
Keleti osztják igeneves szerkezetek 

II.1 

Határozói funkciójú igenévi alakok 

3. A határozóragos melléknévi igenevek 

A melléknévi igenevek határozóragokkal és esetlegesen bővítményekkel 
mellékmondattal egyértékű szószerkezeteket alkotnak. Az alábbiakban ezeket 
vizsgáljuk több szempontból: belső felépítésük, bővíthetőségük és mondatbeli 
helyük, szerepük szempontjából. 

Az igenévi szerkezeteket a nyelvnek az a törekvése hozta létre, hogy egy 
mondatban egy verbum finitum alaknál több ne legyen. Az igei állítmány által 
kifejezett cselekvéssel kapcsolatos többi cselekvésre igenévi szerkezetek, a fő-
igével való viszonyra az igenevek végződései utalnak. 

A vahi nyelvjárás esetragokban gazdag Az alapeseten kívül hét esete van, 
míg az északi nyelvjárások csak két határozóragos főnévi esetet használnak. 
A melléknévi igenevek azonban csak három esetraggal kapcsolódnak. Ezek 
közül kettő (a locativusi -nd és a lativusi -A) ugyanaz, mint a használatos 
északi ragok. A harmadik, az ablativusi -oy rag lényegesen ritkábban fordul 
elő, inkább csak a régebbi szövegekben, de ezáltal lesz teljes az a rendszer, mely 
a határozószókra és a névutókra is annyira jellemző a finnugor nyelvekben: 
az irányhármasság. 

A végződések kevés száma miatt gyakori a nyelvtani homonímia. 
Míg a ragtalan melléknévi igenevek jelzőként a főnévi csoport részei vol

tak, a határozóragosak az igei csoportba tartoznak, az állítmány bővítményei. 
Lássuk egy mondat mélyszerkezeti elemzését: 

war wermöyä pdrtäy jösöy 'a halfogó rekesztóket megcsinálván (mi) vissza 
jöttünk'. 

NP VP 

/ \ 
Adv V 

/ \ 
NP' Coor 

/ \ \ 
S' N \ 

/ \ \ \ 
NP" VP" \ \ 

i \ \ 
( marj ) war wersüy -m -a 

NP = NP" 

1 A N y K 80(1978)/1. s z á m á b a n közölt t a n u l m á n y fo ly ta tása . A rövidí tés jegyzéket 
és a j e lmagya ráza to t 1. i. m . 31 — 32. 

4 Nyelvtudományi Közlemények 81/2. 
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Hogy milyen határozóról van szó, az az igenóv akcióminőségétől és a határozó
ragtól függ. A folyamatos igenevek inkább egyidejű időhatározói és célhatáro
zói, a befejezettek egyidejű, előidejű időhatározói, módhatározói és okhatáro-
zói szerkezeteket alkotnak. A funkciók eloszlását a következő táblázat mu
tatja. A zárójelben levő számok a példaanyagomban való előfordulásra utal
nak. 

w»/w» aß oylöy 

Folyamatos egyidejű időhatáro
zói (9) 

célhatározói (21) egyidejű időhatározói 
okhatározói (11) 

Befejezett egyidejű előidejű 
időhatározó (27) 

előidejű időhatározói 
módhatározói (45) 

előidejű időhatározói 
okhatározói (7) 

Az igenévi szerkezetben utalni lehet az igenév által jelölt cselekvést végző 
személyre. Ez a Px-ekhez hasonló személy végződésekkel történik. A különb
ség az, hogy a névszókhoz kapcsolódó Px-ek redukált magánhangzókat tar
talmaznak, az igenevek személyvégződései pedig teljes képzésű magánhangzó
kat. A toldalékok kapcsolódási sorrendje az ugor nyelvekre jellemző: B + I*x + 
Cx. 

A Px használata szerint három csoportba sorolhatók az igenévi szerke
zetek. 

1. Kötelező a Px, ha 
a) a cselekvéshordozó a szövegösszefüggésből ismert, de az igenévi 
szerkezetben nem szerepel: tu amastamoy 'ott ültömben' (EOCh. 118/2). 
b) a cselekvéshordozó személynévmással kifejezett: 
. . . mä norjä läwattämät 'hogy én téged megetesselek' (0ö\ 118/34) 

2. Elmarad a Px 
a) általános alany esetén 

időre, időjárásra vonatkozó történésre utaló szerkezetekben: itney pitaka-
tamna 'estévé válva' (EOCh. 136), lök ötmay jamana 'amikor az út elromlott' 
(Bukv. 127). 

3. A Px használata nem kötelező, de lehetséges, ha 
a) a cselekvéshordozó Loc (Erg.) raggal jelölt a szerkezetben (passzív 

szerkezet): Jelölt: ikina käsmälä käniikitawal 'az öreg észrevévén megijedt' 
(EOCh. 142). Jelöletlen: arjkim jayna üäyiytä tuyakatamna 'anyámnak az embe
rek által temetni vitelekor' (00. 102/17). 

b) a cselekvóshordozó nominativusi főnévként szerepel a szerkezetben. 
Jelölt: parni joy lar\amalati 'a tündér beléptekor' (Oc. 117/22). Ritkán jelölet
len: asät joypa manamna 'amikor az anya a lányaival hazament' (Szj. 26). 

3.1 Folyamatos melléknévi igenevek határozóragos alakjai 
3.11. B + -ta- + (Px) + -na 
A folyamatos melléknévi igenóv locativusragos alakja egyidejű időhatá

rozói mellékmondatot helyettesít. Karjalainen nyelvtani feljegyzései között 
szerepel néhány paradigma, szótárában pedig főleg Vj. példamondatok. A Loc. 
ragja nála -ne. 
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V msntämne wdlläm 'mentemben, miközben megyek, elveszem' (KV 127), 
dlatamne 'amikor fekszem' (KV 147), de: dlamamne 'amikor feküdtem' 
(uo). mdtä wältdnne 'senki lévén' (ritkán) (KT 497a). Vj. sat pöt eldytdn-
talnd '100 pud hordásakor' (KT 123a), mä mdntdmne walim 'útközben ve
szem' (KV 176), jöy mdntälne mä nd\dyldm törj 'ő elmentén én örülnék' 
(uo). 

Az újabb vahi anyagban mindössze két példát találtam. Ezt a funkciót -m 
képzős igenévvel is teljesítheti a rag, de a folyamatos igenevű szerkezetek jelen
tése talán általánosabb. 

V i ki p a rjk § l k d n d kint d n d jay ajnäm tayala läwdmpdlt (oypi) 
'az apó lapockájának csikorgásakor mindenki felé fordul' (Oö. 124/6), 
ot tutend töl nirji koy mdnli 'amikor terhet visznek, még messzebb 
mennek' (Oö. 108/10). 
3.12. B + td + (Px) -f ä 
A folyamatos melléknévi igenév lativusragos alakja célhatározói és idő

határozói mellékmondatot helyettesít. Célhatározóként: 
Ezt az alakot gyűjtésemben tizenöt példa képviseli, és mindegyikben a 

cselekvő személy is jelölve van. A mondatokból hét felszólító értelmű. 
Az igenév cselekvéshordozóia a következő esetekben megegyezik a ver

bum finitum által kifejezett cselekvés alanyával, N P = N P " : 
V mä il-àlintdlêm iynd mänt nuy-litd täyi dntd w ut ama 'én lefekszem, 

hogyne lássam, amikor a medve fölfal engem' (EOCh. 137), tupirna jay 
lit il ät i toyd weryält 'ezután a nép tüzet rakott, hogy egyen' (Oö. 
103/30), joy Idrjüdy lit in ä 'gyertek be, hogy egyetek' (Oc. 120/13), 
tuti wdlydlmen, Utat dntd mëntaydltamênati 'így éltünk, hogy 
az éhhalált elkerüljük' (Oc. 104/21), jay mina merdm ik ontêrnê djpä-
kippä jdlilwdlt w el dm kul t otkêltdlati 'az emberek hozzánk ha
vonta csak egyszer-kétszer jönnek, hogy elszállítsák a fogott halat ' (Oë. 
104/17). 

Két esetben az igenév- jelölte cselekvést az alany valaki mással (másokkal) 
közösen végzi: 

V äldtj jäld nuk-külä köt t] a m d ntämdnä 'reggel korán kelj föl, 
hogy hat tyúra (vadászni) menjünk' (EOCh. 135/1), §pim kul emdrtä jdlil-
wdl litämdnä 'apám halat meríteni jár, hogy együnk (evésünkre)' 
(Oö. 104/22). 

A további példákban az igenév személy végződése más cselekvőre utal, mint a 
verbum finitum alak. Két felszólító mondatban az igenév cselekvéshordozója 
megegyezik a beszélővel: 

V tey joyä, mä no r\ä law dttämät 'ide gyere, hogy megetesselek' 
(Oö. 118/34), nörj, iki, porjla kil'ta, mä k il y ê n \ d y s & t k Um tuta-
mat i 'te, apó, húzódj félre, hogy az unoka ürülékét kivigyem' (Oö. 
115/19). 

Kettőben az igenévi személy végződés az igei állítmány tárgyára utal: 
V äl jisä, pdyäli-kaw äl kutdlti, dntd çdk d j i stälä 'ne sírj, a fiút 
ne zavard, hogy ne nagyon sírjon' (Oö. 1D2/12), V]. jöyd pirtä t d y j ön-
tälä 'parancsold meg neki, hogy ide jöjjön' (KT 738a) 

Független cselekvéshordozóval: 
Vj. m i n i nt ä m d n ä kul welkäl 'mi (2) evésünkre halat fogott' (KV 
203), kör wdtdytnntä maswdl ka konkd mtala 'kályhát gyújtani kell 
a ház melegítésére' (KV 202). 

A* 
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A felsorolt példákban egy kivételével az igenévi szerkezet a mondat végén 
áll, vagyis az állítmány után. Ez az osztjákban, mint a többi finnugor nyelvben 
is, igen ritkán fordul elő. Ali vei az igeneveknek általában egy vagy két bővít
ményük van, talán magyarázható ez azzal, hogy a nyelv az állítmány közvet
len alárendeltjeit úgy igyekszik elválasztani az igenévi szerkezet bővítményei
től, hogy az egész szerkezetet hátraveti. Az igenóv cselekvéshordozója minden 
esetben jelölt, tehát a szerkezetben némi lappangó predikatív viszony van, 
a szerkezet ezzel valamelyes önállóságra tesz szert, ez az önállóság jogot ad 
neki arra, hogy szabadon változtathassa helyét. Az ilyen mondatok is bizonyí
tékai annak, hogy az igenévi szerkezetek közbülső fokot képviselnek a mondat
rész és a mellékmondat között. 

Meg kell említenünk, hogy hasonlóképpen a mondat végén, vagyis az 
állítmány után áll a főnévi igenév, amikor célhatározói mellékmondatot he
lyettesít. Ez a jelenség a kétféle igenévi alak rokonságára utal, sőt megkockáz
tathatjuk azt a kijelentést is, hogy ezekben az esetekben nem főnévi igenéwel 
van dolgunk, hanem személy jelölés nélküli lativusragos melléknévi igené w e l . 
(A lativus és infinitivus kapcsolatáról más nyelvekben 1. H A J D Ú : Mészöly-Emi. 
Szeged 1961. 1 1 9 - 1 3 1 ; N Y Í R I : CIFU 115—120.) 

V min kdskdlmdn, wokali ämpdna dnt d nuy lit äti 'mi futottunk, 
hogy a kutyák a rókát meg ne egyex' (Bukv. 133), os dj pult kdjsdtd 
la y dt\tati 'még egy lyukat hagyott kijárni' (Oö. 104/13). 

Időhatározóként : 
KABJALAINEN nyelvtani feljegyzései között időhatározói funkciójú ada

tok is szerepelnek: 
Vj. mä mdntämä jdm torma jdyal 'mire elindultam, jó idő lett ' (KV 
176), jöy mä mdntämä jowel 'ő én indulásomra jött (amikor elin
dultam)' (uo.). 

Ilyen példákat máshol nem találtam, így nem is kell törvényszerűnek vennünk. 
Nem tekinthető szabályos alaknak az a Vj. példa sem, ahol a ragos ige

név főnévi igenév helyett, a maswdl 'kell' bővítményeként, tehát állítmány 
névszói részeként szerepel: 

Vj. mä jin kätLdwtämä maswdl 'nekem őket össze kell adnom' (KT 460b). 
A mondatok szerkezeti képe ilyen: 

§pim kul emdrtä jdlilwdl litämdnä 

.ßßim k.e. jelilwal li- -ta 
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3.13. B + ta + (Px) + öy 
A í-képzős igenév -oy/-öy ablativusi határozóraggal kapcsolódva egy

idejű időhatározói mellékmondatot helyettesít. Karjalainen nyelvtani feljegy
zései között paradigmaszerűen a következő alakok találhatók: 

V mantämöy wdlim, wdsim 'megyek és veszem, mentem és vettem, man-
tänöy 'mentedben' stb. (KV 127), kastälöy 'futván (ő)' (KV 147), amas-
tamoy 'ültömben, miközben ülök' alatamoy 'fektémben, amikor feküdtem 
(fekszem)' (uo.). 

Az újabb gyűjtésű szövegekben öt példa közül négyben szintén egyidejű idő
határozó az igenévi szerkezet. Az igenevek cselekvéshordozója nem egyezik 
az alannyal. A nyelv minden esetben megtalálja a módját, hogy utaljon a cse
lekvő személyre. 

1. Megnevezi, sőt Loc. (Erg.) raggal nyomatékosítja is. Az igenév nem 
kap Px jelet. 

V tu hat t o y a n a lit ö y, tu pä mdy jay kötwälläl moSa mdy uja ki-
IdntdWdktdt 'a ház égése (tűztől etetése) közben ezek az emberek derékig 
a földbe süllyedtek' (08. 120/19). 
2. A szövegösszefüggésből már ismert cselekvőre csak P x utal: 
V it an l i mi n am § st il o y iki kilyala tu kol tiytês 'este vacsorázva 
ültünkben az apó így szólt unokájához' (EOCh. 135), tu am 3 st a mo y 
welit sayêltdwëlt 'miközben ülök (látom): rének szaladnak' (Oé. 118/2). 
A két azonos időben zajló cselekvés közül mindig az igenév fejezi ki a 

tartósabbat: már elkezdődött, de még nem fejeződött be, amikor a verbum 
finitum által jelölt cselekvés zajlik. A fő cselekvés mellett az igenév által kife
jezett cselekvés másodrendű szerepet kap, és ez rokonítja a határozói ige
neves szerkezetekkel. A különbség csak a személyre utalni tudásban és a 
független cselekvéshordozóban van. A határozó némi függetlenséggel bír, 
mert sohasem közvetlenül az állítmány előtt áll, hanem megelőzi a predi-
katív szerkezetet. A mondatrészek elhelyezkedésének sorrendje ilyen: 
Adv + N P + VP. 

Egy mondatban az igenév és a ragozott ige viszonya nem tisztán idői, 
hanem okhatarozói. Ez a mondat annyiban is különbözik a többitől, hogy míg 
azokban az igenévi szerkezet a mondat elején, tehát az állítmány előtt foglal 
helyet, ebben az okhatarozói mellékmondatot helyettesítő kifejezés a mondat 
legvégén áll. Emlékezzünk a T - f A alakú célhatározói gerundiumokra, a mon
datban ezek is hátravetettek az állítmányhoz képest. Az okhatározót tartal
mazó mondat: 

V arjkin kat palana alawal, tőyapa il körakkas kormayliltälöy 'Anyád 
a padlón fekszik, biztosan leesett, mert forgolódott' (Oö. 101/6). 
3.2. Befejezett melléknévi igenevek 
3.21. B + ma + (Px) + na 
Az w-képzős melléknévi igenév locativus raggal egyidejű vagy előidejű 

időhatározói viszonyt fejez ki. Karjalainen példái azt sugallják, hogy az akció
minőségtől függetlenül a -na rag mindig egyidejű időhatározót alkot. A befe
jezett igenév múlt idejű igével, a folyamatos jelen idejűvel kapcsolódik. 

V amasmamns 'amikor ültem, als ich sass', amastamns 'wenn ich sitze' 
(KV 147), dlamamne ëuyiyên 'miközben aludtam, esett a hó, während ich 
geschlafen habe' (KV 147), êlatamne 'als ich liege' (uo.). 
V kotLamna jus v. kotzitana jus 'virradatkor jött ' (KT 365a), ugyanezt a 
Vj. határozói igenévvel fejezi ki: kotllmin joyäs, kotLamtamin jos ua. (uo.). 
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Karjalainen a Vj. nyelvjárásban fölfedezni véli az elő-, egy- és utóidejűség je
lölésének szabályát is: 
Egyidejű: -ne raggal 

mä alintamamne 'als ich lag' 
Előidejű: pirne névutóval 

mä alintamam pirne 'miután feküdtem, nachdem ich gelegen habe' 
Utóidejű: -lay fosztóképzővel 

mä dlintUyamne 'mielőtt lefeküdtem, bevor ich mich niedergelegt hatte 
(ist etwas geschehen)' (KV 202—203). 
Az újabb gyűjtésekben előfordul előidejű időhatározói mellékmondatot 

helyettesítő szerkezet is: 
V äl d r\ nuk k ül mi In a, t'u kotl merd aj köl-pa ant otwal 'reggel föl
kelvén aznap egy szót sem szólt' (Oö. 117/10). 
Az idői viszonyítás mellett néha másféle határozói árnyalatot is kaphat 

az igenév. Állapothatározói: 
V mä Sk d m w älmamn § kanyalam '(amikor) én kicsi voltam, be
teg voltam' (Szj. 30). 

A ton 'volna' módosító szóval alakult szerkezet feltételes mellékmondat rövi
dítésére szolgál: 

V non k o j manna tör), kult tay tuyaslanpa '(ha) te akartad volna, 
halat hoztál (volna)' (Szj. 53), Vj. w a mämna ton tolkaltalim 'ha 
megvettem volna, mondanám' (KV 187). 

Ellentétes értelmű mellérendelt mondattal helyettesíthető a következő szer
kezet: 

Vj. joya wayamna anta jos 'őt hívtam, (de) nem jött ' (KV 202). 

Az igenévi szerkezetek felépítése 

3.21.1. Alanyi cselekvóshordozóval 
a) Az alany főnévvel vagy személynévmással jelölt a mondat elején: 

Nnom + (X) + I n g + Y + V 

V mä ni pik täjamamna ton nörjä mayäsim 'ha nekem könyvem 
lett volna, neked adtam (volna)' (Szj. 50), körak tu l äl a y samilna 
loytilä weläyan 'a sas így hadakozván megsebezte magát' (Oö. 112'21). 

Abban az esetben, ha az igenév és az ige cselekvéshordozója megegyezik, az 
alany csak egyszer jelenik meg a mondatban, általában az igenév cselekvés-
hordozója előtt, de előfordulhat közvetlenül utána is. Amikor az igenév előtt 
áll, könnyen a szerkezet tagjának fogható föl, az igenév birtokos jelzői bővít
ményének. Az oszt jakban ugyanis sem a nominativusnak, sem a genitivusnak 
nincs külön ragja, még a személynévmások ragozási paradigmájában sem. A 
funkciót a szórend és a kontextus jelöli. Jelen esetben kevés példánk van rá, 
hogy megvizsgáljuk, valóban milyen funkciójú a kérdéses nominativusi alak, 
de néhány megjegyzést tehetünk. 

A korák tu löTaysamilna . . . kezdetű mondatban a mutatónévmás az ige
név megkülönböztető jelzője. A körak viszont már nem lehet birtokos jelző, 
nem is a tu elhatároló funkciója miatt, hanem, mert a löytil visszaható névmás 
valóságos alanyt követel. A kapcsolódási viszonyok eszerint így alakulnak a 
mondatban: 
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korák t'u t'äl'aysamilna löytilä weläyan 

I I I I 

Alany Állítmány 

Az 'amikor kicsi voltam' jelentésű igenévi szerkezetek kilógnak ebből a képből. 
Véleményem szerint i t t a mä okdm wälmamnd számít összefüggő szószerkezet
nek, és az egész mondatnak rejtett alanya van. Meggyőző a következő mondat 
tanúsága: 

V djländ m ä okom w dl mamnê kdskän täliltd mdnyäldm 'egyszer 
amikor kicsi voltam, horgászni mentem' (Oc. 111/2). 

Ebben a mondatban a mä okom wdlmamnd egészében az djländ időhatározó pon
tosító értékű mellérendeltje. Vagyis a szerkezet fordítása nem: én amikor kicsi 
voltam, hanem: amikor én kicsi voltam. Ez megfelel a szórendi törvényeknek is. 

sjläna mä okom wêlmamns kaskän tätilta msnyähm 

I L _ J I I 

Á l l í t m á n y 

Rejtett alanyú mondatok más igékkel is előfordulnak, de a személyre utalás 
sohasem hiányzik. 

b) Az alany része az igenév cselekvéshordozói összességének. Az alábbi 
mondatban az igenév cselekvéshordozójára csak Px utal, az alanyok viszont 
a locativusraggal egyalakú ergativusraggal jelöltek: X 4- I n ^ 4- Nerg + 

V mä drjkim pörjla jömoynd dpimnd päni äliwsi dpilna mänt dr\kim eldwteki 
taypil-taypil älyälydn 'amikor anyám sírjához értünk, apám és äliwsi 
apja engem anyám fölött ide-oda (egyik oldalról a másikra) hurcoltak (2)' 
(Oc. 103/29). " 
3.21.2. Független cselekvéshordozóval 
a) A cselekvéshordozó személynévmással és Px-szel jelölt: 

"NT2 _!_ TTIPX -L "NT1 -U V " nom "T -L11loc \ -^ nom i T ak 

V loy j omäln d mä werdm 'amikor ő jött, én dolgoztam' (Szj. 29), 
Vj. mä m d nm ämn 9 jdm tor dm wdlkal 'én mentemkor jó idő volt' 
(KV 177). 

N1 4- N2 4- Inf* 4- V , 
-^ nom \ x* nom \ x l l l oc i T ak 

Vj. jöy mä nu kill m ämn d mdnkäs 'ő én fölkeltemkor elment' 
(KV 202). 
b) A cselekvéshordozó ragos főnévvel jelölt: 

Nnom + N* + X + I n P ^ + Nnom + Y + Vakt 
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V d rj ki m j a y n d ç ä y i y t ä tu y 9 k dt § mil 9 mä koç wdräytdyld-
yäfom, mänt dntd wdyält 'amikor anyámat az emberek temetni vitték, 
hiába kértem, engem nem vittek' (Oé. 102/17). 

Erre a nagyon érdekes szerkezetre itt egyetlen példánk van. A mondatban a 
jaynê végződése bár az ágensre utal, de nem az alanyra, mert időközben passzi-
vizáció ment végbe, és a logikai tárgy lett az alany (N3). Az igenév személy
végződése valószínűleg a passzív szerkezet miatt maradt el. Ugyanilyen szer
kezetű a 3.13. fejezetbeli t'u kai töyand litöy . . . kezdetű mondat is. 

c) A cselekvéshordozó csak Px-szel jelölt: 
(X) + Inj* + Nnom + (Y) + Vakt 

V tő y mdnmäln d älwd kőta tot amêswdl 'amikor odament, álwd 
a háznál ott ül' (Oö. 114/16). 
d) [-élő] jegyű alany esetében, vagyis amikor az igenév nem cselekvést 

hanem történést fejez ki, a személy végződés elmaradhat. 
"NT3 _i_ T n - P x - I - M 1 -1- V ** nom "T J-11loc "T X1 nom "T * akt 
[-élő] [ + t ö r t ] 

V ç o y 9 lőrjakdtemnd páni lök al m d y j d m d n 9 weli niû-
t'ekdteyäl 'amikor à hó elolvadt és az út elromlott, a rén megpihent' (Bukv. 
127). 
e) A személytelen szerkezetek szintén Px nélküliek: 

(Adv) + Ini^x + Vakt 

V itnay pitakatdmna il-lattdyaloy 'amikor beesteledett, eltemettük' (EOCh. 
136), kotldmne jüs 'pitymallatkor jött ' (KT 365a). 

Az eddigi példákban az igenévi szerkezet mindig megelőzte az állítmányt. 
Egyetlen mondatban fordított a sorrend: 

V köla särjki wälyas d sät j o y p a m dn d mn 9 'még világos volt, 
amikor az anya a lányaival haza ment' (Szj. 26), de ez a mondat szó

jegyzék példamondatai közül való, talán ezért eltérő a szórend. 
3.22. B + -719 + (Px) + ä 
Az -m képzős melléknévi igenév lativusraggal előidejű határozói viszony 

kifejezésére szolgál. Tyerjoskin és Gulya szövegeiben ez az alak a leggyakrab
ban előforduló ragos igenév (43 példa). Éppen ezért feltűnő, hogy a KT szó
tárban csak néhány ilyen példamondat van, és a nyelvtani feljegyzésekben a 
locativus- és ablativusragos paradigma mellett a lativusragos alak szóba sem 
kerül. Ráadásul Karjalainen elvétve előforduló példái nem is előidejű időhatá
rozók. 
Okha tározó: 

V na\dymala pr\k liwdl 'örömében vodkát iszik v. célhatározó: 
hogy örüljön . . .' (KT 616b), Vj. j äw 9 mäm 9 n ä kul tuwël 'mivel 
etettük, halat hoz' (KV 194). 

Célhatározó: 
V pam joyima 'füvet vágni, kaszálni' (KT 151a). 

Eredmónyhatározó : 
Vj. iki jö y nämä is 'a hold sötétté vált, elsötétedett' (KT 24a). 

A Karjalainen bemutatta nyelvállapotban előidejű időhatározó kifejezésére 
a pimd névutós igenévi szerkezet szolgált. A lativusragos igeneveket jelentés-
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tani és szintaktikai szempontból csoportosítjuk. Valamennyi példa a V nyelv
járásból való. 

3.22.1. Szemantikai csoportosítás 
3.22.11. Érzékelést, észlelést jelentők 
Ilyenkor a verbum finitum az észlelés reakciójaként létrejött cselekvést 

jelöli. 
ikina k ä s mal ä känt'ikintawal 'az öregember észrevéve (őt) megijedt' 
(EOCh. 142), mar\ so j 6 y kolmala juy oytija nuy lókkal 'a mi za
junkat meghallva fölugrott (egy) fára' (Szj. 44). 

Mivel valamilyen jelenség észrevételéről és az arra való reagálásról van szó, 
a két egymást követő cselekvés alanya azonos: N = N " 

3.22.12. Az igenév mozgást jelentő igéből képzett, és e mozgás megszűn
tével kezdődő cselekvést jelöl a verbum finitum: 

(N2) + In + W + V 
[ + dinamikus] [— dinamikus] 

a) Alanyi cselekvéshordozóval: 
kulal'ina ló y ä j ô mal ä pirilta 'a halacska hozzá jőve kérdezi' (EOCh. 
140), j o y j o minât, kul köyerydn 'haza érvén halat főztek' (Oö. 
113/4), parni joy lar\amalati, kuné pirali, aj köl-pa ant atwal 'a tündér be
lépvén a férfitől kérdeztetik, egy szót sem szól' (Oö. 117/22). 
b) Független cselekvéshordozóval: 
loy manmäläti, Mim nemin fa jisakatas 'ő elmenvén bátyám még 
jobban kezdett sírni' (Oö. 100/16), tuka ko ç w ä 7) mal äti, äjkuna 
os jöyti 'nem mászott messzire, a legény újból rálőtt ' (Oö. 123/42). 
3.22.13. Az igenév által jelölt cselekvés statikus az őt követő mozgást 

jelentő igéhez képest: 
(N2) + In + N1 + V 

[— dinamikus] [ + dinamikus] 

a) Alanyi cselekvéshordozóval: 
köt l äy almäl ä imilä pertäy kiraylas 'miután kicsit várt, az anyóhoz 
visszatért' (EOCh. 142), máska am § s m § lat, juya manayan 'kicsit 
üldögélvén fáért ment' (Oö. 117/23), pir kotl mä ma j al mama partay 
joyälam 'másnap én megvendégeltetvén visszajöttem' (Oc. 108/34). 
b) Független cselekvéshordozóval: 
a j n am l a y wajamilati, äjku wänay jöyiyan 'miután mindany-
nyian elaludtak, a legény odament hozzájuk' (Oö. 123/42), koë-pa 
j i smäl ät i, apim ätilnäm manas 'bármennyire sírtam, apám egyedül 
ment' (Oö. 100/15). 
3.22.14. Az egymást követő cselekvések között csak időbeli különbség 

van, nem lehet őket dinamikus—statikus ellentétbe állítani: 
(W) + I n + N3 + V 

[ + dinamikus] [ + dinamikus] 

a) Alanyi cselekvéshordozóval: 
t o y at il a ol mal ä ikil nuy-weraytasta, lôytïl küm-lüytas 'miután meg
gyújtotta a tüzet, fölébresztette nagyapját, maga kiment' (EOCh. 135), 
älwa t ö y i p it mal ät i nir wejyal telal para panta 'alwa kiszabadulván 
egy edényt hamuval teleszórt' (Oö. 114/10). 
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b) Független cselekvóshordozóval: 
kilsitên w an d y p it mal ä, dsälinä nomeysdlatdyän 'amikor a kunyhó 
közel volt (maradt), családjukról kezdtek gondolkodni' (Oé. 116/29). 
3.22.2. A szerkezetek szórendi elemzése 
Az időhatározói mellékmondatot helyettesítő igenévi szerkezet általában 

az alany és az állítmány között foglal helyet. Egyetlen esetben áll a mondat 
végén: welit sayêUdyalt j ö y r d y dt teltd s ö j kolmilat 'a rénszarvasok 
elfutottak, miután meghallották a farkasok üvöltését' (Szj. 29). Tehát az 
állítmányhoz való viszonyban a mondatok megfelelnek a finnugor szórendnek. 
Az alany helye már nem ennyire állandó. Példáinkat két csoportban vizsgáljuk. 

3.22.21. Alanyi cselekvéshordozó esetén 
a) Az alanyi szószerkezet a mondat elején áll, ezt követi a határozóval 

bővült állítmány: W + (X) + In + (Y) + V 
mä l ö y d k ä smämä käntikintdyaldm 'én őt meglátván megijedtem' 
(EOCh. 137), lekdr páni kdntdy jay m dn mii ä, töylimydlsdt 'az orvos és 
az osztjákok elmenvén valahol ottmaradtak' (06. 102/8), sdwsd iki j o y 
le r] amal at i, sart poy\dlld koc kanSmtdtd 'sdwsd apó hazamenvén csuka 
farkát keresni kezdte' (Oő. 113/6). 

Az előző fejezetben tárgyaltak miatt ezeket a szerkezeteket fordíthatnánk így: 
az én észrevevésem után, az orvos és az osztjákok elmente után, sdwsd apó 
hazajövetele után, és ekkor a mondatok hasonlóvá válnának a többi rejtett 
alanyos mondathoz. Hogy ez mégsincs így, bizonyítják azok a példák, melyek
ben az alany megkapja a cselekvőt jelölő -nef-nd ragot, ekkor pedig birtokos 
jelzőről már nem lehet szó. 

Wag + (X) + In la t + (Y) + Vakt 

ikind k ä s mal ä kantikintdwêl 'az öreg észrevévén megijed' (EOCh. 
142), kulalind lo y ä j ó mal ä piriltd 'a halacska hozzá jővén kérdezi' 
(EOCh. 140). 

Más esetben nyomatékosító partikulaval határolja el az igenévi szerkezettől, 
és ad az alanynak egész mondatra érvényes nyomatékot: 

mämpd, c i m êl j i s m am ä, löysdm 'én is, kicsit sírván megnyugod
tam' (06." 102/14). 
b) Néhány esetben az alany az igenévi szerkezet után áll, némi függet

lenséget adva ezzel a határozónak, és aláhúzva a predikatív viszony fő tagjai
nak összetartozását. 

(X) + In l a t + Wnom + (Y) + V 

toy iit d jomämdnäti, êpim kilds werdkdtas 'oda, a mélybe érkeztünk 
után apám kunyhót kezdett építeni' (Oé. 104/9), társa j o minât i, 
kördk nomaltd ilêpa esldmtes 'a tengerhez érkeztük után a sas a magasból 
ledobta magát' (Oő. 113/26). 

A fenti mondatok alanya része volt az igenév cselekvéshordozói összességének: 
cselekvéshordozó = alany + beszélő + (X). 

c) A leggyakoribb az, amikor külön névszó egyáltalán nem utal a cse
lekvőre, csupán az igenév és az ige szemólyvégződései és a kontextus alapján 
következtethetünk az alanyra: (X) -f- In l a t + (Y) + V 

war w e r m o y ä partäy emtdr kanr)a jösöy 'a halrekesztóket megcsinál
ván (mi) visszajöttünk a tópartra ' (EOCh. 137). máska amësmâlat, 
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juya mdnäydn 'kis ideig ülvén (ő) fáért ment' (Oc. 117/23), j ok ldr\a-
mdl at i, nemä kat oypijdrja il imlayän 'belépvén (ő) a ház ajtajánál 
leült' (Oö. 115/17). 
3.22.22. Független cselekvéshordozóval 
a) A mondatban jelen van mindkét cselekvéshordozó: az igenévé birto

kosjelzőként, az igéé alanyként. A mondatok első fele (az igenévi szerkezettel 
bezárólag) formálisan megegyezik a 3.22.21./« fejezetben* mondatokéval. Hogy 
ott az igenév előtt álló névszó miért nem lehetett jelző, már megmondtuk. Jelen 
példáink alapján megállapíthatjuk, hogy az igenévi szerkezetet megelőző no-
minativusban álló névszó (a [ + élő] jegy nem kötelező) az igenév cselekvéshor
dozója és a mondatban birtokosjelzői funkciót tölt be, ha az igének külön cse
lekvéshordozója van, és ez szerepel is a mondat második részében. Ha az igé
nek nincs külön alanya, a mondat élén álló névszó vonatkozik rá alanyként. 
Szabályban: 

(1) S - N P + A d v + V P / 
/ N P =; N P " 

Ni™ + (X) + In + (Y) + V 

(2) S - Adv + N P + V P / 
/ N P ^ N P " 
Adv - Attr + N P ' + Coor 
Attr - N P " 

N2
nom + (X) + In + N2

nom + (Y) + V 

Példák:^ 
l ö y m d n m äl ät i, Mim nemin ta jisdkdtds 'ő elmenvén, bátyám még 
erősebben kezdett sírni' (Oö. 100/16), l d y lit d imalmila iki noraytiydn 

kümpä 'miután leültek enni, az apó kiszaladt' (Oö. 120/16), \dwdt l ö ymäti 
kelärjki mdy elnarj ëdkd pitkdl 'eső esvén a föld nagyon nedves lett ' (Oö. 
119/11), k i las kdlmäti äjäpil etil tu köl tom kujëla atwdl 'a kunyhó 
feltűnvén öccse a másiknak azt mondja' (Oö. 116/30). 

A két utóbbi példában hiányoznak a személyre utaló végződések. Bár csak ez 
a két mondat rendelkezik [—élő] jegyű cselekvéshordozóval, nem mondhatjuk, 
hogy ezért, mert van ilyen példánk is: 

kii sit § n w an ä y pitmälä, dsälinä nomdysdldtôydn 'kunyhójuk közel 
érvén, családjukról kezdtek gondolkodni' (Oö. 116/29). 

Felépítése szempontjából ebbe a csoportba tartozik a következő mondat is: 
älwd w o j § r\ s art p o y § liwmäläti, poylêl kdcäy jdyäydn 'älwd a csuka 
zsíros farkát megevén gyomra megbetegedett' (Oc. 113/8). 

Mint a fordítás is mutatja, älwd nemcsak cselekvő, hanem a főmondat alanyá
nak birtokosa is. A mélyszerkezetben tehát älwd mindkét mondatban szerepel. 

b) Az igenévi szerkezet cselekvéshordozója a kontextusból; ismeretes, 
de a mondatnak van alanya. 

X + In l a t + N / no„n + Y + V, 
akt \ 

\erg / \pass / 

-^ nom \ ' akt 
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ç i w o yt i j a tuminati, likdr etn-etn ärdy säy\ikinbdwdl 'a lejtő szé
léhez érvén, a szán majdnem összetörik' (Oö. 110/18), köc-pd jis-
mäl ät i dpim ätilnäm mdnds 'bármennyire sírtam, apám egyedül ment 
el' (Oö. 100/15). 

N _L v t r a n z 

-^ erg i ¥ pass 

minä w an 9 y j ö mal ä, minnd tu tdyi loyä erydhi 'amikor hozzánk 
jött, mindent elmondtunk neki' (Oö. 107/27). 

N + VJ& 

tuka ko c w är) mal ät i, ajkuné os jöyti 'nem sokáig mászott, a le
gény újból rálőtt ' (Oö. 123/42). 
c) Egy példánk van alanytalan mondatra, ebben viszont nem két cse

lekvéshordozó áll szemben, mivel az igeneves mondatrész személytelen. A cse
lekvő személye továbbra is ugyanaz maradt, mint a szöveg előző mondataiban, 
újabb cselekvő nem zavarja a képet, nem kell megismételni. 

X + Inat + Vakt 

itndy pitdkdltdmä, läyldysdkdtdsdm 'este közeledvén (én) elkezd
tem (őt) várni' (Oö. 105/29). 
3.22.3. A 'kis idő múlva' jelentésében a çimdl 'kevés' határozatlan szám

név és a létige valamely igenévi alakjából összetevődött szerkezetet használ
ják. A szerkezet mindig a mondat elején áll és az előidejű határozó szerepét 
tölti be. A çimdl helyett egy esetben a t'uka 'hosszasan' bővítmény áll. 

A kifejezésen belüli viszonyok: a cimdl időhatározói értékű tárgyi, illetve 
a tuka határozói bővítménye a gerundiumnak. A szerkezet személytelen, telje
sen független a mondat alanyától, csupán a megelőző és a következő cselekvé
sek között eltelt időre utal, függetlenül a cselekvő személyektől. Éppen a főige 
által kifejezett cselekvéstől való teljes függetlenség miatt a különböző eset
alakú gerundiumok egymás szinonimái. 
-a lativusraggal: 

çimdl w dl ma, kojdkdm lulpênikdtdyal 'kis idő múlva valaki énekelni 
kezdett ' (Oö. 107/25), tuka w dlmatd, äjku kanrjoy nuk etltiyan 
'egy idő múlva a legény a part felől előtűnt' (Oö. 122/18), çimdl w dl d-
mati timint-kötta jok ldr\awdl 'kis idő múlva az a valami (különös lény) 
be lépd házba' (Oö. 115/16). 

-nid locativusraggal: 
çimdl w äl d mn § äpim jös 'kis idő múlva apám jött ' (EOCh. 137). 

A következő példamondat annyiban tér el a többitől, hogy a szerkezet a fő-
cselekvés k ö z b e n eltelt idő t a r t a m á r a utal. De ábécés könyvből 
való, nem természetes szöveg. 

çimdl wdldmnd Idy kut joy páni wet möytdyd welsdt 'rövid idő alatt 
hat heringet és öt lazacot fogtak' (Bukv. 142). 

pirnd névutóval: 
çimêl w dl d m pirnd, mänä iltärjä jöwdl päni tu kbl atwël 'kis idő 
múlva velem szemben jön és azt mondja' (Oö. 106/50). 
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A kifejezésnek a mélyszerkezetben a következő formája van. 

s. 

Adv NP VP 

NP' Coor (M) 

0 cjmal wst- Isim -al -nalpjrns -til-te 

3.23. B + ma + (Px) + öy 
A befejezett melléknévi igenév ablativusragos alakja csak Karjalainen 

gyűjtésében fordul elő. A paradigmában ő előidejű időhatározóként mu
tatja be: 

V m ä m d nmäm ö y löy jüs 'amikor elmentem, ő jött ' nör\ manmänöy 
stb. (KV 127). 

Előfordul egyidejű időhatározóként is, ahol az igenév a főige idejéhez igazodik: 
V kdsmämöy wdlim 'futtomban elveszem, ich laufe und nehme es' h a s-
mämö y wdsim 'futtomban elvettem, ich lief und nahm es' (KV 147), 
Vj. mä m dnmämöw joyäyan 'én indulásomkor jött ' (KV 177). 

A KT szótárbeli példamondatokban az igenévi szerkezetnek okhatározói je
lentése van: 

V p it § mt a mal o y ti wer werds 'haragudván ezt a dolgot tet te ' 
(KT 773b), pdtkäyldmämöy mä ti otam mâlkayldyaîim 'sietsé
gemben én ezt a dolgomat elfelejtettem' (KT 764b). 

P x nélkül: 
V p dtkäyl Brno y màlkaydlsim 'a sietségtől elfelejtettem' (KT 764b). 
3.3. összegezés 
A Karjalainen bemutatta nyelvállapotban a V Vj. nyelvjárásban a fo

lyamatos melléknévi igenév locativus-, lativus- és ablativusraggal állhat, a 
befejezett pedig locativus- és ablativusraggal. A mai vahi gyűjtések sze
rint a befejezett melléknévi igenévhez locativus- és lativusrag járulhat. Ez 
a különbség lehet időbeli változás eredménye, de nyelvjárási különbség meg-
őrződése is, mert a legújabb Vj. anyagban sem szerepel M + A alakú ige
névi szerkezet. 

Névutós igenévi szerkezetek 

3.4. A névutós igenévi szerkezetek felépítésük szerint a jelzői szerkeze
tekhez, funkciójuk szerint a határozóragos igenevekhez állnak közelebb. A szer
kezetekben szereplő névutók nem speciálisan igenévhez kapcsolódók, más név
szóhoz is járulhatnak. 
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Néha nem is egyértelmű, hogy névutós vagy jelzős szerkezetről van-e 
szó. GULYA például bizonyos täyi utótagú szerkezeteket névutósként fog föl 
(EOCh. 91), ezek azonban nem határozók, hanem alanyok vagy tárgyak. így 
csak a täydja, täyind utótagú szerkezetek illenének ebbe a csoportba. 

A koyat 'mentén, hosszat' névutó igenév melletti használatára is csak egy 
példa van: V liylä mänt putköyarta koyat Várj engem fazékfőző hosz-
szat' (KT 287a). Ez az alak inkább a többi időtartamot jelölő jelzős szerkezet 
közé illik. 

A névutók használatában a V és a Vj. nyelvjárás, illetve a Karjalainen-
korabeli és a mostani nyelvállapot különbözik. A V nyelvjárás a moçê, länd 
a pirnê, a Vj. a moçê, säyi, ellä, pirnê névutókat használja. Az igenév
vel kapcsolódó névutók szempontjából Karjalainen anyaga valószínűleg 
nem teljes. 

3.41. B + td + (Px) # + moçê 
A moçê '-ig' jelentésű nóvutó folyamatos melléknévi igenévvel utóidejű 

időhatározói mellékmondatot helyettesít. 
Személy jelölés nélkül: 
Személytelen mondatban: 

V etil \ d p dk d nt d moçê tuka mdniydn 'bátyja addig ment, amíg be 
nem sötétedett, sötétedésig' (Oé. 123/32). 

Történést kifejező igéből: 
V ütd co y § lêlatê mo cd wêlyalmên 'így hóolvadásig éltünk' (06. 

105/41). 
Személyjellel, független cselekvéshordozóval: 

V tu äjkund dl int il moçê Idyli 'a legény elalvásukig várt ' (Oö. 
123/37), Vj. p itt am moçê man jdr\k iwtä 'részegségemig (amíg leré
szegedem) engem itass' (KT 763a). 
3.42. B + td + P x # + ellä 
Karjalainen Vj. példái között az ellä névutó egyidejű időhatározói funk

ciójú szerkezetet alkot, mely a főcselekvés közben mellékesen végbement cse
lekvésre utal. 

Vj. mä m d nt ä m ellä wdmäm jäjdm 'a menetközben fogtam balta' 
jöntäl ellä 'miközben jött ' , mä m d nt am ellä dj joyêl koçêytêlêm 
'menetközben egy csapdát állítok' (KV 176; 204). 
3.43. B + tdjmd + (Px) # + säyi 
Karjalainen Vj. anyagában mindkét melléknévi igenévhez kapcsolódik 

a säyi 'szerint' névutó módhatározói szerkezeteket alkotva. A folyamatos alak 
jelenidejű vonatkozású: 

Vj. mä w dit am s d y i w d l a 'ón éltem szerint (ahogy én élek) élj' 
(KV 179), mä w er t am s § y i weri 'ahogy én teszek, tégy' (KV 202). 

A befejezett alak előidejű szerkezetet alkot: 
mä w §1 ma m s ê y i nôr\jwêla 'ahogy én éltem, te (úgy) élj' (KV 179), 
w er m am s d y i nór] môyi werlin 'csináltam szerint te hogy teszel ? 
(tudsz-e úgy tenni, ahogy én tet tem?) ' (KV 202). 
3.44. B -f md(td) + (Px) # -f pirnd 
A pirnd 'után' névutó a pir 'hátsó rész' szó határozóragos alakja. Befe

jezett melléknévi igenéwel előidejű időhatározói mellékmondatot helyettesít. 
Karjalainen gyűjtésében csak Vj. példák vannak: 
Vj. j äw d mal pirnd mänä tustë 'miután megetette, nekem hozott' 
KT 195). 
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A paradigmák között folyamatos melléknévi igenévvel alkotott szerkezet is 
szerepel: 

mä mantäm pirnë 'miután elmegyek' stb., mdnmäm pirnë 'miután el
mentem' stb. "(KV 176-177) . 

Az újabb vahi anyag a következőképpen csoportosítható: 
3.44.1. Alanyi cselekvéshordozóval, Px-szel: 
lim ó y pirnd löyd kali\ata ameyalöy 'miután ettünk, őt sírba tet tük' 
(EOCh. 136), lim 6 y pirnd ej ni tu hol atwël 'miután ettünk, egy nő 
azt mondja' (Oö. 101/35), j o y en ne mënmo y pirnë emtdrä nik-
wiydlyalőy 'miután a folyón utaztunk, megérkeztünk a tóhoz' (EOCh. 
137), ko y j i s mal pirnë djläna löyds 'miután sokáig sírt, egyszer 
abbahagyta' (Oc. 100/17). 
3.44.2. Határozói cselekvéshordozóval: 
d j näm otlin w er min pirnë, arjkitdn linä tuti jdyiydn 'miután 
minden dolgukat megtették, anyjuk azt mondja nekik' (Oö. 122/26). 
3.44.3. Független cselekvéshordozóval: 
a) Px-szel — a cselekvéshordozó birtokos névmás: 
loy mdnmäl pirnë mä ätim jos 'az ő távozása után megjött a bá
tyám' (Szj. 47), mä mdnmäm pirnë t'dkälim kdcäy jdyiydn 'az én 
távozásom után húgom megbetegedett' (EOCh. 136), tőyi jomoy 
pirnë, jay otlal-kaw utë älsdt 'odaérkezésük után az emberek dolgaikat 
a partra vitték' (Oö. 102/25), ëimël amësmin pirnë, lopiltë 
juy jarjk uja mdndkdtds 'miután kis ideig ültek, a horog víz alá kezdett 
menni' (Bukv. 141). 
b) Px nélkül — a cselekvéshordozó főnév: 
s d w s 9 iki m d n a m pirnd älwdnd sdwsd iki sart poyëlt nuy liydli 
'sdwsd apó elmente után älwd az apó csukafarkát megette' (Oö. 113/5), 
i y m d n d m pirnë dj kujël atkas 'a medve elmente után barátja azt 
kérdezte' (Bukv. 135), kat t ö y d n d l i m d pirnd, ikind löyatdji 
'a ház leégte után az apó szétnézett' (Oc. 101/34), 

személytelen kifejezésben: 
Çdk d pimdkdlam pirnë, tuti nomëysillam 'miután jócskán besö
tétedett, azt gondolom' (Öö. 105/33), 

történést jelentő igéből: 
put k ö y r d m pirnë, kul welti jay joyäsdt 'a fazék megfőtte után 
halászok jöttek' (Szj. 34), noyi köyram pirnë, tä jdmd lisöy-
kawsőy 'a hús megfőtte után jól ettünk, jóllaktunk' (Oö. 101/34). 
3.44.4. B + ma + (Px) # + Und 
A länd névutó a lat 'idő' szó locativusragos származéka. Befejezett mel

léknévi igenévvel egyidejű időhatározói mellékmondatot helyettesít. Mind
egyik példa az újabb vahi anyagból való. 

a) Alanyi cselekvéshordozóval, Px-szel: 
j o y j o mal länd, dr\kil pirilti 'amikor hazament (hazamenvén) any
jától kérdezte' (Oc. 122/20). " 
b) Független cselekvéshordozóval, Px-szel: 
mä j ö m am länd welän Idysdt kümpä tullan 'én jöttöm idején te a 
fiad maradékát kiviszed' (Oö. 115/21), 

Px nélkül: 
iki tiytëmland kijiyën nuk luïyën lisëymin 'az apó megszólalása
kor a legények felálltak nevetve' (Oö. 121/40). 
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3.5. Határozói funkciójú ragtalan igenevek 
3.51. Folyamatos melléknévi igenevek 
Eddigi példáink tanúsága szerint a ragtalan melléknévi igenév jelzői, 

a határozóragos pedig határozói funkcióban áll. Néhány esetben viszont a 
puszta igenév ige bővítménye. A folyamatos melléknévi igenévi alak ilyenkor a 
főnévi igenév szinonimája. Mivel hangalakban is közel áll egymáshoz a folya
matos melléknévi és a főnévi igenév, feltételezhető lenne, hogy sajtóhibás vagy 
félreértett alakokkal állunk szemben, de mintegy harminc példánk van, és ez 
kicsit sok lenne tévedésnek. 

Egyes északi osztják nyelvjárásokban a folyamatos melléknévi igenév és 
a főnévi igenév képzője megegyezik (-ti), az elkülönítéshez szintaktikai elem
zés szükséges. Névszó bővítményeként jelzői funkciójú melléknévi igenevek, 
ige bővítményeként pedig határozói (alanyi, tárgyi) funkciójú főnévi igenevek 
szerepelnek. A rendelkezésre álló keleti osztják példaanyag alapján megálla
píthatjuk, hogy ez az elemzési mód it t is érvényes, tehát az igei utótagú szó
szerkezetek célhatározói funkciójú melléknévi igenevet tartalmaznak. 

Az igenevek általában mozgást kifejező igék előtt állnak és a mozgás 
céljára utalnak: 

V weli kdnça manas 'rént keresni ment' (KT 411a), ajläna mä okom wal-
mamna k a s k an t älilt d m dny dl d m 'egyszer kiskoromban hor
got dobni (horgászni) mentem' (OÖ. 111/2), nayêr wertd mdnas 'dió(t) 
tisztítani ment' (KT 527b), Vj. wertd mands 'csinálni ment' (KT 235b), 
mdr\ä majdltd joyä 'hozzám látogatni gyere' (KT 499b). 

Módhatározói jellegű az igenév jelentése: 
V sälnatd pänli 'sózva tesz, megsóz' (KT 887b). Tárgyi funkcióban: pirnd 
Da$a juy joyita piltasta 'azután Dasának fát vágni segített' (Bukv. 111). 

A jdtä 'válik vmivé' igével alkotott szószerkezetek jelentése azonos körben mo
zog: 'éhes, szomjas, álmos, beteg lett ' . A feltételezhetően állandósult szókap
csolatokban így nem kell határozót keresnünk, hanem számolhatunk az egyéb
ként igen ritka melléknevesülós jelenségével (1. ott 6.2). 
Igenévi utótagú szerkezetek: 

V mar dm t ó y d w e r a nt a j a mii na mä laynäti jalilyälam 'csak tüzet 
rakni indulásukkor mentem velük' (Oö. 102/18), l a y Uta im al mil a 
iki nöraytiyan kümpä 'ő enni leülésükkor az öreg kiszaladt' (Oö. 120/16), 
Vj. majdltâ joma käsi 'látogatni jött ember' (KT 499b). 

Idetartozónak vélhetünk néhány olyan szerkezetet is, ahol az igenevet közvet
lenül nem ige, hanem főnév követi. Bár eddigi tapasztalataink azt mutatták, 
hogy a határozói, illetve jelzői funkciót az utótag szófaja határozza meg, i t t 
kivételt kell tennünk, mert ezek a mondatok többféleképpen tagolhatok. 

V ajländ apim aUita kul emarta joyanapa manas 'egyszer apám hal fogni a 
partra ment' (Oö. 105/42), Vj. mä jalilta jerä pitsam 'én gyalogolni erőt 
gyűjtöttem' (KT 181a). 

A kétfelé tagolási lehetőség: 
apim kul emarta joyanapa manas 

N P = N P ' 
Az utóbbi elemzésnek az a gyöngéje, hogy így a bővítmény nem közvetlenül 
az előtt a szó előtt áll, amelyikre vonatkozik. Ha a kul emarta az állítmány ha
tározója (vö. apim kul em art ä j dlilw dl litämanä (Oö. 104/22), az ige
név végződésének megváltozása a másik határozó (joyanapa) közbeékelődésé
vel magyarázható, hiszen névszó előtt a -ta képzős igenév létjogosult. 
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NP VP 

/ \ 
Adv V 

/ \ 
NP' Coor 

/ \ 
Adj N 

S' N i 
kul emar- -ta joyàn -a 

NP' VP' 

kul emsr- te joyàn 

így érthető a fenti igenévi utótagú szerkezetek létrejötte is: az alapige 
(werdn-) a transzformációk során az állítmány — határozó — jelző uta t járja be. 

S'" *ldy toyd werdnlil 'tüzet csinálnak' 
S" *ldy töyd werdntä jdsdt 'tüzet csinálni indultak' 

nomin. *föyd werdntd jdmil 'tűzcsináló indultuk' 
S' mä Idynäti jdlïlyâldm 'én velük mentem' beágyazás 
S töyd werdntd jdmilrid mä Idynäti jdlïlyâldm 
A határozói értelmű ragtalan igenév igen ritkán fordul elő a keleti oszt-

jákban, nem kialakult kategória. A jelenséget csak rögzíthetjük, szabályszerű
séget nem állapíthatunk meg róla. Még eddig elhangzott óvatos megjegyzé
seink is elhamarkodottaknak tűnnek a következő két mondatot látva, ahol 
valóságos főnévi igenév előz meg közvetlenül névszót, illetve igenevet: 

V lopdlta jukkdlin tätdy wersdylin 'horgászni botjaikat késszé tették' (Szj. 
51), drjkim jaynd cäyiytä tuydkdtdmnd mänt dntd wdydlt 'amikor anyámat 
az emberek temetni vitték, engem nem vittek' (Oc. 102/17). 
Egyetlen példánk van a melléknévi igenév -f- Px határozói használatára, 

időhatározóként : 
V m d rj sajêw t alt ö y moyalêiq-kam jay jöyäsdt 'amikor halásztunk, 
valamilyen emberek érkeztek' (Szj. 41). 
3.52. Befejezett melléknévi igenév 
A ragtalan személyjelezett befejezett melléknévi igenév időnként egy-

5 Nyelvtudományi Közlemények 81/2. 
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idejű vagy előidejű időhatározói értelmű, s így a határozói igenévnek vagy a 
-nd ragos igenévnek szinonimája. Az egész anyagban nyolcszor fordult elő ez az 
alak (de 1. még 6.23). 

3.52.1. Az igenév cselekvéshordozója megegyezik az alannyal N = N " 
Időhatározóként : 

V ti m l ö y at d y j d m am dntd loyd wusdm 'ez ideig válvám (eddig) 
nem láttam őt ' (KT 1040b), put küyrimdlil mdnwdl 'a fazék fel
forrván kifutott' (KT 388b), Vj. man k äs w d yt d mal potmin jöki-
m§s 'engem észrevévén elfutott' (KV 203), mor d y so y sontdr 
w äl man mdtälip dntd wersdn 'egész őszidőt élved semmit sem csináltál' 
(KT 61a; 829a). 

Mód határozóként : 
Vj. p äna mur} k §1 a r} §t a kötkdlt dmäm dntd arfisim 'csomót 
kibontani fáradozván nem bontottam ki' (KT 456a), mä ça mild 
j ö y d mäm mintdytdsim 'én közelről lővén elhibáztam' (KT 528b). 
3.52-2. Az igenév cselekvéshordozóinak összességébe tartozik az alany 

Időhatározó: 
V k §1 y o s kartowja amtd m tdyija j ö y d ma m§n mä 
loyd t'u köl atldm 'a kolhoz krumpli ültetett helyére érvénk én neki azt 
mondom' (Oö. 106/6). 

Figura etimologica: 
V ni tu m dnmäl, tőy, perdy puyla m dn d y dn 'a nő elmenvén 
oda, a másik faluba ment' (Oö. 116/26). 

Az északi nyelvjárásokban a ragtalan személyjelezett igenevek használatosak 
verbum finitumként is. Fenti példáink közül is elemezhetnénk néhányat úgy, 
de éppen a példák kis száma miatt nem tarthatjuk igéknek ezeket az alakokat. 

A határozói igenevek 

4. A határozói igenév eredetét tekintve gerundium. Képzője (-mini-min) 
az -m igenévképző és az -n határozórag elhomályosult összetétele. A képző rag-
szerűen lezárja a szót, további toldalékokat nem vesz föl. 

A határozói igenév a mondatban az egyidőben vagy gyors egymásután
ban lezajló cselekvések közül a másodlagost jelöli. Ez a cselekvés időtartamára 
nézve általában tartósabb. 

A határozói igeneves szerkezetek kialakulásának oka az, hogy az azonos 
személy által végzett egyidejű vagy időben egymást követő két cselekvés közül 
az egyiket — általában az elsőt — igenévvel fejezi ki a nyelv, mert kerüli, hogy 
egy mondatban két igei állítmány legyen. 

Ha három egyidejű cselekvésről van szó, a szerkezetben a legmélyebben 
fekvőt fejezi ki határozói igenéwel a nyelv, az állítmány közvetlen bővítmé
nyét pedig -oy ragos folyamatos igenéwel: 

V i t d n l i mi n amdstiloy iki kilydla tu köl tiytês 'este éve (evés
ben) ülésükkor az apó az unokájához így szólt' (EOCh. 135), iki 
kat né werdysdydlmin löyldytöy kalêypilnê rit nuk-kdm-
läytdstd 'amíg az apó a házban öltözködve készülődött, az unoka a csóna
kot fölfordította' (EOCh. 135). 
Példáinkban az igenév cselekvéshordozója minden esetben megegyezik 
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a mondat alanyával. Tehát az oszt jakban nincs a török ós finnugor nyelvekből 
ismert és sok vitát kiváltott (vö. ALATYKEV: VFTJJ 4. Izevsk 1967. 53—68) 
,,szubjektív határozói" igeneves szerkezet. A magyarban is ritka a „bika ru
gaszkodván kötél szakadt vala" — féle szerkezet. Ez talán annak köszönhető, 
hogy a határozói igenév az oszt jakban (és a magyarban) nem utal személyre és 
számra, más cselekvőt nem tud jelölni, viszont olyankor, amikor jelölni kell 
a független cselekvéshordozót, van lehetőség más igenévvel, szinonim szer
kezettel kifejezni a másodlagos cselekvést. 

Csupán néhány Vj. példában van külön alanya a főigénekj az igenév 
viszont személytelen: 

Vj. kot\lmin j 6 y ä s 'virradatkor jött ' (KT 365a), ë dkd särj ki y 
j d min jos 'nagyon világossá válva jött, (reggelre ért ide)' (KT 850a). 
A határozói igenév bővítménnyel és anélkül egyaránt szerepel. Az igenév 

tárgyi és határozói bővítményt kaphat. 
4.1. A szerkezetek elsősorban módhatározói, ritkábban állapot-, idő-, 

ok- és eredethatározói mellékmondatot rövidítenek. 
4.11. Módhatározóként: 

Az igenévnek nincs bővítménye: 
V ni l'isdymin löyä nän mdjyilwdl 'a nő nevetve neki kenyeret ad' 
(Bukv. 127), iki man i min tőldywel 'az öreg meghajolva mondja' 
(EOCh. 140), étim jismin Mwêî 'bátyám sírva áll' (05. 102/10). 

A KT szótár kifejezései többnyire a mozgás módjára utalnak: 
V ewl d yl d min mdnds 'szimatolva ment (kutya)' (KT 69b), say di
te min mdnwdl 'vágtatva megy' (KT 844a), p ot min mdneydn 'szökve 
ment, menekült' (KT 769b). Vj. kdsmin mdnwdlt 'versenyezve men
nek' (KT 438b), nör eyt dmin mdnds 'futva ment' (KV 203).. 

Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V löy möyä êlintds w § j a m w i j w er mi n 'ő földre feküdt alvást 
színlelve' (Bukv. 135), Vj. kor an j o y mind y td min imla 'lábad 
begörbítve ülj ' (KT 530b), V mdrdm Idyiwsanê kä taskdn ëêpas kerdtdydltä 
maswdl r itdt tälmin, ot § t äl min 'csak a zátonyoknál két 
óránként kell cipekedni csónakokat lökdösve, dolgokat hurcolva' (Oö. 
108/11). 

Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V . . . êpimnê päni äliwsi dpilnd m änt k öt ämö y k ä il min drjkim 
eldwtdki tdypil-taypil älyälydn 'apám és ä. apja engem kezemnél fogva 
anyám fölött ide-oda hordtak' (Oö. 103/29), tu kot dl j dl il min 
ikisäydn koldm köter] welsdydn 'aznap járván a nagyapa és unokája három 
hat tyút lőtt ' (EOCh. 135), ur j uy § na w ar min mdnli 'csáklyával 
lökve menődik' (KT 245b), Vj. mänä ki r dl y dmin lalwdl 'felém 
fordulva áll' (KT 423b). 
4.12. Állapothatározóként : 

Az igenévnek nincs bővítménye: 
V kanmin wälds 'betegedve volt' (KT 323a), Vj. eökämin endmkäl 
'nyomorogva felnőtt' (KT 930b). 

Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V min êpimnati lit ot a ë dk d j er d min wdlyalmdn 'mi apámmal 
erősen éhezve éltünk' (Oö. 103/3), töltdynam djnäm onèdy soymdnä lïlydl-
min 'távolabb csupa fenyő nyírrel keveredve' (Oö. 102/23). 
4.13. Időhatározóként: 

5* 
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Az igenévnek nincs bővítménye: 
V Icätkä p an m in töyi säylikintds 'a csöbör megszáradván szétesett' 
(KT 846b), Vj. m dnmin ritä jdlä 'menj és ülj csónakba' (KT 1110b), 
j äw d min mänä tústd 'miután megette, nekem hozott' (KV 195). 

Az igenévnek tárgyi bővítménye van: 
V kijiydn j oy dllin n all in w d min, mdnydn l'äl'jaypa 'a legények 
fogták íjukat (és) nyilukat (és) a harcosokhoz mentek' (Oc. 122/27). 

Az igenévnek határozói bővítménye van: 
V lur)k küm l ökmin, (dlildkdtäydn 'a szellem kiszaladván felkiált' 
(Oö. 115/23), w d r]kilnd amdsmin tu köl atwdl 'amikor a lyukban 
ül, azt mondja' (Bukv. 132). 
4.14. Okhatározóként: 
V ulsem os kat pdtand \ iskd min wakkintayên 'a bogyószem 
pedig a ház padlóján a nevetéstől gurulni kezdett ' (Oc. 111/8), 
p d y dm min joyistd 'mérgében odavágott ' (KT 669b), Vj. mä nor d-
ytildmin konkdmsêm 'én a futástól kimelegedtem' (KT 310b), 
p dtmin mâlkaydltd 'sietvén elfelejtette' (KT 764b). 
4.15. Eredet határozóként: 
Vj. jo kul k an mi n Wdlwdl 'ő halfogásból él' (KV 203). 
4.16. Néhány Vj. példában az elkezdett, illetve a befejezett cselekvést 

határozói igenévvel fejezi ki a nyelv, tehát az igenév tárgyi funkciójú: 
Vj. ri w er min kölsim 'csónakot csinálva (csónakcsinálást) befejez
tem' (KT 235b), w er min uldrjti 'csinálva kezdeni, dolgot kezdeni' 
(KT 119a), p alkat § min löyds 'a permetező eső elállt' (KT 786b). 

Az idő-, ok-, eredethatározói funkciójú szerkezeteknek lehet határozóragos 
melléknévi igenévvel kifejezett szinonimája is. 

4.2. A határozói igenév helye a mondatban: 
Az igené vi szerkezet az állítmány bővítménye, előtte foglal helyet. Ha az alany 
jelölt a mondatban, ez általában az igenévi szerkezet előtt, a mondat élén áll: 

(N) + (X) + In + (Y) + V 

V äjpil kujdl j i s dk dt d mi n toyil imlayan 'öccse sírva fakadván ott 
leült' (Oö. 116/35). 

Ritkán az alany ergativusraggal jelölt: 
V kund j uy o y töyi w d j min, joypa tuytd 'az ember a fáról levévén 
hazavitte' (Oö. 112/20). 

Rejtett alany esetén az igenevet csak esetleges bővítményei előzik meg: 
V l ö k n d j o min, töldyldmen 'az úton menve beszélgetünk' (Oc. 106/4). 

Bár a fent bemutatott szórend az általános, előfordulhatnak kivételek is. Az 
alany az igenévi szerkezet után áll: 

V fu kot dl j dl il min ikisäyan kolâm kotêr\ welsayan 'aznap járva 
a nagyapa unokájával három hat tyút lőtt ' (EOCh. 135). 

Az igenévi szerkezet a mondat végére kerül. Ha t példa közül háromban ugyanaz 
a szerkezet van hátravetve, egyben pedig nincs is igei állítmány: 

V impdmpa antd älawdl, amdswêl w o r ont p a l i y mi n 'kutyám nem 
fekszik, ül az erdő felé nézve' (EOCh. 137), mä ajläna köman amSsldm, 
w o r o nt p a l ä y min 'egyszer az utcán ülök az erdő felénézve' 
(Oö. 118/1), ok, kam jdmdki! iwän tuti tiytds joyna li y min 'oh, de 
szép ! — mondta Iván a folyót nézve' (EOCh. 138/5), mä kilas pörjdlna 
jdr\kldm ätimnäm mdtäliyöypa dntd paltdmdmin 'én a kunyhó mellett ját-
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szom egyedül, semmitől sem félve' (Oé. 105/29), töltdynam djnäm onëdy 
s 6 y m d n ä lilydlmin 'távolabb csupa fenyves nyírrel keveredve' 
(Oc. 102/23), mdrdm kandr\nd on6dy endmpdl s e j d r\ \o y alinati il 
wiydlmin 'csak a parton nő fenyő a homokos oldalon leereszkedve' 
(Oc. 102/24). 

A főnévi igenevek 

5. A főnévi igenév képzője -taj-tä. A képző -t eleme a folyamatos mellék
névi igenév képzőjével azonos, a magánhangzó lativusi -aj-ä ragot rejt magá
ban. Az igenévi alak személy végződéseket nem vesz föl. 

5.1. A főnévi igenév a mondatban általában valamilyen ige bővítménye
ként szerepel. Eszerint különböző mondatrészek funkcióját tölti be. 

5.11. Állítmány névszói része 
a maswdl 'kell' ige mellett: 

V os korlikijoy muyti kord m d nt ä ma s w dl 'Korlikin keresztül 
még gyalog kell menni' (Oc. 108/13), welijä Htot telyinä wertä dntd 
ma s w dl 'a rénnek télre ételt készíteni nem kell' (Bukv. 126), Vj. jdm 
törem kötné p amit a ma s w dl 'jó időben szénamunkát kell csinálni' 
(KT 451b), 

pit- 'kezd' igével jövő idő kifejezésére: 
kdcd jay j d m d y wertä p itl d m 'betegeket fogok gyógyítani' (Bukv. 
152). 
5.12. Tárgy 

'akar', 'kezd', ' tud', 'mond' jelentésű igék bővítményeként: 
V mä ondltdydlta dntd kojlëm 'én tanulni nem akarok' (Szj. 44), sinij t'a-
rasnd w alt a ko jld m 'a kék tengerben akarok élni' (EOCh. 142/16), 
lőrjdta pitsdmdn 'olvasni kezdtünk' (Szj. 47), miskäpäni iwän kul tv el ta 
m d nt ä nul a t o\§ y s d y d n 'Miska és Iván megbeszélték, hogy 
együtt mennek halászni' (EOCh. 137), mdtä säyi-pd loyd kästä k o r-
td m 'sehogy sem tudom őt megtalálni' (Szj. 34), tdy jotä miëwêl 'azt ígéri, 
hogy idejön' (KT 550b), Vj. mdntä nayêmlëm 'menni akarok' (KT 572a), 
joy jontä tölkds 'azt mondta, hogy jön' (KT 997b), mä jäsrjdltä korsdm 
'én beszélni nem tudtam' (KV 201). 
5.13. Határozó 
Határozói funkcióban a főnévi igenév leggyakrabban helyváltoztatást 

jelentő igék bővítményeként célhatározóként szerepel. Mivel a mellette levő 
verbum fini tum mindig utal személyre is, nem szükséges a cselekvéshordozó 
jelölése az igenéven — lehetetlen is. Az igenévnek alanyi cselekvéshordozója 
van: 
'jön, megy' jelentésű igék mellett: 

V mä kuntdpd dntd jokdn walyalëm, mdrdm j o y p a älinta j dl il d-
y al d m 'én soha nem vagyok otthon, csak aludni járok haza' (EOCh. 
136), djländ mä kakimnati jdld äldr\ kdsiltä mdnäy 'egyszer az unokabá
tyámmal korán reggel futni mentünk' (Oc. 101/4), Vj. jőy man k dn6ä 
jos 'ő engem keresni jött ' (KV 201), 

'leül' jelentésű igével valamilyen cselekvés elkezdését jelöli: 
V walï kanr\a kul w elt ä im dl s d y en 'a tó partjára halászni le
ültek' (EOCh. 138), 

'készülődik' jelentésű igével véghatározóként: 
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ajläna min atimnati l a y ä p ä ma j dit a 6 äy i y s a ma n 'egyszer 
mi a bátyámmal hozzájuk látogatóba készülődtünk' (Oö. 106/3). 

Ha az igenévi szerkezet az állítmány mögé, a mondat végére kerül, önállósul, 
elveszti közvetlen kapcsolatát az igével, célhatározói mellékmondat-szerű lesz: 

V Uy tuti jósat, ti aj i ki p äni ni r\ k a n il weltäti 'ők azért 
jöttek, hogy ezt az öreget és a két not megöljék' (Oö. 119/7), a tuti és a ti 
az összetett mondat utalószójára és kötőszójára emlékeztet! 
jay minä jalilwal maram w el a m kul totka Italát a 'az emberek 
hozzánk csak azért jönnek, hogy a megölt halat elszállítsák' (Oö. 94), 
min kaskälman, wokali ämpana ant a nu y litäti 'mi szaladtunk, 
hogy a rókácskát a kutyák meg ne egyék' (Bukv. 133). 
5.2. A főnévi igenév a főigétől függetlenül is szerepelhet. Ilyenkor ön

állósága még nagyobb. 
5.21. Alany 
V ëaka läyartaki t ő y a p a mantäti lőrjan 'nagyon nehéz odamenni 
nyáron' (Oö. 108/6), ötamki ätilnä walta 'rossz egyedül élni' (Bukv. 
136), Vj. wälta jäyartaki 'élni nehéz' (KT 128a). 
5.22. Állítmány felszólító mondatban 
V särnar\ kulalï m änä kolantati 'az arany halacska engem szol
gáljon' (EOCh. 142) mä koy limaylarjäm, itnä kul k ö y a r t ä 'ha sokáig 
elmaradok, este halat főzz' (Oc. 104/26). 
5.23. Határozó 
Az igétől függetlenül az állítmány által kifejezett cselekvés célját hatá

rozza meg az igenévi szerkezet. Általában a mondat végén áll. 
V os aj pult kajsata la y atlt ati 'még egy lyukat hagyott kijáratnak' 
(Oö. 104/13), ontal kol juy lewsa leramtasta nämaka al ata 'belül 
fenyőágakból megágyazott, hogy kényelmes legyen feküdni' (Oö. 104/12), 
Vj. juy tunta maswal nàrla y wertäti 'fát kell hozni, hogy hidat 
csináljunk' (KT 596a). 
5.3. „Infinitiv im? Translativ" (KV) 
Mint említettük, a főnévi igenév képzőjéhez nem járulhat más toldalék. 

Karjalainennál viszont előfordulnak -tay végű alakok. Ezeket ő — bár kérdő
jellel — a főnévi igenév translativusi eseteként tartja számon. Ilyen eredetű 
lehet a Szurg. nyelv járásbeli főnévi igenév képzőjének -tay a változata: 
Alanyként: 

Vj. t äj alt a y anta wolwal 'kibírni (türelem) nincs' (KT 970a). 
Tárgyként: 

V kulit a y anta mustawal 'bepiszkítani nem szabad' (KT 299b), Vj. 
ma tűnt a y ant anlaytam 'én vinni nem hiszem; nem hiszem, hogy vinni 
tudom' (KT 65b). 

Állítmányként felszólító értelmű mondatban: 
V männarjä pirtam jay ajnäm nul a ëä y it ä y 'megparancsoltam nép 
mind összegyűljön' (KT 927b). 

Véghatározóként: 
jatä 'válik vmivé' mellett: 

V kantay jas (pitas) 'megbetegedett' (KT 323a), metäy jatä 'elfáradni' 
KT 554a), 

más igével: 
Vj. w a j a y kanCäy tiyäyan 'vadászatra született' (KV 202), räy 
p § nkilt a y wer am soyan 'liszttartásra csinált nyírhéjedény' (KV 202), 
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wonta mdnt äy wer dm äi rit 'erdőbe menni csinált nagy csónak', 
mä kata mdkalëm t ö w dit a y 'én házat építek ott lakni' (KV 202). 

III. 
Kiegészítő megjegyzések 
6.1. Igenév-szerű alakzatok 
Van két olyan morfémánk, melyek, bár nem igenévképzők, igéhez járulva 

szintaktikailag hasonló funkciójú alakokat hoznak létre: a feltételes mód jele 
és a fosztóképző. 

6.11. A V nyelvjárásban a jelen idejű feltételes mód jele az -r]-. A mód
jel közvetlenül járul a tőhöz, az utána következő személyragok pedig azonosak 
az igenévi szemólyjelölőkkel, tehát nem redukált, hanem teljes képzésű magán
hangzókat tartalmaznak. A feltételes módú igealak szintaktikai szempontból is 
közelebb áll az igenévhez, mert mindig összetett mondatban szerepel, szoros 
kapcsolatban a főigével. Feltételes gerundium van pl. a nyenyec nyelvben is. 
Az obi-ugor nyelvekben az -rj- igenévképzőként is ismert. 

V mdynd j d m w er ä p it d r\ jay djnäm jdmd waldkdtdwdlt '(ha) a földön 
béke lesz, az emberek mind jól fognak élni' (Szj. 56), d nt d m d n r\ ä n 
wöynä tulujen '(ha) nem mégy, (akkor) erővel visznek' (Szj. 58). 

Az alakok a täm, illetve a törj módosítószókkal is használhatók: 
V männä j ö rj an täm, nórja mdlim ti nipik '(amikor) velem jössz, ezt 
a könyvet neked adom' (Szj. 51), löy wälrjal tor], timint wer dntd 
walyas '(ha) ő élt volna, ilyen dolog nem történt (volna)' (Szj. 53). 

A fenti Szj-beli alakokat gyűjtőjük, GTJLYA JÁNOS is igeneveknek tartja, erre 
a (part)-jellel utal. 

A täm és a tör] önmagukban is alkalmasak a feltételes mód képzésére. Múlt 
időben a feltételes módot jelentő módú, múlt idejű igealak -f- täm/tor) fejezi ki. 

V mä tdy j 6 s d m tor], uy§m köődki 'ide jöttem volna, (de) fájt a fejem' 
(EOCh. 122), 

Igenévi alakkal: 
V mä nipik t aj amamnd tör] noryi mdyäsim 'ha könyvem lett volna, 
neked adtam volna' (EOCh. 122). 
A Vj. nyelvjárásban KABJALAINEN szerint a feltételes (Konditional) 

módot jelen vagy múlt idejű igealak -f tor] képezi, viszont a lehetőségi (Po
tential) mód jele a -r)-, mely szintén igenevekhez közeli alakzatokat hoz létre. 

Vj. mä i r) ä m mdnldm 'én ha eszem, megyek' (KV 195), kolêpa k o j §-
t] an t'unam mdnä 'hova akarnál, oda menj' (KV 201), 

igené w e l : 
Vj. w d mämnd tor] tölkdltdlim 'ha elvettem volna, mondanám' (KV 
187). 
6.12. A -Idyj-ldy fosztóképző rendesen névszókhoz járul. Közvetlenül az 

igetőhöz járulva az -m igenévképző ellentétes jelentésű párjaként viselkedik. 
Egyéb toldalék nélkül jelzői funkciójú: 

V t erl 9 y nän 'sületlen kenyér', vö. tertam kul 'sült hal' ter- 'sül' (KT 
1025a), çaçêm pam 'megtisztított széna' ëatlêy pam 'meg nem tisz
tí tott széna' çaça 'söpörni, tisztítani' (KT 960b). 

Határozóragos alakra csak Vj. példáink vannak. A -foy i t t pontosan az igenév
képző helyén van, az alakok szerkezete: B -)- Idy -f P x -f- nd 
Utóidejű időhatározó: 
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Vj. mä mdnldyämnd 'mielőtt elmentem' (KV 177), mä dlintldyamnd 'mi
előtt lefeküdtem' (KV 203). 

Állapothatározó : 
mä jöy w §11 d y aln § joyäldm 'éri az ő távollétében jöttem' (KV 203). 

Határozói igenóv ellentéteként módhatározó: 
k u r l § y mdnldm 'óvatlanul, vigyázatlanul megyek' (KT 566a). 
6.2. A szófaji átcsapás esetei 
A szófaji átcsapás a 6.1. pontban bemutatott jelenség ellentéte: az ere

detileg szabályosan létrejött igenév elveszti a rá jellemző tulajdonságokat, és 
más szófajokhoz hasonul. A V Vj. nyelvjárásban ez ritkán fordul elő. Az ige
nevek főnévvé, melléknévvé inkább csak alkalmilag válnak. Alkalmi főneve
sülés történt a hangadást jelölő igenevek esetében (1.23.2). 
Alkalmilag melléknevesültek az alábbi állapotot kifejező szerkezetek igenevei : 

V j 9 r) k litd jdydm 'szomjas lettem' (KT 160b, 1098b), wäjatd 
jdydm 'álmos lettem' (KT 207b), Vj. wäjatd cdkd jdydm 'nagyon álmos 
lettem' (KT 209b). 
6.21. A tartós melléknevesülésre példa a V Vj. mustern 'szép' szó (must§-

'tetszik' igéből). A szó igenevekhez nem járuló ragot is felvehet, mint pl. trans-
lativusragot a következő mondatban: 

V köynä mu st § ma y janii 'kővel szépre varrd' (KT 574a). 
6.22. A jötd igenév névutóvá válásáról a következő mondat tanúskodik: 
V ál tista, tor§m jötd mdnä 'ne bánkódj, menj istennel (tkp. isten jövésé
vel)' (Szj. 52), V Vj. m ä jö t am joyä 'én nyomomban, utánam gyere' 
(KT 195a), 16 y jotäl mdnds 'ő vele ment' (KT 195b). 

Mind a KT, mind a DEWO szótárban szótári alakként a jot- 'mit, val/-vel' 
szó szerepel. A névutó igenévi eredetét a kapcsolódó személyvégződések teljes
hangú magánhangzói is bizonyítják. 

6.23. Igésülésre nincs példánk. Említettük, hogy igenév verbum finitum 
funkcióban csak az északi nyelvjárásokban fordul elő, a keletiekben nem. Van 
azonban egy forrásunk, melynek anyagát a dolgozatban nem használtam föl. 
L. I. KALININA három vaszjugáni meséje, melyeket egy tomszki sorozatban 
közöl (— Hantyjskaja skazka. Jazyki i toponimija Sibiri I., II . , I I I . Tomsk 
1966, 1970. Az első szöveget közli EKDŐDI - KECSKEMÉTI: TJAJb. 42: 156—162). 
A mesék adatait azértnemvettem bele a dolgozatba, mert a lejegyzés annyira 
pontatlan és következetlen, hogy kijavítani nagyon nehéz lenne, így viszont 
félreértésekre adhat okot. A lejegyző nem tesz pl. különbséget az egyes reduká 
magánhangzók között, csak egy jelet (b = d) használ. Gyakran a teljes képzésű 
és a redukált hangokat is összekeveri, ßgy a főnévi igenév és a folyamatos mellék
névi igenév képzőjét alakilag nem lehet elkülöníteni egymástól. Bizonyára a fo
netikailag hű lejegyzésre törekedvén ugyanazt a szót gyakran még egy monda
ton belül sem írja kétszer egyformán. A központozás sem megbízható, a monda
tok végét nem mindig ismeri fel. Az igenévi szerkezetek főbb funkcióit azon
ban meg lehet állapítani. 

A szövegekben a következő alakok fordulnak elő: 
— ragtalan folyamatos és befejezett melléknévi igenóv jelzőként; 
— folyamatos melléknévi igenév -nd, illetve -a raggal, pirnd, ontdr, moçdy, 

sdyi névutóval határozóként; 
— befejezett melléknévi igenóv -nd raggal és 
— pirnd névutóval határozóként; 
— főnévi és határozói igenév. 
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A folyamatos és a befejezett melléknévi igenév személy jelezett alakja 
meglehetősen gyakran fordul elő idő- és módhatározóként, két cselekvés közül 
az elsőt jelölve igenévvel. 

Vj. iwän tul mdntdl nomdysdwdl ' Iván elmenvén gondolja' (JaTS. 
111/46), itnd p itmäl mä ndl'mdkdtdyälam 'beesteledvén félni kezdtem' 
11/22. 

Tartós cselekvésre szóismétléssel utal: 
rät amistdl-amistdl, os mdnkdlwdl oy noydraltd tdyija 'az öreg ül-ül, (majd) 
ismét megy az örvényes helyre' (1/90), jöy möyi w an lä m itäl, ko y 
lä mit al, djldna nuk etdmkdlwdl 'ő röviden elmarad, hosszan elmarad, 
egyszercsak előtűnik' (I. 88). 
Néhány esetben előfordul, hogy a mondatban az igenévi alakokon kívül 

nincs verbum fini tum, így ez szerepel igei s állítmányi funkcióban. Időnként ez 
nyilvánvalóan a rossz központozás következménye, van azonban néhány elgon
dolkoztató eset: 

tu mdntdl, Triant dl, tu rät tulkum Sdyd 'így megy, megy az öreg 
szava szerint' (III. 47), iwan kait a l. ' Iván megszállt' (III. 47), cu 
mdntdl, cu mdntdl, cu mustim ni walta wac koma 'ment, ment a 
szép nő lakta utcán' (III. 48), no iwän tdy wdlldmmal jiynä 'de Iván 
ott lakott velük' (III. 52), iwän koylamkdlwdl, tu wackoro m d n m dl, 
m d nm dl 'Iván elindult azon az utcán, ment, ment' (III. 47). 
A fenti mondatokban az igeneveknek inkább állítmányi mint határozói 

funkciójuk van. Feltételezhető, hogy ezekben az esetekben alkalmi igésüléssel 
állunk szemben. Az adatközlő tud oroszul, így talán az orosz összetett monda
tok mintájára (és északi osztják hatásra?) igésültek a személyjelölőkkel ellá
to t t igenevek. 

6.3. Az igenévi szerkezetek jövője 
Akár a tiszta szintetikus, akár a tiszta analitikus mondatópítkezés fel

tehetőleg csak hipotézis, kisebb-nagyobb mértékben minden nyelvben meg
találhatók mindkettő jellemzői. Az osztják nyelv sem használja ki minden 
esetben az igenévi szerkezetekkel való mondatépítkezés lehetőségót, hanem 
időnként több verbum finitumot is megenged egy mondatban. Már Karjalai-
nen is feljegyzett ilyen mellérendelt mondatot: 

Vj. joyên mä kőwaydl j o s d m, mdtälip dntd w el s d m 'a folyón hosszan 
jöttem, semmit sem öltem' (KT 286a). 
Ma, különösen az orosz nyelv hatására még inkább elszaporodtak az 

összetett mondatok. Az igenevek fontossága megnőtt az új fogalmakat jelölő 
szavak alkotásakor, de csökkent a mondatszerkesztés terén. Az oroszból fordí
to t t szövegekben sokkal kevesebb igenévi szerkezettel rövidített mellékmondat 
van, mint az eredeti osztjakban. Az összetett mondatokban már a kötőszók is 
felbukkannak, bár még nem teljes következetességgel és nem rendszerben. 

Mellérendelt összetett mondatok: 
Kötőszó nélkül: 

V imi kőrydna oy p a nw d l, t old y w dl 'Az anyó lábához teszi fejét, 
mondja' (EOCh. 142/15), kulal'i loyä j o w dl, p ir il tê 'a halacska 
hozzá jön, mondja' (EOCh. 141). 

Kötőszóval: 
V mdrj lisöy p äni ropilta mdnsöy 'mi ettünk és dolgozni mentünk' 
(EOCh. 138), älwd juya kuntaydn p äni sdwsd iki tohl lirjkiltd 'A. fára 
mászott és onnan mérgesíti S. apót' (Oc. 114/13). 
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Alárendelt összetett mondatok: 
Helyhatározói alárendelés: 

V h öl êpa kitlim, t ő y § p a manäti 'ahova küldöm, oda menjen' 
Szj. 52). 

Időhatározói alárendelés: 
V kunt a na narjikiji toydnä järjkawalt, ar\kiläl hyä (u köl atwalt 'amikor 
a gyerekek tűzzel játszanak, anyjuk azt mondja nekik' (EOCh. 139), 
kunt a na killoy ula wanyaloy teldl, marján Idyd atya juy kanr\a amaydloy 
'amikor edényeinket bogyóval tele szedtük, mi azokat egy nagy fa mellé 
helyeztük' (Szj. 36), mdtl änd put werwan p äni kutan télal pamillin, 
futatna küm lüytitdn 'amikor megfőztetek és a házat megtöltöttétek 
szénával, akkor gyertek ki' (Oő. 119/10). 

Okhatározói alárendelés: 
loy dntd jos, mât i âpil tawarsäy jayiyan 'ő nem jött, mert apja meghalt' 
(Szj. 45) 

Alanyi alárendelés: 
djnäm ko j i w al y al, löy oytila maytaytata salyaltayalby 'mindenki, 
aki ot t volt . . .' (EOCh. 136). 

Tárgyi alárendelés: 
m 6 y ol ä kojampin, norjä mdlim 'Amit akarsz, neked adom' (EOCh. 139). 
A KALINYINA gyűjtötte Vj. szövegek azt mutatják, hogy ez a folyamat 

még korántsem ért véget vagy állapodott meg. A nyelv egyrészt törekszik az 
analitikus mondatszerkesztésre, kötőszókat használ (orosz jövevényeket is: 
i, no, iëëo), másrészt őrzi a régi igenévi alakokat. így jönnek létre az alábbi 
keverék alakzatok, ahol igenév és kötőszó együtt szerepel: 

Vj. kunt d dngkäm ilwerta tum an a, mänt anta waydlt 'amikor anyá
mat temetni viszik, engem nem visznek' (II. 21), kunt i minä jo y a-
malna, minna kollo joyä jäsanglayälaman 'amikor hozzánk megérke
zett, mi mindent elmondtunk neki' (II. 23), kunt a puyla j urna-
manna ci wer minna jaya jäsinglayäliman 'amikor megérkeztünk a fa
luba, ezt az esetet elmondtuk az embereknek' (II. 23), kunt i t al
karnál n a appam l'ängkitiy werkalaw 'amikor megjött a tél, apám mó
kusra kezdett vadászni'. (II. 19) 
Az osztják nyelv mai általunk ismert állapota alapján azt mondhatjuk, 

hogy az összetett mondatok térhódítása tovább folyik, különösen a melléren
delt mondatok használata válik szükségessé. Valószínűleg nem szorítják ki 
azonban az igenévi szerkezeteket, melyek az idő-, mód és egyéb határozói vi
szonyok jelölésére nélkülözhetetlenek maradnak. 

CSEPBEGI MÁRTA 

Ostostjakische Partizipialkonstruktionen 

von MÁRTA CSBPBEGI 

I I . 

Der erste Teil der Untersuchung (die Punkte 1 — 2) ist in NyK 80 (1978) auf den 
Seiten 31 — 53 zu finden. Der zweite Teil befaßt sich mit den Formen der Verbaladverbien. 

3. Die Partizipien mit Adverbialsuffix 
Die Partizipien können drei Kasusendungen annehmen: lokativisches -ndj-nv, lativisches 
-aj-ä und ablativisches -oyj-öy. Die possessiven Personalsuffixe (Px) treten an die mit Ad-
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verbialsuffixen versehenen Formen. Das Px ist obligatorisch, wenn in der Partizipial-
konstruktion kein Handlungsträger auftritt. Im Falle eines allgemeinen Subjekts bleibt 
das Px weg. In Passivkonstruktionen, oder wenn der Handlungsträger ein Substantiv im 
Nominativ ist, ist der Gebrauch des Px fakultativ. 

3.11. Die lokativische Form des Partizips Präsens (B -f- td -\- (Px) + nd) ersetzt 
einen temporalen Nebensatz bei Gleichzeitigkeit. Diese Form kommt selten vor. 

3.12. Die lativische Form des Partizips Präsens (B + td + (Px) + «) ersetzt 
einen finalen Nebensatz. Die Konstruktion steht häufig vom Prädikat getrennt am Satz
ende. Ihr Gebrauch ist dem des Infinitivs verwandt, unterscheidet sich aber insofern von 
diesem, als beim Partizip die Bezeichnung der Person möglich ist. 

3.13. Das Partizip Präsens im Ablativ (B + te + (Px) + öy) bildet temporale 
Konstruktionen bei Gleichzeitigkeit. 

3.21. Das lokativische Partizip Perfekt (B -j- md + (Px) + n9) ersetzt einen Tem
poralsatz bei Gleich- oder Vorzeitigkeit. Wenn der Handlungsträger in Subjektsstellung 
in der Form eines Substantivs oder eines Personalpronomens am Anfang der Partizipial-
konstruktion steht, ist er nicht besitzanzeigendes Attribut der Konstruktion, sondern 
Subjekt des ganzen Satzes. Der unabhängige Handlungsträger kann durch ein Personal
pronomen mit Px, durch ein Substantiv im Lokativ (Ergativ), durch ein bloßes Px be
zeichnet werden oder unbezeichnet bleiben. 

3.22. Die mit dem Lativzeichen versehene Form des Perfektpartizips (B + ms -f-
(Px) 4" ä) dient zum Ausdruck der Vorzeitigkeit. In Karjalainens Aufzeichnungen kommt 
diese Form nicht vor, im neueren Material ist sie hingegen sehr häufig. 

Die Verbalnomina können in semantischer Hinsicht folgendermaßen gruppiert 
werden: eine Wahrnehmung, eine Empfindung bezeichnende Verbalnomina; eine Bewe
gung bezeichnende neben einem statischen Verb; statische Verbalnomina neben einem 
Bewegungsverb sowie im Hinblick auf Bewegung neutrale. 

Die Partizipialkonstruktionen nehmen i. a. die Stellung zwischen Subjekt und 
Prädikat ein. 

3.23. Die ablativisehe Form des Partizips Perfekt (B + m9 + (Px) + öy) vertritt 
einen Temporalsatz bei Vorzeitigkeit. Sie kommt nur in Karjalainens Sammlungen vor. 

3.3. Im von Karjalainen gezeigten Sprachzustand, in der V Vj. Mundart kann das 
Partizip Präsens mit Lokativ-, Lativ- und Ablativsuffix, das Partizip Perfekt mit Loka
tiv- und Ablativsuffix stehen. Nach den neuere V Sammlungen kann zum Partizip Per
fekt nur ein Lokativ- und Lativsuffix kommen. 

3.4. Die Partizipialkonstruktionen mit Postposition haben temporale und modale 
Funktion. 

Das Partizip Präsens vertritt mit der Postposition moëS 'bis (zu)' einen tempora
len Nebensatz bei Nachzeitigkeit, mit der Postposition ellä 'während' einen Temporalsatz 
bei Gleichzeitigkeit.—Mit beiden Partizipien können die Postposition säyi 'gemäß, nach' 
die modale, und die Postposition pimê 'nach', die temporale Konstruktionen bei Vor
zeitigkeit bildet, verbunden werden. Nur nach dem Partizip Perfekt steht die Postposi
tion länd 'zur Zeit von', die Temporaladverbien bei Gleichzeitigkeit bildet. Im V-Dialekt 
sind die Postpositionen moëê, länd, pimê, in Vj. hingegen moëê, säyi, ellä, pimê gebrauch
lich. 

3.5. Als seltene Ausnahme kommt auch das mit Personalsuffix versehene Verbal
nomen ohne Kasussuffix in adverbieller Funktion vor. Das Partizip Präsens ist dann ein 
Äquivalent des Infinitivs in finaler Funktion, das Partizip Perfekt in temporaler bei Vor
oder Gleichzeitigkeit. Der für die nördlichen Dialekte charakteristische Gebrauch als ver
bum finitum ist in V Vj. unbekannt. 

4.1. Bei dem mit dem Formans -min/-min gebildeten Verbaladverb kann die Per
son nicht bezeichnet werden. Es tritt zumeist in modaler Funktion auf, seltener verkürzt 
es Zustands-, Temporal-, Kausal- oder Herkunftssätze. 

Das Verbaladverb steht im Satz i. a. vor dem Prädikat. Die Stellung des Subjekts 
ist in diesem Fall am Anfang des Satzes. Gelegentlich kommt die Konstruktion mit Verbal
adverb ans Satzende. 

5. Der mit dem Formans -taj-tä gebildete Infinitiv ist im Satz i. a. Erweiterung 
des Verbs (des Prädikats). Seiner Funktion nach kann er nominaler Teil des Prädikats, 
Objekt und Umstandsbestimmung sein. In vom Hauptverb unabhängiger Stellung kann 
er Subjekt, Prädikat eines Aufforderungssatzes und Äquivalent eines finalen Nebensatzes 
sein. In letzterem Fall steht er am Ende des Satzes. 

In Karjalainens Sammlung kommen auch Formen auf -tay vor. Er hält diese für 
Infinitive im Translativ, obwohl nach der Regel das Formans des Infinitivs die Wort
form wie ein Kasussuffix abschließt und sie keine weiteren Endungen annehmen kann. 
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III. 

6.1. Ähnlich wie die Formantien der Verbalnomina verhalten sich das Konditional, 
zeichen -r\- und das Privativsuffix -loyj-lêy. Die Formen können Possessivsuffixe und Ad. 
verbialsuffixe annehmen und sind daher zur Verkürzung von Nebensätzen geeignet. 

6.2. Selten kommt es zur Adjektivisierung eines Verbalnomens (z. B. mustern 
'schön'); das Verbalnomen jotd wiederum ist zu einer Postposition mit der Bedeutung 
'mit, hinter . . . her' geworden. Unsere Beispiele für Verbalisierung entbehren der Be
weiskraft. 

6.3. In neueren Texten — besonders in übersetzten — gewinnt das Prinzip der 
Satzverbindung, der Gebrauch von Konjunktionen immer mehr Raum. Doch bleiben 
die Partizipial- und Infinitivkonstruktionen zum Ausdruck der verschiedenen adverbiellen 
Beziehungen unentbehrlich. 


