
A BASZK NYELV ISMERTETÉSE*) 

10. §. 

Mielőtt az alig múlt és a többi idők képzési módját felmutat
nám , szükséges a segédigékkel megismerkednünk. Az olvasó 
tudja, hogy a baszk nyelvben (lásd a 8. §.) két segédige van a ha
bere és esse jelentésre; mindkettő ugyanazon tőből sarjadzik ki, 
mely az izán lenni, izangó lévén alak, így a múltban: izán det, izáa 
dézu, izán du, bírtam, bírtál, bírt, ellenben: izán naiz, izán séra, 
izán da voltam, voltál, volt stb. 

A jelen időt mindkét segédigétől már ismertettük a 8. s ille
tőleg a 9. §-ban, az aligmúlt alakja következő : 

Habere ige: 

ego habebam id núen 
tu habebas „ sénduen 
ille habebat „ zííen, seúen 
nos habebamns „ gúenduen 
vos habebatis n sénduten 
illi habebant „ zúten 

Esse ige 
valék nincan 
valál sinan 
vala zan 
valánk guinan 
valátok siiíaten 
valának siran. 

Ha ezen két alak közül a habere alakot elemezzük, azon kö
rülményből, hogy az en szótag állandóan minden személy végén elő
fordul, következik, hogy ez a múltat jelentő rag, mint például a la
tinban az imperfectum ha szótagja, melynek a szanszkrit habere ige 
hhu gyöke adja jelentését; továbbá azt is látjuk ezen alakból, hogy 

*) Lásd a 37. lapot. 
') Ez ismertetés első részében a segédige hajlításánál a tz baszk hangot 

^s-el fejeztem ugyan k i , de meggyőződvén később , hogy e hang egybeolvadva 
csakugyan a c-nek felel meg, bár következetlenségnek látszik, jónak láttam in
kább ezt használni már most következetesen. 
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a személyragok, különbözöleg az árja, áltaji és sémi nyelvfajok ido
maitól, elül tapadnak az ige alakhoz, és pedig az első személyben 
m/c-ből marad n betű, a másodikban zuk-hól lett hihetőleg az eupho-
nia kívánatára sen, melyhez különben is hasonló ser-ori, tenmagad, 
visszavivö névmásnak első szótagja (1. a 57. lap.); a harmadik 
személyrag származása már homályos, a z vagy se ark-h6\ meg nem 
fejthető , hacsak ser, serk mi, micsoda, névmásra nem gondolunk, 
mint alig is lehet. A többes-számban az első személyben, gúenduen, 
a gu szótag világos, a melléje ragasztott e«, úgy látszik, csak a múlt 
idő fogalmának ismételt kifejezése; a többes második és harmadik 
személynek ugyanazonossága az egyes-számuakkal szembeötlő, és 
ezeknek többesét a közbeszúrt t betűben brnerjük föl, mely a je
lenidőnél is már észlelt többest jelentő te szótagnak maradványa. 
Hátra van még a tőnek, és tárgyeseti ragnak fölfedezése, melyet most 
már nem is nehéz fölfedezni. Az u betű bizonyosan az euki = habere 
igéneka tője, a d betű pedig a tárgyeseti rag, csakhogy ez minden 
személyben nem fordul elő, mint az egyes első, továbbá egyes és 
többes harmadik személyben; de itt föl kell tennünk, hogy elkopott, 
vagyis, hogy idő folytán az ige tőjével és ragjaival összeolvadt, mint 
ezt az árja és áltaji nyelvekben is a mindennapi tapasztalás mu
tatja. 

A jelentő mód többi idői már összetételek, mint fentebb jelezni 
alkalmam vala, és pedig: múltidö vagy végzett jelen izán det, dézu, 
du} izán dégu, dézute, dúte bírtam, bírtál stb. izán naiz, izán séra, 
izán daf izán gúera, izan séraie, izan díva *) voltam, voltál, volt stb. 
A baszkban még egy múlt idő van, melyet a nyelvtanírók „Prétérit 
éloigné" távolabbi múltnak neveznek, mely azonban az úgynevezett 
történeti múltnak (aoristosnak) felelhet meg. Ez ismét összetétel. 

Egyes-szám. Egyes-szám. 

1. izán núen birék 1. izan nincan valék 
2. „ sénduen bírál 2. „ sinan valál 
3. „ záen bíra 3. „ zan vala 

stb. stb. 

a többes szám is egészen rendes. 

*) Az ékezetet illetőleg szíveskedjék az olvasó előbb a hangsúlyról szóló 
részt áttekinteni az értekezés végén. 
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A régmúlt idő és a történeti múlt közt — prétérit éloignó — 
csak azon különbség van, hogy a határozatlan segédige ismételtetik, 
a hajlított ige alakja ugyanaz, és pedig nem más, mint az aligmúlt, 
így : izán izán núen bírtam vala, izán izán sénduen bírtál vala stb. 
Az esse igénél: izán izán nincan voltam vala, izán izán sinán stb. 

J'ÖVÖ idő. 

A baszk nyelvben a spanyol nyelvtanírók, mint Larramendi, 
Lardizaval, háromféle jövőt különböztetnek meg a jelentömódban: 
futuro imperfecto az egyszerű jövőnek felel meg, futuro perfecto 
proximo múlt jövő, és fut. perf. remoto föltételes jövő. 

Egyszerű jövő. 

E g y e s - s z á m . 
1. izangó det 1. izangó naiz 
2. „ dézu 2. „ séra 
3. „ du 3. „ da 

T ö b b e s - s z á m . 

1. „ dégu 1. „ gúera 
2. „ dézute 2. „ sérate 
3. „ dúte 3. „ dira 
bírni fogok, fogsz, stb. leszek, leszesz, lesz stb. 

A múlt jövő — futuro perfecto proximo — két jövő közt a 
viszonylagos múltat jelenti, mint a németben: nachdem ich gegessen 
habén werde, melyben nincs meg azon feltételes értelem, mint a la
tin arnavero, magyar látandók alakban. 

Ezen jövő a spanyol nyelvben: yo Jiabré tenido alakkal fejez
tetik k i ; a baszkban a detf dézu, du vagy a naiz, séra, da jelenidei 
alak elé a jelen és jövő participium tétetik : izán, izangó, det, dézu 
du birandok, birandasz, birand, izán, izangó, naiz leendek leen-
desz stb. 

A föltételes jövő, — futuro perfecto remoto — mely már in
kább megfelel a latin arnavero alaknak, a baszkban úgy képeztetik, 
hogy a jelen és jövő igenév az alig múlt alakjával kapcsoltatik 
egybe, mint: 
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E g y e s - s z á m . 

birandok s bírandó ttam; leendek s leen dettem. 
1. izán izangó núen 1. izán izangó nincan 
2- „ n sénduen 2- , n síúan 
3. „ !) zúen 

T ö b b e s 
3. „ 

- s z á m . 

n zan 

1. » » gúenduen 1. n n guiúan 
2- „ )? sénduten 2. n n sinaten 
3. „ n zúten 3. „ n síran. 

Parancsolómód. 
E g y e s - s z á m . 

bírd, bírja légy? legyen 
2. izán ézazu (ezak ezan) 2. izán zaite 
3. „ béza 

2. n ézazate 
3. „ bézate 

3. „ bédi 

T ö b b e s - s z á m . 

2. „ zaítezte 
3. „ bítez. 

Ezen alakokban az a e ai i hangzók a segédigék tőjét ké
pezik. Föltűnő főkép a habere értelmű igénél a minden személynél 
előforduló z betű, s illetőleg za szótag, mely a lenni igénél —. úgy 
látszik — mintha elülálló személyraggal olvadt volna egybe; és e 
ragban, mely a kötmódban is megvan, kell rejleni a szükségesség 
kellékének. A 6 az egyes és többes harmadik személyben azonos a 
ba előraggal, mely az óhajtást jellemzi, mint a franczia nyelvben a 
que kötszó, ós így beza — qu'ii ait, bédi = qu'il sóit. 

Köt mód. 

A kötmódban két időt különböztetünk meg, a jelentés multat, 
melyek összetétel által képeztetnek, mint: 
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Jelenidö. 
E g y e s - s z á m . 

hogy bírjak stb. 
1. ezdn dezaddn 
2. „ dezaztin 
3. „ dezdn 

hogy legyek stb. 
1. izdn nádin 
2. „ zaitesén 
3. „ dedín 

T ö b b e s - s z á m . 

1. 
2. 
3. 

„ dezagűn 
„ dezazúten 
V 

dezdten 
2. 
3. 

„ gaiteséu 
„ zaitézten 
„ ditesén. 

Ezen idomban a habere ige elemzése könnyű. A kezdő d a 
tárgyeseti rag, za azon szükségesség ragja, mely a parancsoló mód
ban is megvan, és melynek kiegészítése a személyek végén lévő an 
multidöi rag, az ismeretes személy és a többest jelentő te ragok föl-
ismerhetök, és ha a tő az e betű, még az el marad fen, mint az első 
személy-rag. 

Nem oly egyszerű a megfejtés a lenni igénél. A személyragokon 
kivül, melyek elül tapadnak az igéhez, és a kötmód jegyén, az n be
tűn, kivül az egész idomot az úgynevezett árja nyelvbeli tökély jel
lemzi, mert a töt ragjától nem igen lehet megkülönböztetni. 

Múlt idő. 
(hogy bírtam stb.) (hogy voltam stb.) 

E g y e s - s z á m . 

1. izdn nezdn 1. izdn nendín 
2. „ sindesén 
3. „ 

T ö b b e s - s z á m . 

2. n senezdn 
3. » sezdn 

J. ?? guenezdn 
2. n senezdten 
3. ii sezdten 

sedin 

1. 
2. 
3. 

gumaesen 
sindézten 
sintesén. 

Ha ezen idomokat a núen és níncan aligmúlt idomokkal vetjük 
egybe, a habere igénél szembetűnők a változások. A személyragok 
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megmaradtak elül, a multat jelentő n a végén; e betű a tö, de egy 
új szótag zajárúit hozzájok, mint mód jelelő; a tárgyes eti d rag egé
szen össze- vagyis inkább elolvadt az idomban. A nendin alaknak 
elemzését ily nagy változások mellett meg sem kísérthetjük, e rész
ben a nyelv talán még a született baszknak sem ád felvilágosítást. 

A. föltételes és óhajtó módot a nyelvtanírók eléggé nem külön
böztetik meg, modo condicional és franczia nyelven mode optatif 
neve alatt foglalván egybe, sőt némelyek a kötmóddal is egybeve
tik, bár különböző ragjaik egymástól határozottan megkülönbözte
tik. Lardizaval világosan mondja, hogy a ke szótag az óhajtást, a ha 
előrag pedig a föltételt jelenti, így tehát a baszk nyelv világosan 
megkülönbözteti az óhajtást a föltételtől, mit tudtomra egy ismert 
nyelv sem tesz, és a franczia csak úgy segít magán, hogy az óhaj
tás után si kötszóval a föltételt indicativussal fejezi ki, mint: f ache-
terais ce cheval, si f avais de V argent, megvenném e lovat, ha pén
zem volna. E példában a franczia nyelv némileg képes megkü
lönböztetni az óhajtást a föltételtől, mit a magyar nem tehet; ellen
ben egyik tökélye a baszk nyelvnek, hogy e két igemódra külön 
ragja van, és nem kénytelen az ember ismételni szavait. 

Lardizaval e kettős módnak négy igeidőt tulajdonít, és az a 
különös, hogy jelen helyett jövőt mond. Nem lehet ugyan tagadni, 
logicailag véve helyesen, de a nyelvszokás ellenére, mely jelennek 
mondja, bár csakugyan a cselekvény jövőre vonatkozik, mint a fen
tebbi példából is látható. így a ragok különböző volta szerint a két 
módot én is megkülönböztetem, és előadom előbb az óhajtó, s azután 
a föltételes módot. 

Óhaj tó mód. 
Ennek képzése szabályszerüleg a ke utórag által történik, mely 

az aligmúlt alakjaihoz ragasztatik, elhagyván a múlt n, an, en jellegét. 

Jelenidö. 
bírnék, -ál stb. volnék, -ál stb. 

E g y e s - s z á m . 

1. izangó núke 1. izangó níncake 
2. „ sénduke 2. „ sínake 
3. „ lúke 3. „ lícake 
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T ö b b e s - s z á m . 
1. 
2. 
3. 

7? 

V 

ti 

gúenduke 1. 
sendúkete 2. n 

lúkete 3. n 

guíáake 
siúateke 
Ucateke. 

Az egyes és többes harmadik személy mindkét idomban t be
tűvel kezdődik, mely a rendes szokástól eltér, de meg nem fejthető, 
és zúen helyett lúke áll. 

A múlt 
a jelenidővel mindenkor megegyez, csajk hogy a személyek után a ke 
módraghoz a múlt an ragja járul még, így: izangó núkean bírtam 
volna, izangó séndukean bírtál volna stb. izangó níncakean voltam 
volna, izangó sinakean voltál volna stb. 

F'óltételesmód. 
Ezt ba előrag jellemzi, mely az ige személy idomait megelőzi, 

és a tővel egybeolvad. 

Jelenidö. 
ha bírnék -ál, -a stb. ha volnék, -ál, -a stb. 

E g y e s - s z á m . 

1. 
2. 
3. 

izangó banú 
„ basendú 
„ balú 

1. izangó baninc 
2. „ basiád 
3. „ balic 

T ö b b e s - • s z á m . 

1. 
2. 
3. 

n baguendú 
basendúte 
balúte 

1. n 

3. „ 

baguiúd 
basiúáte 
halicdte. 

A föltételes mód múltja a jelenhez hasonló, csak az állapot-
jegyző helyett elébe tétetik az igenév múltja izán, mint: izdn banú 
ha bírtam volna; izán baninc ha voltam volna stb. 

1. Jegyzet. Hogy az óhajtó és föltételes mód az indicativus 
aligmúltjától képeztetik a baszk nyelvben is , e körülmény a nyel
vész előtt nem fog különösnek látszani. 

2. Jegyzet. Azon körülményből, hogy az an en ragok a je-
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lentő-, köt- és óhajtó mód múltjainak személyeihez egyaránt tapad
nak, okvetlenül következik, hogy e szótagok a múlt idő jellegét teszik. 

11. §. 
Előre bocsájtottuk a két segédige időinek képzését legegysze

rűbb idomaikban, a habere det, dézu, du igét a harmadik személyü 
egyes tárgyesettel, a lenni naiz, séra, da igét pedig minden tulajdo
nitól vonatkozás nélkül. E segédigék többi idomait a cselekvő s ille
tőleg középigék hajlításának fejtegetésénél fogjuk előadni, miután 
a szíves olvasó emlékezni fog, és a baszk ige jelenidejének hajlítá-
sából is tudja, hogy e nyelvben az igék aránytalanul nagyobb része 
segédigékkel hajlíttatik, és csak egy csekély része van még fen azon 
baszk igéknek, melyek az ősi egyszerű hajlítás módot követik, leg
alább a jelentőmód jelen és aligmúlt idejében és a parancsoló mód
ban, mert egyébb időképzésok segédigékkel történik. 

A jelentömód aligmúltjának hajlítása tehát a legtöbb igénél a 
baszk nyelvben segédigékkel történik, még pedig a cselekvő igék
nél a det, dézu, du habere, a közép és szenvedő igéknél a lenni naiz, 
séra, da segédigének aligmúltjával, melyeket fentebb adtam elő ; ter
mészetesen a jelzett ős, vagyis egyszerű, hajlításu igék tisztán azok 
nélkül hajlítatnak. 

A különféle viszonyok, mint a jelenidőnél, az aligmúltban is 
a segédigén fejeztetnek ki, míg a hajlított ige participiuma változat
lanul marad. 

A aligmúlt időnél megtartjuk a már egyszer követett rendet a 
XVIII. alakra nézve, kihagyván ezúttal is a második személy eu, ew/í, 
hi, hik alakjait, és csak az udvarias zu-ét tartván meg. 

1. Alak. 

A jan enni igének participiuma játén után tétetik a segédige, 
még pedig a harmadik személy egyes-számu tárgyesetével is ismer
tetett núen, sénduen stb. mely alakban már a tárgyeset benfoglalta-
tik, mert játén núen a. m. eszem vala (azt). Es így: 

NtELVTU D. KÖZLEMÉNYEK. V. <SO 
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a) Összetett alak 

E g y e s - s z á m. 

1. játén núen eszem vala l . j < it< 
2. n sénduen eszed » 2. » 
3. n zúen eszi ÍJ 3. 55 

T ö b b e s - s z á m . 

1. játén gúenduen esszük vala 
sénduten eszitek „ 
záten eszik „ 

b) Egyszerű alak: 

Ismét az ekarri = hozni igét vévén mintául, melynek tője ekar, 
mely azután az egyes harmadik személyi tárgyesettel így hajlíttatik : 

E g y e s - s z á m . T ö b b e s - s z á m . 

1. nékarren hozom vala 1. gűenekarren hozzuk vala 
2. sénekarren hozod „ 2. sénekarten hozzátok „ 
3. sékarren hozza „ 3. sékarten hozzák „ 

Ezen alakban, mint a segédigénél, a személyragok elül tapad
nak az ige személyeihez, és ugyanazok u. m. n sen se} gu sen se\ csak 
az egyes és többes harmadik személyben van némi csekély eltérés; 
— a végső en szótag a múlt idő jelzője; a tő ekar, melynek r betűje 
a jóhangzat miatt több személyben megkettőztetett; a többesi t szinte 
megvan, de a tárgyeseti rag nem található, hihetőleg a tővel ol
vadt egybe. 

11. Alak. 

A harmadik személy többesi tárgyesetével, a képzés a jelen-
időhöz hasonlít, valamint ott du-b6\ lesz ditu, úgy az aligraúltban 
núen-ból lesz nituen, mint: 

a) Összetett alak (eszem, eszed, eszi vala azokat stb.): 

Egy. sz. 1. játén nituen Több. sz. 1. játén guínituen 
2. „ síúituen 2. „ sinituzten 
3. „ sítuen 3. „ sítuzten 

b) Egyszerű alak (hozom vala azokat): 

Egy. sz. 1. nékarzkien Több. sz. 1. guénekarzkien 
2. sénekarzkien 2. sénekarzkiten 
3. sékarzláen 3. sékarzkiten 

Ezen alakot az előbbivel hasonlítván egybe, ép úgy, mint a 
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jelenidőben, az összetett idomban íw, az egyszerűben zki gyarapodást 
találunk, mely szótagok a többest jelentik; az elsőnél a tő hangzója 
i-re változott, míg a másodiknál változatlanul maradt. E szabálysze
rűséget a szíves olvasó a többi alakban is észlelheti. 

/ / / . Alak. 

Az első személy egyes számú tárgyesetével, mely a személyido
mokhoz elül tapad. 

a) Összetett alak (te eszel vala engem): 

Egy. sz. 1. Több. sz. 1. 
2. játén nínduzun 2. játén nínduzuten 
3. „ nínduen 3. n nínduten 

b) Egyszerű alak (te hozol engem): 

Egy. sz. 1. Több. sz. 1. 
2. nénkarzun 2. nénkarzuten 
3. nénkarren 3. nénkarten 

A első személy tárgyeseti ragja, a nin, nen szótag, elül van, u 
és kar a tök, a vég n és en a múltidő jellegei; a személyragok köny-
nyen felismerhetők az egyes és többes második személyben, a har
madik személyben mindkét számban hiányoznak; a t betű a többes
szám jellege, míg a közbe szúrt d betű csak az euphonia végett van, 
a tárgyeset és a tő betűje közt az összetett alakban. 

IV. Álak. 

A második személy udvarias zu alakjának tárgyesetével, mely 
sin és se,n ragokban tapad elül az igéhöz, mig itt is a személyragok 
hátul a tő után ragasztatnak, mint az első és második személy egyes 
és többes-számu tárgyesetével, minden alkalommal. 

a) Összetett alak (én eszlek vala téged): 

Egy. sz. 1. játén síndudan Több. sz. 1. játén sindugun . 
2. ,, — 2. „ 
3. „ sínduen 3. „ sínduten 

28* 
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b) Egyszerű alak (én hozlak vala téged): 

Egy. sz. 1. sénkardan Több. sz. 1. sénkargun 

3. sénkarren 3. sénkarten 

Ezen alakban csak az első személy d-]e igényel magyaráza
tot, de hihetőleg t helyett áll, melyet mint az első személynek mind 
alanyi mind tárgyi ragját már a jelenidőnél találtunk, az alak egyébb 
szótagjai nem szorulnak magyarázatra. 

V. Alak. 

Az első személy többes-számu tárgyesete gu, guk szintén a 
személy idomok előtt, míg a szemelyragok a tő után állnak 

a) Összetett alak (te eszel vala minket): 

Egy. sz. 1. -• Több. sz. i . -
2. játén gúinduzun 2. játén guínduzuten 
3. „ giíinduen 3. „ gúinduzten 

b) Egyszerű alak (hozol vala minket): 

Egy. sz, 1. *— — •— Több. sz. 1. 
2. gúenkarzun 2. gúenkarzuten. 
3. gúenkarren 3. gúenkarten 

Ezen alak minden ragjai világosak, a tárgyeseti gu rag után 
in, en szótagok a múlt idő fogalmának erösbítése. 

VI. Alak. 

A második személy többes-számu tárgy esete zu, zuk, melyet 
az összetett alakban sin az egyszerűben sen rag képvisel. 

a) Összetett alak (én eszlek vala titeket) : 

Egy. sz. 1. játén sínduztedan Több. sz. 1. játén sínduztegun 
2. — — — 2. — — 
3. „ sínduzten 3. „ sínduzteen 
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b) Egyszerű alak (hozlak vala titeket): 

Egy. sz. 1. sénkartedan Több. sz. 1. sénkartegun 
2. - 2. -
3, sénkarten 3. sénkarteen 

Mivel a IV. és VI. alakban a tárgyi rag ugyanaz, ha e két ala
kot egybehasonlítjuk, azt találjuk, hogy a Vl.-bana többes-szám ki
fejezésére a tö és személyragok közé te szótag szúratott, miért is a 
többes harmadik személyben még egy e betű növekedés látható. 

VII. Álak. 

Ezen és a következő alakokban a tárgyeset mellé még tulaj
donító is járul, mint a jelenidÖben, a képzési módra nézve a két idő
ben teljes összhangzás van, és a külömbség csak abban mutatkozik, 
hogy az alig múltidöben a személyragok az igetÖ előtt, a jelenben 
utána állanak. 

a) Összetett alak (te eszed vala azt nekem): 

Egy. sz. 1. — Több. sz. 1. — 
2. játén síAidan 2. játén sínidaten 
3. „ sídan 3. „ sídaten 

Mint a jelenidö ugyanezen alakjánál láttuk (lásd a 67. 1.) az 
első személy dativusa da, és pedig mind a két alakban. 

b) Egyszerű alak (te hozod vala nekem azt): 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. sénekardan 2. sénekardaten 
3. sékardan 3, sékardaten 

VIII. Alak. 

Valamint a jelen időben, ezen alak az előbbitől csak zki szó
tag által különbözik, mely a tö és a dativus ragja közé szúratik, és 
ekkor az első személy egyes tulajdonítója mellett a harmadik sze-
mélyü mutatónévmás többesét jelöli, mint; 
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a) Összetett alak (te eszed vala nekem azokat) : 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. jdten síhizkidan 2. jdten sínizkidaten 
3. „ sízkidan 3. „ sízkidaten 

Az egyszerű alakban a képzés még világosabb mint: sénekar-
dan te hozod vala nekem azt, sénekar-zki-dan te hozod vala nekem 
azokat, sekar-zki-dan ö hozza, vala nekem azokat stb. 

IX. Alak. 

A harmadik személyü egyesi tárgyeset mellett a második sze
mély zu zuk egyesi tulajdonítója ép oly feltünöleg alkalmaztatva, 
mint a jelenidőban, hol jdten dízut a. m. én eszem azt neked, az 
aligmúltbanjcítarc nízun én eszem vala azt neked. 

a) Összetett alak (eszem vala neked azt): 

Egy. sz. 1. jdten nízun Több. sz. 1. jdten guínizun 
2. — — 2. — " — 
3. „ sízun 3. „ sízuten 

b) Egyszerű alak (én hozom vala azt neked): 

Egy. sz. 1. nékarzun Több. sz. 1. guénekarzun 
2. — — 2. — — 
3. sékarzun 3. sékarzuten 

X. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonítója mellett a mutató név
más többes-számu tárgyesete az ismételve említett módon zki szótag 
által fejeztetik ki az előbbi alakon, mmt jdten nizkizun én eszem vala 
azokat neked, jdten guíAizkizun mi esszük vala azokat neked, vagy 
az egyszerű alakban: sékar-zki-zun ő hozza vala azokat neked, gué-
nékar-zki-zun mi hozzuk vala azokat neked stb. 

XI. Alak. 

Mind a tárgyeseti mint a tulajdonító harmadik személyben 
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egyes-számban , az utóbbit mint a jelenidó'ben az o betű képviseli 
(I. füz. 69. 1.) 

a) Összetett alak (én eszem vala azt neki): 
Egy. sz. 1. játén níon Több. sz. 1. játén guíAion 

2. „ sínion 2. „ síriioten 
3. „ síon 3. n síoten 

b) Egyszerű alak (hozom vala neki azt): 
Egy. sz. 1. néJcarkion Több. sz. 1. guénekarkion 

2. sénekarkion 2. sénekarkioten 
3. sékarkion 3. sékarkioten 

XII. Alak. 

A tárgyeset többes-száma az egyes tulajdonító mellett s az 
összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már a különben megfejt-
hetlen ki szótag fordul elö, egyszerűen közbeszúrt z betű által fejez
tetik ki, mint játén nízkion én eszem vala azokat, játén siniskioten 
ti eszitek vala azokat neki, sénekar-z-kion te hozod vala neki 
azokat stb. 

XUL Alak. 

Az első személy többes számú tulajdonítója guri a mutató név
más egyesi tárgyesetével, amazt a gu rag képviseli, ez a tövei egybe
olvadt, mint rendesen az aligmúlt alakjaiban mindenütt. 

a) Összetett alak (te eszed vala nekünk azt) : 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. játén sínigun 2. játén síúiguten 
3. „ sígun 3. „ síguten 

k) Egyszerű alak (te hozod nekünk azt) : 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. sénekargun 2. sénekarguten 
3. sékargun 3. sékarguten 

XIV. Alak. 

A előbbi alak többese, azaz a mutató névmás többes tárgy
sete a többes-tulajdonítóval, melyet zki szótag jellemez, mmt játén 
síni-zki-gun eszed vala nekünk azokat, sénekar-zki-guten ti hozzátok 
vala nekünk azokat stb. 
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XV. Alak. 

Zuei második személyü többes-számú tulajdonító az egyes-sasá-
mu harmadik személyü tárgyesettel. Minthogy az egyes dativust is 
már zu szótag jellemzi, a többes jelölésére még azonkívül ie rag jön 
ezen alakban, ép úgy mintajelenidöben, mind az egyszerű mind az 
összetett alakban. 

a) Összetett alak (eszem vala azt nektek): • 
Egy. sz. 1. játén nizuten Több. sz. 1. játén guínizuten 

2. — — 2. — - — 
3. n sízaten 3. „ sízuteen 

b) Egyszerű alak (hozom vala azt nektek): 
Egy. sz. 1. nékarzuten Több. sz. 1. guénekarzuten 

2. — — 2. — —• 
3. sékarzuten 3. sékarzuteen 

XVI. Álak. 

Képzése ismét egyszerű, a szokott többest jelentő zki betoldá
sával, játén ní-zki-zuten eszem vala azokat nektek, guénekar-zki-zuten 
hozzuk valak nektek azokat stb. 

XVII. Alak. 

Harmadik személyü többes dativus, és harmadik személyü 
egyes tárgy eset; jellege o betű, mint a XI. alakban, a többes te raggal. 

a) Összetett alak (eszem vala nekik azt): 
Egy. sz. 1. játén níoten Több. sz. 1. játén guíúioten 

2. n síMoten 2. „ síáioteen 
3. „ síoten 3. „ síoteen 

A többes második és harmadik személyben a te többest jelentő 
rag már előfordulván, még külön e betű áll á többes jellemzésére. 

b) Egyszerű alak (hozom vala azt nekik): 
Egy. sz. 1. nékarkioten Több. sz. 1. guénekarkioten 

2. sénekarkioten 2. sénekarkioteen 
3. sékarkioten 3. sékarkioteen 

XVIII. Alak. 

Az előbbinek többese, melyben a harmadik személyü névmás 
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többes-számu tulajdonitója és tárgyesete foglaltatik. E többes-szám 
az Összetett alakban zki, az egyszerűben, hol már fölös ki szótag is 
van, z rag által fejeztetik hl, játén ní-zki-oten én eszem vala nekik 
azokat, sénekar-z-kioten te hozod vala nekik azokat stb. 

12. §. 

A jelentő mód többi időinek kéjpeztetése. A jelentömód többi 
időinek képzése mind az összetett, mind az egyszerű hajlításu igék
nél Összetételek által történik, még pedig oly módon, hogy az ige. 
név jelen, múlt és jövő alakja, tehát játén, ján,jangóf ez utóbbi oly
kor a lenni igének izán részesülőjével kapcsolatban, a segédigék je
len és aligmúlt alakjaival tétetik össze, még pedig a különböző ige
idők és azok viszonyainak különböző kifejezéseinél különböző-
lég, így : 

Múltidö. 

A múltidejü igenév ján és a habere segódige jelen det, dézu, 
du alakjaiból képeztetik, így íján det ettem azt, ján dítuzu te etted 
azokat, ján dídazutu ti ettétek nekem azokat, ján diguzute ti ettétek 
nekünk azt, jan dízkiguzute ti ettétek nekünk azokat stb. Az egy
szerű hajlításu igék ezen időt szinte összetétel által képezik az 
ekatrrí igének tője és múlt participiumaekarrí,ehhez járúlnakadet, 
dézu, du segéd igének különféle viszonyokat kifejező alakjai és így 
lesz a jelentő mód múltja: ekarrí det hoztam azt, ekarridítut hoztam 
azokat, ekarrí dídazu te hozod nekem azt stb. 

Történetimúlt (Perfecto remotoj. 

A múltidejü igenév és a habere segédige aligmúlt núen, sénduen 
alakjaival összetéve, mint: játén núen e\ém,ján sénduen eved azt, ján 
nízun én evem neked azt, ján nízkizun én evem neked azokat stb. 
Az egyszerű hajlításu igéknél: ekarrí núen hozam azt, ekarrí nízun, 
hozam neked azt, ekarrí sínigun te hozád nekünk azt stb. 

Eégmúltidö. 

A hajlított ige múlt idejű igeneve és a segédige izán jelenpar-
ticipiumával köttetik egybe, minden viszonyt illetőleg, a habere se-
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gédige núen, sénduen, zúen stb. aligmúlt alakja, mini'.ján izán núen 
ettem vala azt, ján izán sínizkidan te etted vala nekem azokat stb. 
Az egyszerű hajlitásu igénél hasonlólag: ekarrí izán núen hoztam 
vala azt, ekarrí izán sízun ö hozta vala neked azt. 

/. Jövö. 
A segédige det, dézu, du jelenidejü alakjai elé a különféle vi

szonyokban a segédige jövö participiuma tétetik, s lesz : jangó det 
enni fogom azt, jangó dituzu te fogod enni azokat, jangó názu te 
fogsz enni engem stb. Az egyszerű hajlitásu igénél ezen jövö alakú 
igenév, ha a tő hangzón végződik, ko végzettel képeztetvén lesz : 
ekarríko det hozni fogom azt, ekarríko záitut hozni foglak, ekarríko 
gaítuzu hozni fogsz minket stb. 

II. Jövö vagyis múlt jövö. 
(Futuro perfeeto proximo). 

Ugyan azon jelenidejü segédige, csakhogy a múlt igenévhez 
még a segédige jövő részesülője is járul, mint: ján izangó det een-
dem azt^'cm izangó díot eendem neki azt vagy ekarrí izangó díotho-
zandom neki azt, ekarrí izangó dízkiot hozandom neki azokat stb. 

• 

III. Jövö vagyis foltételesjövö. 
(Futuro perfeeto remoto). 

Az igenév alakjai megmaradnak a segédige alig múltjával 
kapcsolatban, mint: ján izangó núen eendem vagy — változás oká
ért mondhatnók — eendettem azt, ján izangó síúituen te eended azo
kat ; ekarrí izangó nízun én hozandom neked azt, ekarrí izangó niz-
kizun én hozandom neked azokat, ekarrí izangó nínduzun te hozan-
dasz engem stb. 

13. §. 

P ar ancsolómód. 
A.) Egyszerű igehajlítás. 

E módnak csak jelenidei képzése van, és a legegyszerűbb, mi
nőt csak gondolni lehet, mely ezen ősi nyelv egyszerű eredeti logi-
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cáját a legvilágosabban mutatja' föl, s mely az egyszerű ős hajlításu 
igéknél hajszálnyira sem tér el a szabálytól. Ha ezt fölállítjuk, a szi-
ves olvasó minden nehézség nélkül önmaga képezhet bármely vi
szonyra vonatkozó igealakot. Ugyanis az ige tője képezi az alapot, 
ehhez járulnak előbb a tárgyeseti és tulajdonítói viszonyragok, és 
a második személyben ennek k, n vagy zu ragjai, míg a harmadik 
személyt a tő elébe tett b betű jellemzi személyrag nélkül. így az 
ekarri hozni igének tője ekar lévén, hozd = ékarzu, hozza ö = békar, 
hozzátok = ékarzute, hozzák = békar-te, hol a te szótag az ismere
tes többest jelentő rag. 

Ezen egyszerű, egyes harmadik személyü tárgyesettel bíró 
alakból már most, az ismert és a jelen és aligmúlt időben azonos 
viszonyragokkal bármely alakot is is könnyű képezni, így például 
vegyük mindjárt az előbbi alak többesét, melyet zki szótag jellemez, 
lesz: ékarzkizu hozd azokat, békarzld hozza azokat, ékarzkizute hoz
zátok azokat, békarzkite hozzák azokat. 

Vegyük továbbá például a XIII. alakot a mutató névmás egyes-
számu tárgyesete mellett az első személyü guri többes tulajdonló
val, s lesz: 

Egy. sz. 2. ékarguzu Több. sz. 2. ékarguzute 
3. békargu 3. békargute 

hozd, hozza nekünk azt, hozzátok, hozzák nekünk azt. Ezen alakban 
a gu szótag az első személy többes tulajdonítóját jelöli. Ha most 
már a tárgyeset többesét is ki akarjuk fejezni, a tő és tulajdonítói 
rag közé zki szótag tétetik közbe, mint: 

Egy. sz. 2. ékarzkiguzu Több. sz. 2. ékarzkiguzute 
3. békarzkigu 3. békarzkigute 

hozd, hozza nekünk azokat. 
Ezen általános szabályszerűségtől némi kivételt látszanak ké

pezni a III. és V. alakok, melyekben az első személy egyes és töb-
bes-számu tárgyesete fordul elő, és melyek képzése következő : 

III. Alak. (hozz engem stb.) 
Egy. sz. 2. énakarzu Több. sz. 2. énakarzute 

3. bénakar 3. bénakarte, 
hol az első személy egyes tárgyesetét az en rag képviseli, mely elül 
tapadván az igével a tő e hangzóját a-ra változtatja. 

9 
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V. Alak. (hozz minket stb.) 

Egy. sz. 2. égakarzu Több. sz. 2. égakarzute 
3. bégakar 3. bégakarte 

Itt úgy látszik, hogy a többes első személyü tárgyeset, me
lyet mint a jelenidöben a ga szótag képvisel, a tőt hasítja ketté, és 
így elemezendő: é-ga-kar-zuf b-é-ga-kar. A szabályszerűség külön
ben minden egyébb ige alakra nézve változatlanul fenáll, természe
tes, hogy a második személy tárgy- és tulajdonító eseteit kifejező 
viszonyoknak megfelelő alakok — a kétértelműség elkerülésének 
tekintetéből — hiányoznak. 

B) Összetett ige hajlítás. 

A habere segédige parancsoló módját egyes harmadik szemé
lyü tárgyeBettel a 10. § ban adtam elő, mely: 

Egy. sz. 2. izén ézázu Több. sz. 2. izán ézazuée 
3. „ béza 3. „ bézate 

bírd, bírja, bírjátok, bírják. 
Az összetett hajlításu igéknek a múlt igeneve mellett ezen se

gédige használtatik, mint egyébb módok- és időknél a parancsoló 
módban is, ezen jelöltetnek a különféle tárgy- és tulajdonítói eseti 
viszonyok különböző ragok által, ép oly egyszerű következetesség
gel, mint az egyszerű hajlításu igéknél, csakhogy némely alakban 
a ragok betűi símulás által rokon hangokká változtak át. így ha a 
harmadik személyü többes tárgyesetet akarjuk jelölni, az alak követ
kezőkép változik: 

II. Alak. (edd, egye azokat stb.) 

Egy. sz. 2. ján ícacu Több. sz. 2. ján icacute 
3. „ bíca 3. „ bícate 

hol először is a tő hangzója állandóan i-re változott, a c hang te-böl 
vonatott egybe, és ezt helyettesítvén, a c helyett a za szótagban fel
találjuk a parancsolómód jellegét, a t betű — az egyes második sze
mélyben ismételve — a többest jelentő rag, mely a második sze
mélyraggal t. i. 2tt-val szinte c hanggá olvadt egybe: ícacu, icacute 
tehát így volnának elemezendök: í-t-za-t-zu, í-t-za-t-zu-te, bíca = 
b-í-t-za személyrag nélkül, b lévén a harmadik személyben az óhaj
tás kifejezése, mint a franczia nyelvben: qu' ii mange, 

» 
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III. Alak. (egyél, egyen engem stb.) 
Az első személy egyes-számu tárgyesetével: 

Egy. sz. 2. ján názazu Több. sz. 2. ján názazute 
3. „ ndza 3. „ názate 

hol az elül álló na szótag az első személy tárgyesetét éa az ige
töt jelöli. 

IV. és VI. Alak. 
. A második személy egyes számú tárgyesetével: ján bízaica 

ján bízaicate, egyen, egyenek téged, melyben a tö í, mely a tárgy
eseti és módjellegi rag előtt ismételtetik, za szótag a második sze
mély tárgyesete, és a tö a hangzója, a ca rag fz-böl olvadt egybe, 
és a módjelleget képezi. Ezen alaktól a VI. csak abban különbözik, 
hogy a személyek végére még te szótag ragosztatott a tárgyeset 
többesének kifejezésére, tehát: ján bízaicate, bízaicatee, egyen tite
ket, egyenek titeket, mely utóbbi kifejezés végső e bstüje már is
mételve említetett. 

V. Alak. (egyél, egyen minket stb.) 
Az első személy gu, guk többes tárgyesetével : 

Égy. sz. 2. ján gáicazu Több. sz. 2. ján gáicazute 
3. „ gáica 3. „ gáicate 

Ha ezt a IV-kel hasonlítjuk egybe, látjuk, hogy ga szótag a 
tárgyeset, a tö i-re változott, t többesrag a za módjelleggel ca szótaggá 
olvadt egybe. 

A többi viszonyokat kifejező igealakokat illetőleg, ezeknek 
képzése szabályszerüleg történik, és a jelen és aligmúlt idő alakjai
nak képzése módjait tekintvén, a parancsoló mód tőjének hangzója 
amazokéval azonos, és általában megjegyzendő : 

a) A második személyben mindig a módjelleg és tö za szó
taggá olvadnak egybe a személy idom elején, ezt követik a tárgy- és 
tulajdonító eseti ragok, végre a második személyrag zu válto
zatlanul *). 

b) A harmadik személy jellege 6, ezt követi a tö i betűje és a 
módjelleg, végre a tárgyeseti és tulajdonitól viszonyragok. így 
például: 

*) A közönségesebb megszóllításnál h, vagy nó'k irányában n magában, 
vagy hangzóval, de a második személy ezen alakjait elmellö'ztem, 
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VII. Alak (edd nekem azt stb.). 
Harmadik személyü egyes tárgyeset s első személyü egyes tu

lajdonító esettel niri = nekem, mely az igéknél da raggal jelölte
tik, lesz: 

Egy. sz. 2. ján zádazu Több. sz. 2. jdn zádazute 
3. „ bízat 3. „ bízatet 

hol a harmadik személyben ép oly megrövidítés fordul elő, mint az 
illető jelenidei alaknál a dit kifejezésben (1. 67. I.) 

VIII. Álak. 
Ezen alak többese szabályszerüleg zki szótaggal képeztetik, 

s így lesz azt helyett azokat, mint: ján zázkidazu edd nekem azokat, 
ján bízaskit egye nekem azokat stb. 

XVII Alak (edd, egye azt nekik stb.). 
Harmadik személyü egyes tárgyeset s többes tulajdonítóval: 

Egy. sz. 2. ján zájotezu Több. sz. 2. ján zájotezute 
3. „ bízajote 3. „ bízajotee 

Ennek többese a XVIII. alak zki raggal képezve lesz: ján 
zázkiotezn edd azokat nekik, ján bízazkiote egye azokat nekik stb. 
Mint a szives olvasó láthatja, egészen szabályosak, valamint a többi 
viszonyra szolgáló igealakok is. 

Köt mód. 
Jelenidö. 

A kötmódnak, mint fentebb mondottuk, két ideje van : jelen és 
múlt, amaz a det, dézu, du egyszerű jelen idei, emez pedig a núen, 
séndúen, zúen aligmúlt idei alakból képeztetik az összetett hajlításu 
igéknél. Az I. alak képzését ugyanott fejtettük meg, mind a jelen, 
mint a múlt időre nézve, valamint a segédige megfelelő alakját is 
egyes-számu barmadik személyü tárgyesettel. Ha most cselekvő és 
összetett hajlításu igénél bármely viszonyt akarunk kifejezni, ennek 
múlt igenevét tesszük a segédige megfelelő alakja elé, így: ján de-
zadán hogy egyem azt, ján dezazún hogy edd azt stb. Ebből azután 
a többi viszonynak megfelelő igealakok képzése szabályszerüleg 
foly minden fontosabb eltérés nélkül f'a kezdő d betű mindig a 
tárgyeseti rag, utána következik a tő, mely többnyire a többi alak
ban ?, ezt követik a módjelleg za és a viszonyragok, melyekhez 
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végre az ige személyragjai járulnak, mint például: hogy te edd nekem 
azt, jan d-í-za-da-zú-n} hogy ti egyétek nekem azt, jan d-í-za-da-zú~ 
te-n, hol a végső n betű még a módjelleghez tartozni látszik. 

így megy ez a többi igealakban i s : jdn dizajodán hogy én 
egyem azt neki^'em dizazkiodan, hogy én egyem azokat neki stb. 
mely alakokban a második d az első" személy ragja t helyett, an pe
dig a módjelleghez tartozik, mert a baszk nyelv eszméje szerint még 
a kötmód jelen idejében is a rnúltidö némi fogalma rejlik. 

Némely alakok eltérőknek látszanak így például a 

II. Alak (hogy én egyem azokat). 
Egy. sz. 1. jdn dicaddn Több. sz. í.jdn dicagún 

2. „ dicazún 2. „ dicazúte 
3. n dicdn 3. „ dicdten 

de itt a c hang tz-bó\ olvadt egybe: di-t-za-zu-n, t pedig semmi egyébb 
mint a többes-szám jellege. 

IV. Alak (hogy én egyelek). 
Egy. sz. l.jdn zaicadán Több. sz. 1. zaicagún 

S.jári zaicdn 3. zaicáten 
Mely alakban a személyek elején levő za szótag a második 

személy tárgyesete zit-ból, i a tö, ca7 za helyett a módjegy, melyet 
a személyragok követnek, a végén n betű módjelleg. 

Az V. és VI. alakok megfelnek a parancsoló mód hasonalakjai
nak; megfejtésök is ott van adva, míg a többi alakok egyáltalában sza
bályszerűség képeztetvén, azok hosszadalmas fejtegetésével fölösle
ges volna untatnom a szives olvasót. 

Egyszerű alak. 

Ennek képzése az egyszerű hajlítást követő igéknél a jelentő-
mód különböző viszonyokra alkalmazott alakjainak la szótaggal 
való megtoldásából áll, mind a jelen mind a múlt időre nézve. Csak 
is azon egy észrevételt kell tennünk, hogy a jóhangzat okáért az 
alak végső mássalhangzója szenved némi módosulást, és a kötmód 
jellege la elé még a vagy e hangzó járul, és egyedül a hangzón vég
ződő személyek kapják e kötmódot jellemző ragot változatlanul, pél
dául: dákart hozom azt, lesz a kötmódban dakard alá hogy hozzam 
azt, dákarzu hozod, dakarzidá hogy hozzad azt, ddkarzkiotet én ho-

• 
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zom nekik azokat, dakarzkiotedelá hogy hozzam nekik azokat, zá-
Jcargu mi hozunk téged, zakarguld hogy mi hozzunk téged stb. 

K'ótmőd műltideje. 
a) Összetett alak. 

Ennek alapjául a jelentő mód aligmúltideje szolgál; a, játén núen, 
sénduen, zúen alakból lett a kötmód múltja, egyes harmadik szemé-
lyü tárgyesettel: ján nezán, senezán, sezán, guenezán, senezáten, sezá-
ten- hasonlókép ugyan azon aligmúltnak egyébb viszonyoka szolgáló 
többi alakjaiból is, za szótag hozzájárulásával képeztetnek a kötmód 
múltjának minden alakjai szabályszerüleg oly módon, hogy ezen 
szótag mindig a tő és a viszonyrag közé tétetik, és pedig ily rendel: 
először áll a személyrag, utána következik az igető, hol ez a sze
mélyraggal egybe nem olvadt, ezt követi za módjelleg, melyet a vi
szonyrag és a múlt n jellege zárnak be, vamt: játén síúidan te eszed 
vala nekem azt, ján sini-za-dán hogy te etted nekem azt, játén guiúi-
zún mi esszük vala neked azt, ján guini-zazún hogy mi ettük neked 
azt. Ha ennek többesét vesszük: játén guíúizkizun mi esszük vala ne
ked azokat, ján gutái-za-zkizún hogy mi ettük (legyen) neked azo
kat stb. 

Némi eltérések mutatkoznak azon alokokban, hol tu vagy du 
szótag pótlékul fordul elő a rendes ragokon kivül, így a 

II. Alak-ban (hogy ettem azokat stb.) 
Egy. sz. l.ján nicán Több. sz. l.ján guinicán 

2. „ siúicán 2. n siúicáten 
3. „ sicán 3. „ sicáten 

hol a jelentő mód aligmúltjának — nituen — tu szótagjából a t a 
módjegy z betűjével c-vé olvadt egybe; továbbá a III. IV. V. és VI. 
alakban levő du szótag, a kötmód múltjában egyszerűen elhagyatik, 
mint: játén ninduzun te eszel vala engem^játen sínduztegun mi eszünk 
vala titeket, lesz: ján sin-za-tegún hogy mi ettünk titeket stb. 

b) Egyszerű alak. 
Még könnyebb az egyszerű hajlításu igék kötmód múltjának 

képzése, mert, ez mint a jelen, la szótaggal történik, mely minden 
alak összes személyeiben a múltat jellemző n betű elé tétetik, így: 
nékarren hozom vala azt, lesz i nekarrelán hogy hoztam (legyen) 
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azt, nékarzkizun hozom vala neked azokat, nekarzkizu-lá-n hogy 
hoztam (legyen) neked azokat stb. 

Óhajtőmód. 
J 

A segédigék tárgyalásánál e mód időinek számát és képzését 
már kifejtettük, és az ugyanaz mind az összetett, mind az egyszerű 
hajlítási! igék minden viszonyokat kifejező alakjaira nézve, és pe
dig oly szabályszerűséggel jár, mely a szives olvasó előtt néhány 
szóval egészen érthetővé lesz. 

Jelenidö. 

A ke raggal képeztetik, mely a segédige jelentőmód aligmúlt 
alakjaihoz tapad változatlanul, a múlt w, an} en jellege elhagyásával; 
ez elé járul a hajlítandó ige jövő részesülője, így : jangó núke enném 
azt, jangó nítuke enném azokat, jangó guíúizuke mi ennök neked 
azt, jangó guínizkizuke mi ennök neked azokat. Hasonlólag az egy • 
szerű hajlításu igéknél: ekarríko nínduzuke te hoznál engem, ekar-
ríko nínduzuteke ti hoznátok engem stb. 

Múltidö. 

A jelen alakjaival bír, csupán a ke szótag után még an szótag 
ragasztatik mint a múltidő jelege, és így: jangó guíáizukean mi et
tük volna neked azt, vagy ekarríko guíúizukean mi hoztuk volna ne
ked azt, ekarríko síniokean te hoztad volna neki azt stb. 

Fölt ét éles mód. 

Jelenidö. 

Mint a segédigénél mondva volt, e mód ba előrag által képez
tetik, és az összetett hajlításu igéknél a jövő participium —jangó 
— után közetkeznek a segédige különböző viszonyokat kifejező 
alakjai, a ba elöraggal. Az óhajtó és föltételesmód jelenideje közt 
csak is e két rag ba és ke teszi a különbséget, a személy és viszony
ragok ugyanazok maradván minden alakban, így: jangó núke enném 
azt, óhajtó möáf jangó bánu ha enném azt, jangó báguiúizkizu hámi 

JÍVELVTITD. KÖZLEMÉNYEK. V. 29 
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ennök neked azokat, guínizkizuke helyett, jangó básinio ha én neki 
enném azt stb. 

Az egyszerű hajlításu igék e mód jelenidejére nézve ugyan-e 
képzéssel bírnak, és a jelentömód aligmúlt idejének különböző vi
szonyokra szolgáló alakjai a ha elöraggal óhajtómód jelenét fejezik 
ki, mint: nékarren én hozom vala azt, hánekar, ha hoznám azt, hol 
a személyek végéről az en múlt jellege elmarad, hásenekar} hdsekar: 

báguenekar, básenekarte és hásekarte, ha hoznád, hozná stb. azt. Ha
sonlóan a többi igealakokban is bcínekarzu ha hoznám neked azt, 
bázeharzkizun, ha hozná neked azokat stb. 

MíiltidJ). 

Mindkét rendbeli igéknél összetétel által képeztetik, a segéd
ige alakjai elé az összetett hajlításu igéknél a múlt igenév, és a lenni 
igének jelen izán részesülője tétetik ; az egyszerű hajlításu igék kü
lön alakkal nem bírván, szinte a habere segédigével képezik ezen 
időt. Ján izán bánu ha ettem volna, ekarrí izán bánu ha hoztam 
volna stb. 

* * 
* 

Evvel elvégeztük a cselekvő és átható igék hajlítását, még rö
viden jellemezni fogom a benható, közép és szenvedő igék egyébb 
mód- és időit, melyekkel a tárgyalt jelenidőn kivül még bírnak. 

13. §. 

A közép vagy cselekvő, benható és szenvedő igék hajlítására 
nézve ott kell fölvennünk a fonalat, hol azt félbe szakítottuk, (lásd a 
71 — 75. 1.) hol egyszersmind a jelenidő hét alakjának tárgyalásánál 
ki is lön mutatva, hogy ezen igék összetett hajlításu alakjaiban a 
lenni segédige szerepel, mig az egyszerű hajlításu igék önálló rag
jaik által változtatnak a különféle tulajdonítói viszonyokra nézve. 
A bevezetésben (8. §. 60. 1.) mondva volt, de a jelen időből is kitű
nik, hogy a közép igében a személyragok elül tapadnak az igéhez, 
mig a dativus viszonyragjai a tő után következnek, melyet rendesen 
az igealakokban — általánosságánál fogva következtetjük — za 
vagy fsa szótag képvisel, mely legtöbb esetben ca szótaggá olvadt 
egybe, mint a segédige következő alakjaiból látható. A jelen és 
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aligmúlt egyszerű tulajdonító nélküli alakjaiban ezen za szótag ugyan 
nem találtatik, mert hihetőleg a ragokkal olvadt egybe. 

I. Alak. 

Az etorrí jövök igénél ennek jelen participiuma — etórcen, és 
a segédige táncán} síúan, zan stb. alakjából képeztetik, és a. m. jö
vök vala, jösz vala, jön vala stb. tulajdonító nélkül. 

b) Egyszerű alak (ibiili menni igétől): 

Egy. sz. 1. némbillen Több. sz. 1. guémbilzan 
2. sémbilzan 2. sémbilzaten 
3. sébillen 3. sébilzan, 

megyek, mégy vala stb. hol a személyragok megismerhetöleg elül 
állnak ; a tő bű és bili, a végső n, en a múlt idő jellege, mig az egyes 
második személyben, és a többes-számban előforduló za szótag oly 
gyarapodás, mely meg nem fejthető. 

II. Alak. 

Az első személyü névmás egyesi tulajdonlójával = niri ne
kem, melyet mint a cselekvő átható igéknél da rag képvisel. 

a) Összetett alak (jösz vala nekem stb ) : 

Egy, sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. etórcen síncadan 2. etoren sincazkidan 
3. „ sícadan 3. „ sícazkidan. 

Itt a za szótag szabályszerüleg fordul elő, és a tőt kell képvi
selnie, mert sin, si az egyes és többes második és harmadik személy
ragok, da a tulajdonító, többesben zki szótaggal megtoldva, melyet 
már ismerünk, n a múlt jellege. 

b) Egyszerű alak (mégy vala nekem stb.): 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. sémbilkidan 2. sémbilzkidan 
3. sébilkidan 3. sébilzkidan. 

Ezen alakot az előbbitől a ki szótag különbözteti meg, mely 
a többi alakban is szabályszerüleg előfordul, s mely elé a többesben 
z betű járul ; da a tulajdonítói rag.„ 

29* 
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III. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonítójával zűri nek ed, mely 
a személyek végén a zu szótagban fölismerhető. 

a) Összetett alak (jövök vala neked stb.): 

Egy. sz. 1. etőrcen níncazun Több. sz. 1. etórcen guíncazkizun 
2. - — 2. - — 
3. „ sícazun 3. „ sícazkizun. 

b) Egyszerű alak (megyek vala neked stb.): 
Egy. sz. 1. némhilkizun Több. sz. 1. guémbilzkizun 

2. — — 2. — — 
3. sébilzkizun 3. sébilzkizun. 

A föntebb az I. és II. alaknál tett észrevételeket figyelembe 
vévén, egészen szabályszerű képzéssel, mely magyarázatra nem 
szorul. 

IV. Alak. 

A harmadik személyü névmás egyes-számu tulajdonítójával, 
melyet o és jo rag képvisel. 

a) Összetett alak (jövök vala neki stb.): 

Egy. sz. 1. etórcen nincajon Több. sz. 1. etórcen guíncazkion 
2. „ síncajon 2. „ síncazkion 
3. „ sicajon 3. „ sícazkion. 

A többesben a jo rag ^'-betűje a ki i-jével olvadt egybe. 

b) Egyszerű alak (megyek vala neki stb): 

Egészen szabályszerű: némbilkion, sémbükion,sebilkion, guém-
bilzkion stb. a többesben ennek jelelésére z pótlékkal. 

V. Alak. 

Az elsÖ személy többesi tulajdonítójával gúri nekünk, melyet 
a gn rag mutat. 

a) Összetett alak (jösz vala nekünk stb.) 

Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 
2. etórcen síncagun 2. etórcen sincazkigun 
3, „ sícagun 3. „ sícazkigun 
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b) Egyszerű alak (mégy vala nekünk stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. sémbilkigun 2. sémbüzkigun 
3. sébilkigun 3. sébilzkigun. 

VL Álak. 

A második személy többesi tulajdonítójával zúei nektek, me
lyet zu rag jelöl, és hogy az egyes tulajdonítótól megkülönböztes
sék, még többest jelentő te rag járul hozzá, és csak ez teszi a kü
lönbséget a III. és VI. alak közt, még pedig mind az összetett mind 
az egyszerű hajlításu igéknél ú. m.: 

a) Összetett alak (én jövök vala nektek stb.) 
Egy. sz. 1. etőrcen níncazuten Több. sz. 1. etőrcen guíncazkizuten 

2. — — 2. — — 
3. „ sícazuten 3. „ sícazkizuten. 

b) Egyszerű alak (én megyek vala nektek.): 
Még szabályszerűbb, mert némbilkizuten, megyek vala nektek, 

guémbilzkizuten megyünk vala nektek, sébüzkizuten mennek vala 
nektek stb. 

VII. Alak. 

A IV-iktöl szinte csak a többest jelölő te rag által külömbö-
zik, és az összetett alakú igénél: etőrcen níncajoten jövök vala ne
kik, etőrcen guínicazkizoten jövünk vala nekik, síncazkioten jöttök 
vala nekik stb. 

Az egyszerű hajlitásu igénél: némbilkioten megyek vala nekik, 
guémbilzkioten megyünk vala nekik, sénbüzkioten} sébilzkioten men
tek, mennek vala nekik. 

A mi az indicativus egyébb időit illeti, ezeknek képzése azo
nos a cselekvő átható igék megfelelő időinek képzésével, és mind 
az egyszerű mind az összetett hajlításu igéknél a lenni segédige ál
tal történik, melynek jelen vagy aligmúltja a hajlítandó ige múlt s 
illetőleg jövő participiumával használtatik, így a múltidÖben: etorrí 
naiz jöttem, és ibiili naiz mentem; a történeti múltban : etorrí nín-
can jövék, és ibillí níncan menék, a régmúltban: etorrí izán nincan 
jöttem vala, és ibilli izán níncan mentem vala. 

I. Jövő idő: etorríko naiz jönni fogok, és ibillíko naiz men
ni fogok. 
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II. Jövő vagy múltjövő: etorrí izangó naiz jövendők és ibilli 
izangó naiz menendek. 

III. Jövő (föltételes) : etorrí izangó nincan jövendek vagy jö
vendettem, ibilli izangó nincan menendek. 

Jegyzet. Az etorri = jönni ige az egyszerű hajlítást is követi, 
de csak a jelentő mód jelen és aligmúlt idejében, és a parancsoló 
módban szabályszerüleg mint a hajlított ibilli =» menni ige; a jelen 
időben látszik némi eltérés az egyszerű viszony nélküli alakban, 
mert többi alakjaiban hajlítása emezével egészen egybevágó. 

Jelenidö (jövök, jösz, jön stb. dativ. nélkül) : 

Egy. sz. 1. natór Több. sz. 1. gatóz 
2. zatóz 2. zatózte 
3. datór 3. datóz. 

Az egyes-számu első és harmadik személyben az elül álló sze
mélyrag és tő világos, a többi személyekben a tő r hangzója a z-be 
olvadt be. 

Az aligmúltban néntorren, séntorren stb. egészen szabályszerű 
képzések, valamint a hat tulajdonítói viszonyra szolgáló alakok 
képzései is. 

Parancsoló mód. 
a) Összetett alak (jöjj, jöjjön stb.): 

Egy. sz. 2. etorrí zaíte Több. sz. 2. etorri zaítezte 
3. „ bédi 3. „ bítez. 

b) Egyszerű alak (menj, menjen stb. 
Egy. sz. 2. zdbilza Több. sz. 2. zábilzate 

3. bébilt 3. bébilz, 
mely egyszerű alakban az egyes és több. második személy azonos 
az indicativus jelen idejének megfelelő személyeivel. 

77. Alak. 

Az első személy tulajdonlójával, melyet t rag jelöl. 

a) Összetett alak (jöjj nekem stb) : 
Egy. sz. 2. etorrí zácakit Több. sz. 2. etorrí zácakizkit 

3. „ békit 3. „ békizkit. 
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Az egyea-számban a már jelzett ki szótaggal való gyarapodás, 
melyhez a többes-szám jelölésére még zki járul. 

b) Egyszerű alak (menj nekem stb.): 
Egy. sz. 2. zdbilkit Több. sz. 2. zábűzkit 

3. bébilkit 3\ bébilzkit. 

III. Alak. 

A harmadik személy vonatkozása a másodikra: békizu, béki-
zute jöjjön, jöjjenek neked, bébilkizu, bébilkizute menjen, menje
nek neked. 

A mi pedig a IV. V. VI. és VII. alak képzését illeti, ezekre 
nézve egy egyszerű szabály fölállítása elegendő. Az eddig közölt 
három alakból látható, hogy ezen parancsoló igemód tője az össze
tett hajlításu igénél a második személyben zácaki, a harmadikban 
béki, az egyszerű hajlításu ibiili igénél pedig zábilki és bébilki; ezen 
módjellemzö töhez ragasztatnak a tulajdonítói viszonyragok a kü
lönböző alakokban, így : etorrí zácazkigu jöjj nekünk, többesben 
etorrí zácakizkigu jöjjetek nekünk, etorrí békigu jöjjön nekünk, etorrí 
békizkigu jöjjenek nekünk; az egyszerű igénél zábilkio menj neki, 
zdbiolkite menj nekik, zábilzkiote menjetek nekik stb. 

Köt mód. 
Jelen idő. 

A lenni segédige kötmódját i smervén, a középige kötmódja a 
jelenidei I. alakban t. i. tulajdonítói viszony nélkül ennek a múlt 
igenévvel való összetétele által képeztetik, mint: etorrí nadín, etorrí 
zaitesén, etorrí dedín, hogy jöjjek, jöjj, jöjjön stb. 

Az egyszerű hajlításu közép igék hasonlóan mint a cselekvő 
áthatok la vagy ela, ala ragokat vesznek fel a jelentő mód jelenide
jének alakjaihoz, s lesz nábillá, zabilzalá, dábü-lá, hogy menjek, 
menj, menjen stb. — natór jövök, nator-eld hogy jöjjek stb. 

II. Alak. 
Az első személy egyes-számu tulaj doni tójával. Itt az indicati-

vus II. alakját vévén alapul csekély változást veszünk észre, mert 
zácat-hó\ lett zacakidán ; a gyarapodás a ki szótag módjelleg, azon
kívül a végzet is változott, mert t helyett áll dan} hol da a tulajdonító. 
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a) Összetett alak (hogy jöjj nekem stb.) 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. etorrí zacakiddn 2. etorrí zacakizkidán 
3. ,j dacakidán 3. „ dacakizkiddn. 

Ezen alakban a ki szótag semmi sem egyébb mint az óhajtó 
mód ke jellege, mely az egész kötmódban is következtésen előfor
dul, — ezen alakban a raghoz járul da, a többi alakokban a meg
felelő tulajdonítói rag zu, io, gu, zute és iote, végre n betű, melyet 
a kötmód jellegével találtunk mindenütt. A többes-számot az isme
retes zki szótag jellemzi. 

b) Egyszerű alak (hogy menj nekem stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. zabilkiteld 2. zabilzkiteld 
3. dabilkitelá 3. dabilzkitelá. 

Ez (lásd a 73. 1.) az indicativus megfelelő alakjától csak az 
ela rag által különbözik, és ez szabályszerüleg az összes hét alak
nál így van ; a többes-szám jellege z betű. 

III. Alak. 

A második személy egyesi tulajdonlójával, mely a személy 
végén zu ragban jelentkezik, mint: 

a) Összetett alak (hogy jöjjek neked) : 
Egy. sz. 1. etorrí nacakizún Több. sz. 1. etorri gacakizkizún 

2. — — 2. — — 
3. „ dacaktzún 3. „ dacakizkizun. 

b) Egyszerű alak (hogy menjek neked stb.) 
Ez nem igényel többé magyarázatot, az indicativus III. alak

jához la szótag ragasztatik, és ez a kötmód képzése, így: nabilkizuld, 
dabilkizuld stb. 

VI. Alak. 
A harmadik személy egycs-számu tulajdonítójával. 

a) Összetett alak (hogy jöjjek neki stb.) : 
Egy. sz. 1. etorrí nacakión Több. sz. 1. etorri gacakizkiőn 

2. „ zacakión 2. „ zacakizkión 
3. ^ dacakión 3. „ dacakizkión. 
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Az indicativussal hasonlítva egybe ki gyarapodást találunk, 
mint módjelleget. 

b) Egyszerű alak (hogy menjek neki stb.) : 
Szabályszerüleg la képzéssel az indicativus után, mint: nabil-

kiólá hogy menjek neki, zabilkiolá hogy menj neki stb. A többesben 
z gyarapodással gabilzkiolá, zabilzkiolá stb. 

A mi az V. VI. és VII. alak képzését illeti, egy egyszerű sza-
bálylyal beérjük, t. i. az indicativus jelen idejének megfelelő alak
jai az összetettt hajlításu igéknél ki szótagot vesznek föl a viszony
ragok elé, az egyszerű hajlításu igék személyeihez pedig az ismert 
la, ala, ela szótag járul, így lesz : etorri zacakigún hogy te jöjj ne
künk, etorri nacakizuten hogy én jöjjek nektek, nacakióten hogy én 
jöjjek nekik stb. 

Az egyszerű hajlításu igéknél; zabilkigulá hogy te jöjj ne
künk, zahilzkigulá hogy ti jöjjetek nekünk, hol a többest a z betű 
jelöli, nabilkizutelá bogy én jöjjek nektek stb. 

Múlt idö. 
a) Összetett ige hajlítás : 

A kötmód múlt idejének a jelentő mód aligmúltja szolgál ala
pul tetemes változásokkal; a megfelelő alak elé mindig a hajlított 
ige múlt participiuma tétetik, sígy az I. alakban, a segédige jellem
zésénél ismertetett kötmód múlt ideje nendin, sindesén stb. mint: etorri 
nendin hogy jöttem, etorri sindesén hogy jöttél, etorri sedin hogy jött. 

A mi pedig a hat tulajdonítóra nekem, neked, neki, nekünk, 
nektek, nekik, vonatkozó igealakokat illeti, ezek képzése igen egy
szerű, és könnyen megfejthető a már ismertetett minták és szabá
lyok nyomán, t. i. elül állnak a személyragok nen, sen, se, guen, sen, 
se, melyekkel a tő egybe van olvadva; ezt követi ki szótag, mint a 
kötmód jellege, melyhez a többes zki járul, végre a tulajdonítói vi
szonyragok n betűvel, mint múltidei jelleggel megtoldva, így : etorri 
senkidán hogy te jöttél nekem, etorri senkizkidán hogy ti jöttetek 
nekem, etorri nenkión hogy én jöttem neki, etorri nenkiúten hogy én 
jöttem nekik vagy azoknak stb. 

b) Az egyszerű hajlításu igéknél: 
A kötmód múltjának képzése még egyszerűbb, mert az indi-
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cativus aligmúltja vétetvén alapul, a tő vagy viszonyrag és a múlt 
jellege n közé tétetik a la szótag, és így: némbillen megyek vala, 
némbille-ldn hogy mentem, guémbilzkión megyünk vala neki, guem-
bilzkiolán hogy mentünk neki, sémbilkigun te mégy vala nekünk, 
sembilkigu-lán hogy mentél nekünk stb, 

Óh ajtó mód. 
Jelenidö. 

E módnak csak összetett alakjai vannak mindkét rendbeli 
igéknél; ugyanis a hajlítandó ige jövő részesülője kapcsoltatik egybe 
a segédige külön viszonyokra szolgáló igealakjaival, melyeknek 
képzése a jelentömód aligmúltjától ke szótag által történik, még pe
dig tulajdonító nélkül. 

Z. Alak (jönnék, jönnél stb.): 

Egy. sz. 1. etorríko níncake Több. sz. 1. etorríko guíúake 
2. „ síncake 2. „ sínateke 
3. n lícake 3. „ lícateke. 

Az egyszerű hajlításu igénél épen így: ibillíko níncake, ibillíko 
síncake, mennék, mennél stb. 

A segédigét egybehasonlítván a jelentőmód aligmúltjával lát
juk, hogy ebből csak a múltjelleg n marad el, s helyébe ke módjel
leg lépett, a harmadik személyben azonban tetemes változás van, 
zan helyett lícake áll; a személyrag li, a habere segédigénél már elő
fordult, hol ezen személyalak léke, ca szótagban pedig hihetőleg a 
gyarapodott tő rejlik. 

Már most ezen alakból könnyű képezni a többit, mert a ke 
szótag ez említett aligmúlt megfelelő alakjaiban a viszonyraghoz 
ragasztatik, csak a nekem, niri tulajdonító képez kivételt, melynek t 
betűje a ke rag végén áll, így : 

II. Alak. (jönnél nekem stb.): 

Egy. sz. 1. — - Több. sz. 1. — — 
2. etorríko níncaket 2. etorríko guíncazkiket 
3. „ Hcaket 3. „ lícazkiket; 

ellenben a többi alakban a képzés mindenütt szabályos, mint: etorríko 
níncazuke én jönnék neked, etorríko guíncazkizuke mi jönnénk ne-
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ked, etorriko sineaguke te jönnél nekünk, etorriko guincazkizuteke 
mi jönnénk nektek stb, 

Óhajtómód milltja. 

Képzése an szótaggal történik, mint a cselekvő átható igéknél, 
s ezen szótag a ke után ragasztatik, mint: etorriko sin-caguke-an te 
jöttél volna nekünk, ibilliko nincajoteke-an én mentem volna ne
kik stb. 

Föltételesmód. 
Jelenidö. 

A föltételesmód jegye a ba elörag, mely a személyragokat meg
előzi, alapjául az indícativus aligmúltja szolgál mindkét rendbeli 
igéknél mind a jelen, mind a múltidöben. 

a) Összetett hajlítás. 

Ennek jellemzésére elég lesz egy pár alakot fölhozni, melyek
ből a szíves olvasó a szabályt kiveheti; a hajlított középige jövő 
részesülője tétetik mindig a naiz segédige megfelelő alakjaival, mint: 

I. Alak (ha jönnék stb. tulajd. nélkül): 

Egy. sz. 1. etorriko báninc Több. sz. 1. etorriko báguiúa 
2. „ básiáa 2. „ básiúate 
3. „ bálic 3. „ bálicate. 

II. Alak (ha te jönnél nekem stb.): 
Egy. sz. 1. — — Több. sz. 1. — — 

2. etorriko básincat 2. etorriko básincazkit 
3. „ bálic 3. „ bálicazkit. 

III. Alak (ha én jönnék neked stb.): 
Egy. sz. X. etorriko bálineazu Több. sz. 1. etorriko báguincazkuzu 

2. — — 2. — — 
3. „ bálicazu 3. „ bálicazkizu. 

E három alakból az összes alakokra a szabályt következőleg 
lehet megalapítani: az első szótag mindig a ba, azután jön, mint az 
óhajtó módban, a személyrag és tő egybeolvadva, tehát egyes első 
Személy ninca, 2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lica, többes első sz. guincaf 
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2-ik sz. sinca, 3-ik sz. lic&, e három utóbbi személyben a többest je
lölő zki szótag is hozzá jön még, végre a tulajdonítói viszonyragok 
nekem tf neked zu, neki jo, nekünk gu, nektek zute, nekik jote, 
például: ha én jönnék nektek etorribáninca-zute, ha mi jönnénk ne
kik etorri bá-guinca-zki ote stb. 

b) Egyszerű hajlítás. 
Egyetlen általános szabálylyal megmagyarázható ; alapja az 

indicativus aligmúltja, melynek személyalakjai elé mind a hét vi
szonyra nézve ba előrag járul azon különbséggel, hogy az an} «, en, 
múltjelleg a személyalakok végén elmarad, s így lesz: bánembil ha 
mennék, básembilza ha mennél, bánembilkizu ha én mennék neked, 
báguembilzkion ha mi mennénk nekik stb. 

Foltét el esm ód múltja. 

Mind a két rendbeli igéknél összetétel által történik, s az egy
szerű hajlításu igék sem képezik önáilólag, s ezeknél is , mint az 
összetett hajlításuaknál, a múlt igenév etorri, ibilli mellé izán tétet
vén, a segédige megfelelő alakjai szolgálnak a különböző viszonyok 
kifejezésére, mint. etorri izán báninc ha jöttem volna, etorri izán 
bálicázu ha ö jött volna neked, ibilli izán bálicazkizu ha ők mentek 
volna neked stb. 

14. §. 

A baszk igehajlításnak még néhány oly módját kell ismertet
nünk, mely az árja nyelvekben nem fordul elő. E módokat az előa
dott igehajlítás közlött alakjaival egyszerre adni nem akartam, ne
hogy a türelmes olvasót a módok és alakok számával megzavarjam, 
azután többnyire oly egyszerű képzéssel jár e módok hajlítása, 
hogy csak rá kell mutatni tájékozásul, és az olvasó önmaga képez
heti tovább. Ilyenek: a modus consvetudinarius, potentialis, affirma-
tivus és negativus, föltételesen potentialis és végre voluntarius. 

a) Modus consvetudinarius. 

Mely valamely cselekvény ismétlődését vagy szokásos voltát 
fejezi ki, mely kifejezés azután részint a magyar szoktam igének, 
részint a kál, gál, kél, gél, gat, get képzőknek felel meg ezen, s ily
nemű igéknél: jár, járkál, ír, írdogál, irogat, kér, kéreget stb. Kép-
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zése igen egyszerű, t. i. a segédige személyei elé oi szótag tétetik, 
mint: játén oi-det enni szoktam, etórcen oi-naiz jönni szoktam stb. 

b) Modus potentialis. 

Mely a magyar hat, Jiet képzőnek felel meg; a baszk nyelvben 
al szótaggal képeztetik, jaten aldet, — áldezu, — aldu , ehetem, 
ehetel, ehetik. Ha az al szótag és a segédige személye közé még ba 
szótag is szúratik, lesz modus conditionate potentialis, mint: játén 
albadét, játén albadezú, játén albadú, ha ehetem, ha ehetel, ha ehetik. 

c) Modus potentialis negativus. 

Esin tagadást jelentő szónak a segédige személyei elébe való 
tétele által a lehetőség tagadása fejeztetik ki, így: esin emán det, 
esín emán dézu} esín emán du, nem adhatom, nem adhatod, nem ad
hatja, esín etorrí naiz, esín etorrí séra, esín etorrí da, nem jöhetek, 
nem jöhetsz, nem jöhet. Megyjegyzendő ez alkalommal, hogy a ta
gadással a jelen értelmében is a múlt igenév tétetik a segédige elé, 
mint a felhozott példákból is látható. 

d) Modus voluntarius. 

Az ismertetett guipuzcoai nyelvjárásban nai} a biscayai-haxi gúra 
szócskák által képeztetik, melyeket azonban némely nyelvtanírók 
az akarni értelemmel bíró naitú és guratú igék participiumai-
nak tekintenek, és ezen esetben nem is új igemód, hanem csak sza
bályszerű hajlítás volna. Naí-det, naí-dézú, naí-du, akarom, akarod, 
akarja, vagy : gura-núen} gura-sénduen, gura-zúen} akarom vala, aka
rod vala stb. 

e) Hajlított modus potentialis. 

A modus potentialisnak van még egy neme, melyet hajlított
nak lehetne mondani, s mely egyszersmind óhajtást is fejez ki. 
Alapjául a kötmód jelen és múlt ideje szolgál, melyeknek személy
idomai ke szótaggal gyarapodnak, így képeztetik azután a módnak 
három idője, ú. m.: jelen, aligmúlt és múlt, még pedig minden tárgy-
és tulajdonitól viszonyok kifejezésére szolgáló alakokban egész sza
bályszerűséggel, és pedig: 
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«) Jelenidöben (ehetem, ehetel stb.): 
Egy. sz. l.ján dézaket Több. sz. l.jdn dézakegu 

2. „ dézakezu 2. „ dézakezute 
3. „ dézake 3. „ dézdkete. 

Ha ezen alakot a mondott kötmód jelenidei alakjával egybevet
jük, látjuk, hogy az idötő és személyragok közé a ke szótag toldatott, 
és hogy n múlt jelleg elhagyatotf, s ebbÖl áll az egész változás, mert 
az első személy í-je da helyett már más alkalommal is előfordult. 
Ezen szabályszerűség megmarad a többi 17 alakban is minden el
térés nélkül, p. o. jdn dícakegu = ehetjük azokat, jón dizadakezute 
eheted nekem azt stb. 

/?) Aligmúlt időben (ehetem vala stb.): 
E mód múlfja még egyszerűbb változáson megy át, mert n 

múlt jellegét elvetvén, személyidomai a ke Bzótag fölvétele által e 
m^d aligmúltját fejezik ki. 

Egy. sz. 1. jdn nézake Több. sz. 1. jdn guénezake 
2. „ sénezake 2. „ sénezakete 
3. „ lézake 3. n lézakete. 

Csak is a harmadik személy vette föl se helyett az l óhajtó
módi jelleget. 

y) Múltidö (ehettem volna stb.) : 

Az előbbi időhöz ragasztott an szótag jellemzi, különben min
den tárgy és tulajdonitól viszonyokat kifejező alakokban az előbbi 
idő hajlítását követi, mint íján néza kean ehettem volna azt, jdn ni-
cakean ehettem volna azokat stb. 

A közép és szenvedő igék. 
Ezen módja hasonló képzést mutat föl, mindenütt alapul vétet

vén a kötmód jelen és múlt idejének alakjai, a viszonyragokhoz ke 
szótag járul, hangváltozás csupán a jelen és aligmúlt időben fordul 
elő a tulajdonító nélküli alakban, azért is e két alakot ide iktatjuk. 

Jelenidö (jöhetnék, jöhetnél stb.) 

Egy. sz. 1. etorrí naíteke Több. sz. 1. etorri gaitezke 
2. n zaíteke 2. n zaitezke 
3. r dditeke 3 . „ dditezke. 
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Aligmúlt (jöhettem volna stb.) : 

Egy. sz. 1. etorrí nínteke Több. sz. 1. etorrí guíntezke 
2. „ sínteke 2. „ síntezke 
3. „ líteke 3. „ lítezke 

De már a többi tulajdonítói viszonyok kifejezésére szolgáló 
alakokban a képzés szabályos. 

Ezzel áttörtünk volna a baszk igehajlítás bonyodalmain, s azo
kat lehetőség szerint legyőzni iparkodván oly képét adtam az ige-
hajlításnak, melyből a figyelmes olvasó kielégítő fölvilágosítást nyer
het annak miben létéről, sÖt — mintbogy az olvasót túl terhelni a 
számtalan igealakkal nem akartam, és az analóg esetekre a szabályt, 
mint hiszem, világosan állítottam föl, — még képes is a hiányzó ige
alakokat a felállított szabályok szerint önmaga képezni. És mond
hatom e részben parlag téren munkálkodtam/ nyelvtanaim franczia 
és spanyol nyelven szerkesztve a baszk nyelv szellemét épen nem 
tüntetik elő, s alakjaik sokaságával inkább elnyomják az elmét, mint
sem elősegítik, mert azon tulajdonságot híjában keresnők bennök, hogy 
a nyelvet nyelvészileg kezeljék ; a nyelvtanírók a nyelvtan szabá
lyait és az igehajlítást szárazon előadván, sem a ragok értelmezését 
meg nem kísértették, sem a nyelv rendes organismusából általános 
szabályokat ki nem vontak, tehát a nyelvet valóban nyelvészileg 
épen nem kezelték. 

Ha sikerült e bámulandó rendes szerkezetű nyelv organismu-
sara némi világot derítenem, ennek tudatában és elismerésében talá
lom föl fáradozásaim jutalmát. Hátra van még, hogy szókötéséröl 
mondjak némi észrevételeket, a mennyiben ez más nyelvekétől el
tér, és innét egy pár oly sajátságát fogom megismertetni, melyek ez 
ős nyelvet kiválólag jellemzik. 

15. %. 

Szókötési észrevételek. 
1) Visszavívd mondatokról. 

A névszók egybefüzésének szabályai egyszerűek lévén, mát^ 
az illető fejezetekből azok eléggé világosak; a mondatfüzés, hol visz* 
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szavivő névmásoknak volna helye, igényel figyelmet, még pedig 
midőn a cselekvő átható igékkel tárgyesetet képvisel, szabályai 
következők: 

a) Midőn az igeszemély alakja í-vel végződik, ez d betűre vál
tozván an szótaggal helyettesítjük a visszavívó névmás tárgyesetét, 
mint: a kenyér, melyet ettem ján de-d-án (det) ogíá, az aranyak, 
melyeket hozott ekarrí didán (dit) urreá. 

b) Ha a személyalak hangzón végződik, csak n betűt kap, 
mint: az ég, melyet látunk ikústen degú-n. 

c) Az aligmúltban, melynek személyalakjai már is n-be men
nek ki, a rag fölösleges, ikústen núen gizónak az embert a kit lá
tok vala. 

d) Ezen igeneves alak hajlítható i s , és mindig az elhagyott 
mutató névmás ejtési ragját veheti föl, p. o. az, a kit látok ikústen de-
danák (det helyett), azé, kit látok ikústen dedanarén, és ikústen de-
danarí annak kitlátok síb. 

Ugyan azon szabályok állnak az egyszerű hajlításu igékre 
nézve, kivévén ha a véghangzó i, ehhez en rag járul, mint: dakar
dán (dakart) kargú a teher melyet viselek stb. 

A baszk igének még participium féle képzése van, mely a 
miután, a mint kötszókkal való körülírásnak, és a magyar ván, vén 
igenévnek felel meg, és pedig ik raggal, mint: gusiák bildurik semé 
gaztenór, mindent egybegyűjtvén az ifjabb fiú. 

2) jHogy* kötszóval egybekötött mondatok. 

Bár a baszk nyelvben is vannak ennek megfelelő kötszók: 
esén} ese} se, de akár kitétetnek ezek, akár nem, az alárendelt mon
dat igéjén e kötszó Iá, alá ragok által fejeztetik ki, és pedig: 

a) A hangzón végződő személyalakok után egyszerűen Iá rag 
tétetik; esán diót kendú diogu-lá mondám neki, hogy azt elvettük tőle. 

b) A t végbetü után alá rag járul , és a t d-re változik, végre 
e) Az aligmúltban az n elmarad a la rag előtt, mint: ján núen 

eszem vala, esán diotján nuelá mondottam neki, hogy eszem vala 
azt stb. 

Ugyanezen szabályok állnak mind az egyszerű hajlításu, mind 
a közép és szenvedő igékre nézve kivétel nélkül. 
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3) Ba, ez igejelz'ókr'öl. 

Ba és bai szótagok az igét megelőzvén az állítást egyszerűen 
megerősítik, ezen értelemben, valóban: mint badakárt valóban ho
zom azt. 

A tagadó ez ellenben már liangváltozást idéz elő, mert: ez-det 
helyett mondjuk: eztét, eztézu, eztú, és így : játen eztét nem eszem, 
játen eztézu nem eszel stb. Ellenben az egyszerű hajlításu, és naiz 
segédigénél a hangzók változatlanul megmaradnak *). 

Az előadott nyelvtani vázlat után lássunk némi Írásbeli mutat
ványt. A szentírás fordítását választani, mert abban a nyelvezet ren
desen mesterkéletlen és egyszerű, bár másrészt a fordítás 1571-ból 
lévén, a nyelv három század óta némi módosulást mutat föl. E for
dítás egyike a legrégibb baszk nyomtatványoknak, melyet Mahn 
után adunk, természetesen az akadémia által elfogadott átírással és 
némi szükséges javítással azon helyeken, hol a leíró által becsúsz
tatott hibák vannak, legalább meggyőződésem szerint; mind a mel
lett marad, a mit elégtelen tudományommal meg nem fejthetek, mert 
semmiféle glossarium nem áll rendelkezésemre. 

Sz. Lukács XV. fej. 11—32-ik vers. 

Jezús Chríst Guré Janarén Testamentú Berriá. 
Jézus Krisztus a mi urunknak új testamentoma. 

11. v. Halabér errán sesán: Gizón baték sítuen bi semé. 
Azután monda (azt) : Egy embernek vala két fia. 

Jegyzetek. 11. v. errán sesán a kötmód múltjában vau egyes harmadik személyü 
tárgyesettel, a baszk szövegben általánosabb a kötmód használata, mint 
bármely más nyelvben. 
Bi semé a számnevek után nem tétetik többes-szám, sítuen •— habuit, mely 
után acc. áll, de az egyenlő az alanynyal. 

*) A ba és es eló'raggal, ha a szó nem végéles, a hangsúly egy szótaggal 
hátrább tétetik. 

NYELVT. KÖZLEMÉNYEK. V. ó\J 
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12. v, Eta hetarik gaztenák errán síeson (rövidítve sión) aitari: Aitá 
indák onhassunetík nirí elcea zaitadán parteá. Éta parti sie-
cen onák. 

És közülök ifjabbik monda az atyának: Atya add ki az 
örökségből (tik — ból, bői) a nekem jövő részt (engem ille
tő). És elosztá nekik (köztük) a vagyont. 

13. v. Eta egún gutirén buruán, gusiák bildurik semé gaztenór, joán 
sedin herri urrún batetára, éta hán irion sesán béré onhassuna, 
prődigoki visi isanéz. 

És kevés napok múlva mindent összeszedvén ifjabbik fia? 
méné (egy) messze tartományba, és ott (hanj eltékozolá örök
ségét, elpazarolva buja élettel. 

14. v. Gusiá despendatú ukdn zueneán, égin izán zen gosseté gogorbát 
herri hartán éta hurá has sedin behár izáten. 

Miután mindent megemésztett, lön (vala) nagy éhség a^on 
tartományban, és ő (hura) kezdett (has sedin kötmód m.) szű
kölködni (behár izáten, behár szűkölködni igetöje, izáten a 
lenni igének jelen idejű participiuma). 

12. v. Murik vagy hetatik, bői, bői, közöl, közülők, névszókkal is áll mint vi
szonyrag ece-etarik bázak közül stb. 
Gaztenák gaztu ifjú, a felső fok használva en raggal, gastén legifjabb, mely
hez ak artic. járult. 
Indák índazu helyett parancsoló mód. 
Elem zaitadán heltú jönni, illetni, a segédige zat, = sat, a visszavivő név
más helyett igenévi alakban za[i)ta-d-án ; zat praes., nekem első személyii 
tulaj donítóval. 

13. v. Egún gutirén buru'án, guti — kevés (1. fentebb 52. 1.) 
Bildurik összeszedvén, igenév a latin abl. absolutus értelemben. 
Gaztenór talán helyesebben gaztenák, így kellene nyelvtanilag, különben az 
or végzet meg nem fejthető. 
Joán sedin méné, tulaj donképen kötmód múltja a naiz segédigének, joán 
participium menő ; herri urrún batetára 1. fent. 53. 1. 
Irión particip. irín, irán összeaprítani, eltékozolni helyett. 
Pródigoki román szó. 
Visi isanéz, visi élet, isán buja, ez, vei viszonyrag, mely a baszkban a mel
léknévhez járul. 

14. v. Zueneán zúen-böl igeneves kifejezés eltékozolván. 
Égin izán zen, a lenni igének indic. régmúltja, zen, zan helyett. 
Gogorbát egy nagy, gosseté éhség. 
Herri hartán, az án végzet ban viszonyrag jelentésével a hurá azon név
máson. 
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15. v. Eta joaník lekú hartúko bürgés batekín jár sedín, étahárkigór 
sesán béré possessionetára urdén baskacéra. 

És elmenvén (joaník) azon vidékbeli egy polgárhoz besze
gődött (jár sedín) és az (hark) elküldötte (igorrí elküldeni) 
birtokára (majorjába) disznókat őrizni. 

16. v. Eta desír zúen urdík játén zúten ma ginkhetarik béré sahelarén 
bethacéra, éta nehórk ecedaúkán emaíten. 

És kívánta vala, mit a disznók esznek vala, a moslékból 
gyomrának megtöltését, de senki aem akart adni. 

17. v. Éta béré buruarí ohárt sekioneán errán sesán: Sembát aloka-
sér diradén ené aitarén eceán ogiá frankó duteník, éta ni gos-
séz hílcen hainaíz. 

És a mint magába tért, monda: Hány béres atyám házában 
bővelkedik ingyen (franko) kenyérben, és én éhségtől való
ban meghalok. 

18. v. Jaikirík joánen naíz neuré aitaganá, éta erránen daúkat: AUá 
húts egín díot seruarén contra, éta hiré aicineán. 

Fölkelvén, elmegyek atyámhoz és mondani fogom : Atya, 
vétkeztem az ég ellen, és te ellened. 

15. v. Léku hartáko; lekú vidék, hariáko amaz, a harmadik személyü névmás ak, 
áik, ő, az, utóbbi elé a hehezet járult, melyet Malin fölvesz, de spanyol és 
franczia nyelvtanok rendesen elhagynak; ko a magyar bele ragnak felel meg, 
az a euphonikus, valamint a ft-nak í-ro való átsímulása is. 
lurgés román szó polgár, hatekin egy, számnév a hoz viszonyraggal, posse-
sionelá román szó, ra be raggal. 
baskacéra, bashatú inf. őrizni a ra viszonyraggal, mely az infínitivushoz ra
gasztatván czélt jelent. 

16. v. Bethacéra hasonló alkalmazással bethalú tölteni igétől, birtoki esettel jár, 
béré sahelarén ; nehórk vagy nihórk senki. 
Ecedaúkán ernaíten: emailú adni, daúkat, daúkazu, daúka fogok, fogsz, fog, 
francziául je tiens, tu tiens, il tient, — és ez azután hasonló jövő idő volna, 
mint a magyarban : adni fogok, fogsz, fog; ez, ec tagadó szók. 

17. v. Béré buruarí magába, tulaj donkép pedig a. m. fejébe, burú fej dat. viszony
raggal ; ohárt sekioneán térni és a naiz segédige kötmód múltja a 3-ik sz. 
tulajdonítói raggal, az an rag participium-féle kifejezés ; — diradén a naíz 
ige jel. id. többes 3-ik személyéből díra képezett igenév lévén, hozzá tar
tozik duteník bőség-ben;hílcen bainaíz: hil = halni ige, bai felkiáltás a naiz 
ige előtt = valóban. 

18. v. Neúre aita ganá atyámhoz ; erránen daúkat mondani fogom 1. fentebb ; húts 
egín díot, vétket tettem szó szerint; aicineán ellened, de hiré tied birtokos 
névmás, és ez baszk sajátság. 

30* 
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19. v. Eta gehiagorik eznaiz digné hiré semé deíceko: egínnézak euré 
alokaseretarík hát bezalá. 

És ezentúl nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem: 
tedd hogy béreseid közül egyik legyek. 

20. v. Jaikirík, hadd ethór sedín béré aitaganá. Eta hurá oraíno ur-
rún zelá} ikús sesán béré aiták, éta kompassioné har sesán, éta 
Idster eginík egóc sesán béré buruá, éta pot egín síeson. 

Fölkelvén valóban (bada) elmene atyjához. És ö mikor, 
messze vala, meglátá (öt) atyja, és szánalom fogta el, és hoz
zája futván nyakába borúla és megcsókolá öt. 

21. v. Éta errán síeson semeák: Aitá húts egín díot seruürén contra 
éta hiré aicineán, éta gehiagorik eznaíz digné hiré semé deíceko. 

És monda a fiu: Atya vétket tettem az ég ellen, és te 
ellened, nem vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem. 

22. v. Orduán errán síesen {síén s illetőleg síoten helyett) aiták béré 
sérbicariei: Ekarzúe arropá prinsipalená, éta jaúnz ezazúe, 
éta emazúe erhaztubát béré eskúra, éta sapaták ojnetára. 

í 9. v. Eznaiz nem vagyok deicéko, deitú nevezni igétől, a ko igerag megfelel a 
franczia pour elöljárónak szenvedő értelemben mint: pour étre dit ton fils; 
híré semé is alany, s így mondattanilag e kifejezés árja hasonlat ; égin nézak 
tégy (engem) : nézak-han a k 2-ik személyrag a bizalmas megszólításban 
zu helyett, n ni helyett engem; bezalá alakban Iá szótag az óhajtást fejezi 
ki a mellékmondatban. 

20. v. Ethorrí menni, ethór sedín a conj. perf., mi a baszkban igen gyakori és sa
játságos szólásmód, mint az olvasó eddig is meggyőződhetett ; aitaganá 
atyjához a ganá rag ban és hoz jelentéssel; zelá, zenlá s illetőleg zan-lá he
lyett, az imperfectum 3-ik személyéhez az óhajtást kifejező Iá szótag já
rult 1. fentebb; har sesán megkapta, hartu kapni, elfogni lat. capio ; láster 
eginik a vulgatában accurrens, magyar fordításban hozzája futván: a baszk
ban eginík tévén, de a láster szót meg nem fejthetem; egóc sesán béré buruá 
latinban : cecidit super collum ejus, magyarban : nyakába borúla, a baszk
ban : burú fej, béré harmadik személyü birtokos névmás, egóc, egocí inf. dob
ni, vetni — Mahn szerint —, tehát e mondat szorul szóra a baszkban : veté 
magát fejére ; pot égin síeson, pot csók, csókot tőn reá, síeson szójárásilag 
síon helyett. 

21. v. E mondat ismétlése a 18. és részben a 19-ik versnek. Mindkét helyen Mahn 
díot helyett díat ír, mi, a 3-ik személyü tárgyeset lévén az igében, ennek 

pedig ragja o vagy, io okvetlenül hiba. 
22. v. Orduán pedig (?); sérbicariei egyike azon számos román eredetű szóknak, 

melyeket az olvasó már eddig is megismerhetett, s milyenek e versben ar
ropá fr. robe, és prinsipalena. Ekarzúe, ekarzúte helyett hozni, mint: ezazúe 
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Monda pedig az atya szolgáinak: hozzátok el a legjobb öl
tönyt, öltöztessétek fel őt, adjatok gyürüt kezére, és saru
kat lábaira. 

23. v. Éta ekarrirík arecé gisená, hű ezazúte, éta játén dugulá, atse-
gín har dezagún. 

És elhozván a hizlalt bornyút, öljétek meg, hogy együnk 
és Örvendve vigadjunk. 

24. v. Esen ené semé haúr hű zen, éta hársara vístu da, galdú zen, 
éta eriden da. Eta has sitesén atsegín hárcen. 

Minthogy ez az én fiam meghalt vala, és újra él, elveszett 
vala, és megtaláltatott. És elkezdtek Örvendve vigadozni. 

25. v. Eta zen árén semé saharrena landán, éta ethór zelá etearí ur-
bildú zajoneán, ensún zicán melódia, éta dansák. 

És vala az ő fia idősebb a mezon, és a mint visszatért, a 
házhoz (háznak eceari) közeledvén, hallá az éneklést, és a 
tánczot (magyarban: vigadozást). 

26. v. Éta deithurík serbicarietarík hát, interrogá sesán ser zen. 
És szólítván a szolgák közül egyet, kérdezé, mi ez ? 

ezazúte helyett a habere segédige parancs, módja ; jaúnz ölteni, felöltem 
például ruhát ; emazúe adjatok, az ige inf. emaitú adni, lenne szabályosan 
a parancs, módban : emai(t) zute, a szövegben úgy látszik rövidítés van; 
eskü kéz, ojnetá láb , a ra viszonyraggal, mely a magyar 6a és ra ragok
kal ér fel. 

23. v. hil egyaránt halni és ölni; arecé bornyú, jálen dugulá, conjunct. modus ké
pezve a la szótag által, mint már többször láttuk. 
Hartú örülni, vigadni, de&agún a kötmód szabályosan használva ; atsegín 
Mahn szerint: lélekzetet venni, de itt betoldva, úgy tudom, hogy értelme 
a. m. örvendve vigadjunk. 

24. v. Haur ez (1. fent. 56. 1.); ené semé, az én fiam, így kell lennie, de az első sze-
mélyü birtokos névmás neré és neuré. Nem tudom Mahn hibázott-e az átírás
nál, vagy oly szójáráshoz tartozik e szó, melyet nem ismerek ? Visi élet, 
vistú élni, galdú elveszni, eridú megtalálni ; eriden da szenvedő alakú kifő
zés a nafa segédigével: megtaláltatott; has sitesén kötmód múltja; har
cén örülni. 

25. v. Árén ö, gen. övé, saharrena idősb, felső fokban sahar idős, mint : gazlenák 
ifjabb (12. v.); land mező an helyiraggal, urbildu közeledni, zajonedn igene
ves kifejezés a visszavivő névmás helyett; ensún sicán kötmód múltja töb. 
bes-számu tárgyesettel. 

26. v. Deithurík igenév szólítván, interrogá latin szó, ser kérdő névmás mi. 
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27. v. Eta árk errán sieson (sión), hiré anajé etorri izán da} éta hil 
ukán da hiré aiták arecé gisembát, serén ossorik hurá ese-
bitú zúen. 

És ö monda, öcséd jött vala meg, és megölette atyád a hiz
lalt hornyút, hogy egészségben visszatért vala. 

28. v. Éta asserré sedín : éta ezen sartú nahi izán, béré aiták hadd 
elkirík othoíc egín sieson. 

Ls megboszankodék: és nem akart bemenni ; atyja tehát 
kijővén kezdé kérni ötét. 

29. v. Bainá árk ihardésten zuelá errán sieson béré aitarí: Hunáham-
bát urthedík serbicácen audalá, éta egúndano hiré manurík 
eztiót iragán, éta egúndano pitinabát ezdaukák emán neiiré 
adiskidekín atsegín hárceko. 

Pedig amaz felelvén monda atyának: íme mennyi év óta 
szolgálok neked, és soha parancsaidtól nem tértemel,és soha 
egy gödölyét nem adtál nekem, hogy barátaimmal vígan el-
költhessem j (vagyis szó szerint: örvendve [atsegín] vigadjak, 

27. v. hil ukan da mivelteltetö alak, melyet ukan, uk habere ige képez; meg
ölette ; gisem-bát hizlalt, az egy bat számnévvel; ossorik sajátságos kifeje
zés, mert osso egészség és megkapván az ige participiumos rik ragját, ige 
lesz belőle, mintegy: egészségben lévén. így a baszk nyelv is bírna azon 
tulajdonsággal némileg, hogy a névszók igeragok által igékké változnak 
át, és ebben megegyez a mordvin és szamojéd nyelvvel, melyekben a sze
mélyragok hozzájárulása által névszókhoz, ezekből igék képeztetnek *). A 
baszkban több igeképző van ugyan, melyek a névszókból igét képeznek, 
mint : begí szem, begí-tsi nézni, khe kicsi, khé-atu apritani, őrölni, sumin 
harag, sumin-dú haragudni, ilyen a ki és gi képző is, égin tenni igéből lát
szik származni, és e részben a török nyelv mutatna példát, mely névszók
ból ilmek tenni, képző által igéket képez, a baszkban : egoki lakni, ego lak, 
aliki megfogni, al ujj stb. 

28. v. ezen sartu nahi izán nem akart bemenni: ezen a tagadó ige, sartu infinitivus-
sal nem akart; nahi izán inf. bemenni; elkirik partic. eldu kimenni, — az el 
gyök áltaji hasonlat, itt kimenvén; otu, otoiz-tu kérni. 

29. v. Bainá kötszó midőn, pedig ; ihardetsi felelni, zuelá, zuen-lá helyett vissza
vívó' mondat helyett Iá kötmód rag; hambát talán hiba mert sembát ismere-
retesebb a. m. hány, mennyi, urthé év ; audalá szabályszerű alak volna za-
cu-lá benható igével, a naiz segédige a második személyi! tulaj donitóval, s 
ha e szó nincs hibásan irva, úgy ezen alakot nem ismerem; egún nap egún-

*) Magyar nyelvészet IV. foly. Ribáry Ferencz : Hová való a mordvin 
nyelv. 4. fűz. 280. 1. 
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hárceko igeneves alak, mely a franczia pour elöljárónak felel 
meg az inf. előtt.) 

30. v. Baind hiré semé haúr} seinék iretsi baitú hiré onhassún gusid 
putekín, etorH izdn denedn, hil ukán daúkak huni arecé gisend. 

Midőn pedig ez a te fiad, a ki elvesztegette egész Öröksé
gét kéjhölgyekkel, jővén vissza, megöletted neki a hizlalt 
hornyút. 

31 . v. Semé hi bethí enekin aiz (séra) éta ené [gusia hiré da]. 
Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem tied (van). 

32. v. Eta atsegin hartú behdr zúen, éta allegeratú, serén hiré anajé 
hil baicén, éta vistú baitú, galdú baicén} éta eríden baitú. 

És (most) örvendve vigadni illett és örvendezni, mert ez a 
te öcséd meghalt vala, és föléledt, elveszett vala, és megta
láltatott. 

dano soha ; eztiót iragán nem tértem el ez-diót helyett ez tagadóval hang-
simulás. 

30. v. Seinék máskép senéh k i ; iretsi ukán bai-tú elvesztegette, elpazarolta, a 
baszkban miveltető igealakkal kifejezve iretsi, irin, irdn gyöktől, mely tulaj 
donkép a. m. elmetszi; bai-tu szóban bai felkiáltás a. m. valóban és miatta 
a segédige du harmadik személyében a d t-re keményült; pule-kin román 
szó kejhölgy; deneán igehatározó a. m. vissza; hil ukán daúkak megöletted, 
és itt ismét a daukat, daúkazu vagy daúkak, daukan fogom, fogod, a máso
dik személy hármas alakban, — mint segédige használva ; huni hihetőleg 
oni helyett áll, a. m. neki, annak. 

31. v. Bethi mindig ; enekin velem, ott, és alább is ene én, kétszer fordul elő mint 
első személyü névmás a ni, nik helyett. 

32. v. haru allegeratú infinitivusok: vigadni, örvendezni, ez utóbbi román szó ; 
serén a ser a ki visszavivő névmás birtoki esete ; bai-cén összeolvadás által 
származott a ba, bai állító szócska és a naiz segédige aligmúltjának sara, 
zen egyes harmadik személyéből, tehát : hil bai-cén meghalt vala, galdu 
veszni, kárba menni, t ehá t : galdu bai-cén elveszett ; vistu bai-tu él, eridcn 
bai-tú megtaláltatott. 
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Versmértan és hangsúly. 
i . § . 

A baszk nyelvben a hangsúly kitűnő szerepet játszik, még 
pedig mind a kimondásban mind a költészetben. De az idegen ajkú 
nyelvtanírók nem birván nehézségeivel megküzdeni rendesen elhagy
ják a nyelvtanokban, egyedül Larramendi nyomán készült Blanc 
nyelvtana alkalmazza rendesen. Magam is az első közleményben 
elhagytam a hangsúly jelölését, de miután azóta mélyebben behat
nom sikerült a nyelv szellemébe, jelen második közleményemben az 
alább röviden érintendő főszabályok nyomán alkalmaztam is. 

A baszk nyelv kétféle hangsúlyt ismer: az élest és a tompát; 
ez utóbbi nem jelöltetik, és mindazon szótagok birják, melyeken 
éles hansúly nincs. A hangsúlyozásra nézve a görög és baszk nyelv 
közt azon külömbség van, hogy míg amabban csak vég- másod- és 
harmadéles hangú szók lehetnek, a baszkban minden szótag élesen 
hangsúlyozható. 

Mig tehát a hangsúly egyrészt a helyes kimondást szabályoz
za, másrészt a költészetben a vers hangzatosságára irányadó • mert 
a baszk nyelvben is, mint a zsidóknál, a régibb költemények verse
zete sem a szótagok száma, sem pedig azoknak mértéke által nem volt 
szabályozva, egyedül a hangsúly adta meg a vers hangzatosságát, — 
és az élet még meg is őrzött számtalan egyházi éneket és nép
dalt, melynek versezete csupán a hangsúlyozáson, és érzések emel
kedettségén alapul. Újabb időben azonban a rím hatalmasodott el 
a költészetben, mely páros, váltakozó négyes, vagy nyolczas szokott 
lenni, és a vers hangzatosságának még az eredeti hangsúly is aláren
deltetett, mert ez a szükség szerint egyik szótagról, melyet megil
letne, másra is tehető át, a verselési szabadság érdekében. 

2 . § . 
Altalános szabályok a hangsúlyra nézve. 

A) Névszókon. 

1-Ör. Minden egyes számú dolog- és tulajdonságnév, névmás 
és számnév a hansúlyt az utolsó szótagon viseli, és ha articulus já-
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rúl hozzá, akkor ez kapja, mint: egún nap, eguná a nap, edér édes, 
ederá, gizón ember, gizoná, gizonarén, gizonarí, gizonarekin. így 
niri nekem, zurekin veletek, hiré tied, hirú három stb.; ellenben a 
gábe és gátik ragok másod-élesek , mint: higábe veled, argátik 
nélküle. 

2-or. Ha az említett névszók többes-számban vannak, a hang
súly a névszó végszótagján áll, a rag tekintetbe nem vétetvén, mint: 
gizónak az emberek, gizóncat az embereknek, zúek ti, zúencat nek
tek stb. Különben a többes számú szóban a hangsúly gyakran az 
első szótagon is van. 

B) Igéken. 

1-Ör. Minden igének dolognév-infinitivus jelene, a múlt és a go 
végzetü jövő ígenév végélesek, mint emán adni, ekarrí hozni, janá 
evett, janik evén, emandó adandó, de ekarriko hozandó, ikusíko má
sodélesek. 

2-or. A hajlítható infinitivus, valamint eko, teko végzetü ge
rundium azon szótagon viselik a hangsúlyt, melyen az ige eredeti
leg viseli, mint: játén enni, játéko evén, ekártea hozni, ekárteko stb. 

3. A jelen igenév másodéles, mint: játén evö, ekárten hozó stb. 
4. A segédige jelentő módjának jelen és aligmúlt idejében a 

hangsúly az első szótagon van, mint dézu} ditu, dídazu; ellenben a 
kötmódban a ragozás végéles, mint: ján dezadán, ján nezán, a töb
bes ten rag előtt másodéles. 

E .szabályt követik a benható és szenvedő igék segédige 
alakjai is. 

5. Az egyszerű hajlításu igék ugyanezen szabályt követik; a 
jelentőmódban az első, a kötmódban az utolsó szótag bírja a hangot, 
a modus voluntariusban az első szótag. 

C) Alak-szókon. 

Az igehatározók, viszony- és kötszók rendesen mind végéle
sek, mint: nondik honnan, etetik házból, ongi jó l , astiró szelíden, 
aureán előtte A melléknév másodfokú ragja másodéles, mint: gusiá 
sok, gusiágo több stb. 

Végre egy kis dícséneket zárok ide, mely egy királyt dicsőit, 
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ki a királynét megmenté, egy dühös bikát azon perczben leterítvén, 
midőn az a királynéra rohanni készült. 

Ain kartsü bizarriá 
Jauná, ecenduenedn 
Anim-erdí baisisán 
Esposdn beste erdía ? 
Baldin eskü ausartiá 
Aid garat badá errdz 
Basotiarén indarráz 
Ser izangó da, ikusí 
Bazaícagu arméz jansí 
Animd oső gusidz í 

Mily heves bátorság, uram, bár nem bírod csak lelked felét, 
minthogy nöd bírja a másik felét ? Ha képes vitéz karod így meg
győzni a vadállat dühös rohamát, mi lesz, ha látunk téged fegy
verrel övedzve, teljes egész lelkeddel ? 

Megfejtés. 

Ain mily, kartsú bátorság, bizarri(á) heves, Jaun(&) úr, ecen
duenedn igeneves alak an raggal, ez tagadó ige, sénduen 2-ik sze
mély bírsz vala, anim-erdi lelked felét, baisisán kötmód, melyben 
bai ba = valóban, minthogy valóban bírja, alá így, baldin valóban 
úgy van, esposdn román szó = nő, beste = másik, badá garaí ha győz
ni tud, ba föltétetelt jelentő előrag = ha, eskú ausartiá vitéz kéz, 
basoá erdő, basotiá vadállat birtokraggal, indarrá veszett, dühös, 
errá roham, mindkét szó z viszonyraggal = felett, és on en magyar 
viszonyragoknak megfelelöleg, ser mi, izangó da jövő idő mi lesz ? 
ikuzí bazaícagu ha látunk téged, ikusí látni, ba — ha, zaicagu segéd
ige második személyü tárgyesettel, arméz román szó z raggal, jansí 
övedzve, osó egész, gusidz sok — z rag = sokkal, animd osó gusidz 
egész teljes lelkeddel. 

RIBÁRY FERENCZ. 


