ós a Uta 
pan 'evő kanál' összetételek között, még akkor sem, ha predikatív szerkezetté 
alakítjuk át: kosi # litaki és pan * litaki. Jelentésük már különbözik: 'az ember 
evő (akt)', 'a kanál evésre való (passz)'. Ez elvezet egy előző állapothoz: 

2. Mivel a fenti jelzős szerkezetek jelzői igéből keletkeztek nominalizá-
ció útján, a kiinduló mondatban valamilyen verbum finitum áll. Ez az a szint, 
ahol a két Uta jelentéskülönbsége jelölt. 

Uta käsi -* * käsi lüwal 'az ember eszik' (akt), 
Uta pen — * pannä lilät 'a kanállal esznek' (passz). 
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Tehát az eszköz jellegből az is következik, hogy a szóösszetétel kiinduló mon
datában az alany általános, az állítmány passzív ige, az eszközhatározó az 
utótag ragos alakja. Kevés kivétellel minden szerszámnév így elemezhető. 
A jelentés körét esetleg az állítmány tárgyi bővítménye szűkítheti, pl. : 

Vj. pun jőrtd wäy 'hajvágó vas, olló' (KT 209a). 
A kiinduló mondat: * wäyna pun jörlat 'vassal haj vágatik' 

Advkl1 
Cx 'Vxposs 

A szerszámneveket mint az aktív és a passzív szerkezetek határeseteit szokták 
kezelni, mert fölfoghatók úgy is, hogy ők maguk végzik a cselekvést. Ilyenkor 
kiinduló mondatunk sem marad alany nélkül: 

Vxpass 

S — • N1 

vagy: 

N2 i Vxakt 

Nem eszközhatározói utótagú összetételek: 
Az utótag alany: 
V päydltd köt 'kovácsoló kéz, fogóvas' (KT 676b), Vj. kördytd köy 'forgó 
kő, köszörű' (KT 424a). 
Az utótag tárgy: 
V tàliltd kaldw 'húzó háló' (KT 371b), Vj. nawetlltd kaldw 'úsztató háló' 
(KT 371b, 587a), V nwdytdtd mur\kdl 'húzó csomó' (KT 638a). 
Az utótag helyhatározó: 
V or\k amdtd wäy 'gyertya ültető vas, gyertyatartó (KT 35b), tórám amêtê 
juy 'isten ültető fa, ahová a bálványokat teszik a szobában' (KT 1015b), 
amUyiltd pdsän 'ülő asztal, szék' (KT 47a), liwdt röyetd köydl 'dohány törő 
mozsár' (KT 793b), Vj. jom sorját § ker 'zelnice nyomó mozsár' (KT 417b). 

A kivételek felsorolása után következzenek az eszközhatározói utótagú 
összetételek: 

1.22.21. Az utótag anyagnév: wäy 
Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V kör pentdksiltd wäy 'kályha becsukó vas, kályhaajtó' (KT 715a), töyd-
for) töyi wdtd wäy 'gyertya tűz vevő vas, gyertyaolló' (KT 904b), VVj. kul 
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poyldmtd wäy 'hal szúró vas, szigony' (Kt 677b), Vj. oy jörti(d) wäy 'fej 
vágó vas, olló' (KT 209a), V pam joyimtd wäy 'fű vágó vas, kasza' (KT 
151a). 
juy: az igenévnek nincs bővítménye: 
V jöndtlltd juy 'fonó fa, orsó' (KT 158a), Vj. tdjtd juy 'hálószövő fa' (KT 
970b), tdjantd juy 'hálószövő fa, földbeszúrt cövek, amihez szövéskor a 
hálót erősítik' (KT 970b). 
Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V suyêm körkdmtd juy 'fonal forgató fa, motolla, cséve' (KT 425b, 837b), 
conçdy joydrtd juy 'zsinór forgató fa, orsó' (KT 952a), Vj. temäy nolêytêntd 
juy 'dohány törő fa' (KT 1001a), lärjki seyätd joy 'mókus dörzsölő, bőr
kikészítő fa' (KT 841b), V nay§r joyitd juy 'cirbolyatoboz-verő fa' (KT 
151a), töyd wertd juy 'tűz csináló fa, gyufa' (KT 1029a), lar\juy tökdmtd 
juy 'forgácsmécses' (KT 479b). 
A birtokos személyjelet az előtag, a határozóragot az utótag veszi föl: 
V lopdltd juy 'horgászbot' (Bukv. 141), miskä lopêltal juytojä mdyler kiy-
rdytds 'Miska horgászbotja végére kukacot erősített' (EOCh. 138/5). 
conçdy Az igenévnek nincs bővítménye: 
V janttd conëdy 'varró kötél, cérna' (KT 175a), V.Vj. tältd conçêy 'húzó 
kötél, vontatókötél' (KT 952a, 1038a). 
Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V nirjantd confóy 'cipővarró fonál' (KT 629b, 952a), weli kätlltd conçêy 
'rénfogó kötél, lasszó' (KT 459b, 952a), Vj. amtdwkolêytd conëey 'bölcső
ringató kötél, heveder' (KT 59b). 
olwintdy Tárgyi bővítménnyel: 
V wän&m morjdtd olwintdy 'arc törlő szövet, törölköző' (KT 122b, 230b). 

1.22.22. Az utótag szerszámnév 
Az igenévnek nincs bővítménye: 
V litd pdú 'evő kanál ' (KT 1098b), lördltd köcdy 'vágó kés' (KT 1093b), 
jäntd pör 'varró fúró, cipószár' (KT 720a), VVj. joydrtd pör 'forgó fúró, 
ácsfúró' (KT 720a). 
Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V jdrjk enidrtd köydl 'víz merítő edény' (KT 391a), tus wertd köóey 'bajusz 
csináló kés, borotva' (KT 445b), töydl pördy wertd köcdy 'tollhegy csináló 
kés, bicska' (KT 725b). 
Egy példában nem az eszközzel végzett cselekvésre, hanem formájára 
utal a jelző — a kiinduló mondatban az utótag tárgy: 
V M pdlydmöy ältd sänar 'két fülénél hordozó, kétfülű bogrács' (KT 872a). 

1.22.23. -ot utótagúak 
Bővítmény nélkül: 
V kdncdt ot 'kereső, fogó dolog, csapda', layêntot (Pl. laydntotdt) 'evező(k)' 
(KT 1049a). 
Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V sälnd pänyilt ot 'só tevő dolog, sótartó' (KT 887b). 
paldnUw 'szerszám' utótagú, tárgyi bővítménnyel: 
V räy noltd peldntiw 'tészta gyúró szerszám, keverő' (KT 652a), kul này'èstd 
paldhfiw 'hal tisztító szerszám' (KT 608a). 



4 4 CSEPREGI MÁRTA 

1.22.3. Tárgyak, helyek elnevezése 
A környezet tárgyait, helyeit gyakran az ott folyó cselekvésről nevezik 

el, így a szerkezetek átalakíthatók olyan egyszerű mondatokká, ahol az utó
tag határozóragos főnév, vagy olyan összetett mondatokká, ahol az előtag 
alárendelt helyhatározói mellékmondat. Ha az igenóv cselekvéshordozója 
ismert (az igenévnek alanyi bővítménye van), a kiinduló mondat állítmány a is 
cselekvő értelmű lesz. Gyakoribb azonban, hogy a cselekvéshordozó (így az 
alany is) általános. 
Pl. tor ihn waydltd täyi 'isten leereszkedő hely' 
<<= * fu täyi ja torêm wayalwêl 'e helyre isten ereszkedik'. 

Általános alanyúak: 
V prj tinitd kat 'víz (pálinka) áruló ház, kocsma' •<== *katnd jdt] tinili 'a 
házban pálinkát árulnak' vagy: * kat, [ahol] jdr\ tinili . . . 'a ház, ahol 
pálinkát árulnak'. V käsi päntd nidylat 'ember helyező földgödör, sír' <= 
* käsi maylata pänli 'az embert a földgödörbe teszik' vagy: * mdylat, 
[ahova] käsi pänli 'földgödör, ahova az ember tétetik' 
További példák: 
Az igenévnek nincs bővítménye: kat 'ház' utótaggal szobaelnevezés: 
V êlintdtd kat 'fekvő ház, hálószoba', jer)katd kat 'játszó szoba', ninfdytdtd 
kat 'pihenőszoba', litd kat 'evőszoba, ebédlő' (Bukv. 106), önndltdydltd kat 
'tanulószoba, osztályterem' (Bukv. 130). 
Ezekben az esetekben a helyhatározói jelentésbe olyan árnyalat is vegyül, 

ami a rendeltetésre utal. Tehát a kiinduló mondat nemcsak így fordítható: 'a 
szobában fekszenek', hanem így is: 'a szoba fekvésre való'. 

Más utótaggal: 
V kalte wäld 'éjszakázó oldal (a sátorban)' (KT 375b), Vj. söjmdyliltd kat 
'kísértetház', söjmdyliltd täyi 'kísérteties hely' (KT 819a). 
Tárgyi bővítménnyel: 
V sajdw asdltd pult 'háló leengedő lék', sajêw nuywdtd pult 'háló vfelhúzó 
lék' (KT 780b), käsi päntd mdylat 'ember helyező gödör, sír' (KT 505b), 
jdY] tinitd kat 'kocsma' (KT 160b), put wertd kat, Htot werta kat 'fazék 
( = étel) csináló ház, konyha' (Bukv. 130). 
Határozói bővítménnyel : 
V saydltdmin jdliltd lök 'vágtatva járó út, ösvény' (KT 844a), il wayldyiltd 
lök 'lefelé ereszkedő út, ösvény' (KT 215a). 

A fenti szerkezet aktív értelmű is lehet, s akkor a kiinduló mondatban az elő-
és utótag között predikatív viszony áll fenn, mint itt is: Vj. nörtd täyi 'lejtő 
hely' (KT 591a). 

Az igenévnek alanyi bővítménye van: 
V tordm waydltd täyi 'isten leereszkedő hely, lék a víz megszentelésére' 
(KT 214b, 1016a), Vj. tordm jdrjkä waydltd näral 'isten vízbe ereszkedő 
pallója, híd a víz megszentelésére' (KT 215a, 596a). 
A cselekvéshordozó igenévi személy végződéssel is jelölhető: 
V älat an t ä y ê j ä wajdy nörjä joy dntd läiqawdl 'fekvő helyedre vad 
hozzád nem megy (ahol fekszel vagy: ha fekszel, fekvésedkor)' közmon
dás (KT 1069b). 

Előfordul, hogy a jelzett szó is vagy csak a jelzett szó kap Px-et. Ilyen eset
ben a Px már valóban a b i r t o k o s személyét jelenti és nem a cselekvőét. 
Ezekben a szerkezetekben az összetett szó új jelentése dominál, nem pedig az 
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igei eredet. A felszíni különbség (PartP x : igenévi szerkezet, N P x : összetett szó) 
a különböző kiinduló mondatokra is utal, pl.: 
« 
S' 
S" 
S 

mä wdltam tdyi ätdm 'lakóhelyem rossz' 
* tu tdyi ötdm 'ez (det) a hely rossz' 
* mä walldm tu tdyirid 'én e (det) helyen lakom'. De: 
marj wdltöy katlöy namarpkijatat 'lakószobáink melegek és tiszták' (Bukv. 
105) 

S' : wdltd katdt ndmdiqdkijätdt 'a lakószobák melegek ós tiszták' 
S" : * mar] täjäldlöy wdltd Jcatdt 'nekünk vannak lakószobáink' 
S '" : * katnd wdli 'a szobában laknak' 
Ilyen szerkezetek még: 
Part + N P x 

V m a 7] wdltd m d y ö y : mar] rodinöy 'a mi lakó földünk a mi hazánk' 
(Bukv. 149), {pâkkari) mansayan tu ja y wdltd möyalpä '(a legé
nyek) annak a népnek a hazájába mentek (Du)' (Oc. 121/31). 

Pa r t P x + N P x 
V mar] waltsy mayöy — Sowetskij Sojuz 'a mi lakó földünk a Szovjetunió' 
(Bukv. 150). 

1.22.4. Az ot 'dolog, tárgy, valami' utótagú tárgynevek 
Az összetétel itt annyira nyilvánvaló, hogy egybe is írják a szavakat. 

Mivel az utótag magánhangzóval kezdődik, az igenévképző magánhangzója a 
hiátus elkerülése érdekében elmarad. Az ot az az utótag, mely legközelebb áll 
a főnévképzőkhöz. S hogy nemcsak tárgynevet lehet vele alkotni, arra példa a 
kutrjimndwdltot 'feleség' szó. 

V kitotdt 'maradékok' (KT 347b), paki — tim j a t]kat ot 'a baba játék', 
kniga, tetrad — tim onndltdydltotdt 'a könyv és a füzet tanuló 
eszközök' (Bukv. 107), wertot 'munka, mű' (KV 147). 

Egy ideülő példa a tremjugani nyelvjárásból: met ot 'adó dolog, ajándék'. 
Ugyanez a fogalom a vahiban a megajándékozott szempontjából nézve kapott 
formát, ott befejezett melléknévi igenév az előtag : mem ot 'adott dolog, ajándék'. 

1.22.5. Eredetileg bizonyára helyjelölő szerkezetekből alakultak a tayi 
utótagú elvont cselekvésnevek (vö. GULYA: NyK 66 [1964]: 379—384): 

V nultdwtd tayi 'esküdő hely, eskü', nultdwtd täyind 'eskü alatt ' (KT 653b), 
jetdrki köjta tayi 'nyírfajd párzó hely, párzás ideje, párzás' (KT 384b). 
Birtokos személy jellel: 
V tä löyas enamtäl tayi joy 'abbahagyta növését' (KT 53a; 106a). 
A megtanulható, elsajátítható készséget jelentő cselekvésnevek is tayi 

utótaggal képződnek: 
V mä lox]dtltd tayi tőr]dmtim 'én olvasó helyet ismerek, tudok olvasni', 
käriedysdtd täyi tör\dmtim 'író helyet ismerek, tudok írni' (KT 313b, 976b). 

1.23. Aktivitás szempontjából semleges utótagú összetételek 
Ezeknek az összetételeknek elő- és utótagja a felszíni szerkezetben szoká

sos módon jelző — jelzett szó viszonyban áll. A mélyszerkezetben viszont nincs 
közöttük semmiféle szintaktikai viszony, vagyis abban a mondatban, ahol az 
előtagbeü ige az állítmány, nem szerepel az utótag. PL: jista söj sätwal 'síró 
hang, sírás hallatszik'. A soj 'zaj, hang' szó a mélyszerkezetben még nem is 
szerepel, csak a nominalizációkor lép be, mivel az osztjákban a nomen actionis 
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kifejezésére igenévi jelzős szerkezet szolgál, és szükség van valamilyen utó
tagra. A kiinduló mondat ennek alapján: 
S' -* (koji-kâm) jiswdl '(valaki) sír', ebből lesz nominalizációval jiste soj 'sírás', 
mely beágyazódik az 
8 " -*• (möyoli-käm) säfwdl '(valami) hallatszik' mondatba. 
Éppen azért, mert a soj szóra a nominalizációkor van szükség, az S" nem lehet: 
* soj säwtdl. Az S főnévi csoportja pedig két részre tagolódik: Det + N (jistd soj). 

Ilyen szerkezetekkel a valamire való képesség és a hangadással kapcsola
tos cselekvésnevek fogalomköreiben találkozunk. 

1.23.1. A valamire való képesség kifejezésére csak negatív példáink van
nak, másként szólva, a képtelenséget fejezik ki igenévi szerkezettel az osztjákok. 

Ez esetben a vahi és a vaszjugáni nyelvjárás különbözik egymástól. 
A vahiban a -kim utótag használatos. Ez önálló szóként nem is szerepel, csak 
személy végződéses participiumok utótagjaként tagadószóval 'nem tud (nem 
tudok, nem tudsz stb.)' jelentésben. Más nyelvjárásokban 'körülbelül' jelen
tésű, a vaszjugániban 'mert valóban' jelentésű módosító, nyomatékosító szó. 

V lal't'am kim dntim 'nem tudok állni' (KT 1120a), lal'fokim dntim 'nem 
tudunk állni' (KT 401a), jdliltäm kim dntim 'nem tudok járni' lal'falkim 
dntim 'nem tud állni', de van Px nélkül is: lalfákim dntim 'nem tud állni' 
(KT 401a), mä dtdynd tájoltam kim dntim 'nem bírom a fagyot' (KT 970a). 
A vaszjugáni nyelvjárásban kétféle lehetőség van a valamire való kép

telenség kifejezésére: 
1. A ko\ ' tudás' utótag a puszta melléknévi igenévhez járul, míg a személy

végződést az utótag kapja: 
Vj. jdliltd koldí dntim 'nem tud járni' (KT 297b), wertd ko\dl dntim 'csináló 
tudása nincs, nem ismer mesterséget' (KT 297b). Ugyanez kifejezhető 
melléknév — főnév kapcsolatból alakult jelzővel: werdt] ot kólel dntim 
'ua.' (uo.). 
2. kör- + főnévi igenév, pl.: mä jäsrjdltä körsdm 'én beszélni nem tud tam ' 

(KV 201). 
A kim szó használatos a tremjugáni nyelvjárásban is, mégpedig a példák 

tanúsága szerint sokkal árnyaltabb rendszerben. Igenév utótagjaként egyrészt 
a vahival megegyező funkcióban: 

Trj. mdntdkim dntem 'nem tudok menni' (KT 401b), 
de pozitív formában is: 

AâJfdkim täJAdm 'tudok állni' (KT 401a). 
A kim határozóragokat is vehet fel, ez névszójellegére utal: 

Trj. sarpind wuta kimnd 'korábban látható volt', as wutd kima jöytem 
'Ob láthatóvá jöttem, elértem az Obot' (KT 401b). 

Néhány mondatban az utótag elmaradt és a tárgyi — alanyi funkciót a 
puszta igenév tölti be: 

V mä ott'ilt dnt on\dm 'én úszást (úszni) nem tudok' (KT 96a), Vj. kantd 
köl jäsrjdlt dnt onlayên 'hanti szót beszélni nem tanult ' (KT 317b), mä 
seyläm wert dntim 'Nekem képességem dolgozni nincs' (KT 935b). 
A fenti mondatokban az igenév szóvégi magánhangzója hiányzik, talán 

mondatfonetikai okokból, hiszen azonos, középső nyelvállású redukált magán
hangzóval kezdődik a következő szó. Ilyesmi előfordul, vö. Htot, metot. Morfo
lógiailag tehát folyamatos melléknévi igenevekről van szó, szintaktikailag 
viszont inkább lehetnének főnévi igenevek (alanyi, tárgyi funkció, ige bővít-
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menye). E példák azon ritka esetek közül valók, amikor a melléknévi igenév 
főnevesült. Ez talán az utótaggal való meghatározatlan, laza szintaktikai kap
csolat miatt lehetséges. 

1.23.2. Hangot adó cselekvés neve 
Az igenévi előtagú szóösszetételek között ez a másik olyan jelentéskör, 

ahol az utótag elmaradhat, és ráértéssel az igenév fejezi ki a főnévi jelentést. 
Példáinkon a melléknévvé, ill. a főnévvé válás folyamata világosan nyomon 
követhető: 

V. falt ampát 'ugató kutyák' (Szj. 54). 
Ez az aktív utótagú szószerkezet könnyen visszaalakítható predikatív szer
kezetté: * ampát tdlwdlt 'a kutyák ugatnak'. 

A következő el vonatkoztatási fokon a szerkezet [-élő] jegyet kap, a cse
lekvő nem fontos, hanem a cselekvés maga: 

V jistd soj sötwdl 'sírás hallatszik' (KT 189b), morayta soj sätwal 'zajongó 
hang, zaj hallatszik' (KT 544a), läytita soj csobogó hang, hullámverés' 
(KT 478b), ëoyilta söj 'füttyszó' (KT 937b). 

A szószerkezet tárgyi funkcióban is állhat: 
V nerta soj kollern 'nyögő hangot, jajgatást hallok' (KT 937b). 

Birtokos jelzői funkcióban megjelenhet a cselekvő is: 
V welit sayaltayêlt j ö y r a y dt falta söj kolmilat 'a rénszarvasok elfu
tottak, miután meghallották a farkasok üvöltését (üvöltő zaját)' Szj. 29). 
Ezekben az esetekben a söj szó egyedüli funkciója a főnevesítés, hiszen 

az igenévi alakok is általában 'hangadás' jelentésűek. Tehát a täyi és a kim 
mellett a söj is alkalmas arra, hogy jelentésétől függetlenül csupán nyelvtani 
funkciót teljesítsen (vö. BALANDINA, O grammatikalizacii leksiceskih elemen-
tov v obsko—ugorskih jazykah. In: Jazyki i fol'klor narodov Krajnego Severa. 
1973. 204—212). Ezért fordulhat elő, hogy példáim közül két esetben a täyi 
utótag áll: 

V lisaytil täyi säfwal 'nevetés hallatszik' (KT 976b), marj püfkäli lul-
pänitd täyi kolantayalöy 'mi hallgattuk a madárdalolást' (Szj. 32). 
Ezek után ritka jelenségként a soj el is hagyható, maga az igenév főneve

sül, [ + hangadás] jegyet kap: 
V ko-kam peëaytalta sätwal 'valahol borjúbőgés hallatszik' (EOCh. 135), il 
meyi pelakna korák falta sätwal '(a folyó) alsó kanyarulatánál sasrikoltás 
hallatszik' (Oc. 124/8). 
A vaszjugáni nyelvjárás példái nagyon emlékeztetnek arra az északi 

nyelvjárásokból ismert jelenségre, hogy a személyvégződéssel ellátott igenév 
főnevesül ós önmagában tölt be alanyi funkciót. így a [— élő], [4- hangadás] 
jegyeket mintegy a Px hordozza, mindezt, amit a vahiban a soj, ill. a täyi 
fejez ki. Helyenként, ahol a cselekvóshordozó általános, nyilvánvaló a főneve-
sítő szándék, hisz nincs kire vonatkoztatni a Px-et. 

Határozott (jelölt) cselekvéshordozóval: 
Vj. ämp untai sötwel 'kutyaugatás hallatszik' (KT 58a), sejam walaytal sät
wal 'a patak csörgedezése hallatszik' (KT 224a). 
Cselekvéshordozó nélkül: 
Vj. jöntäl täyarwal 'jövés(e) hallatszik' (KT 981a), joraytal sätwal 'csenge
tésié) hallatszik' (KT 51a), celtäl sätwal 'csicsergés(e) hallatszik' (KT 883b). 
Egy Trj. példában tárgyként szerepel, ráadásul mindkét szemléletben: 
jistal ^jismal koAAdm 'sírást hallok (alanyi ragozás !)' (KT 189b). 
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Nem hangadást kifejező, de ugyanerre a mintára látszik' jelentésű igé
vel alakult szerkezet: 

V lökisdltal kdltiydn 'a hal kiugrása a vízből látszott ' (KT 1049a). 
A fenti alakok kizárólag alanyi és tárgyi funkcióban állhatnak, állítmány-

ként verbum finitum értelemben nem. Ez utóbbi az északi nyelvjárásokra jel
lemző (SÁMSON EDGÁR: NyK 66 [1964]: 263-278 ; A. JÁszó ANNA: NyK 71 
[1969]: 123—127, 77 [1975]: 155—161). 

A hangadás-kategóriában tárgyaljuk a tagolt beszédre vonatkozó kifeje
zéseket is. Ezek a szerkezetek köl 'szó, beszéd' utótagúak. 

V aliltd köl 'káromkodó szó, káromkodás' (KT 119b), 
Vj. íisdyta köl 'nevettető beszéd' (KT 342b). 

2. Jelzői funkciójú befejezett melléknévi igenevek 
A befejezett melléknévi igenevek a múltban már lezárult cselekvés, ill. 

történés által jellemzett tulajdonságot fejeznek ki. Aszerint, hogy a jelzett szó 
a cselekvésnek alanya-e vagy tárgya, esetleg határozója, osztjuk fel a szerke
zeteket aktív és passzív értelműekre. 

A példák többsége úgy oszlik meg, hogy tárgyatlan igéből aktív értelmű 
szerkezet lesz, tárgyasból passzív. Másképp fogalmazva, tárgyas igék eseté
ben a nominalizáció passzivizációval is jár. Az ok az igenév aspektusában rej
lik. Folyamatos melléknévi igenév esetén az éppen folyó cselekvésről van szó, 
és annak végzőjéről. A befejezett melléknévi igenév viszont a már elvégzett 
cselekvésre, a cselekvés eredményére utal, az eredmény pedig a tárgyon lemér
hető, amelyre a cselekvés irányult. így tárgyas igéből olyan igenévi szerkezet 
lesz, melynek utótagja az iránytárgv, vagyis passzív értelmű. 

2.1. Aktív értelmű szerkezetek 
2.11. Az igenév tárgyatlan cselekvő igéből képzett 
Az emberre vonatkozó jelzők többsége mozgást jelentő igéből képződött: 
V minnä j ö m d p ä y mänä jós 'a velünk jött fiú hozzánk jött ' 
(EOCh. 37). 
A jomd igenév käsi (jay) utótaggal már szóösszetételszámba megy, mivel 

némi jelentésváltozás is történt: 
V fu pirna iki j ö m d j a y a tuti jdyiydn 'ezután az öregapó a vendégek
nek így szólt' (Oc. 120/12), Vj. ndr\ jomd käsi jäwtitan 'te a vendé
get etesd meg' majâltâ jomd käsi 'látogatóba jött ember, vendég' (KV 194). 

A jomd käsi pontosabb magyar fordítása 'jövevény' lenne, mert az utótagnak 
szinte [ + élő] jegyű főnévképző szerepe van. 
További emberre vonatkozó jelzők: 

Vj. majldm käsi 'látogatóban volt ember' (KT 499b), cörjldm käsi 'nagy
korú, kort betöltött ember' (KT 941b), 
V paltdmmd käsi 'félős, megijedt ember' (pdltdm- 'fél') (KT 778b), pitdm 
käsi 'berúgott, részeg ember' (KT 763a). 

Az utóbbi igenév jelzői (vagy jelöletlen határozói) bővítményt is kaphat: 
Vj. par\ pitdm käsi 'légyölő galócától részeg ember', jdr\ pitdm käsi 'pálin
kától részeg ember' (KT 763a). Ha a pit- 'lerészegedik' igének tárgyas 

jelentése is van, akkor a szerkezet passzív, a fordítás pedig így hangzik: 'pálinka 
részegítette ember'. 

Az igenév határozói bővítményt is kaphat: 
V tdt amsem käsi 'itt ült ember' (KV 146). 
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Nem emberre vonatkozó jelzők: 
V wayêltêm wäsdymok 'vízben úszó (leereszkedett) kiskacsa' (KT 214b), 
imlam mesprjk 'aludt (leült) t e j ' (KT 46b), loy moyä alintas wêjam 
wij wermin 'ő a földre feküdt alvást színlelve (elaludt cselt csinálva)' 
(Bukv. 135), Vj. kopmkul 'ívott, ikrázott hal ' (KT 285a). 
Aktív értelmű szerkezetekről lévén szó, a cselekvéshordozó általában a 

szerkezet utótagja, nincs rá szükség, hogy külön jelöljük az igenéven. Mégis 
van személyjeles példánk, ahol a Px arra utal, hogy a beszélő is részt vesz a 

cselekvésben : 
V (u pirnê j o m 6 y j a y tawarsäy jama jaynati pata werakatasat 'Ezután 
vendégeink (a hozzánk jött nép) a halottakat üdvözölni kezdték' (Oc. 
102/26), min kakimnati w dlmö y j a y kata joy lar\asman 'mi a bátyám
mal a velünk élő emberek házába mentünk' (Oc. 102/9). 

2.12.Az igenév tárgyas igéből képzett 
Valódi tárgyas ige aktív értelmű igenévi alakjára egy példánk van, s i t t 

a tárgyi bővítmény is szerepel. A többi esetben inkább tárgyas ige alkalmi 
tárgyatlan használatáról van szó. 

W j . hali weldm kujkäsi 'holttest megölt ember, gyilkos' (KT 275b, 370a). 
Bár a U- 'eszik' tárgyas ige, van tárgyatlan 'jóllakik' jelentése is, s akkor 

a Urna loy 'jóllakott ló' (KT 1098b) kifejezés aktív értelmű. Az ugyanebből az 
igéből képzett folyamatos alak ellentétes jelentésű: litd jama kosi 'éhes ember'. 
A Vj. intd-imd ellentétpár jelentése ugyanez. 

Az ondl- 'tanul, tanulmányoz, művelődik' igéből képzett befejezett mellék
névi igenév is aktív értelemben tárgyatlan igére utal. 

V onlam kosi 'értő, tanult ember' (KT 62b). 
Bővítménye nem is tárgy, hanem latívusragos határozó: 
V nipikâ onldm käsi 'írást tanult, íráshoz értő ember, írástudó' (KT 62b, 
584b), 

vagy főnevesült igenév: 
Vj. wert onlêm käsi '(csináló), mesterség tanult ember, mester' (KT 62b, 
235b). 
Tárgyi bővítménnyel: 
V köl turjamtam kasi 'szóval, ésszel bíró ember, okos' (KT 297b). 

2.13. Az igenév történést jelentő igéből képzett 
2.13.1. Az igenévnek nincs bővítménye 
V päntam lökkel] kul perat 'megszáradt csontos haldarabok' (Oc. 100/18), 
pa\kâylam juykuri 'törött teknő' (EOCh. 142), kalam käsi 'halott ember' 
(Bukv. 135), W j . kalam pr)k 'poshadt víz' (KT 161a), kälam pam 'elszá
radt fű' (KT 374a), Vj. anämma räc 'megöregedett apó' (KT 64b), patay-
lam kot 'sötétült ház, börtön' (KT 796a), kayamma juy 'kiszáradt fa' 
(KT 374b) stb . . . 
2.13.2. Az igenévnek határozói bővítménye van 
Eredményhatározó : 
V tewarsäy jama käsi 'halott ember' (Oc. 103/28), tasarjka járna ku 'gazdaggá 
vált ember' (KV 130). 
Helyhatározó : 
Vj. wasn etantam käsi 'himlőben megbetegedett ember', was etánt am wäla 
'himlő (jelöletlen) betegedett seb, ragya' (KT 248a). 

4 Nyelvtudományi Közlemények 80/1. 
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Célhatározó: 
Vj. prjkä raynêm juy 'vízbe esett fa' (KT 796b). 
A létige befejezett melléknévi igenévi alakja is hely határozói bővítmény

nyel fordul elő. A Px az igenéven van, bár nem a cselekvéshordozót jelöli, 
hanem a birtokost: 

V j&mdy wälmam kâsi 'jóvá lett emberem, barátom', tapai wàlëm tdldy 
'tavaly volt tél ' (KT~1009b). 

2.3. Passzív értelmű szerkezetek 
2.21. Az igenév tárgyas igéből képzett, a szerkezet utótagja a cselekvés 
tárgya 
2.21.1. Az igenévnek nincs bővítménye 
V jürdm welit 'felszerszámozott rének' (KV 147). A folyamatos jürtd welit 
'felszerszámozandó, befogandó' beálló melléknévi igenévi jelentésű pasz-
szív értelmű alak arról tanúskodik, hogy a jövő időben is az eredmény a 
fontos. V wéldm weit tat âlawdl 'a megölt rén ott fekszik' (KT 275b), 
justim wäy 'fizetett pénz, fizetség' (KT 191b), Vj. päyhm wäy 'kovácsolt 
vas' (KT 676b), W j . kancám nipik 'írott könyv' (KT 313a), kontdmjoydl 
'ragasztott, enyvezett í j ' (KT 154a, 317a), Vj. nëêdm nän nêêdytêm nän 
'harapott kenyér' (KT 640b, 641a), wakêm pert 'faragott deszka', waylêm 
kat 'faragott ház' (KT 220a) stb 

2.21.2. Az igenévnek határozói bővítménye van 
Határozószó: 
V il wätdshm när\k ärjkdl, nuk wätdshm närjk är\kdl 'lefelé bevágott fenyő
törzs, fölfelé bevágott fenyőtörzs' (Oö. 124/9). 
Jelöletlen határozó: 
V löy Untern juy 'út(ra) állított fa, útjelző' (KT 472b, 1118a). 
Határozóragos névszó: 
V köld kitdm ku 'szóval küldött férfi, hírnök' (KT 462a), pernä korêtêm kat 
'deszkával befedett ház', de Vj. perkat 'deszkaház' (KT 735b), kätna 
tökim kat 'mohával tömött ház' (KT 979a). 
A wer- 'csinál' igéből képzett igeneves szerkezetekben mindig van vala

milyen határozói bővítmény, mely a tulajdonképpeni jelentést hordozza. Az 
igenév a jelzett szónak csupán azt a tulajdonságát húzza alá, hogy emberi 
munka eredménye. Ezért hasonlók ezek a szerkezetek a létigeneves szerkezetek
hez, ahol az igenév csak a valamikori predikatív viszonyra emlékeztet. 

V t ä t d y w er d m l it otl ő y - p § kolakêtësdt 'késszé csinált (elké
szített/élelmünk fogyni kezdett' (Oé. 99/10), serd juy-pertdtöy werdm 
wäratdrj kat 'erős fa-deszkából készült kapus ház' (Szj. 46), kuloy werdm 
konserwat 'halból csinált konzervek' (Bukv. 147), torma werdm lopi 'isten
nek csinált köpeny (az áldozati fára akasztják)' (KT 1016a). 

2.21.3. Az igenévnek jelzői bővítménye van 
V pàjer) ok§nk§ liltdm likdr kuli 'magas tehernyi megrakott szán hal* 
(KT 21b, 655b). 
Értelmező jelzős szerkezet: 
V tom pelköy lünk, uy dl k ö swd nd j ör sm, tdypilpä jöwdl ' a 
túlsó oldalról a szellem, feje vesszővel kötött, erre az oldalra jön' (Oc. 
115/12). 
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2.21.4. Az igenévnek alanyi bővítménye van 
Ezekben a szerkezetekben a cselekvéshordozó jelenik meg az igenév 

alanyi bővítményeként. 
V löl manam lök 'had mente út* (KT 666a, Oö. 125/5), toram wändm sulti 
'isten rajzolta arc' (KT 1015b), wat pöcSytam pöj 'szél összehordta bucka' 
(KT 755b), kdrdm nokSm ärjkal 'harkály csípte fatörzs' (Oö. 124/7), Vj. 
wat pörkimma täyi 'szél behavazta hely' (KT 731b), cuyi jöytdm juy 
'villám csapta fa'~(KT 135b, 932b). 

2.21.5. A cselekvéshordozó jelölése 
Az igenévben jelölt cselekvés végzőjére személynévmással és Px-szel is 

utalhat a szerkezet. A Px-et az igenév veszi föl, személynévmás mellett kötele
zően. A személynévmás használata fakultatív, pl.: V limam kul 'a megettem 

hal' (KV 147), wamaman loy 'a kettőnk vette ló' (uo.), mä wermäm kiriw 
'az én csináltam csónak' (uo.). 
Az igenév cselekvéshordozója megegyezhet a mondat alanyával. 
A logikai alannyal: 
V k un d w a j i w el mai w a j § y päni maniyan joypa 'a férfi fogta 
a megölte vadat és hazament' (Oc. 119/17). 
A nyelvtani alannyal: 
V ajläna 9 pi m lit dm w el mal j ö y a r k i w et lär\ki oytârjurija 
tuta manhmas 'egyszer apám a maradék megölt 15 mókusát Oytarjurijba, 
vinni indult' (Oc. 100/11). 
A cselekvéshordozó és a mondat alanya különbözők: 
V ar\kitlna lin tumin kul köyartasta 'anyjuk a kettejük hozta halat meg
főzte (Bukv. 142), tinimäm loy tinal kos nüjtin 'az eladtam ló húsz rubelba 
kerül' (KT 1003b), mä wamäm (v. lotmam) joyal törj naldw 'az én vettem 
íj jól lövő' (KT 645b, 991b). 

2.22. Az utótag határozói jellegű 
Néhány szerkezet nem tisztán tárgyas, hanem inkább határozóval bővít

hető igéből képzett igenevet tartalmaz. Ezek általában átvit t értelmű vagy 
továbbképzett igék. így a jelzett szó a mélyszerkezetben nem tárgyi hanem 
határozói funkciójú. 

V l'äl' ma n am \ö y nd poisemd cuyayan 'had mente úton jégeső esett ' 
(KT 657b). A kiinduló mondat: * löyna Pöl manas 'az úton had ment'. 
V köt pânam nipik 'kéz helyezett papír, kézjeggyel ellátott írás' (KT 453a) 
•<= * nipikâ köt páni 'a papírra kéz helyeztetett' 
Vj. jar\jar\am juy 'megvizesedett fa'-<=* juya jarjk jar\ayal 'a víz belépett 
a fába' 
Ide kívánkoznak a befejezett melléknévi igeneves ünnepnevek is: 
V lawapanőam jimar) kotl 'hét megérett ünnepnap, vasárnap' (KT 1082a), 
semä pitam kotl 'született (szemre jutott) nap, születésnap' (KT 355a). 

2.23. Néhány szerkezetről nem lehet eldönteni, hogy aktív vagy passzív 
értelműek-e, mert az eredeti ige tárgyas és tárgyatlan jelentésben is használa
tos. Megfelelő szövegkörnyezet segítene a döntésben. 

V köyram kul 'főtt, főzött hal' (KT 380a), W j . püntam kul 'száradt, szárí
tot t hal' (KT 380a, 714a), Vj. patám kul 'fagyott, fagyasztott hal' (KT 
770a), V nawtam juy 'úszott, úsztatott fa' (KT 587a), mitälam käsi 'szegő-
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dött, szegődtetett, alkalmazott ember' (KT 552b), jisem sem 'sírt, kisírt 
szem' (KT 189b). 
Az utóbbi szerkezetet valószínűleg csak a magyar nyelvérzék fogja föl 
tárgyasnak. 

2.24. Az ot ós a täyi utótagú összetételek 
Ezeket az alakokat azért tárgyaljuk külön, mert bár aktív és passzív 

szerkezetek egyaránt akadnak köztük, összetartoznak. 
2.24.1. ot utótagúak 
Az utótag funkciója az, hogy a cselekvés eredményének tárgyszerűségét 

hangsúlyozza. 

Passzív szerkezetek: 
V weramot 'megtett, csinált dolog' (KT 235a, KV 147), lisar\ka weramot 
'nevetésre csinált dolog, tréfa' (KT 491a), mama ot 'adott dolog, ajándék' 
(KT 553b), W j . tänay mam(a) ot 'kálimra adott dolog' (KT 1002b), kösam 
ot 'talált tárgy' (KT 438a), V jantâm ot 'megvarrt, varrott dolog' (KT 
175a), Vj. jotam ot 'vásárolt dolog' (KT 1001b). 
Birtokos személy jellel: 
V limai ot 'ette dolog, amit megevett' (KT 1098b), torama mamän (pän-
mari) ot 'istennek adtad (raktad) dolog, áldozatod' (KT 1016a!, Vj. Utal 
ot 'megrakta dolog, terhe' (KT 1111b). 
Aktív értelemben az ot személyre vonatkozik. A folyamatos igenévi elő-

tagú szerkezetek között is előfordult családtagokra vonatkozó összetételekben. 
Erre utal a Vj. sur am ot 'halott dolog, gyerek-halott' kifejezés is, melyet saját 
gyerekről beszélve használnak: mä suràmotam 'halott gyermekem' (KT 879). 
A Px itt valóban a birtokosra vonatkozik, nem a cselekvőre. Érdekes a W j . 
potam käsi 'szökött ember, szökevény' és a Vj. potamot 'ua.' (KT 769b) össze
vetése. A käsi utótagú szerkezet ismerős személyre vonatkozik, az ot utótagú 
ismeretlenre. 

2.24.2. täyi utótagú szerkezetek 
A szerkezetek egy részében a jelző-jelzett szókapcsolat valóban konkrét 

helyre utal. A szerkezet tagjaihoz végződések is járulnak: az igenév a cselek
vőre vonatkozó személy végződóst, a täyi határozóragot vesz föl. A szerkezet 
helyhatározói mellékmondatot helyettesít. M. P. Balandina és Gulya János 
idézett cikkükben a täyi -f- Cx alakokat névutónak tartják. 

V sawsd iki am á s mal t a y ij a toypa kifas 's. apó ülte helyére oda 
maradt ' (Oc. 114/24), kdlyos kartowja amtam tayija joyamaman, ma fu 
köl atlam 'a kolhoz krumpli ültetett helyére érvén azt mondom' (Oc. 101/6), 
maram pä tayitoy p änt a m t a y ij o y menüi 'csak néhol száraz helyen men
nek' (Oc. 108/14). 

Sok kifejezésben a täyi elveszti konkrét jelentését, és a cselekvés vagy a 
történés eredményére utalván elvont főnevet képez az igenévből. A kifejezés 
magyarra -ás\-és képzős főnévvel fordítható. Cselekvés eredménye: 

V wakantam täyi 'gyalult hely' (KT 220a), jerimma täyi 'vonalhúzott 
hely, vonás' (KT 186a), köneaytam täyi 'karmolás' (KT 408b), joyram täyi 
'csomó' (KT 138b), joyim täyi 'bevágás, jegy' (KT 151a). 
Történés eredménye: 
V muyati rüyamtam täyi 'keresztül szakadt hely, szakadás' (KT 515b), 
kankamtam täyi 'repedés' (KT 413b), pataylam täyi 'sötétedett hely, sötét-
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Bég' (KT 769a), lökdn nula pitdm täyi 'út egybe jutott helye, útkeresztező
dés' (KT 472b), toydlima täyi 'tűz ette hely, égés' (KT 1098b). 
A fenti kifejezések, mivel nem mondatban állnak, csak az illető cselek

vés vagy történés eredményére utalnak idői vonatkoztatás nélkül. A täyi azon
ban, bármennyire is elveszti konkrét jelentését, időhatározói mellékmondatot 
helyettesíthet az igenévhez kapcsolódva: 

V tu pirnd manna joy t um i tê y ind ajnäm jay nd\dkalt 'aztán amikor 
hazavittem (passz !?) mindenki megörült' (Oc. 111/4). 
Okhatározó : 
Vj. ma p äcamam t ä y ind j u y a rayimën tayalêm 'én fáradtságom
ban fának támaszkodtam' (KT 796a). 
Tárgy: 
V. apila erydltd d t]Jcil wumal tê y i 'apjának elmesélte az anyja 
látott helyet (az anyja látását)' (Oc. 117/26). 

CSEPREGI MÁRTA 

Ostostj akische Partizipialkonstruktionen 

von MÁRTA CSEPREGI 

Dieser Aufsatz ist Teil einer größeren Arbeit, die sich mit den Partizipialkon
struktionen des Vach-Vasjugan-Dialektes des Ostjakischen beschäftigt, und worin die 
adverbialsuffixlosen Formen des Partizips Präsens (mit dem Ableitungssuffix -tdj-tô) 
und des Partizips Perfekt (mit dem Ableitungsuffix -wa/-m5) untersucht wurden. Ohne 
Flexionssuffix oder mit possessivem Personalsuffix haben sie im Satz eine attributive 
Funktion. Demnach, ob der nachstehende Teil der Konstruktionen in der Tiefenstruktur 
eine Subjekt- oder Objekt- bzw. Adverbialfunktion inne hat, teilen wir die attributiven 
Konstruktionen in zwei Gruppen ein: die eine Gruppe weist einen aktiven (amêst iki 
'sitzender Alte'), die andere einen passiven (wefom kul 'getöteter Fisch') nach stehenden 
Bestandteil ein. Die 1. Partizipien sind eher in Konstruktionen durch aktiven, die 2. Parti
zipien dagegen eher durch passiven nachstehenden Bestandteil gekennzeichnet. 

Eine Gruppe der attributiven Konstruktionen hat den ausgeprägten Charakter 
von Wortzusammensetzungen. Die Zusammensetzungen können auf Grund der Bedeu
tung und des nachstehenden Bestandteils in verschiedenen Semantiächen Gruppen geteilt 
werden (wie: Handwerknamen, Tiernamen, Pflanzennamen, Körperteilnamen, Sternen
namen, die Namen der Monate, Feiertage und Werkzeuge, der Gegenstände und Orte der 
Umwelt, sowie Namen der Tongebung und abstrakten Tätigkeiten). 

Da im Wj.-Ost jakischen die Partizipien nie substantiviert werden können, sind 
die nachstehenden Bestandteile (von sehr wenigen Ausnahmen abgesehen) immer not
wendig. Bestimmte nachstehende Bestandteile haben unabhängig von ihrer lexikalischen 
Bjedeutung eine substantivisierende Funktion (Z. B. ot 'Gegenstand, Ding', täyi 'Ort', 
soj 'Laut, Geräusch', kirn 'Fähigkeit' usw.). 
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