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A szölkup igékre általánosan jellemző, hogy kivétel nélkül mindegyikük tranzitív 
vagy intranzitív jellegű és befejezett vagy folyamatos szemléletű. E kettős igeértékek 
lehetséges kombinációi: tranzitív-perfektív [ll],tranzitív-imperfektív [10],intranzitív-
perfektív [01], intranzitív-imperfektív [00]. A szölkup igék mindegyike e kombinációk 
valamelyikének hordozója. 

Az igeértékpárok meghatározására az egyes igealakok esetében az igék szöveg-
környezete, illetve az ún. „diagnosztikus formák" (vö. KUZNECOVA—HELIMSKIJ— 
GRUSKINA 1980: 210) vizsgálata ad lehetőséget: 

— a tranzitív értékű igék felvehetik mind a szubjektív, mind az objektív ige-
ragozás személyragjait, valamint tárgyi bővítményük is lehet. 

— az intranzitív értékű igék ezzel szemben csak a szubjektív igeragozás személy-
ragjait vehetik fel, s nem lehet tárgyi bővítményük. 

— a perfektiv értékű igék aorisztosza befejezett, múlt idő jellegű, a közlés pilla-
nata előtt közvetlenül végbement cselekvésre/történésre vonatkozik, folyamatossá, 
jelen idejűvé tételükre sajátos nem derivációs eszközök (analitikus segédigés formák) 
is szolgálhatnak, folyamatos melléknévi igenevük viszont nem képezhető. 

— az imperfektiv értékű igék aorisztosza folyamatos, jelen idő jellegű, folyama-
tos melléknévi igenevük képezhető, analitikus segédigés formáik viszont nem haszná-
latosak. 

Az abszolút tőigék |V|- alapértékpárjait tisztán szemantikai viszonyaik hatá-
rozzák meg, a tranzitivitást/intranzitivitást ill. a perfektivitást/imperfektivitást magán 
az igetőn semmiféle formális jel nem jelöli. 

A tőigék alapértékpár szerinti megoszlása nem egyenletes a szölkupban. Az 
adatolható 201 abszolút tőige 41,3%-a (83) tranzitív-perfektív [11], 25,9%-a (52) 
intranzitív-imperfektív [00], 22,4%-a (45) intranzitív-perfektív [01] és 10,4%-a (21) 
tranzitív-imperfektív [10] értékű. 

A tranzitív-perfektív [11] alapértékű tőigék: 
1. amx-,megenni', 2. ältd-,megjelölni', 3. cärjqs- »megágyazni', 4. coccdx-,felállítani', 
5. etd2-,elrejteni', 6. i- ,megfogni', 7. ite-,felemelni', 8. itdx- /elfüggeszteni', 9. ketd-
,megmondani', 10. ki- ,felajzani', 11. kird- ,megnyúzni', 12. kura2- ,átkötni', 13. 
kweíe- ,felnevelni', 14' qapdz- ,megfoltozni', 15.qapíax- 'eloltani', 16. qänd-,befedni', 
17. qát- ,agyonütni', 18. qettd- ,megütni', 19. qird- ,levakarni', 20. qo- ,meglátni', 
21. qolcd- ,kimerni', 22. qord-,szétvágni', 23. qo§td- ,megtudni', 24. qotd- ,megtisztí-
tani', 25. qmt- ,megölni', 26. qmfd- ,otthagyni', 27. qwettd- ,elkezdeni', 28. lät'a-
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,rendbehozni', 29. letta- ,elbírni', 30. maca- »szétvágni', 31. mancax- ,meglátni', 
32. manca2- ,bevégezni', 33. mántax- ,elkerülni', 34. me- ,megcsinálni', 35. mi- oda-
adni', 36, mitax,elérni', 37. mittd- ,megérinteni', 38. mind- »meghajlítani', 39. rmta-
,bekenni', 40. musd-,megmosni', 41. nat- .levakarni', AlTnü- ,kinyitni', 43. nita- ,meg-
csókolni', 44. pan-,megfonni', 45. par- ,megfonni', 46. pit-,meggyúrni', 47. pot- Jel-
tenni', 48. poca-,áthatolni', 49. pöld- lenyelni', 50. pücd-,megnyírni', 51. sáca- meg-
harapni', 52. sara-,megkötni', 53. sela- ,megélesíteni', 54.sö2- ,megélesíteni', 55. sute-
,kinyújtani', 56. sétj- ,felölteni', 57. sita- ¿elkelteni', 58. söta- átlyukasztani', 59. süt-
,megvarrni', 60. sü- ,levakarni', 61. taq- ,elrejteni', 62. tálca- .megjelölni', 63. tata-
,elhozni', 64. tárja-,elűzni', 65. tára-,elosztani', 66. telta-,megrakni', 67. téma- meg-
vásárolni', 68. tita- ,kihúzni', 69. tötta- ,felfűzni', 70. tuka-,megfésülni', 7Í. tü2- .be-
csukni', 72. twaqta- ,összekeverni', 73. V»ela- ,ellopni', 74. íapta- ,megígérni', 75. 
iáca- »kikovácsolni*, 76. tata- ,meggyújtani^ 77. iáca-,eldobni', 78. tikká- ,eloldani', 
79. iö-,bemázolni', 80. iönta-,befedni', 81. íüz .elrekeszteni', 82. fú- .ellőni', 83. üta-
,elküldeni'. 

A tranzitív-imperfektív [10] alapértékű tőigék: 
1. dca2- ,őrizni', 2. antax- ,dicsérni', 3. etax-,várni', 4. ke- ,érezni', 5. kika- ,akarni', 
6. küra- ,lengetni', 7. qáx- .üldözni', 87 qürax- ,sodorni',"^. qwera- ,hívni', 10, nim-
,szopni', 11. nö- .követni', 12. pe- .keresni', 13. pü2- ,fújni', 147/í- .szidni', 15. tom-
,mondani', 16. tor- ,olvasni', 17. töta- .szidalmazni', 18. t'óta- ^hányni', 19. tuta-
,rágni', 20. ~ü- .vonszolni', 21. wara-,tartani'. 

Az intranzitív-perfektív [01] alapértékű tőigék: 
1. alfa-,leesni', 2. ácax- .felkelni', 3. cancax- .kimenni', 4. Sara-,kifutni', 5. ceka- .ki-
száradni', 6. asa- ,vmivé válni', 7. kurax- ,elfutni', 8. küna- ,elszökni', 9. qaía- ,ott-
maradni, 10. qanta- .átfagyni', 11. qapta2-,kialudni', 12. qata-_,eltűnni', 13. qonta2- ,el-
aludni', 14. qupta-,leereszkedni', 15. quta- ,elájulni', 16. qu- .meghalni', 17. qmnx-
,elmenni', 18. manta2-,elhaladni', 19. mita2-,megérkezni', 20. molt'a- bepiszkolódni', 
21 .musa- .megfőni', 22. nüna-,elfáradni', 23. nelfa- .megizzadni', 24. «/- .megpihenni', 
25. omta- .leülni', 26. pakta- ,megugrani', 27. pat- »alámerülni', 287pi- ,megfőni', 
29. pöqa- ,átkelni', 30. püx- ,átérni', 31. sofa- ,megnőni', 32. sarjka- ,meghálni', 
33. sérx-,bemenni', 34. sunta-,bevégződni', 35. tanta-,hozzászokni', 36. ti-,beszállni', 
37. türa-,befejeződni', 38. tü-,megjönni', 39. tux-,elolvadni', 40. tu2- megharagudni', 
41. tweta-,szembetalálkozni', 42. uta-,megállni', 43. ura- .elveszni', 44. upa- .elindulni', 
45. wasa- »felemelkedni'. 

Az intranzitív-imperfektív [00] alapértékű tőigék: 
I. om2- ,enni', 2. ata- Játszani', 3. aía- .izzani', 4. ámta- ,ülni', 5. anta2-,dicsekedni', 
6. cáca- .menni', 7. cénca- ,beszélni', 8. cocca2- ,állni', 9. dna- .félni', 10. e- .lenni', 
II. ila- ,élni\ 12. ippa-,feküdni', 13. itta-,járni', 14. ita2- .függeni', 15. kuka- .himbá-
lózni', 16. kiírj-,folyni', 17. qdca-,köhögni', 18. qonta*2-,aludni', 19. qüra2- »sodródni', 
20. qüla- »sántítani', 21. qmn2- ,menni', 22. qwül- »futni', 23. q»esa- »éhesnek lenni', 
24. laqax- ,mozogni', 25. laqqa- »dolgozni', 26. lámpa- »lebegni', 27. löqa- »állni', 
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28. maőqd- ,állni', 29. mütd- ,ugatni', 30. nund- ,édesnek lenni', 31. omttd- imád-
kozni', 32. palid- ,járni', 33. panőd- ,árral úszni', 34. pe- ,vadászni menni', 35. pisd-
,nevetni', 36. pora- ,égni', 37. soqqd- ,kúszni', 38. sumpd- ,énekelni', 39. tot- ,síelni', 
40. tüx- ,evezni', 41. t'aqqd- fészkelődni', 42. t'apd- ,csepegni', 43. taps- ,égni', 44. 
t'árjkwd- ,hiányozni', 45. t'icd- ,beszélni', 46. t'om- ,havazni', 47. t'ukd- ,viszketni', 
48. turd- ,sírni', 49. tusd- ,fájni', 50. ü- ,úszni', 51. üt'd- ,dolgozni', 52. warkd- ,élni'. 

A relatív tőigék hordoznak ugyan magukon valamiféle képzőelemet (ez külön-
bözteti meg őket a puszta tőszóból álló abszolút tőigéktől), azonban mégsem tekint-
hetők származékigéknek, minthogy igei mivoltukat éppen e képzőknek köszönhetik, 
s ezek nélkül igei értékpárjaik sem határozhatók meg. A relatív tőigéknek két lehet-
séges fajtája van: a denominális és az elhomályosult alapú (delatentális). 

A denominális relatív tőigék | N *dx |— esetében a névszói alapszó nem hordoz 
igeértékeket, a szóképzéssel létrehozott igető alapértékpárja tehát kizárólag a de-
nominális igeképző sajátosságainak függvényeként jelentkezik. 

A denominális igeképzők elsődleges funkciója a szófajváltás: az igei szófajúság 
létrehozása. A létrejött ige azonban egyidejűleg automatikusan felveszi — a denomi-
nális igeképző természetének megfelelően — a négyféle értékkombináció valamelyikét. 
A denominális igeképzők tehát elsődlegesen igealkotók, másodlagosan ige ért ék-
meghatározók. További osztályozásuk jelentéseik (azaz a névszói alapszó és 
a derivált relatív tőige szemantikai viszonyainak) vizsgálata alapján valósítható meg. 
E harmadlagos képzőfunkciókat is figyelembe véve a szölkup denominális igeképzők 
a következőképpen rendszerezhetők: 

1. Transzformatív [TF] funkciójúak azok a tranzitív-perfektív [11] értékű de-
nominális [*] igeképzők, amelyek jelentése: ,vkit v. vmit vmilyenné (az alapszóval 
megnevezett tulajdonságúvá) tenni'. Például: 
*alcd-
*áptd-
*C3-
*qdl-
*lcd-
*mc3-
*nt'a-
*td-

namakdt 
fántdl 
pö 
pata 
patai 
nárqd 
tamdl 
lipdkdt 

'lágy' ~ 
,nedves' 
,meleg' 
,ferde' 
,sárga' 
,vörös' 
,piszkos' 
,sötét' 

namdk *alcs-
fantd *aptd-
pö*cs-
paf*qdl-
patd *lcd-
nárqd *mc3-
tama *nf3 
lipdkd *td-

,meglágyítani' 
»megnedvesíteni' 
,megmelegíteni' 
»megsodorni' 
,besárgítani' 
,bevörösíteni' 
»bepiszkítani' 
»elsötétíteni' 

2. Insztruktív [IN] funkciójúak azok a tranzitív-perfektív [11] értékű denominális 
[*] igeképzők, amelyek jelentése: ,vkit v. vmit vmivel (az alapszóval megnevezett 
dologgal) ellátni'. Például: 
*al- : küt ,karám' ~ küt*al- »bekeríteni' 
*alcs- : surjar »festék' ~ surjdr*alc3- »befesteni' 
*am- : oh ,fej' ~ old*am- ,elkezdeni' 
*Ő3- : aran ,karám' ~ aran*őd- »bekeríteni' 
*rj- : mir ,ár' ~ mir*dri- »eladni' 
*ol- : qoc3 »hótorlasz' ~ qocsxol- »eltorlaszolni' 
*ra- : nwermd ,festék' ~ n^erma*rd- ,befesteni' 
*t- : timd ,ényv' ~ timd*t- ,megenyvezni' 
*td- : apsk ,fedél' ~ ápdk*t3- »befedni' 
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3. Privatív [PR] funkciójúak azok a tranzitív-perfektív [11] értékű denominális 
[ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vkit v. vmit vmitől (az alapszóval megnevezett 
dologtól) megfosztani'. Például: , 
*al- : uncd ,tetű' ~ uncd *al- ,kitetvezni' 
*al- : patd ,epe' ~ patd *al- ,kiepézni (halat)' 
*kdlcd-: sajd ,szem' ~ sajd * kdlcd- ,megvakítani' 

4. Insztrumentatív [IM] funkciójúak azok a tranzitív-perfektív [11] értékű deno-
minális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmit vminek (az alapszóval megnevezett 
dolognak) a segítségével elvégezni'. Például: 
*al- kotB ,kampó' ~ kotd *al- ,megragadni' 
*aptd- : tand ,ész' ~ tand *aptd- ,felidézni' 
*qdl- : qwdq ,váll' ~ q™dq*qdl- ,vállra venni' 
*ol- : qatd ,köröm' ~ qatd*ol- ,megkaparni' 
*td- : kor ,kamra' ~ kor*td- ,elraktározni' 

5. Perduratív [PD] funkciójúak azok a tranzitív-imperfektív [10] értékű deno-
minális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmit vminek (az alapszóval megnevezett 
dolognak) a segítségével tartósan végezni'. Például: 
*a- : or ,erő" ~ or*a- ,tartani' 
*al- : apid ,szag' ~ aptd*al- ,szagolni' 
*Cd- : kü ,húzókötél ~ kü*cd- ,vontatni' 
*md- tand ,ész' ~ tand *md- ,tudni' 
*rj- : écd ,szó' ~ ecd*rj- ,hinni' 
*r- : tand ,ész' ~ tand *r- ,gondolni' 
*rd- : soma Jó' ~ soma*rd- ,szeretni' 
*t- : qatd ,köröm' ~ qatd *t- ,kaparni' 
*td- : ámtd ,szarv' ~ ámtd *td- ,öklelni' 

6. Transzlatív [TL] funkciójúak azok az intranzitív-perfektív [01] értékű deno-
minális [*] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmilyenné (az alapszóval megnevezett 
tulajdonságúvá ) lenni'. Például: 
*ald- tifd ,szűk' ~ tit'd *ald- ,összeszűkülni' 
*m- mánat ,esztelen' ~ mána #m- ,megőrülni' 
*mát- tarja ,csendes' ~ tarjd *mát- »lecsendesedni' 
*rj- tantdí ,nedves' ~ tantd *rj- ,átnedvesedni' 
*r- qatmdt ,világos' ~ qalmd*rd- »kivilágosodni' 
*t- pö ,meleg' ~ pö*t- »felmelegedni' 

7. Provizív [PV] funkciójúak azok az intranzitív-perfektív [01] értékű denomi-
nális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmivel (az alapszóval megnevezett dologgal) 
ellátódni'. Például: 
*ald- : - kakkd ,kín' ~ kakkd *ald- ,elszenvedni' 
*cd- : kolfa »adósság' ~ koltá*őd- ,eladósodni' 
*m- : üld ,nap' ~ teld *m- ,megszületni' 
*ntd- : iü ,öv' ~ fíi*ntd- ,felöveződni' 
*rj- : mát ,sátor'j ~ mát*drj- ,lesátorozni' 
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*ol- : éc9 ,szó' ~ éc3*ol- ,megszólalni' 
: sí ,rozsda' ~ si*r- ,megrozsdásodni' 
: ke ,tél' ~ ke*rd- ,áttelelni' 

*t- : tämpd ,öltözék' ~ t'ämpd *í- ,kiöltözni' 
*td- : nä ,nő" ~ nä*td- ,megnősülni' 

8. Perditív [PE] funkciójúak azok az intranzitív-perfektív [01] értékű denomi-
nális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmitől (az alapszóval megnevezett dologtól) 
megfosztódni'. Például: 
*kdldm-: qomta ,pénz' ~ qomtá*kafom- ,elpénztelenedni' 

9. Esszív [ES] funkciójúak azok az intranzitív-imperfektív [00] értékű denomi-
nális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmivel (az alapszóval megnevezett dologgal) 
ellátottan, vmilyenként cselekedni'. Például: 
*C9- : t'ek ,gyorsan' ~ t'ek*cd- ,sietni' 
*lt'd- : féld ,nap' ~ teld *lfd- ,ragyogni' 
*rj- : qardl ,ferde' ~ qara*rj- ,ferdén állni' 
*td- : warqd ,nagy' ~ warqd *td- ,nagyzolni' 

10. Szenzív[SE] funkciójúak azok az intranzitív-imperfektív [00] értékű deno-
minális [*] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmilyennek (az alapszóval megnevezett 
dologhoz hasonlónak) érződni'. Például: 
*nd- : paíd ,epe' ~ patd*úd- ,keserűnek érződni' 

11. Okkupatív [OC] funkciójúak azok az intranzitív-imperfektív [00] értékű de-
nominális [ *] igeképzők, amelyek jelentése: ,vmivel (az alapszóval megnevezett do-
loggal) foglalatoskodni'. Például: 
*al- : ämtd ,szarv' ~ ämtd *al- ,öklelőzni' 
*ar- : antd ,csónak' ~ antd*ar- ,csónakázni' 
*cd- : ko Imd ,ének' ~ kolmd *cd- ,énekelni' 
*kwd- : par ,kiáltás' ~ par*kwd- ,kiabálni' 
*údr- : nupd ,horog' ~ nupd *ndr- ,horgászni' 
*rj- : kerd ,szánkaraván' ~ kerd*r\- ,vándorolni' 
*r- : écd ,szó' ~ écd *r- ,beszélni' 
*t- : porjqd ,háló' ~ por\qd*t- ,hálóval halászni' 
*td- : qaqld ,szán' ~ qaqld *td- ,szánon utazni' 
*t'(d)- : nupd ,horog' ~ nupd *t'(d)- ,horgászni' 

12. Kaptatív [CA] funkciójúak azok az intranzitív-imperfektív [00] értékű deno-
minális [*] igeképzők, amelyek jelentése: ,vminek (az alapszóval megnevezett dolog-
nak) a megszerzésével foglalkozni'. Például: 
*t'(d)- sürdm ,vad' ~ sürd*t'(d)~ ,vadászni' 

A delatentális relatív tőigék |??dx|- esetében az esetleges, lappangó abszolút 
igető alapértékpárja — a leválasztható igeképző alapértékmódosító szerepének tisz-
tázatlansága miatt — nem határozható meg egyértelműen, s ennek következtében 
a feltételezett derivátum kielemezhető igeértékpárja sem határozható meg származék-
értékpárként. Ehhez ugyanis éppen az alapértékpár és a származékértékpár egymáshoz 
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való viszonyának tisztázására lenne szükség. Sok esetben azonban még az sem álla-
pítható meg, hogy a delatentális ige névszói vagy igei alapszóból származtatható-e. 
(Erre utal a két kérdőjeles ?? jelölés az ilyen típusú relatív tőigék szimbolikus ábrá-
zolásában.) E kényszerű helyzetből eredően a delatentális relatív tőigék tehát csak 
külső, másodlagos igeértékeik szerint oszthatók fel — az abszolút tőigékhez hasonló 
módon — tranzitív-perfektív [11], tranzitív-imperfektív [10], intranzitív-perfektív 
[01] és intranzitív-imperfektív [00] értékű igékre, belső szerkezetük, s ezzel együtt 
a bennük lappangó esetleges abszolút igető alapértékeinek tisztázatlansága viszont 
a további rendszerezést lehetetlenné teszi. 

A delatentális relatív tőige ennek következtében átmeneti kategória, hiszen az 
alapszó névszói vagy igei voltának, illetőleg az igeképző alapértékmódosító szerepé-
nek utólagos kimutatásával e csoport elemei átsorolhatok a denominális relatív tőigék 
|N*dx|- vagy a deverbális származékigék |V|-dx-csoportjába. 

A deverbális származékigék |V|-dx-, |N*dx|-dx-, |??dx|-dx- esetében mind 
az abszolút vagy relatív tőige alapértékpárja, mind a deverbális igeképző aktuális 
alapértékmódosító szerepének eredményeként létrejött származékértékpár világosan 
kimutatható. Az alap- és származékértékpárok egymáshoz való viszonya alapján 
a származékigék deverbális igeképzőinek alapértékmódosító szerepe a következő-
képpen osztályozható: 

1. Represszív (elfojtó) szerepűek azok az -|11|—, -|10|-*, -|01|—, -|00|— értékű 
képzők, amelyek az abszolút vagy relatív tőige által hordozott alapértékeket teljes egé-
szében (mindkét komponensükben) megváltoztatják, azaz mind tranzitivitásukat, mind 
perfektivitásukat módosítják. A származékértékpárok tehát mintegy az alapértékpárok 
negáltjaiként jelentkeznek. A lehetséges kombinációk: 

tranzitív-perfektív értékű represszív képzők [00]-|ll|-»-[ll] 
-alcd : at'd ,izzani' ~ afa-alca- ,meggyújtani' 
-ál- : müíd- ,ugatni' ~ mütd-al- ,megugatni' 
-apid- : laqdx- ,mozogni' ~ laqd^aptd- ,megmozdítani' 
-led- : atd- ,látszani' ~ atd-lcd- ,megmutatni' 
-rd- : löqd- ,állni' ~ löqd-rd- »felállítani' 

tranzitív-imperfektív értékű represszív képzők [01]-|10| 
(nincs adat rá) 

intranzitív-perfektív értékű represszív képzők [10]-|01|—[01] 
(nincs adat rá) 

intranzitív-imperfektív-értékű represszív képzők [ll]-|00|-^[00] 
-mpd- : nü- ,kinyitni' ~ nü-mpd- ,kinyitva lenni' 
-t'(d)- : mind- »meghajlítani' ~ mim-f(d)- ,hajlongani' 

2. Diffraktív (megtörő) szerepűek azok az -|lx|—, -|0x| —, -|xl|— -|x0|— értékű 
képzők, amelyek az abszolút vagy relatív tőige által hordozott alapértékeket részben 
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(egyik komponensükben) megváltoztatják, azaz vagy tranzitivitásukat, vagy perfek-
tivitásukat módosítják. A lehetséges kombinációk: 

t ranzi t ív értékű d i f f rakt ív képzők [01]-|lx|- [ll]/[00]-|lxHl0] 
-alcd- : omtB- »leülni' omtd-alcd- »leültetni' 
-äptd- : sünt'a- »bevégződni' »V sünid-aptd- »megszüntetni' 
-cd- : üra- »elveszni' Ürd-Cd- »elveszíteni' 
-Icd- : omtd- »leülni' omtd-lcd- »leültetni' 
-rd- : musB- »megfőni' /V musd-rd- »megfőzni' 
-td- : qwan- »elmenni' /V qwan-td- »elvinni' 

intranzi t ív értékű d i f f rakt ív képzők [1 l]-|0x| -[01] / [10]-|0x| -[00] 
-t'd- : im- »ráakasztani' Ítd-t3- »ráakasztódni' 

per fekt iv értékű d i f f rakt ív képzők [10]-|xl|-[ll]/[00]-jxl|-[01] 
-al- : äntd- »dicsekedni' ántd-al- »megörülni' 
-ald- = : at'd- »izzani' ata-ala- »meggyulladni' 
-am- : ite- »élni' /V ild-am- »feléledni' 
-qdl- : püz- »fújni' pü2-qdl- »megfújni' 

imperfekt ív értékű dif fraktív képzők [ll]-|x0| -[10]/[01]-p[-[00] 
-espd- : cekd- »kiszáradni' cekd-espd- »száradni' 
-kwd- : am- ~ »megenni' am-kwd- .eszegetni' 
-mpd- : mancdx- ,rá nézni' mancdx-mp3 .nézni' 
-r- : macd- ,elvágni' macd-r- ,vágni' 
-i(d)- : cekd- ,kiszáradni' /V/ cek9-t'(d)- .száradni' 

3. Fortifikatív (megerősítő) szerepűekazok az -|l!x|—, -|0!x|—. -|xl!| — 
értékű képzó'k, amelyek az abszolút vagy relatív tőige által hordozott alapértékek 
egyikét változatlanul átengedik a származékigébe, a másik alapértéket pedig meg-
eró'sítik. A lehetséges kombinációk: 

t ranzi t ív értékű for t i f ikat ív képzők [1 l]-[TTx[—[1 !1] / [10]-|Tlx|-*[l!0] 
-ál- : nat-qdl- .letörölni' ~ nat-qdl-ál- .letörölni (sokat)' 
räl- : kird- .megnyúzni' ~ kira-ál- ,megnyúzni (sokat)' 
-qdl- : me- »megcsinálni' ~ me-qdl- .megcsinálni (sokat)' 

intranzi t ív értékű for t i f ikat ív képzők [01]-|0!xj-[0!l] / [00]-|0!xj-[0!0] 
-fe- : qald- .megmaradni' ~ qald-t'd- .magától megmaradni' 

per fekt iv értékű for t i f ikat ív képzők [1 l]-[xIT|—[11!] / [01]-[xTTf—[01!] 
-äj- : qaptd .eloltani' ~ qaptd-äj- ,már eloltani' 
-et'd- : süt- ,megvarrni' ~ süt-et'd- ,már megvarrni' 
-It'd- : me- »megcsinálni' ~ me-lt'd- ,már megcsinálni' 

imperfekt iv értékű f o r t i f i k a t í v képzők [10]-]x0!|-~[10!] / [00]-[x0!j —[00!] 
-anc9-* 
-espd-
-mpd-

qwesa-
cencd-
etdx-
ámtd-
pisa-

,éhesnek lenni' 
»beszélni' 
,várni' 
,ülni' 
,nevetni' 

qwesd-äncd-
cencB-espd-
etdx-mpd-
ämtd-r-
pisd-((d)-

,éhezni' 
,hosszan beszélni' 
,hosszan várni' 
,üldögélni' 
,nevetgélni' 



44 JANURDC TAMÁS 

4. Permeábilis (átengedő) szerepűek azok az -|xx| — értékű képzők, amelyek az 
abszolút vagy relatív tőige, által hordozott alapértékeket változatlanul átengedik 
a származékigébe. A lehetséges kombinációk: [ll]-|xx|-*[ll] / [10]-|xx|—[10] / [01]-
- g - [ 0 1 ] / [ 0 0 ] - @ - [ 0 0 ] 

-áld- : rti-rjkd- ,állni' ~ ni-rjkd-ate- ,állni (sokan)' 
-qdld- : qwan- »elmenni' ~ qmn-qald- ,elmenni (sokan)' 

A szölkup igeképzők itt felvázolt egységes funkciórendszerébe a hagyományos 
képzőosztályozás kategóriái (tranzitív, reflexív, duratív, frekventatív, momentán, stb.) 
jól beilleszthetők, sőt számos esetben az igeértékpárok figyelembevétele az osztályo-
zás további finomítására is lehetőséget ad. 

DAS FUNKTIONSSYSTEM DER SÖLKUPISCHEN VERBALSUFFIXE 

von 

TAMÄS JANURIK 

Für die sölkupischen Verben ist allgemein charakteristisch, daß sie alle transitiv oder intran 
sitiv und perfektiv oder imperfektiv sind. Die möglichen Kombinationen dieser zweifachen Verbal-
werte sind: transitiv-perfektiv [11], transitiv-imperfektiv [10], intransitiv-perfektiv [01], intransitiv-
imperfektiv [00]. 

Die Grundwertpaare der absoluten Stammverben |V|- werden durch rein semantische Bezie-
hungen bestimmt, die Transitivität wird am Verbalstamm durch keinerlei formale Zeichen markiert. 
Die Verteilung der erfaßbaren 201 absoluten Stammverben nach den Grundwertpaaren ist nicht 
gleichmäßig: 41,3% (83) haben transitiv-perfektiven [11], 25,9% (52) intransitiv-imperfektiven [00], 
22,4% (45) intransitiv-perfektiven [01] und nur 10,4% (21) transitiv-imperfektiven [10] Wert. 

Im Falle der denominalen relativen Stammverben |N *dx|- hat das nominale Grundwort 
keinen verbalen Wert, das Grundwertpaar des durch Suffigierung zustandegekommenen Verbal-
stammes ist also die Folge der Eigenart des denominalen Verbalsuffixes. Die primäre Funktion [Fx] 
der denominalen Verbalsuffixe ist der Wortartwechsel: die Generierung der verbalen Wortart. Das 
so zustandegekommene Verb bindet aber automatisch — entsprechend der Natur des denominalen 
Verbalsuffixes — eine der vier Wertkombinationen an sich. Die sekundäre Funktion [F2] der deno-
minalen Verbalsuffixe ist also die Bildung des Verbalwerts. Ihre tertiäre Funktion [F3] ist durch 
die Untersuchung der semantischen Beziehungen des nominalen Stammes und des derivierten rela-
tiven Stammverbs zu bestimmen. Auf Grund dieser [Fx F2 F3] Funktionen sind die sölkupischen de-
nominalen Verbalsuffixe folgendermaßen zu klassifizieren: 

1. Transformative [ * 11 TF] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,jmdn. oder etw. mit 
irgendeiner Eigenschaft (mit der Eigenschaft des Grundwortes) versehen'. 

2. Instruktive [ * 11 IN] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,jmdn. oder etw. mit 
etwas (mit der im Grundwort bezeichneten Sache) versehen'. 

3. Privative [ # 1 1 PR] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: jmdn. oder etw. der im 
•Grundwort bezeichneten Sache berauben'. 

4. Instrumentative [ * 11 IM] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung:,etwas mit Hilfe von 
etwas (mit Hilfe der im Grundwort bezeichneten Sache) erledigen'. 

5. Perdurative [ * 10 PD] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,etw. mit Hilfe von 
etwas (mit Hilfe der im Grundwort bezeichneten Sache) dauernd ausführen'. 

6. Translative [ * 01 TL] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,eine bestimmte (im 
Grundwort bezeichnete) Eigenschaft bekommen'. 

7. Provisive [ * 01 PV] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,mit etwas (mit der im 
Grundwort bezeichneten Sache) versehen werden'. 

8. Perditive [ * 01 PE] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung:,einer Sache (der im Grund-
wort bezeichneten Sache) verlustig gehen'. 
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9. Essive [ * 00 ES] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,mit etwas (mit der im Grund-
wort bezeichneten Sache) versehen handeln'. 

10. Sensitive [ * 00 SE] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,sich irgendwie (mit der 
im Grundwort bezeichneten Sache identisch) fühlen'. 

11. Okkupative [ * 00 OC] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: ,sich mit etwas (mit 
der im Grundwort bezeichneten Sache) beschäftigen'. 

12. Kaptative [ * 00 CA] Funktion haben Suffixe mit der Bedeutung: .sich mit der Beschaffung 
von etwas (von der im Grundwort bezeichneten Sache) beschäftigen'. 

Im Falle der delatentalen (eine unklare Grundbedeutung habenden) relativen Stammverben 
|??dxj- kann das innere Grundwertpaar des eventuellen latenten absoluten Verbalstammes — wegen 
der Ungeklärtheit der aktuellen grundwertverändernden Rolle des abtrennbaren Verbalsuffixes — 
nicht eindeutig bestimmt werden, und infolgedessen kann auch das analysierbare äußere verbale 
Wertpaar nicht als Darivatwertpaar bestimmt werden. Die delatentalen relativen Stammverben sind 
also nur nach ihren sekundären, äußeren Verbalwerten zu klassifizieren, und zwar — den absoluten 
Stamnaverben ähnlich — als transitiv-perfektive [11], transitiv-imperfektive [10], intransitiv-perfektive 
[01] und intransitiv-imperfektive [00] Verben. 

Im Falle der deverbal abgeleiteten Verben |V|-dx-, |N*dx|-dx-, |??dx|-dx- sind sowohl das 
Grundwortpaar des absoluten oder relativen Stammverbs als auch das infolge der aktuellen grund-
wertverändernden Rolle des deverbalen Verbalsuffixes zustandegekommene Derivatwertpaar deut-
lich nachzuweisen. Die grundwertverändernde Rolle der deverbalen Verbalsuffixe der Derivatverben 
kann auf Grund des Verhältnisses der Grund- und Derivatwertpaare folgendermaßen klassifiziert 
werden: 

1. Repressive (unterdrückende) Funktion haben diejenigen -|Tl] — -|T0| -|~0lj ->- -|00f — 
-wertigen Suffixe, die die vom absoluten oder relativen Stammverb getragenen Grundwerte völlig 
(in beiden Komponenten) verändern, d. h. sowohl ihre Transitivität als auch ihre Perfektivität modi-
fizieren. Die möglichen Kombinationen sind: 

a) transitiv-perfektive Suffixe [00] -|TF| - [11] 
b) transitiv-imperfektive Suffixe [01] -[10] — [10] 
c) intransitiv-perfektive Suffixe [10] -|0lj — [01] 
d) intransitiv-imperfektive Suffixe [11] -|00| — [00] 

2. Diffraktive (brechende) Funktion haben diejenigen -flx[ — -|0xj~— -|xlj — -|x0[ — -wer-
tigen Suffixe, die die vom absoluten oder relativen Stammverb getragenen Grundwerte teilweise (die 
eine Komponente betreffend) verändern, d. h. entweder ihre Transitivität oder ihre Perfektivität 
modifizieren. Die möglichen Kombinationen sind: 

a) transitive Suffixe [01] -flxj ̂  [11] bzw. [00]-]Txj — [10] 
b) intransitive Suffixe [11] - g [01] bzw. [10]-j0x| - [00] 
c) perfektive Suffixe [10] - fx l | - [11] bzw. [00]-[xf| ^ [01] 
d) imperfektive Suffixe [11] — [10] bzw. [01] -jx0| - [00] 

3. Fortifikative (verstärkende) Funktion haben diejenigen -|Tix[— -|0!x| — -|xl! | — -jx0T| — 
wertigen Suffixe, die einerseits einen der vom absoluten oder relativen Stammverb getragenen Gründ-
werte unverändert in das Derivatverb übernehmen, andererseits die andere Komponente verstärken. 
Die möglichen Kombinationen sind: 

a ) transitive Suffixe [11] - |Tjx[- [1!1] bzw. [10]- |I ix[-[ l 10] 
b) intransitive Suffixe [01]-|0!x[->- [0!1] bzw. [00]-|0!x[- [0!0] 
c) perfektive Suffixe [11]-jxTTf^ [11!] bzw. [01]-|xllf-* [01!] 
d) imperfektive Suffixe [10]-|x01[-[10!] bzw. [00]-|x0![-> [00!] 
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4. Permeabile (durchlassende) Funktion haben diejenigen -[xx| -wertigen Suffixe, die die 
vom absoluten oder relativen Stammverb getragenen Grundwert unverändert in die Derivatverben 
übernehmen. Die möglichen Kombinationen sind: 

[ll]-|xxj - [11], [10] -|xx| - [10], [01] - R - [01]. [00] - M ^ [00] 
In das hier dargestellte einheitliche Funktionssystem der sölkupischen Verbalsuffixe sind die 

Kategorien der traditionellen Suffixklassifikation (transitiv, reflexiv, durativ, frequentativ, momen-
tan usw.) gut einzufügen; bei Beachtung der verbalen Wertpaare ergibt sich sogar in vielem Fällen 
die Möglichkeit zur weiteren Verfeinerung der Klassifizierung. 


