
Még egyszer a vogul tárgyas igeragozás I-jéről 

1. A vogul tárgyas igeragozásban az egyes számú tárgyat az 1. és 2. 
személyben egy l elem jelöli. Az É nyelvjárásban például ezek az alakok így 
hangzanak: Sing. 1. totihm 'hozom', 2. totihn 'hozod', Du. 1. totihmen, totilamdn, 
2. totildn, Plur. 1. totiluw, 2. totihn. A T nyelvjárásban az l morféma valameny-
nyi személyben megvan, mégpedig a jelen és a jövő időben, valamint a felté
teles módban, vagyis a jelen idejű cselekvésre vonatkoztatott igeidőkben. 
Például: jelen idő Sing. älänthm 'ölöm', älänthn 'ölöd', älä'ntil 'öli' stb.; 
jövő idő Sing. älihm, älildn, älil stb. Az É nyelvjárásban az egyes számú 
tárgyat 3. személyben — a többes szám kivételével te rag fejezi ki: Sing. 
3. totite, Du. 3. totiten (Plur. 3. totijandl). A T nyelvjárásban a t elem a praeteri-
tum valamennyi személyében megvan. Ugyanitt a 3. személyű alak végén l is 
jelentkezik, ez azonban feltehetőleg másodlagos, későbbi eredetű. Például: 
jelen idő Sing. 1. äläshm, 2. äläshn, 3. älästil stb. 

2. A vogul tárgyas igeragozás l elemét többen (BUDENZ, UA 314—315, 
3 4 6 - 3 4 8 ; FOKOS: NyK 40: 405 -408 ; R É D E I : MNy 58: 432—433) a vogul 
3. sz. birtokos személyjel {-te) í-jével hozták összefüggésbe. Ez azonban hang
tani okokból nem állja meg a helyét (1. LIIMOLA: CSIFU 1: 314—315, MSFOu. 
150: 198). 

KLEMM (NyK 47: 92—95) szerint az l eredetileg kurzív-duratív-konti-
nuatív képző volt, mely mozzanatos cselekvést kifejező igékben jelen időjel
ként volt használatos, majd később az egyes számú tárgyra utaló elemmé vált. 

H O N T I (NyK 73: 147—152) a kérdéses / elemet az instrumentalisraggal 
(pl. apai 'bölcsővel') kapcsolja össze. Véleménye szerint az igeragozásba beha
tolt l eleinte a részleges tárgyat, majd később általában a tárgyat jelölte. 
Ennek a magyarázatnak az a gyengéje, hogy az l instrumentalisrag — tehát 
egy esetrag — a tárgyas ragozású igealakokban időjelek után következne. 
Nehézséget jelent továbbá az is, hogyan vált az eredetileg részleges tárgyat 
jelölő l a határozott teljes tárgy jelölőjévé. 

LIIMOLA a I I . Nemzetközi Finnugor Kongresszuson egy új magyarázattal 
állt elő (CSIFU 1: 313—318). Eszerint a vogul tárgyas igeragozás l-je a dever-
bális -l névszóképzővel volna azonos. Az -l képzőre vonatkozóan vö. AK läpdl, 
Szo. lapu 'die Zeit im Spätwinter, wo der Schnee den Skiläufer trägt ' (AK 
lap- stb. 'sich erheben; tragen (vom Schnee usw.)'). A tárgyas igeragozás a 
vogulban eredetileg birtokviszonyt fejezett ki. Tehát: totildm 'hozom' («— 'az 
én hozásom'). Később (MSFOu. 150: 198—204) — H O N T I fent említett cikkére 
reflektálva — újra visszatért a kérdéshez. Az elemek sorrendiségére vonatko
zóan megállapítja, hogy hasonló sorrend (tehát időjel + képző) van a vogul 
praecativus (nála Deminutiv-konjugation) igealakjaiban is. 
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3. LIIMOLA szerint tehát a tárgyas igeragozás l morfémája a deverbális 
-l névszóképzővel volna azonos és a tárgyas igei paradigma tagjai eredetileg 
deverbális névszók lettek volna. Véleményem szerint a vogul tárgyas igerago
zásnak birtokos személyjeles deverbális névszóból való eredeztetése (totildm 
'az én hozásom' -> 'hozom') szintéri nehézségekbe ütközik. A tárgyas igerago
zás kialakulósa ugyanis feltehetőleg már az ugor korban megkezdődött, vég
leges kifejlődése azonban csak az egyes ugor nyelvek külön életében történt 
meg (vö. R É D E I : MNy 58: 432). Ha pedig a tárgyas igeragozás ilyen késői 
keletkezésű, akkor nehezen érthető meg egy cselekvést kifejező névszónak 
— az ősvogulban ! — verbum finitummá való átalakulása; az ige és névszó 
elkülönülése ugyanis a finnugor korszak végére már lezárult.1 

Véleményem az l eredetét illetően annyiban tér el LiiMOLÁétól, hogy 
az l-t nem deverbális névszóképzőnek, hanem denominális kicsinyítő képzőnek 
tar tom. A PU denominális névszóképző (kicsinyítő képző) van meg pl. a 
következő vogul szavakban: TJpârjkdl, P porjkdl 'Schulterbein, Vorderbug'; 
É nêtl'e 'asszonykák' (wéí'nők'); E kätläydm 'kezecskéim'; É sâsdl lap 'nyírhéj
takaró ' (säs 'nyírhój'); kwoü äyi 'középső leány' (kwot 'közép'). Az / palatafi-
zációja (a nette, kätl'äydm stb. alakokban) másodlagos. Az l kicsinyítő képzőről 
1. SZABÓ: NyK 34: 451, 453; LEHTISALO: MSFOu. 72:146. Űgy vélem, hogy az 
l deminutiv képző eredeti funkciója a vogul tárgyas igeragozás alakjaiban 
ugyanúgy praecativusi lehetett, mint a -kwe ~ -ke és -ris ^ -rdé kicsinyítő 
képzőké: totikem 'szívesen, szeretettel hozok', totirièdm 'én hozok, szegény 
(nehéz nekem)' (vö. KÁLMÁN, ChrestWog 61). A vogul kedveskedő mód (prae-
cativus) areális vonatkozásairól 1. R É D E I : É F O U . 14 (sajtó alatt). Az -l kicsi
nyítő képző a vocativusi és affektív jelentésárnyalat kifejezése céljából leg
először talán a felszólító módú alakokban jelent meg: sg.-du.-pl. .toteln 'hozd' 
— 'hozzátok (ketten, többen)', T tàtdhn 'hozd', älifon 'öld meg', älilän 'öljé
tek meg'. Ezek eredeti jelentése 'hozd, kedves !' stb. lehetett. A vocativus 
és az imperativus összefüggéséről 1. STEINITZ, OVE 2: 136—137; R É D E I , 
A felszólító módjel eredete a magyarban (sajtó alatt). Ezzel kapcsolatban 
megjegyzem, hogy praecativusi forma a jurákban csak az imperativusban 
ismeretes ( H A J D Ú , ChrestSam. 64; R É D E I É F O U . 14 (sajtó alatt). 

A vogul alanyi és tárgyas igeragozás személyragjai az 1. és 2. személyben 
eredetileg egybeestek. I t t tehát az l-re, mint megkülönböztető morfémára 
szükség volt. Mármost az eredetileg vocativusi-affektív szerepű -l kicsinyítő 
képző egyrészt a tárgy jelölése céljából — a kicsinyítés és determinálás viszo
nyáról 1. LIIMOLA: M S F O U . 150: 201 kk. —, másrészt a (zavaró) homonímia 
kiküszöbölése végett behatolt a tárgyas igeragozás 1. és 2. személyébe. A 3. 
személyben már korábban — az ugor, esetleg az obi-ugor kortól kezdve — 
a 3. szemólyű birtokos személyjel szolgált a tárgyas igealak kifejezésére, vö. 
sg. 3. totite 'hozza', du. 3. totiten '(ketten) hozzák'. A pl. 3. sz. totijandl alakról 
1. LIIMOLA: MSFOu. 127: 230—231, 150: 200—201. Az l általánossá válása a 
T nyelvjárásban a jelenre vonatkoztatott igeidők valamennyi személyében 
(1. MUNKÁCSI, VNyj. 292—294) későbbi fejlődés, analógiás kiegyenlítődés 
eredménye. 

RÉDEI KÁROLY 

1 Melléknévi igenévnek verbum finitummá való fejlődése — különösen a 3. sze
mélyben - persze az egyes finnugor nyelvek életében is végbemehetett. I t t azonban mind 
alaktani, mind mondattani szempontból egészen más jelenségről van szó. 
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Nochmals zum l der wogulischen objektiven Konjugation 

VOn KÁROLY RÉDEI 

In der objektiven Konjugation des Wogulischen wird das singularische Objekt in 
der 1. und 2. Person durch ein Element l bezeichnet (z. B. N totÜ9m 'ich bringe es', 
totifon 'du bringst es' usw.). Zuerst gibt Verf. eine Übersicht über die früheren Meinungen 
hinsichtlich der Herkunft des i-Elementes. 

Verf. hält das Element l für ein denominales Deminutivsuffix. Die ursprüngliche 
Funktion des Deminutivsuffixes l in den Formen der wogulischen objektiven Konjuga
tion mag ebenso eine präkative gewesen sein wie die der Deminutivsuffixe -kwe «~ -ke 
und rié ~ -raé : totikem 'ich bringe etwas gern', totiriéom 'ich bringe etwas, ich Armer'. 
Das Deminutivsuffix l t rat zum Zwecke des Ausdrucks einer vokativischen und affektivi-
schen Bedeutungsschattierung vielleicht zunächst in der Form des Imperativs auf (totein 
'bring es' •*- 'bring es, sei so gut'). 

Die Personalsuffixe der wogulischen subjektiven und objektiven Konjugation fie
len in der 1. und 2. Person ursprünglich zusammen. Hier bestand demnach ein Bedürfnis 
nach dem l als bedeutungsdifferenzierendem Morphem. Jetzt drang das ursprünglich 
vokativisch-affektiviseh gebrauchte Deminutivsuffix l teils zur Bezeichnung des Objekts, 
teils zum Zwecke der Beseitigung eines Homonymenkonfliktes in die 1. und 2. Person 
der objektiven Konjugation ein. 


